Dossier presentació empresa

Ecosistemes digitals per
empreses i organitzacions

ESPECIALISTES D’INTERNET

Oferim una suite
de serveis web perquè el
teu negoci es desenvolupi
a internet amb garanties
Internet és la plataforma ideal per crear i evolucionar
qualsevol projecte. Acompanyem els nostres clients,
assessorant, creant i gestionant el seu entorn digital.
Artic sorgeix de la suma d’"ART" i "TIC". La creativitat i la
tecnologia necessàries per desenvolupar-se a Internet.
Realitzem la nostra feina involucrant-nos al màxim, amb
professionalitat i passió, aconseguint créixer al llarg dels
anys. Amb un tracte proper, amb conﬁança.
Tots els projectes són reptes que assolim, recordant amb qui
i per a qui treballem.
Amb persones.

Dirigim
Creem
Transformem
Gestionem

ProjectesWeb
AplicacionsCloud
ConsultoriaTIC
BrandingDigital
SocialBrand
Posicionament SEO
HostingDominis

ProjectesWeb

Experiències
multi-dispositiu

ProjectesWeb

EXPERTESA

PROCÉS DE TREBALL

Especialistes en la creació de
plataformes web. La suma perfecta
en tecnologia i disseny.

Objectius de negoci

Al llarg dels anys hem realitzat tot tipus de projectes web en
diferents sectors: portals de notícies, eines de consulta i
tractament de dades, webs promocionals de curta i llarga
durada, gestors de reserves, multisites, comerços
electrònics...
Internet està en constant evolució. Aplicant la creativitat tant
en disseny com en tecnologia web, aconseguim un ventall de
possibilitats que ens permeten crear solucions adaptades a
les teves necessitats.
Tenim un procés de treball, dissenyat i perfeccionat al llarg
del temps, que garanteix un resultat de qualitat dins d’un
calendari ﬁable i sense sorpreses.

Deﬁnició d’estratègies. Gestió i control en la creació de
comunicacions.

Arquitectura / Funcionalitats

Traducció dels objectius i estratègies en funcionalitats web,
seccions i comportaments necessaris del site.

Wireframes / Disseny web

Disseny d’estructures de contingut, usabilitat i tractament
conceptual, disseny web coherent i efectiu.

Frontend / BackEnd

Selecció i implementació de les tecnologies adients als
requeriments predeﬁnits.

Validació / Implementació / Formació
Seguiment del comportament del
rendiments i optimitzacions online.

site,

analítiques,

articstudio.com

AplicacionsCloud

Solucions
tecnològiques
personalitzades

AplicacionsCloud

NOVES POSSIBILITATS

PROCÉS DE TREBALL

El futur del software per empreses
adaptat a les necessitats d’avui.

Anàlisi de necessitats

Actualment ja no t’has de preocupar per instal·lacions,
llicències, manteniments i estructures d’IT costoses. Amb la
utilització de tecnologies cloud i l’experiència/expertesa que
aportem, tindràs la millor solució a mida per la teva realitat
empresarial.

Planiﬁcació

Benefícis
Disponibilitat: Anywhere / Anytime / Anydevice
Dades centralitzades
Escalabilitat i modularitat
Estalvi econòmic

Tipus d’aplicacions/microserveis

Deﬁnició dels requisits marcats per l’estudi de la realitat
global de les necessitats.

Especiﬁcació funcional del software.

Disseny
Deﬁnició dels diagrames d’estat (UML) i tecnologies
necessàries.

Implementació, testeig i documentació
Desenvolupament de l’aplicació.

Publicació i manteniment
Posada en producció de l’aplicació i manteniment/millora
del software.

