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Connecting Services

Prevenció riscos laborals
CONCEPTES BÀSICS:

La llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, obliga a totes les empreses a 
complir amb les obligacions de  promoure la seguret at i la salut dels treballadors per mitjà de 
l’aplicació de mesures i del desenvolupament i mill ora de les activitats necessàries per a la prevenci ó 
de riscos derivats del treball

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

QUÈ OFERIM:QUÈ OFERIM:

ASSERTIS-CS (ASSERTIS Connecting Services) us aporta 
de forma integral la gestió de la contractació i ca nalització 
del seu partner tecnològic en matèria de SPA (Serve i de 
Prevenció Aliè), que contempla totes les especialit ats 
previstes per la Llei i que us donarà el millor val or afegit 
possible. 

PER QUÈ ESCOLLIR ASSERTIS-CS ?:

ASSERTIS-CS garanteix:
Feina ben feta
Retorn de la inversió
Seguiment de resultats i avaluació del partner
Reducció de costos
Atenció personalitzada i de proximitat al client



Connecting Services

Seguretat integral
CONCEPTES BÀSICS:

La seguretat d’una organització i les seves instal·l acions son vitals per garantir que no són 
vulnerables per gent externa que en vulgui fer mal o, en cas de risc, cal comptar amb mesures 
dissuasòries i de control i intervenció que en gara nteixin la minimització dels riscos.

SEGURETAT INTEGRAL

QUÈ OFERIM:QUÈ OFERIM:

ASSERTIS-CS (ASSERTIS Connecting Services) us proposa 
la contractació i canalització del seu millor partne r tecnològic 
en matèria de Seguretat i telecomunicacions. Empres a 
registrada i homologada per la DGS ( Dirección Gene ral de 
Seguretat), amb capacitat de connexió a central d’a larmes. 
Seguretat online des del vostre telèfon mòbil o qua lsevol 
sistema electrònic amb connexió INTERNET. 

PER QUÈ ESCOLLIR ASSERTIS-CS ?:

ASSERTIS-CS garanteix:
Darrera tecnologia disponible en el mercat
Feina ben feta i d’acord amb les normatives vigents
Seguiment de resultats i avaluació del partner
Reducció de costos
Atenció personalitzada i de proximitat al client



Connecting Services

Sistemes de telecomunicacions
CONCEPTES BÀSICS:

Actualment la tecnologia de la comunicació és impre scindible per a totes les empreses que vulguin esta r 
al capdavant del seu sector i vulguin expandir-se e n el mercat. És per això que és bàsic obtenir i gar antir 
que tota transmissió, emissió o recepció de dades- j a siguin de tipus textual, visual o auditiu- es real itza
amb tecnologia pionera i d’última generació adaptad a a les necessitats de cada client.

SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS

QUÈ OFERIM:QUÈ OFERIM:

ASSERTIS-CS (ASSERTIS Connecting Services) us proposa la 
contractació i canalització del seu millor partner t ecnològic en 
matèria de Seguretat i telecomunicacions. Empresa r egistrada 
i homologada per la DGS ( Dirección General de Segu ros), 
amb capacitat de connexió a central d’alarmes. Segu retat 
online des del vostre telèfon mòbil o qualsevol sis tema 
electrònic amb connexió INTERNET.

PER QUÈ ESCOLLIR ASSERTIS-CS ?:

ASSERTIS-CS garanteix:
Darrera tecnologia disponible en el mercat
Feina ben feta i d’acord amb les normatives vigents
Seguiment de resultats i avaluació del partner
Reducció de costos
Atenció personalitzada i de proximitat al client



Connecting Services

Eficiència Energètica
CONCEPTES BÀSICS:

Registrar les dades per modelitzar els nivells ideal s (€/h) de l’energia elèctrica i així poder analitza r les 
desviacions. A més es verifiquen les contramesures a aplicar, per tal de garantir un eficaç control de  
l’estalvi energètic, el qual permet optimitzar la de spesa elèctrica.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

QUÈ OFERIM:QUÈ OFERIM:

ASSERTIS-CS (ASSERTIS Connecting Services) us aporta de 
forma integral la gestió de la contractació i canal ització del seu 
partner tecnològic en matèria de anàlisi de rendime nts i millors 
estructures d’estalvi pel que fa a l’energia elèctr ica. 
S’ofereix identificació de l’estat actual, proposte s de millora, 
raports mensuals d’oportunitats i valoracions, conn exió online 
(coneixement permanent dels consums). 

