
  
Innovació tecnològica per a la millora de la productivitat  

 

Numintec crea un servei per trucar des dels 
mòbils particulars a cost de l’empresa  

 
Numintec, companyia pionera en solucions de comunicacions de veu 
basades en tecnologia cloud computing, ofereix una aplicació per a 
telèfons intel·ligents que permet als usuaris realitzar trucades com si les 
fessin des de la seva extensió d’empresa sense necessitat de tenir un 
terminal mòbil nou ni donar d’alta una nova línia.  
 
Barcelona, Maig de 2015. Numintec ha creat l’aplicació per a dispositius 
mòbils InvoxMobility, descarregable per a dispositius Android i iOS, mitjançant 
la qual els treballadors d’una empresa podran realitzar trucades de feina des 
del seu mòbil particular a cost de l’empresa, amb les mateixes prestacions 
d’una centraleta avançada i amb absoluta privacitat tant  per a l’empresa 
com per al treballador. 
 
Més del 90% dels treballadors utilitza els seus propis dispositius per accedir a 
informació de l’empresa, seguint la tendència del Bring Your Own Device 
(porta el teu propi dispositiu) que entén que s’incrementa la productivitat 
dels treballadors d’una empresa gràcies a l’agilitat i la flexibilitat que suposa 
l’ús dels dispositius particulars amb total privacitat. Per fer front a aquesta 
realitat, l’App InvoxMobility de Numintec permet convertir qualsevol 
dispositiu Android o Iphone en un mòbil d’empresa sense necessitat de tenir 
un terminal nou ni donar d’alta una nova línia. L’usuari només ha d’instal·lar 
l’aplicació en el seu dispositiu mòbil particular i podrà fer trucades a càrrec 
de l’empresa. Només trucant a qualsevol número de l’agenda, l’App es posa 
en contacte amb la centraleta de Numintec, que truca al telèfon en qüestió, 
l’usuari despenja i ja està realitzant la trucada desitjada. A més permet 
escollir quin telèfon mostrar a l’usuari i també configurar quan està actiu i 
quan no.  
 
Amb l’App d’InvoxMobility, l’empresa també reduirà la complexitat de 
l’administració dels múltiples dispositius dels seus treballadors, així com 
administrar les activacions, desactivacions, canvis de configuració i permisos 
d’accés de forma immediata i autònoma.   
 
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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