
DIGITALITZA
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ATENEU

WEBS, XARXES SOCIALS, VIRTUALITAT 
GESTIÓ DE SOCIS/ES, GESTIÓ D’ENTITAT, 
VENDA D’ENTRADES,...

LA FAC T’HO FA FÀCIL PER A MÉS INFORMACIÓ  
POSA’T EN CONTACTE AMB  
ateneus@ateneus.cat

CONSULTA CONDICIONS I PREUS

Plaça Víctor Balaguer, 5, 1r.
08003 Barcelona
Tel. 93 268 81 30
ateneus@ateneus.cat
www.ateneus.cat

AteneusCatalunya
@AteneusCat
@AteneusCat



ASSESSORAMENT INFORMÀTIC
Suport gratuït en matèria informàtica i programació web.
Assessorament personalitzat per consultes relacionades  
amb la informàtica i la gestió web de les entitats.  
Pot ser presencial, telefònic o per internet.´

ELS SERVEIS INFORMÀTICS DE LA FEDERACIÓ D’ATENEUS ES CREEN DE LA NECESSITAT I  
LA DEPENDÈNCIA QUE TOTS TENIM AVUI EN DIA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ.

US OFERIM UNA SÈRIE DE SERVEIS QUE COBREIXEN LES DEMANDES MÉS BÀSIQUES  
DE QUALSEVOL ENTITAT, AMB L’OBJECTIU D’ARRIBAR A COBRIR TOTES LES NECESSITATS 
QUE PUGUEU TROBAR EN AQUESTA MATÈRIA.

DIGITALITZA
EL TEU ATENEU

APP PARTICIPACIÓ VIRTUAL
Aplicatiu que permet dur a terme processos participatius  
i de votacions de forma virtual.
Aquest aplicatiu podrà servir tant per procediments participatius 
interns de les Juntes Directives com pels socis o per fer 
consultes obertes des de les entitats.  
L’assessorament per qualsevol consulta sobre el servei és gratuït 
i pot ser per telèfon, per correu o presencial.

CREACIÓ I GESTIÓ DE WEBS
Servei de creació, actualització i gestió de pàgines web.
 •   Us podem dissenyar la web i si ja existeix, actualitzar-la, 

fent migrar les dades a la nova pàgina.

 •   Crearem pàgines que resolguin les necessitats i 
funcionalitats específiques de cada entitat.

 •   Podem fer-vos el manteniment tècnic i les actualitzacions 
recurrents de plantilles i extensions.

 •   Us donarem solució a: Hosting, servidor, còpies de seguretat 
(automàtica i manual), CDN i protecció contra atacs...

APP DE GESTIÓ D’ENTITATS
Aplicatiu per gestionar les vostres entitats, altes/baixes, 
gestió de rebuts, reserves d’espais… des d’una sola 
plataforma.
Amb un disseny intuïtiu i àgil perquè tothom, independentment 
de les capacitats informàtiques de cadascú, la pugui fer servir 
d’una manera eficient.

La primera versió permet gestionar altes i baixes, pagaments, 
seguiment de quotes i ingressos, reserves d’espais... organitza  
el personal, els voluntaris i voluntàries, les persones participants 
de les seccions, o el que cada entitat consideri.

APP DE VIDEOCONFERÈNCIES: BigBlueButton
Aplicatiu de videotrucada amb múltiples opcions  
de gestió i de treball durant les reunions.
Funciona amb tots els navegadors web moderns, diferents  
sistemes operatius i diferents dispositius.

BigBlueButton admet múltiples comparticions d’àudio i  
vídeo, presentacions amb capacitats ampliades de pissarra,  
com punter, zoom i dibuix, xat públic i privat, ús compartit  
de l’escriptori, VoIP integrat i suport per a la presentació  
de documents PDF i documents de Microsoft Office.

APP CARNET DIGITAL
Aplicatiu per generar els carnets digitals de la teva entitat. 
Properament la SIFAC ho oferirà a les entitats associades.

APP AGENDA
Aplicatiu d’agenda d’activitats dels ateneus i conjunta. 
Properament oferirem un nou sistema d’agenda.