PER QUÈ ESCOLLIR ASSERT-CS ?:

ASSERT-CS garanteix:
Optimització de la despesa elèctrica (      costos)
Millora de l’eficiència energètica
Feina ben feta
Seguiment de resultats i avaluació del partner
Atenció personalitzada i de proximitat al client



Connecting Services

Programa APSISS (PRL)
CONCEPTES BÀSICS:

El programa APSISS permet complir amb els requerime nts legals de la Coordinació d’Activitats Empresari als 
mitjançant un sistema basat en l’absència de papers , tractant-se d’una aplicació pràctica, senzilla i d inàmica. 

APSISS ofereix altes prestacions que permeten autom atitzar la gestió documental entre Contractistes i 
Subcontractistes, garantint sempre que la informaci ó de la que es disposa és fiable.

PROGRAMA APSISS (PRL)

QUÈ OFERIM:QUÈ OFERIM:

ASSERTIS-CS (ASSERTIS Connecting Services) us proposa la 
contractació d’aquest programa amb un baix cost d’i mplantació. APSISS 
garanteix l’intercanvi de documentació entre els di ferents actors que 
intervenen en la coordinació preventiva i el contro l d’accessos a les 
unitats de treball  a través d’un entorn Web. ASSER TIS-CS també 
proporciona la formació adequada per a la seva expl otació.

PER QUÈ ESCOLLIR ASSERTIS-CS ?:

ASSERTIS-CS garanteix:
Darrera tecnologia disponible en el mercat
Feina ben feta i d’acord amb les normatives vigents
Formació pertinent per a un major rendiment del pro grama
Seguiment de resultats i avaluació del producte
Reducció de costos
Atenció personalitzada i de proximitat al client



Connecting Services

Plans d’autoprotecció (PAUs)
CONCEPTES BÀSICS:

El Decret 82/2010, d’autoprotecció respon al mandat  de la Llei 4/ 1997, de 20 de maig, de protecció 
civil de Catalunya i assenta les bases legals per a  l’adopció de mesures d’autoprotecció i 
manteniment dels mitjans personals i materials nece ssaris per a afrontar situacions de risc 
d’emergències. Tots aquests requeriments són d'obli gat compliment per les persones, empreses i, en 
general, entitats i organismes que facin activitats  que poden generar situacions de greu risc col·lect iu, 
catàstrofe o calamitat pública.

PLANS D’AUTOPROTECCIÓ

catàstrofe o calamitat pública.

QUÈ OFERIM:

ASSERTIS-CS (ASSERTIS Connecting Services) ofereix:
• Registre telemàtic de les activitats afectades
• Elaboració del PLA D’AUTOPROTECCIÓ de qualsevol de les vostres activitats
• Oficialitat del PAU amb la signatura de Tècnic Comp etent Acreditat (obligatòria i imprescindible)
• Presentació i defensa del PAU enfront de l’administ ració competent, per a la seva homologació
• Servei de manteniment, actualització i revisió dels PAU

PER QUÈ ESCOLLIR ASSERTIS-CS ?:

ASSERTIS-CS garanteix:
Feina ben feta i d’acord amb les normatives vigents
Seguiment de resultats i avaluació del resultat fin al
Reducció de costos
Atenció personalitzada i de proximitat al client



Connecting Services

Desfibril·ladors (DEA)
CONCEPTES BÀSICS:

El desfibril·lador Samaritan PAD és un dispositiu q ue administra una descàrrega elèctrica al cor a 
través de la caixa toràcica. És un mecanisme de fun cionament semiautomàtic i no requereix ser 
utilitzat per un personal especialitzat (qualsevol p ersona amb una mínima formació pot emprar-lo)

DESFIBRIL·LADORS

QUÈ OFERIM:QUÈ OFERIM:

ASSERTIS-CS (ASSERTIS Connecting Services) distribueix 
aquest producte amb totes les possibilitats de prod uctes que 
ofereix (models, vitrines i complements) a més de l a 
possibilitat de realitzar un rènting que permeti aba ratir els 
seus costos d’adquisició. També proporciona informa ció per 
tal d'obtenir la millor formació sobre el present p roducte.