CRM: Administració de la Relació amb el Client.
SCM: Administració de la Cadena de Subministraments.
BI: Intel·ligència del Negoci.
KM: Administració del Coneixement.
ERP: Planiﬁcació de Recursos Empresarials.

articstudio.com

ConsultoriaTIC

És el moment de la
transformació digital

ConsultoriaTIC

POTENCIEM DESENVOLUPAMENT

Acompanyem a empreses i
organitzacions en la seva
transformació digital.
Totes les transformacions comporten esforços personals i
econòmics. Treballem conjuntament amb l’equip directiu per
absorbir la visió de negoci i transportar-la als ecosistemes
digitals:
· Aproﬁtar els avantatges de les tecnologies cloud
· Gestionar els volums d’informació
· Proposar les aplicacions necessàries per cada departament
· Suport tecnològic per a nous serveis i productes
Tenim molt en compte la cultura i l’estructura de
l’organització. Nosaltres implementem les noves tecnologies
potenciant el desenvolupament d’aquestes i recordant, en tot
moment, que acompanyem persones.

La cultura de les organitzacions
Hem d'incorporar noves solucions, però aquestes no
depenen de la tecnologia. Els equips de persones de les
organitzacions són la part més important per aconseguir
solucions d'èxit. Nosaltres aportem la traducció d'aquestes
solucions en tecnologia útil.

Oportunitats digitals
Internet és l'ecosistema més revolucionari, ofereix noves
possibilitats de negoci, de col·laboració i d'aprenentatge. Ja
no es tracta d'augmentar vendes constantment, es tracta
d'optimitzar tots els factors per millorar en servei, gestió,
fabricació i beneﬁci.

Orientem l'execució
Localitzada la necessitat i les eines tecnològiques digitals,
deﬁnim l'estratègia, detallem les tasques, contactem els
perﬁls professionals, revisem els costos i gestionem el
control de realització.
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BrandingDigital

Marques adaptades
a un món canviant

BrandingDigital

MARQUES VIVES

PROCÉS DE TREBALL

Un món en moviment, amb nous
canals i amb nous públics, necessita
marques amb habilitats adaptatives.

Anàlisi extern/intern

El branding és conèixer cap a on vas i què vols aconseguir.
Missió, visió i valors són els fonaments de la marca. És vital
que les marques desenvolupin característiques que les facin
reals i es vinculin directament amb els seus clients.
Transmetre emocions és necessari per aconseguir un bon

Deﬁnim qui som, com som i cap on anem, amb qui ens
trobarem i com ens diferenciarem, amb quim estil i quins
missatges comunicarem.

Naming
Controlem tot el procés de nomenar cada marca, amb
criteris
de
comercialització,
evocació, llegibilitat,
memorització, sonoritat i sobretot dominis existents.

feedback dels clients, però exigeix claredat, compromís i

Identitat corporativa

sinceritat per part de la marca.

Creem l’ADN de la teva empresa i generem tots els recursos
necessaris per tenor una identitat corporativa solida.

La constant dedicació d’una marca ha de ser per mantenir el
contacte directe amb els seus clients. Ja que la comunicació
genera transparència, i, la transparència, conﬁança.
El resultat d’un bon branding aplicat és crear ambaixadors de
la teva marca.

Implementació i seguiment
Totes les aplicacions realitzades s’han d’implementar, sense
errors ni confusions, sense interrompre el ritme natural de
l’empresa. També fem un seguiment de qualitat i apliquem
les millores necessàries per assegurar que la marca té un
comportament sòlid.
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SocialBrand

Donem veu a les marques
dins les xarxes socials

SocialBrand

COMUNICACIÓ SOCIAL

PROCÉS DE TREBALL

Som la veu de la teva marca dins
les xarxes socials. El SocialBrand
és molt més que mètriques i eines.

Anàlisi i objectius

Tenir una presència òptima a les xarxes socials és
imprescindible per traslladar la ﬁlosoﬁa de la teva marca.
Aconseguim identiﬁcar i ﬁdelitzar el teu públic objectiu.
No és parlar per parlar. La nostra metodologia assegura uns
resultats a llarg termini. Ens integrem, formem part de les
empreses i organitzacions dels nostres clients per crear un
missatge sòlid i tangible, assolint una reputació de qualitat.

