
Revolucionem
el servei integral i a mida 
en telecomunicacions



Servei independent, integral, 
personalitzat i flexible en 
telecomunicacions.

Kouten posa al teu abast un equip experimentat d’assessors 
i tècnics per oferir-te les millors solucions i un servei integral 
en instal·lacions i infraestructures, serveis cloud, back-
ups, seguretat i manteniments. Un servei ajustat a les teves 
necessitats reals on trobem la millor solució, entre totes les 
disponibles, dels millors fabricants i operadors

Des del desplegament físic de xarxes de fibra 
òptica dedicada, fins a l’hospedatge web, els 
sistemes de back-up i el manteniment, donem  
les millors solucions, sempre personalitzades.

 Ens ocupEm dE tot.

Ens adaptem a tu. T’escoltem, t’assessorem 
i t’acompanyem des del primer moment fins 
després de la implantació de la teva solució a 
mida.

 sEmprE podràs comptar
 amb nosaltrEs.

operem a tot el territori, des de zones 
urbanitzades fins a zones remotes, per ampliar i/o 
fer-te arribar la millor connexió possible. 

 arribEm allà on siguis. 

La nostra independència tecnològica i consultora 
en permet tenir el màxim control sobre els 
nostres serveis i processos i no haver de 
subcontractar.

 pErquè ningú millor quE  
 nosaltrEs, pEr donar-tE una  
 solució complEta, ràpida i fiablE.

“ “

““



INTERNET FIBRA ÒPTICA DEDICADA
Donem solucions personalitzades a tot Catalunya per portar-te la inter-
net de fibra òptica allà on el servei estàndard no arriba. Confeccionem 
un projecte a mida de les teves necessitats i característiques per con-
nectar-te directament a la troncal de fibra més propera. 

Som Operadors CMT (reguladors dels ISP) i estem donats d’alta a RIPE 
(Entitat europea que gestiona les IP europees) amb el que amb nosaltres 
tindràs un servei directe, sense subcontractacions i recurrent com a ISP.

INTERNET VIA RÀDIO 
Via ràdio freqüència (wifi per 
ones de ràdio) et portem la 
connectivitat a llocs on, per raons 
geogràfiques, no arriba amb 
garanties una solució estàndard. 
Disponible al Bages.

REPETIDORS WIFI I HOTSPOTS
Accés controlat d’amplades de 
banda per registre d’usuaris
a llocs públics com hotels, 
càmpings, esdeveniments, etc. 
Servei fix o temporal pel teu 
esdeveniment. 

ENLLAÇOS PRIVATS
Creem una xarxa privada entre 
localitzacions, amb tota la 
infraestructura necessària, per 
connectar dos punts sense passar 
per internet.

INFRAESTRUCTURES DE 
COMUNICACIÓ
Ens ocupem de tot el servei 
de cablejat estructural pel teu 
local i, sobretot, et certifiquem i 
verifiquem que la instal·lació és 
correcte i dóna servei.

TELEFONIA DE VEU IP
T’oferim packs, personalitzables i 
a preus competitius, que inclouen 
serveis com tarifa plana a fixes 
i mòbils, amb una o més línies o 
centraletes cloud, entre altres.

INSTAL·LACIÓ DE FIREWALLS 
PRIVATS I GESTIÓ DE SEGURETAT
La seguretat de les teves dades 
i connexions és essencial. 
Treballem amb les principals 
marques: Microtik i Sonicwall.

PRODUCTES I SERVEIS

instal·lació i
infraestructures
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Siguis on siguis,
la millor connexió possible.

SERVEI CLOUD I BACKUPS
T’oferim la solució definitiva 
per tenir sempre accessibles les 
teves dades al núvol. Disposant 
de servidors i infraestructures 
pròpies a Barcelona i Manresa, 
et donem una solució més 
enllà del hardware o el lloguer 
d’espai: et preparem un servidor 
100% personalitzat, gestionat, 
configurat i administrat. 

El teu servidor físic a prop teu, en 
el teu territori, i amb el valor afegit 
de complir les lleis de seguretat 
i confidencialitat espanyoles i 
europees.

SEGURETAT
Per evitar la pèrdua d’informació 
a l’empresa us oferim dos serveis 
claus: l’auditoria de seguretat dels 
vostres sistemes informàtics, i les 
còpies de seguretat de manera local 
o on-line (emmagatzemant-les en 
un dels nostres data centres o a la 
localització que preferiu).

SISTEMES DE VIDEOVIGILÀNCIA
Un complet pack de videogravador, 
amb connexió a xarxa i una app 
pròpia per controlar el sistema.

servidors cloud, 
backups i seguretat
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La més amplia experiència i la 
millor tecnologia al teu servei.

VENDA I REPARACIÓ DE HARDWARE
Servei d’assessorament i pla de compra de les 
màquines més adequades a les teves necessitats. 
Oferim manteniment postvenda i rènting a preu 
per còpia en el cas de les impressores.

MANTENIMENT DE  
XARXES EMPRESARIALS
Helpdesk. Manteniment “físic”  
amb visita a domicili i també  
suport a distància.

OUTSOURCING
Gestionem íntegrament les 
necessitats TIC de la teva empresa, 
incloent-hi el manteniment i els 
serveis. Perquè no t’hagis de 
preocupar de res. 

manteniment

www.kouten.cat
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www.kouten.cat
info@kouten.cat
t  902 080 877

oficina a manresa
C/ Súria, 6 baixos
08242 Manresa

oficina a barcelona
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 774, 4º 
08013 Barcelona

segueix-nos a: /kouten_cat @kouten_cat

Partners:

Som proveïdors 
tecnològics:

oficina a manresa
C/ Carrasco i 
Formiguera, 21 A.
08242 Manresa

Grup Kouten Comunicacions, S.L.


