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Comparteix documents en format digital amb la teva pròpia WiFi

Servidor i zona WiFi, amb un sol dispositiu



DESAR I COMPARTIR ARXIUS

CHAtU Q3 és un servidor amb accés mitjançant Wi-
Fi. Et permeten emmagatzemar i gestionar arxius 
amb seguretat i compartir-los amb qui tu vulguis, ja 
que pots configurar els permisos d’accés generals i 
per usuaris. Comparteix els teus documents, fullets, 
presentacions, imatges, etc... i facilita que els usuaris 
puguin compartir documents entre ells, a través del 
CHAtU.

CREAR LA TEVA XARXA WI-FI

Si no tens xarxa pròpia, amb CHAtU Q3 pots crear la teva 
xarxa privada i segura, connectada o NO a internet. Amb 
ella podràs desar informació en local al propi CHAtU o 
en remot, compartir-la i gestionar grups d’usuaris amb 
permisos d’accés. Si necessites cobrir una àrea extensa, 
connecta varis dispositius entre ells per a crear una xarxa 
amb més abast.

CHAtU Q3
Mai crear una xarxa Wi-Fi privada i disposar 
d’un mini-servidor per desar i compartir els teus 
arxius de manera segura, havia estat tan fàcil. 
Sense cables, on vulguis i en només uns minuts.

I TAMBÉ CARREGAR  
EL MÒBIL SENSE FILS!!

CHAtU permet obtenir una connectivitat òptima als espais de treball, a tot 
tipus d’establiments, a serveis i a la llar. Amb CHAtU et serà molt fàcil crear la 
teva pròpia xarxa sense fils privada i segura, ampliar la cobertura de la 
seva Wi-Fi, disposar d’un espai per a desar i compartir arxius digitals i fins i tot 
carregar el mòbil sense fils.



CHAtU Q5
Totes les característiques de 
CHAtU Q3, però amb les avantatges  
d’OBTENIR UN REGISTRE dels 
USUARIS i poder crear els teus 
CONCURSOS I SORTEJOS.

DOCUMENTACIÓ EN FORMAT 
DIGITAL - MENYS PAPER

Programes, mapes, classificacions, 
informació de serveis... tot el que nor-
malment lliuraries en paper imprès, 
ho popdràs carregar al teu propi nú-
vol perquè es pugui descarregar… 
No tindràs cues ni et quedaràs mai 
sense existències! A més, evitaràs 
el malbaratament de paper i aju-
daràs a cuidar el medi ambient  
i a lluitar contra el canvi climàtic.

UTILITZA EL TEU NÚVOL 
COM A PLATAFORMA DE 
PARTICIPACIÓ

Amb CHAtU Q5 podràs enriquir l’ex-
periència dels usuaris organitzant 
sortejos o concursos amb participa-
ció directa, compartir fotos i oferir 
promocions especials… També po-
dràs facilitar l’intercanvi d’informa-
ció entre usuaris, donant-los accés a 
una zona compartida del núvol.

OFEREIX SERVEIS SOTA 
REGISTRE ALS USUARIS

Aconsegueix les dades dels usuaris 
activant el registre com a requisit 
per accedir a determinats contin-
guts o per a participar a sorteigos 
i concursos. Podràs crear o com-
pletar fàcilment les teves bases 
de dades.

Uneix-te a al moviment #zeropaper  
apostant pel format digital



CHAtU SR
SMART ROUTER

Amb CHAtU SR tindràs una xarxa Wi-Fi pròpia i 
un servidor local amb el qual podràs compartir 
arxius de forma segura dins de la teva zona Wi-
Fi. Fàcilment, on vulguis i en només uns minuts.

NOVETAT

CREA LA TEVA ZONA WI-FI

Amb CHAtU SR pots crear la teva xarxa Wi-Fi local, pri-
vada i segura. A través d’ella podràs guardar informació al 
servidor del dispositiu, compartir-la i gestionar grups d’usuaris 
amb permisos d’accés.

CHAtU SR genera una xarxa Wi-Fi en qualsevol lloc i permet 
ampliar-la si necessites una xarxa de gran abast. A més, 
pots connectar-la a internet si disposes d’un accés per a 
proporcionar navegació gratis als teus clients, o a petició de 
registre, obtenir les seves dades, el que et permetrà oferir-los 
un servei personalitzat.

