Innovació tecnológica per a la millora de la productivitat empresarial

La companyia de moda online Venca aposta per la centraleta en
el núvol de Numintec
•

Venca optimitza la comunicació i millora la gestió de la seva xarxa
telefònica corporativa a través del sistema InvoxPBX de l'empresa
tecnològica Numintec, líder en solucions de telefonia en el núvol.

•

La centraleta virtual de Numintec ofereix mòduls i informes estadístics
sobre tots les comunicacions que entren i surten de la seu central de
Venca a Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Barcelona, octubre de 2014. La centraleta virtual en el núvol de Numintec permetrà a
la companyia de moda online Venca gestionar de forma intel·ligent les comunicacions
corporatives de la seva seu central amb un total de 175 extensions de veu. La solució
InvoxPBX substitueix el tradicional servei de telefonia i prescindeix de les
infraestructures tradicionals de línies, centraletes i terminals. Entre les principals
característiques d'aquesta solució en xarxa es troben l'enviament de missatge de veu
via e-mail, l'enregistrament de trucades o l'accessibilitat des de dispositius mòbils o
tablets.
La centraleta virtual de Numintec també permet el control total de les comunicacions
entrants i sortints i la relació de tots els consums i dades generades des de la seu
central de Venca. A més, permet atendre múltiples trucades de forma simultània.
Venca
Venca, la companyia de moda online orientada a la dona, és el segon operador del
mercat online retail de tèxtil a Espanya amb major trànsit a la seva web, amb un total
de 1.400.000 usuaris únics. Tres dècades d'experiència en moda, confecció tèxtil i
venda a distància la situen com una de les empreses líders del sector a Espanya. Amb
seu a la localitat barcelonina de Vilanova i la Geltrú i un equip de més de 380
professionals, des de la seva plataforma logística de 42.000 m² distribueix moda de
dona, però també d'home, nen i tèxtil per a la llar a tota la Península, inclòs Portugal, a
més de a Balears, Canàries, Ceuta, Melilla i Andorra. L'empresa de moda forma part
del Grup 2 Suisses Internacional, líder a França en venda per catàleg i un dels més
importants a nivell mundial, amb presència a 16 països i més de 8.500.000 clients.
Numintec
Numintec és una companyia dedicada a la consultoria de serveis de
telecomunicacions, amb llicència d'operador, especialitzada en la gestió de
comunicacions intel·ligents i serveis corporatius a mida en tecnologia cloud computing.
L'objectiu de Numintec és crear aplicacions que aportin intel·ligència de negoci a les
empreses i que contribueixin a la millora de la productivitat i la competitivitat. Fundada
el 2002 al districte tecnològic 22@ de Barcelona com una empresa familiar, Numintec
segueix sent de les poques companyies a nivell internacional capaç de donar una
solució de telefonia 100% Cloud Computing.
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