PER QUÈ ESCOLLIR ASSERTIS-CS ?:

ASSERTIS-CS garanteix:
7 anys de garantia
Facilitats alhora d’adquirir el producte
Reducció de costos
Obtenció del producte en un màxim de 48 hores
Atenció personalitzada i de proximitat al client



Connecting Services

Senyalèctica i merchandising
CONCEPTES BÀSICS:

Tots aquells materials de senyalització (seguretat i  informativa)  i equipament d’edificis i zones 
comuns dels mateixos, així com qualsevol solució en  rotulació, comunicació visual, planificació, 
material d’oficina, etiquetatge, marcatge logístic,  restauració o altres, us ho podem aportar !!

MATERIALS DE SENYALITZACIÓ, 
INFORMACIÓ I EQUIPAMENTS

QUÈ OFERIM:QUÈ OFERIM:

ASSERTIS-CS (ASSERTIS Connecting Services) distribueix 
qualsevol d’aquests productes, com a representant-
col·laborador de Manufacturas MEDRANO, amb preus de  
distribuïdor molt més atractius que els que podeu o btenir en 
una compra directa i sense cap necessitat de dispos ar 
d’estocs. Demaneu-nos INFORMACIÓ DELS PRODUCTES !!

PER QUÈ ESCOLLIR ASSERTIS-CS ?:

ASSERTIS-CS garanteix:
Seriositat en el servei
Facilitats a l’hora d’adquirir el producte
Reducció de costos (temps / tràmits / ...)
Obtenció del producte en un màxim de 48 hores
Atenció personalitzada i de proximitat al client



Connecting Services

Gestió Formació Tripartita
CONCEPTES BÀSICS:

La formació dels treballadors és un dret regulat pe r diferents normatives legals. Existeixen unes  
bonificacions de l’estat per acomplir aquest tema, ajudes que es gestionen a través de la Fundació 
Tripartita. Mitjançant les seves aplicacions s’han de notificar les dades dels cursos, segons uns 
requisits determinats.  

GESTIÓ FORMACIÓ TRIPARTITA

QUÈ OFERIM:QUÈ OFERIM:

ASSERTIS-CS (ASSERTIS Connecting Services) us ofereix la 
possibilitat de gestionar la informació exigida i d eterminada que des 
de la Fundació Tripartita es requereix de forma est ricta i concisa. A 
més, també s’ofereix poder fer el seguiment de les dades 
econòmiques per tal de poder rendibilitzar al màxim les bonificacions 
que es poden rebre des d’aquest organisme estatal.

PER QUÈ ESCOLLIR ASSERTIS-CS ?:

ASSERTIS-CS garanteix:
Feina ben feta i d’acord amb les normatives vigents
Confidencialitat en les dades tractades
Retorn de la inversió
Bona gestió de les formacions 
Reducció de costos
Atenció personalitzada i de proximitat al client



Connecting Services

Informatització de sistemes
CONCEPTES BÀSICS:

Qualsevol sistema de gestió implantat a una organit zació requereix d’un manteniment actiu i una 
millora continua. La gestió sense papers i a la veg ada complint amb els requisits normatius 
aplicables, es una de les millors maneres de treure -li el rendiment al sistema implantat i de millorar  
tant l’eficiència com el que sigui interioritzat com  un valor afegit enlloc d’una càrrega.

INFORMATITZACIÓ DE SISTEMES

QUÈ OFERIM:QUÈ OFERIM:

ASSERTIS-CS (ASSERTIS Connecting Services) us proposa la 
contractació i canalització del seu millor partner t ecnològic en matèria de 
informatització personalitzada de sistemes de Gestió.
Això pot permetre una gestió de zero papers i una mi llor eficiència a 
l’hora de gestionar qualsevol sistema intern (proce ssos, procediments, 
registres,...)

PER QUÈ ESCOLLIR ASSERTIS-CS ?:

ASSERTIS-CS garanteix:
Darrera tecnologia disponible en el mercat
Feina ben feta i d’acord amb les normatives vigents
Seguiment de resultats i avaluació del partner
Reducció de costos
Atenció personalitzada i de proximitat al client



Connecting Services

Xarxes de sensors inalàmbrics
CONCEPTES BÀSICS:

És un producte pensat per a qualsevol transacció lo gística que requereixi albarans de lliurament, ja q ue 
pretén ser un albarà electrònic, amb el que es pugu in controlar les mercaderies de manera segura, 
còmode, eficaç i reutilitzable indefinidament. No re quereix de grans instal·lacions, donat que els node s 
emprats es comuniquen per mitjà de canals inal·làmb rics. 

