
   

 

 

Innovació tecnològica per a la millora de la productivitat  

 
El distribuïdor oficial d’Apple a Espanya K-tuin aposta 

per la centraleta en el núvol de Numintec  
 

• L'empresa tecnològica Numintec, líder en solucions de telefonia en 
el núvol, implementa a K-tuin el sistema InvoxPBX que optimitza la 
comunicació i millora la gestió de la xarxa telefònica d'atenció al 
client. 

 
• La centraleta de Numintec permet a K-tuin disposar de mòduls i 

informes estadístics sobre les comunicacions entrants i sortints de 
les seves 15 botigues a Espanya i Andorra. 

 
Barcelona, novembre de 2014. La centraleta virtual en el núvol de Numintec 
permetrà a K-tuin gestionar de forma intel·ligent el seu servei d'atenció al 
client amb un total de 105 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 missatges 
de veu via email, la gravació de trucades o l'accessibilitat des de dispositius 
mòbils o tauletes. 
  
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 en els 15 establiments de K-tuin a Espanya i Andorra. A més, 
permet atendre múltiples trucades de forma simultània, gestionar un gran 
volum de consultes habituals de forma ràpida i eficaç, així com rendibilitzar 
els recursos humans i materials dedicats a l'atenció telefònica. 
 

El servei en el núvol de Numintec representa una millora de la productivitat 
del servei d'atenció al client de K-tuin amb un model de pagament per ús que 
permet una adaptació completa al negoci i una escalabilitat adequada a cada 
necessitat. En aquest sentit, el servei suposa un gran estalvi de costos, tant 
en infraestructures com en trucades, major seguretat i més velocitat a l'hora 
de realitzar qualsevol canvi.   
  
K-tuin 
 

El 1994, ara fa 20 anys, K-tuin obria la seva primera botiga Apple (la primera a 
Espanya en subministrar els productes de la poma), situada al carrer Orense 
de Madrid. Dues dècades en què aquesta empresa espanyola ha apostat el 
progrés d'Apple en el mercat espanyol. Durant aquests anys, K-tuin ha 
expandit la seva presència per tota Espanya i Andorra, comptant actualment 
amb 15 botigues físiques repartides entre Madrid (3), Barcelona, València, 
Saragossa, Bilbao, Alacant, Pamplona, Santander, Palma de Mallorca, Bilbao, 



Salamanca, Logroño, Vigo i A Coruña, a més de la botiga online, www.k-
tuin.com. També compta amb dues noves divisions, d'empresa i educació, en 
les quals ofereix assessorament específic per a la implantació de l'iPad a 
l'empresa i als centres docents.  
 

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 amb 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. www.numintec.com  
 
 
 
 
 

Per a més informació: gabinet de premsa de Numintec: 
Víctor Bottini victor@bottini.es / Clara Bassols clara@bottini.es  

679.98.33.46 / 620 03 74 50 


