
Re-Acciona TIC: Empresa 
dixital 



Re-acciona TIC 



A quen se dirixe? 

A pemes galegas* que teñan interese en mellorar a súa competitividade a 
través das tic. 

 

Requisitos:  

Ter un centro de traballo en Galicia e cumprir a condición de peme segundo a 
definición da Comisión Europea (Anexo I do Regulamento UE 651/2014). 

 

*inclúense tamén neste concepto autónomos, comunidades de bens, asociacións, fundacións ou 
calquera outro tipo de unidade económica ou de patrimonio separado que, aínda carecendo de 
personalidade xurídica, leven a cabo actividade empresarial. 



Diagnose da aplicación de solucións dixitais 



Diagnose da aplicación de solucións dixitais 

FASES 



Diagnose da aplicación de solucións dixitais 



Adopción de solucións en mobilidade 

Apertura de novas oportunidades de negocio 

 

 

Creación de vantaxes competitivas 

 

 
Atración de novos clientes e novos mercados 



Adopción de solucións en mobilidade 

FASES 



Adopción de solucións en mobilidade 

Implantación e posta en marcha de solucións de mobilidade 

con resultados transformadores do modelo de negocio 

 

Unha estratexia de mobilidade e un plan operativo para 

facela realidade 

 

Capacitación e soporte técnico 

 

 



As solucións de mobilidade do catálogo do 

servizo son as seguintes: 

 

• Solucións de produtividade 

• Repositorio / Xestor documental 

• Intranet corporativa 

• Extranet con acceso móbil 

• Xestión comercial en mobilidade 

• Xestión de pedidos 

• Localización e xestión de activos 

móbiles 

• Control de entregas e presenza 

Adopción de solucións en mobilidade 



Aplicación de solucións dixitais para a  

mellora da xestión 

Definición dun Plan Operativo para a implantación de 

solucións dixitais 

 

 

Implantación das medidas máis relevantes con ferramentas 

concretas 

 

 

Apoio na xestión do cambio 



Aplicación de solucións dixitais para a  

mellora da xestión 

FASES 



Aplicación de solucións dixitais para a  

mellora da xestión 



Aplicación de solucións dixitais para a  

mellora da xestión – catálogo de solucións 

CRM ERP Produción 
 

Portal B2B Calidade Trazabilidade 
 

Almacén Conta/finanzas RRHH 

Indicadores Proxectos Administración 



Estratexias de marketing dixital 

Mellorar o ámbito comercial da empresa apoiado nos medios 

dixitais 

 

 

Mellorar o achegamento empresa-consumidor e potenciar a imaxe 

de marca 



Estratexias de marketing dixital 

FASES 



Estratexias de marketing dixital 



Costes dos servizos 

Coste do 
servizo, IVE 

incluido 
 

4.477,00 € 

 
7.102,18 € 

 
7.631,71 € 

 
 

5.584,39 € 

Cofinanciación 
peme 

 
300,00 € 

 
2.000,00 € 

 
2.160,00 € 

 
 

1.520,00 € 

Cofinanciación 
peme asociada 

a clúster 
 

225,00 € 

 
1.500,00 € 

 
1.620,00 € 

 
 

1.140,00 € 

Cofinanciación 
microempresa 

 
150,00 € 

 
1.000,00 € 

 
1.080,00 € 

 
 

760,00€ 



Convocatoria  

1ª convocatoria Re-acciona TIC 2016 aberta! 
ATA O 30 DE NOVEMBRO 

 
 

Servizos ofrecidos 