DESA I COMPARTEIX ARXIUS

CHAtU SR és un servidor amb accés mitjançant Wi-Fi. Et per-
met emmagatzemar i gestionar arxius amb seguretat i 
compartir-los amb qui vulguis, ja que pots configurar els 
permisos d’accés generals i per a usuaris. Comparteix els teus 
documents, fullets, presentacions, imatges, etc., sense que 
els usuaris necessitin instal·lar cap aplicació al seu mò-
bil, i facilita que els usuaris puguin compartir documents en-
tre ells a través de CHAtU. Cada vegada que un usuari torni a 
la zona de cobertura de la teva Wi-Fi, l’accés a la informació 
serà immediat.

AMPLIA LA TEVA ZONA WI-FI

CHAtU SR amplia l’abast de la teva xarxa Wi-Fi, connec-
tant-se a la teva xarxa original i retransmetent el senyal am-
plificada. D’aquesta manera, quan el senyal Wi-Fi és feble, 
CHAtU l’amplifica i millora la cobertura gràcies a la topologia 
de xarxa mallada (MESH), que permet ampliar el senyal i mi-
llorar el trànsit de dades. Amb CHAtU SR pots connectar la 
teva Wi-Fi a internet, si disposes d’un accés, i estendre la 
teva connexió a través de la xarxa CHAtU.

REALITZA SORTEJOS I CONCURSOS

CHAtU SR incorpora una plataforma de participació que et 
permet organitzar sortejos i concursos entre els usuaris que 
es troben dins de la teva zona WiFi. Es tracta d’un recurs que 
t’ajudarà a dinamitzar el teu negoci, fidelitzar als teus clients 
i incentivar el registre dels usuaris per crear i completar 
bases de dades per les teves accions de màrqueting.



www.chatu.info

Per a més informació, consulta la nostra pàgina web  
o segueix-nos en les nostres xarxes socials.

ÚS EN DIFERENTS SECTORS
• En hotels per donar a conèixer tota la informació als clients, 

agrupar-los i oferir càrrega sense fils al mòbil.

• En restaurants, per a realitzar les comandes còmodament des 
de la taula amb la carta digital, descarregar revistes i premsa i de 
pas carregar el mòbil sense fils.

• Oficines de turisme per poder donar tota la informació 
als visitants i estalviar paper i espai. També la possibilitat de 
transmetre la informació al visitant quan l’oficina estigui tancada.

• En fires, per poder donar tota la informació als visitants i 
estalviar paper i espai per part de l’expositor i facilitar al visitant 
l’obtenció d’informació.

• En sales de conferències, de reunions organitzant en grups de 
gent i documents.

• En empreses per poder oferir els serveis i/o productes als 
visitants amb la possibilitat de poder-ho fer des de l’aparador, 
oferint càrrega sense fils.

• En sales d’espera amb l’estalvi en papers i revistes, que això 
implica.

• En immobiliàries amb ofertes accessibles al públic en qualsevol 
moment 24 hores / 365 dies.

• En Administracions Públiques, ajudant a desenvolupar el seu 
model d’administració electrònica i a avançar en l’objectiu de 
“paper zero”.

• En la creació de Smart Cities, la solució per apropar la informació 
del sector públic i privat al ciutadà, actualitzada i al moment, just 
quan li cal i sense l’ús de paper.

Tots els nostres models 
disposen de l’opció de ser 
alimentats sense cables 
gràcies a la nostra bateria 
de llarga durada.

¡ÚNIC AL  
MERCAT!

CUIDA EL MEDI AMBIENT  

LLUITA CONTRA  
EL CANVI CLIMÀTIC
ESTALVIA PAPER, COSTOS D’IMPRESSIÓ I ESPAI

CONTRIBUEIX A REBAIXAR LES EMISSIONS DE CO2

app.chatugo.com

(062020CAT)

CHAtU Q1
Carregador ràpid de bateria de mòbil sense cables, per 
a ús professional i per a la llar.
A oficines, halls, sales d’espera, habitacions d’hotel i 
altres espais, CHAtU Q1 és un gran recurs per a oferir 
un servei de valor afegit als usuaris i clients.


