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Què és una intranet? 
 

Podem  definir la intranet  com un entorn de treball d’accés restringit a una determinada comunitat o 
organització que aprofita la xarxa Internet com mitjà de funcionament. Aquests entorns web fan 
possible disposar d’aplicacions de gestió  per a la seva empresa, solucions de manteniment de la seva 
web corporativa, gestió de la extranet de l’empresa només amb un navegador web i connexió a 
Internet. 
 
Formaweb disposa d’una llarga experiència en el desenvolupament de solucions intranet. La tecnologia 
exclusiva de formaweb.net permet que la seva organització pugui beneficiar-se de las avantatges que 
suposa disposar d’aplicacions de gestió sota un entorn Intranet i amb accés a través d’Internet. 

 
 

SERVIDOR WEB I BASE DE DADES.
Permet que la seva intranet  amb 
aplicacions web estigui disponible 
connectant-se a internet  i només per a 
los usuaris  autoritzats de la seva 
organització. 

L’ACCES A LA INTRANET.
Es realitza de forma segura i 
personalitzada. Per accedir es 
requereix de login i password d’ 
accés. Només necessita un 
navegador  web connectat a Internet 
per accedir a la seva intranet. 
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Què puc fer amb una i

 
Las possibilitats son infinites. Gest
empresa. Manteniment del catàleg
documental (desenvolupament de 
butlletins i circulars electròniques 
Help Desk, Call center o S.A.T de s
soluciones e-business o e-learning d

 

Las solucions intrane
 

 Disposar d’aplicacions web acc
navegador web de forma 100% 

 

 Disposar de més de 30 solucion
entorns intranet. Així com apli
solucions formaweb estan des

 

 Modificar les característiques i
necessitats i evolució de l’emp

 

 Contacti amb nosaltre

            Lluís Duch Ginjaume   www.formawe
SOLUCIONES INTRANET
Las possibilitats d’un entorn intranet 
son  il·limitades. Gestió de la web  
corporativa, gestió de la seva extranet, 
gestió documental, suport al teletreball. 
La oficina mòbil es converteix en 
realitat
ntranet? 
ió de Comandes web. Gestió de continguts del web site de l’ 
 de productes i serveis de la seva web corporativa, Gestió 
projectes de gestió del coneixement) Generació i distribució de 
Gestió de l’extranet de clients. Gestió d’incidències, Suport a la  
u  empresa. Suport a la xarxa comercial de l’ empresa, gestió de les 
e l’empresa.  

t de formaweb permeten: 

essibles des de qualsevol lloc amb connexió a internet i des d’un 
segura. 

s (components web) que formaweb ha desenvolupat per als seus 
cacions desenvolupades a la mida de les seves necessitats. (Totes les 
envolupades íntegrament a la nostra empresa.) 

 funcionalitats de la intranet en un temps record adaptant-la a les 
resa gràcies al exclusiu sistema components web de formaweb 

s a: 
 

info@formaweb.net 
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