
Aplicación de solucións
en mobilidade



PROGRAMA RE-ACCIONATIC
APLICACIÓN DE SOLUCIÓNS EN MOBILIDADE

“Incorporamos as solucións de mobilidade mellor adaptadas á empresa para  

transformar os seus procesos e operacións, engadir valor aos seus produtos e  

servizos, descubrir novas formas de relación cos seus clientes e xerar, xa que  

logo, modelos de negocio máis rendibles.”



Obxectivo do servizo

Transformar a PEME nunha “empresa da

era móbil”, que sexa quen de operar coa

velocidade e a axilidade que requiren os novos

mercados e clientes, á vez que de preservar a

seguridade e a eficiencia que resultan

esenciais para o éxito do negocio.



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



FASE 1

Preparación

FASE 2

Deseño

estratexia

FASE 3

Implantación

FASE 4

Seguimento

Formación

Introdución pedagóxica ao

programa, á metodoloxía e

ás soluciónsde mobilidade.

Diagnóstico e identificación  

Diagnóstico das  

necesidades e  

requerimentos da empresa  

segundo o seu modelo de  

negocio, e identificación  

das solucións mellor  

adaptadas.

Definición estratéxica  

Definición da estratexia de  

mobilidade adaptada á  

empresa.

Plan operativo  

Definición das accións

necesarias para implantar a  

solución prioritaria e o resto  

de medidas que conduzan  

a acadar unha mobilidade  

total.

Posta en marcha

Posta en marcha dunha  

das solucións elixidas  

segundo as necesidades  

da empresa

Capacitación

Xornada de capacitación  

sobre a operativa da  

solución implantada.

Seguimento

Seguimento das medidas  

implantadas na empresa  

para verificar que  

satisfacen os  

requerimentos fixados.



Beneficios

Converterse nunha empresa da era móbil esixe tempo, esforzo e estratexia, pero os beneficios  

son enormes:

• Interactuar con clientes, empregados e socios de forma máis rápida, eficiente e persoal.

• Ofrecer primeiras experiencias de usuario satisfactorias.

• Reinventar os procesos para cumprir coas esixencias cambiantes dos clientes.

• Construír solucións que satisfagan as necesidades de mobilidade dixital das empresas.

• Operar cun maior retorno sobre vendas, a menor custo e maior velocidade, escalabilidade e  

axilidade.



Tarifas do servizo ( IVA inc.)

TARIFAA

Micropemes e

persoas autónomas

• De 1 a 9 traballadores

• Volume de negocio ou

balance inferior a 2 millóns de

euros

1000€

TARIFA B

Pemes integradas

nun clúster

• De 9 a 250 traballadores

• Volume de negocio inferior a 50 millóns de

euros ou balance inferior a 43 millóns de

euros

1500€

TARIFA C

Outras pemes

solicitantes

• De 9 a 250 traballadores

• Volume de negocio inferior a 50 millóns de

euros ou balance inferior a 43 millóns de

euros

2000€
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www.inovalabs.es

Adrián Rial Joaquín Ucha
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ismael.menendez@balidea.com

www.balidea.com
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Operación cofinanciada pola Unión Europea dentro do Programa Operativo FEDER Galicia2014-2020.  

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo e promover o desenvolvemento tecnolóxico, a  

innovación e unha investigación de calidade: unha maneira de facerEuropa.


