
S O L U C I O N S  

T È C N I Q U E S  

G L O B A L S      

MOLT MÉS QUE UN 

MINI-SERVIDOR!

Crea la teva xarxa privada.

Guarda i comparteix arxius.

Amplia la cobertura Wi-Fi.

Carrega el mòbil sense fils. 

CHAtU ajuda a les  administracions públiques  a fer un pas decidit 

envers els formats digitals en els materials informatius, mitjançant 

solucions tecnològiques basades en la comunicació sense fils ,  que  

faciliten la gestió i  l ’actualització dels arxius ,  que fan possible l ’accés 

a la informació, fins i  tot,  fora de l ’horari d’obertura i  que permeten  

oferir serveis de valor afegit  a l ’usuari.  Tot això amb uns beneficis 

addicionals d’estalvi econòmic, en recursos i  d’espai al punt 

d’informació i de millora de la imatge assolint la normativa llei 

40/2015 reduint a 0 el consum de paper .  



LA SOLUCIÓ DE L'OBJECTIU 
‘PAPER ZERO’  A LES 

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

AVANTATGES 

El format digital permet 

editar documents de 

gran qualitat, amb 

menys costos i amb el 

valor afegit de formats 

com el vídeo o el so i els 

enllaços a pàgines web. 

Mantenir el servei fora 

dels horaris d’obertura. 

Pot crear un servei 

virtual disponible tots els 

365 dies de l'any, les 24 

hores. 

Assolir l’objectiu de 

reduir la utilització de 

paper a les 

administracions 

públiques.

La informació, al 
dispositiu del visitant amb 
un sol clic sense necessitat 

de registrar-se.

Per més informació pot posar-se en contacte amb nosaltres via correu electrònic hola@chatu.info o visitar la 
nostra pàgina web www.chatu.info 

Amb els dispositius CHAtU, es pot oferir als 

usuaris dels punts d’informació, serveis 

complementaris com la connexió gratuïta a 

internet a través de la seva xarxa Wi-Fi o el 

servei de càrrega de la bateria del mòbil 

sense fils.  Aquests serveis poden aportar 

valor afegit a la seva ciutat,  contribuir a 

millorar la imatge.   

Possibilitat de protegir 

l ’accés  a la seva 

informació amb diverses 

capes de seguretat,  que 

li  permeten gestionar 

documents 

confidencials.  

DEMANA UNA DEMO! 


