
Solucions per a empreses amb un
OBJECTIU REAL



SOLUTEL
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Fundada el 1997 a València i amb oficina a Madrid (2011)

Empresa de serveis que posa a disposició del seu negoci
el coneixement tecnològic en forma de solucions.

Solutel ofereix serveis d'Anàlisi, Disseny, Implementació i
Manteniment de projectes d'Enginyeria de
Telecomunicacions i Sistemes per a tota l'arquitectura de
CISCO | Meraki.

Ajudem a empreses de totes les
mides a transformar la manera en
què les persones es connecten, es
comuniquen i col·laboren.



CERTIFICACIONS Solutel
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• Certificació CISCO:

• Premier Certified Partner

• Especialitzacions CISCO:

• Advanced Security Architecture Specialization

• Advanced Collaboration Architecture Specialization

• Altres autoritzacions:

• Meraki Confirmed Partner

• Cloud Services Reseller

• Cloud Services Reseller

• Cisco Powered Video and TelePresence as a Service (CSR)



SOLUCIONS SOLUTEL
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Solutel i Cisco col·laboren dissenyant i implementant solucions en diferents arquitectures de xarxa tant

a nivell nacional com internacional:

• Comunicacions Unificades, 

• Col·laboració, Atenció al Client

• Commutació, Infraestructura IT

• WIFI, IOT

• Seguretat, Ciberseguretat

• Video, Telepresència

• Transformació digital

• Centre de dades

• Serveis de xarxa

• Consultoria, Primer Nivell On-Site

• Migració de xarxa

• Actualització de xarxa

• Suport Proactiu

Solutel, Premier Partner de Cisco, és un integrador de referència de CISCO.



Tenim àmplia experiència en el disseny i implementació de 

projectes multiseu i d'actualització d'Infraestructura Cloudbase

La nostra visió global en solucions tecnològiques, ens permet

convertir-nos en un soci estratègic dels nostres clients a alinear la 

tecnologia amb els seus objectius comercials.



“ ”
Si és cert que la tecnologia ens ajuda en tots els camps de la vida, en 
aquest cas, la solució de CISCO, ens ajuda a augmentar aquest
sentiment de formar part d'un equip global.
Sr. Enrique López. Director Financiero Grupo AMC FRESH
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AMC Fresh, Projecte de videoconferència
àmbit internacional

Link video AMC YouTube

https://youtu.be/Np_sXDCkOf0


“ ”
La implantació d'aquest projecte redunda en el benefici dels nostres
clients que van a gaudir d'una millor experiència d'usuari en contractar 
els serveis amb Goldcar.
Sr. Jacobo Cardona, IT SMO Manager en GoldCar
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Goldcar millora les seves Datacenters en
benefici de la continuïtat del negoci.
Ultra segur, ultraràpid i potent ... Reserva
cotxe on i quan vulguis!

Link video GOLDCAR YouTube

https://youtu.be/Ze4VdcMo94A


“ ”
Amb la Implantació d'aquest projecte, hem aconseguit rapidesa en el 
desplegament de noves delegacions i millora en l'atenció als nostres
clients per la unificació de les comunicacions sense perdre una sola 
trucada.
Sr. Julen Uribetxebarria, Dpto. Logística, Markennovy.
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Markennovy compta amb 5 delegacions
internacionals i més de 80 usuaris,
planteja la necessitat de migrar seu
Contact Center per millorar l'atenció als
seus clients i dotar-los d'un servei
preferent.

Link video Markennovy YouTube

https://youtu.be/hSmi47MY2Fo


¡GRACIAS!

SOLUTEL

902 999 786

info@solutel.es

www.solutel.es
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