
  

  

 

Aposta per la millora en l’eficiència de les comunicacions 
 

Acord entre la Cambra de Comerç Francesa de 
Barcelona i Numintec per fomentar la telefonia en el 

núvol 
 
Numintec, companyia pionera en solucions de comunicacions de veu 
basades en tecnologia cloud computing, ha signat un acord de col·laboració 
amb la Cambra de Comerç Francesa de Barcelona amb l’objectiu 
d’impulsar la telefonia en el núvol com a instrument perquè les empreses 
associades a la Cambra gestionin de forma més eficient les seves 
comunicacions i estalviïn fins a un 80% en infraestructures TIC. 

 
Barcelona, Febrer de 2015. El president executiu de Numintec, José María 
Torres, i el director general de la Cambra de Comerç Francesa de Barcelona, 
Philippe Saman, han signat un acord per oferir els serveis de telefonia en el 
núvol de Numintec a les més de 450 empreses associades a la Cambra de 
Comerç Francesa de Barcelona. 
 
La plataforma de telefonia en el núvol de Numintec permet el control total de 
les comunicacions entrants i sortints i la relació de tots els consums i dades 
generades. 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. És per això que representa una millora de la productivitat per a les 
empreses amb un model de pagament per ús que permet una adaptació 
completa al negoci i una escalabilitat adequada a cada necessitat, generant 
estalvis en les infraestructures TIC que poden arribar al 80%. 
 
La plataforma tecnològica de Numintec és una solució innovadora i puntera en 
el mercat gràcies a la seva aposta per la millora continua dels seus processos, 
així com per la seva inversió en investigació, innovació i desenvolupament, 
aportant un valor diferencial respecte als seus competidors internacionals ja 
que facilita els processos de presa de decisió de les empreses, integrant el 
canal telefònic amb la resta de canals corporatius com les xarxes socials, tot 
plegat sense necessitat d’inversions en infraestructures i contemplant les 
noves tendències de mobilitat. Les solucions de Numintec són un element 
imprescindible per a la millora de la competitivitat empresarial ja que 
faciliten la optimització dels recursos i maximitzen els resultats econòmics. 
 
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. 
 
Cambra de Comerç Francesa de Barcelona 
Fundada el 1883, la Cambra de Comerç Francesa de Barcelona -degana de les 
Cambres franceses fora de França- és l’agrupació empresarial estrangera més 
antiga d’Espanya. Compta actualment amb més de 450 associats: empreses 
franceses implantades a Catalunya i grups espanyols que tenen una relació 
important amb el mercat francès. Aquests membres formen un Club 
d’empreses que constitueix un networking potent. A més, la Cambra presta 
serveis de suport a les empreses que busquen desenvolupar-se als mercats 
francès i espanyol 
 
 
 
 
 
 
 

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 


