
Entitat sense afany de lucre

Gaudeixi d’un bon servei de 
creació, manteniment i ges-
tió de xarxes informàtiques, 
tot potenciant la recupera-
ció i reutilització dels apa-
rells informàtics.D
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Tel.: 932 740 627
Fax: 933 461 614
administracio@andromines.net

Pol. Industrial La Ferreria 
08110 Montcada i Reixac

www.andromines.net

A qualsevol punt 
de la província de 
Barcelona



Andròmines Eines Assolides és una empresa d’inserció que 
aposta per la gestió sostenible i la revalorització dels apa-
rells elèctrics i electrònics (RAEE) de línea gris: ordinadors, i 
perifèrics així com la creació de xarxes informàtiques.

Qui som?

Què fem?
Oferim a les empreses un servei d’assessorament, creació, 
gestió i manteniment  de xarxes Informàtiques a mida de 
les necessitats de les empreses, tot potenciant la recupe-
ració i reutilització dels equips informàtics, fent una gestió 
sostenible. 

Serveis
Oferim a les empreses un servei d’assessorament, creació, 
gestió i manteniment  de xarxes Informàtiques a mida de 
les necessitats de les empreses, tot potenciant la recupe-
ració i reutilització dels equips informàtics, i la venda de 
material informàtic (ordinadors i perifèrics) donant servei a 
tota la província de Barcelona.
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Entitat sense afany de lucre

Proves de software de tota 
mena de la mà d’especialistes 
amb passió pels detalls.D
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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)

A qualsevol punt 
del món



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 síndrome 
d’Asperger, posant en valor les especials capacitats que te-
nen aquestes persones. La seva passió pels detalls, concen-
tració, tenacitat, capacitat visual, capacitat per descobrir 
errors i patrons, etc. els fa persones especialment bones 
per tasques de proves de software, de tractament de dades 
i documents o anàlisi de dades en projectes 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.

A la nostra oferta de serveis avançats destaquen les proves 
de software, però també fem altres tasques avançades i 
especialitzades.

•  Proves de software
 Des de l’execució de proves manuals fins la creació de 

casos de prova i l’automatització de proves, i des de 
provar pàgines web fins a complexes plataformes de se-
guretat informàtica, hem provat aplicacions bancàries, 
d’aerolínies, apps, vidoejocs, etc.

•  Monitorització de sistemes
 Revisió sistemàtica de logs, registres, etc. de servidors i 

altres sistemes informàtics i de xarxes.

•  Anàlisi de dades i de seguretat
 En projectes de big data, l’anàlisi sistemàtic de dades i la 

cerca de patrons són tasques que encaixen molt bé amb 
les habilitats d’alguns dels nostres consultors. També, 
en tasques relacionades amb la seguretat informàtica, 
la perseverància i constància permeten no deixar-se cap 
detall per analitzar.

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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