QUÈ OFEREIX INOCUA
Inocua és una empresa que ofereix serveis de consultoria per ajudar a les
organitzacions a incorporar les tecnologies de la informació i comunicació en
els seus processos de negoci.
La velocitat en els canvis i la globalització dels mercats fa que les organitzacions
hagin d’incrementar la capacitat de processar informació, i aquí és on la
utilització òptima de les tecnologies de la informació (TI) juga un paper clau.
Partint de la consideració de l’organització com un procés informacional,
Inocua proposa una metodologia basada en la “gestió de la informació” per
tal d’aconseguir la fusió de l’estratègia de negoci amb l’estratègia en TI.
Inocua ofereix un servei de suport continu en la decisió i gestió de les
inversions TI, identificant oportunitats, definint estratègies, reduint costos,
minimitzant riscos i millorant el rendiment dels sistemes TI existents.

En un escenari on
cada dia apareixen noves
propostes tecnològiques,
Inocua ofereix els seus
serveis per trobar la solució
que millor s’adapti a les
necessitats, amb criteris
de total independència en
quant a fabricant, proveïdor
o integrador de sistemes
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Inocua ofereix serveis de consultoria en dues línies d’actuació:
Gestió de la informació
Digitalització de processos

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

AUDITORIA DE PROCESSOS
AUDITORIA D’INFORMACIÓ
AUDITORIA DE CONEIXEMENT
AUDITORIA TECNOLÒGICA
DISSENY DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ S.G.I.
IMPLANTACIÓ DEL S.G.I.
SEGUIMENT I CONTROL DEL S.G.I.

DIGITALITZACIÓ DE PROCESSOS
ESPECIFICACIÓ DELS REQUERIMENTS DEL SISTEMA
DISSENY DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ
-DISSENY FUNCIONAL
-DISSENY DE L’ARQUITECTURA

SELECCIÓ I AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS
GESTIÓ DE PROJECTE
-DESENVOLUPAMENT
-IMPLANTACIÓ
-OPERACIÓ I MANTENIMENT

GAP TECNOLÒGIC
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GAP TECNOLÒGIC

QUINS SISTEMES TI NECESSITO?

METODOLOGIA
Amb l’objectiu
d’aconseguir la
digitalització progressiva
dels processos de l’empresa,
Inocua proposa una
metodologia en tres fases:
• Diagnosi
• Auditoria
• Digitalització

L’objectiu de la diagnosi bàsica és analitzar en quin estat es troba l’organització
en quant a la gestió de la informació i la implantació de sistemes TI, ja sigui en
un àmbit global o en el d’un procés determinat.
A través del procés d’auditoria de la informació aconseguim:
•
Identificar les necessitats d’informació, coneixement i tecnologia de
l’organització
•
Assignar un nivell d’importància estratègica a aquestes necessitats
•
Identificar els recursos i capacitats de què es disposa en l’actualitat
•
Mapejar els fluxes d’informació dins de l’organització i amb l’entorn extern
•
Analitzar els gaps existents entre el que es necessita i del que es disposa
La digitalització consisteix en la incorporació de les TI als processos existents
a l’organització a través de la estandardització i la integració en una única
infraestructura TI.

SI HAS DETECTAT ALGUN D’AQUESTS SÍMPTOMES...
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Expectatives frustrades i promeses incomplertes en la implantació dels sistemes
Percepció d’un mal ús o infrautilització dels sistemes i despeses creixents
Les decisions a l’organització es prenen en base a informació que no està
disponible quan i on fa falta
Les persones de l’empresa passen massa temps en activitats de gestió de la
informació (buscar, enmmagatzemar, proveir o recuperar informació) en lloc de
les activitats bàsiques de les seves funcions
No hi ha una correspondència entre les necessitats d’informació de l’empresa i els
sistemes d’informació que les han de proveir
Dificultats per part dels components de l’organització a l’hora de resoldre
problemes que ja han passat amb anterioritat
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Manca de coneixement per part dels components de l’organització dels continguts de la intranet o de la web
Desconeixement de quines millores en els processos són estratègicament més importants per l’empresa
Desconeixement de quina és la importància relativa de les inversions en TI de l’empresa respecte a la resta
d’inversions
Desconeixement de quins són els processos clau de l’empresa, com estan relacionats, quina informació intervé i
com s’integra en aquests processos crítics

...INOCUA ET POT AJUDAR
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Anàlisi dels processos per identificar les necessitats
abans d’implantar un sistema ERP, CRM o SCM
Direcció de projectes d’integració de processos amb
clients o proveïdors
Assessorament en la selecció de proveïdors de sistemes
Definició de l’estratègia a Internet
Avaluació de requeriments i disseny funcional de la web
Definició dels serveis de la intranet de l’empresa
Gestió documental de l’empresa
Definició del quadre de comandament i selecció d’eines
Business Intelligence
Implantació del sistema de gestió de la seguretat de la
informació i protecció de dades
Assessorament en la contractació de serveis outsourcing
Definició del pla de continuïtat de negoci BCP

Inocua, ofereix un servei de suport continu
en la decisió i gestió de les inversions en TI.
Ajuda a identificar oportunitats, definir
estratègies, reduir costos i optimitzar el
rendiment dels sistemes existents. Perquè
sabem que qualsevol decisió en TI pot tenir
un gran impacte en l’organització, ajudem a
minimitzar els riscos de les inversions

INVEST NOCUA S.L.
Vescomtat de Castellbò 50, B-2
25700 la Seu d’urgell, Lleida
+34973360396		
www.inocua.com

