
CHAtU
A LES OFICINES DE TURISME





CHAtU crea la teva pròpia WIFI

• El visitant, amb la tècnica CHAtU, pot obtenir la 
informació sense necessitat de gastar dades.

• Això et permet crear la teva xarxa sense
fils privada, connectada a internet o NO.

• Sense necessitat de 
registrar-se o sí, si es creu
convenient per obtenir
dades del visitant, 
estadístiques…



APLICACIONS DE CHAtU
A L’OFICINA DE TURISME

• La informació turística, al dispositiu del visitant
en un sol clic i sense necessitat de tenir connexió
a internet.

• Beneficiï’s dels avantatges dels formats digitals.
• Mantingui el servei fora dels horaris d’obertura

de l’oficina. Servei les 24 h i els 365 dies l’any.
• Possibilitat de tenir diferents punts d’informació.



Evita l’ús de paper imprès en catàlegs, flyers, guies… Ajudaràs a protegir el medi
ambient fent un ús racional dels recursos i reduint les emissions de CO2. 



CADA CHAtU = UN PUNT D´INFORMACIÓ

On hi hagi un CHAtU hi ha 
un punt d’informació
turística, podent
multiplicar els punts
d’informació amb el 
mínim cost i espai, de 
fàcil instal·lació.





CHAtU EN ELS PUNTS D´INTERÈS TURÍSTIC
• En cada punt d’interès turístic es pot posar un CHAtU

perquè el visitant es pugui descarregar la informació en 
format digital d’aquell punt. 

• Alhora, es pot posar a disposició del visitant l’oferta
turística i/o altra informació que es cregui convenient a 
través de CHAtU.

• Qualsevol indret d’interès turístic, sigui patrimoni
cultural o paisatgístic pot oferir informació al visitant, 
en format digital, sense necessitat de tenir accés a 
internet, ja que CHAtU crea la seva pròpia WIFI... des 
d’una capella a una escultura o bé un camí comunal.





AVANTATGES DEL FORMAT DIGITAL
• Estalvi de costos de paper i impressió.
• Estalvi d’espai.
• Immediatesa. La informació sempre està

actualitzada, a diferència del que passa
amb el format paper.

• Solidaritat amb la Natura. 



CHAtU A LES FIRES
Quan s’assisteix a fires, amb CHAtU pots
distribuir la informació en format digital, amb
tots els avantatges i estalvi de costos que això
suposa, ja que CHAtU crea la teva pròpia WIFI.



SMART CITY CHAtU
EL NÚVOL DE LA CIUTAT

• Gràcies a CHAtU i a la seva gestió documental 
la Taula de Turisme d’Andorra pot esdevenir la 
Smart Turisme.

• Amb CHAtU, les diferents oficines poden estar 
connectades entre elles i compartir la 
documentació a l’instant, tenint-la sempre
actualitzada perquè el visitant la pugui
descarregar.





SMART CITY CHAtU
TOT EL SECTOR TURÍSTIC CONNECTAT

A més, també poden estar connectats tots els CHAtU
del sector turístic i d’interès per al visitant, compartint
d’aquesta manera tota la informació actualitzada:
• Hotels
• Restaurants
• Monuments
• Estacions d’Esquí
• Refugis de Muntanya



CHAtU Q3/Q4

Solucions a mida

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

Ampliar la cobertura Wi-Fi
Amplifica i millora la cobertura 
de qualsevol xarxa Wi-Fi. Amb
varis dispositius pots estendre
la xarxa tant com vulguis. 

Crear la teva xarxa Wi-Fi
La teva xarxa privada i segura, connectada o NO a 
internet on 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(SR) CHAtU Events

• Connexió simultània a un gran nombre de persones
• Ampliar la teva cobertura
• Distribuir la teva documentació en format digital
• Utilitzar el teu núvol com a plataforma de participació a esdeveniments
• Oferir serveis sota registre per a diferents esdeveniments o concursos 

i poder recollir dades, estadístiques….

Solucions a mida



Expandim el coneixement i la innovació diària en productes de mercat.

El nostre equip posseeix una sòlida experiència en I+D (des del 1998), forjada en
multinacionals localitzades a Silicon Valley, Holanda, Japó i Barcelona, i centrada en el
desenvolupament de tecnologies de radiofreqüència (RF) i d’eficiència energètica.

El caràcter innovador de Witeklab queda palès en una gran quantitat de patents i
publicacions científiques. Mantenim una col·laboració propera amb centres de
recerca i universitats, per tal d’impulsar la innovació i la motivació per cercar
solucions excel·lents als problemes plantejats. La innovació i l’aportació de talent jove
són les nostres claus per a mantenir l’adaptació a un món tan canviant i sobreeixir en
el pla internacional.



Gràcies per la vostra atenció

Amb la Tecnología CHAtU

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

www.witeklab.com www.chatu.info

http://www.witeklab.com/
http://www.chatu.info/

