Acord estratègic entre la Cambra i Microsoft
perquè 300.000 pimes catalanes pugin les
seves dades al 'núvol'
Gràcies a un conveni de col·laboració entre les dues organitzacions, les empreses
augmentaran la seva productivitat i reduiran costos.
Segons dades de la Unió Europea, quatre de cada cinc empreses que fan servir el
núvol obtenen entre un 10 i un 20% d’estalvi.

Barcelona, 13 de desembre de 2012.- El president de la Cambra de Comerç de
Barcelona, Miquel Valls, i Carles Grau, director de Sector Públic de Microsoft Ibérica, han
firmat aquest matí un acord de col·laboració que permetrà acostar a més de 300.000
empreses a Catalunya la tecnologia del núvol (e-cloud).

La tecnologia, a banda de reduir costos, permetrà a les empreses pujar totes les seves
dades a l'espai virtual d'internet per fer-ne ús des de qualsevol ubicació del món amb tota
seguretat.

Gràcies a aquest acord, les pimes tindran accés, sense grans inversions, a les millors
solucions del mercat de forma flexible; modernitzaran la seva infraestructura tecnològica; i
obtindran millores de productivitat, estalvis importants en despeses fixes i millores en la
captació i fidelització dels clients.

La combinació de la tecnologia del núvol amb les capacitats del CRM online permetrà crear
i administrar de forma senzilla les interaccions de les pimes catalanes amb eines
d’utilització quotidiana com el correu electrònic, els calendaris compartits, la missatgeria
instantània, la videoconferència o la col·laboració documental.

En l’actual conjuntura econòmica, és més important que mai fomentar la innovació i
apostar per millorar la competitivitat i productivitat de les empreses. Amb aquest acord, la
Cambra de Comerç de Barcelona reforça la seva oferta de serveis i solucions i dóna
resposta, a través del Club Cambra, a la demanda de les empreses catalanes que sol·liciten
solucions innovadores que els permetin competir en el mercat actual.
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El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha destacat que aquest
conveni “materialitza l’aposta de la Cambra de Comerç, i en concret del Club Cambra, per
les noves tecnologies pel seu valor com a motor per a la recuperació econòmica”.

Per la seva banda, Carles Grau, director de Sector Públic de Microsoft Ibérica, ha
assenyalat que “per a Microsoft, aquest acord suposa un pas més en la nostra aposta per
a apropar i fomentar que pimes i autònoms inverteixin en futur, tecnologia, productivitat i
rendibilitat. Considerem que la nostra col·laboració amb la Cambra de Comerç de
Barcelona és clau per a aconseguir l’impuls necessari per a l’arrencada tecnològica de les
empreses catalanes”.
Segons dades de la Unió Europea, quatre de cada cinc empreses que fan servir el núvol
van obtenir entre un 10 i un 20 % d’estalvi de costos. A més, existeixen altres beneficis
associats a l’adopció de la tecnologia cloud per part de les empreses: avenços en un 46%
de la mobilitat a la feina, millores de la productivitat en un 41%, i l’augment en un 33% de
noves oportunitats de negoci.

http://premsa.cambrabcn.org
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