XARXES DE SENSORS INALÀMBRICS

QUÈ OFERIM:QUÈ OFERIM:

ASSERTIS-CS (ASSERTIS Connecting Utility Services) us 
ofereix la possibilitat d’adquirir aquest producte pioner en el 
mercat, a més de poder-lo personalitzar amb les nece ssitats i 
particularitats que cadascú pugui tenir per una mil lor gestió de 
les seves funcions de transacció logística.

PER QUÈ ESCOLLIR ASSERTIS-CS ?:

ASSERTIS-CS garanteix:
Feina ben feta
Parametrització segons necessitats
Captació de la informació correctament
Reducció de costos (mà d’obra)
Atenció personalitzada i de proximitat al client



Connecting Services

Manteniment de Sistemes
CONCEPTES BÀSICS:

Servei de manteniment que permet externalitzar les f uncions del responsable de gestió de sistemes. És 
a dir, es fan les tasques d’actualització de la docu mentació per tal de detectar si s’està fent una bon a 
gestió dels sistemes ( atenció al client- reclamacio ns...) i així poder adoptar els mesures necessàries  
per la seva millora i per tant, assolir la seva màx ima eficiència i eficàcia.

MANTENIMENT DE SISTEMES

QUÈ OFERIM:QUÈ OFERIM:

ASSERTIS-CS (ASSERTIS Connecting Services) us proposa la 
contractació d’aquest servei per tal d’abaratir cos tos en el 
manteniment de sistemes, ja que a més de la feina p ròpiament del 
gestor de sistemes, també s'afegeixen els coneixeme nts i 
experiència que permeten aportar consells i observa cions 
pertinents i adequats per a la millora de les incid ències detectades.

PER QUÈ ESCOLLIR ASSERTIS-CS ?:

ASSERTIS-CS garanteix:
Confidencialitat en les dades tractades
Feina ben feta i d’acord amb les normatives vigents
Seguiment de resultats i avaluació
Reducció de costos
Atenció personalitzada i de proximitat al client



Connecting Services

Coaching Social i Responsable
CONCEPTES BÀSICS:

La vista, l’olfacte, l’oïda, el tacte i el gust són  els protagonistes indiscutibles d’aquesta jornada formativa        
pensada específicament per a equips directius i de gestió.
No és només una proposta formativa. És una experièn cia responsable de formació que, a més, ajuda els 
equips directius del segle XXI a entendre, aplicar i millorar els conceptes bàsics de la RSC dintre de  les seves 
organitzacions i dels seus processos de gestió direc tiva.

COACHING RESPONSABLE

QUÈ OFERIM:QUÈ OFERIM:

ASSERTIS-CS (ASSERTIS Connecting Services) us proposa 
l’experimentació dels nostres sentits al voltant de l món del vi i de 
la vinya. Veurem, olorarem, escoltarem, tocarem i t astarem el vi i 
tot allò que l’envolta de la mà de Bodegas Torres. I a través 
d’aquestes experiències sensorials treballarem, apr endrem i 
millorarem les nostres tècniques de lideratge i de gestió. 

PER QUÈ ESCOLLIR ASSERTIS-CS ?:

ASSERTIS-CS garanteix:
Valor afegit a la formació
Triple valor: Empresarial, social i personal
Seguiment de resultats i avaluació
Atenció personalitzada i de proximitat al client



Connecting Services

Gestió de la informació
CONCEPTES BÀSICS:

Aquest servei ofereix a les empreses una nova gesti ó de la documentació oferint el disseny i definició  
d’un Sistema de Gestió Documental adequat a les sev es necessitats, atenent tant a les evidències 
documentals en suport paper com en suport digital. Es tracta d’incorporar un altre aspecte a tenir en 
compte en un sistema de gestió, que a la vegada com porta una reducció de cost i un valor afegit en el 
coneixement de la mateixa.

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

coneixement de la mateixa.
QUÈ OFERIM:

ASSERTIS-CS (ASSERTIS Connecting Services) us proposa la contrac tació i 
canalització dels seu millor partner tecnològic en m atèria de gestió de la informació. 
Això permet una gestió de zero papers (digitalitzaci ó completa) i una millor eficiència 
alhora de gestionar la documentació. A més, s’ofere ixen els serveis integrals de 
manipulació, custòdia i destrucció de la documentac ió .

PER QUÈ ESCOLLIR ASSERTIS-CS ?:

ASSERTIS-CS garanteix:
Última tecnologia disponible en el mercat
Treball ben fet i d’acord amb les normatives vigent s
Seguiment de resultats i avaluació del partner
Total confidencialitat de les dades tractades
Reducció de costos
Atenció personalitzada i de proximitat al client


