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Entitat sense afany de lucre

Tractaments massius de da-
des i de documents / BPO de 
la mà d’especialistes amb te-
nacitat i passió pels detalls.D
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A qualsevol punt 
del món

Tel.: 93 554 30 10
www.es.specialisterne.com 
Susanna.torrente@specialisterne.com

ESADECREAPOLIS
Av. de la Torre Blanca, 57

08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)



Una empresa social que proporciona serveis informàtics 
i de BPO especialitzats. El que ens fa realment diferents 
és que formem i integrem a persones amb autisme i sín-
drome d’Asperger, posant en valor les especials capacitats 
que tenen aquestes persones. La seva passió pels detalls, 
concentració, tenacitat, capacitat visual, capacitat per des-
cobrir errors i patrons, etc. els fa persones especialment 
bones per tasques de de tractament de dades i documents 
i també per proves de software o anàlisi de dades en pro-
jectes de big data.

Qui som?

Què fem?
Oferim serveis informàtics i de BPO especialitzats, aconse-
guint un rendiment i una qualitat per sobre de la mitjana i 
oferint persones que estan realment motivades per tasques 
que sovint no agraden a altres persones.
Internament, formem als nostres consultors per poder ac-
tuar en aquestes àrees i per millorar les seves competèn-
cies sociolaborals, aconseguint així un bon encaix al lloc 
de treball o actuant dins d’equips de projecte dels nostres 
clients.

Serveis Clients
Oferim tant projectes on els nostres consultors treballen 
a les nostres instal.lacions com la possibilitat de que els 
nostres consultors es desplacin a les oficines dels nostres 
clients.
•  Tractament de dades

- Entrada de dades de comandes, factures, clients, CRM, 
etc.

- Entrada de formularis i llistats en bases de dades.
- Conversió, migració i fusió de bases de dades.
- Neteja i revisió de bases de dades.
- Gestió de continguts de webs.

•  Tractament de documents
  - Inventari, arxiu, digitalització, indexat i catalogació, trac-

tament d’imatges i vídeos, etc.

A nivell internacional, ja treballem per grans empreses com 
ara SAP (amb més de 100 consultors de Specialisterne), 
Hewlett-Packard, Microsoft, E&Y, etc.
A l’estat espanyol, ja treballem per grans clients com ara 
everis, Sogeti-Cap Gemini, Avnet o Agbar i per empreses 
especialitzades com ara Safelayer o Incide.
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