
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. 

Les immobiliàries poden disposar d’una xarxa Wi-Fi pròpia i  d’un

mini-servidor on desar i  compartir arxius, per tal que el públic pugui

accedir en qualsevol moment a l ’oferta immobiliària i  de serveis amb el

seu mòbil,  tant des de dins com fora del local.  A més, les funcionalitats

dels dispositius CHAtU permeten a les agències immobiliàries oferir

serveis de valor afegit als seus clients i  diferenciar-se dels seus

competidors ,  així com projectar una imatge de modernitat amb

l’adopció de recursos tecnològics d’última generació, sense grans

inversions.  



LA TECNOLOGIA, EL VALOR
AFEGIT QUE MARCA LA 

DIFERÈNCIA. 

AVANTATGES 
El seu catàleg de propietats

sempre actualitzat i

accessible amb el mòbil, tant

amb l’establiment obert com

fora de l’horari d’obertura.

Proporciona als seus clients

accés a documentació i

recursos útils com

simuladors d’hipoteca o

normativa d’eficiència

energètica, entre altres els

365 dies a l’any les 24 hores

del dia.

Afavorint el medi ambient i

a la vegada reduïm els costos

en paper i impressió. 

Facilita l'administració

d'usuaris. 

El canal de comunicació
directa amb el client.

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 el format digital s ’estalviarà imprimir,

transportar, emmagatzemar i exposar els seus

materials informatius i  comercials,  la qual

cosa li  permetrà estalviar recursos i  temps i

farà la tasca de la seva xarxa comercial més

fàcil i  agradable.  Substituint els materials

impresos per la informació en format digital,

ajudant a desenvolupar una activitat més

sostenible.  

Possibilitat de protegir

l ’accés  a la seva

informació amb diverses

capes de seguretat,  que li

permeten gestionar

documents

confidencials.  

DEMANA UNA DEMO! 