Analitzem la situació dels clients a les xarxes de forma
interna i externa. Enfoquem els objectius, estratègies,
tàctiques i plans d’acció. Les xarxes socials han de crear
ambaixadors de marca, el missatge que transmetem inﬂueix
amb la imatge de l’empresa.

Estratègies i tàctiques
Cada xarxa social és diferent, em de ser originals i ens hem
d’adaptar a cada situació. Les estratègies creen un llenguatge
i les tàctiques accions per obtenir resultats.

Pla d’acció
Pre-programem les accions per tenir control de les respostes
i actuar en conseqüència.

Analítica de resultats
Medir i analitzar els resultats periòdicament de les nostres
accions per extreure conclusions per deﬁnir els següents
objectius.
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PosicionamentSEO

Sentit comú en
l’estratègia SEO

PosicionamentSEO

ESTRATÈGIES SEO

PROCÉS DE TREBALL

Abans d’acceptar la inversió en SEO
d’una empresa, proposem estratègies
realistes i personalitzades.

Estudi de paraules clau

Treballem conjuntament amb el nostre client l'estratègia de
SEO per assolir, el més ràpid possible, els llocs desitjats. Al
llarg de la nostra trajectòria hem anat adquirint experiència i,
amb les aliances correctes, podem oferir aquest servei amb
total garantia.
Pensem que les petites i mitjanes empreses tenen una
oportunitat amb el SEO Local, cada cop més important i
efectiu dins les estratègies de màrketing.
L'aplicació d'una correcta estratègia de link building és
bàsica, ja que mal implementada pot generar resultats molt
negatius. Prenem especial atenció a l'hora de decidir quins
seran els passos a seguir per aconseguir els enllaços més
proﬁtosos relacionats amb l'activitat professional del nostre
client.

Cerques rellevants dels clients potencials.
Paraules clau rellevants posicionades per la competència.

Estrategia SEO
Elecció de les paraules clau a posicionar.
Auditoria del lloc web en base a les paraules clau a posicionar.
Estratègia SEO Onpage: Canvis als textos, titles,
metadescriptions, creació de noves webs…

Seguimient de l’estratègia i linkbuilding
Controls dels canvis realitzats en base a l’auditoria.
Seguiment de les posicions adquirides per les paraules clau
(informes mensuals).
SEO Off Page: Tasques de linkbuilding i Inbound marketing.
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HostingDominis

Dissenyem i creem
arquitectures sòlides

HostingDominis

ARQUITECTURES SÒLIDES

PLANS D’ALLOTJAMENT WEB

Estructures completes, ràpides,
segures i ﬁables per a cada tipus de
necessitat.

Allotjament pla Bàsic

Abans d’iniciar qualsevol activitat a Internet, és molt
important crear l’estructura on la informació recollida i
generada s’emmagatzema. Creem estructures sòlides de
forma que evolucionin orgànicament, al mateix temps que
evoluciona la teva activitat.
Oferim la nostra experiència i proximitat per crear
l’estructura IT, presentem diferents escenaris per
assegurar-nos que, un cop implementada, funcioni i rendeixi
de forma segura i òptima.
A part, tenim un servei d’allotjament web, repartit per plans
pensats per a cada tipus d’activitat a Internet.

Allotjament amb 1 Gb espai al disc / Sense límit de
transferència / 10 bústies de correu de 2 Gb / 1 DB

Allotjament pla Professional
Allotjament amb 10 Gb espai al disc / Sense límit de
transferència / 25 bústies de correu de 2 Gb / DB il·limitades

Allotjament pla Servidor Virtual
Allotjament amb 30 Gb espai al disc / Sense límit de
transferència / 50 bústies de correu de 2 Gb / DB il·limitades

Allotjament pla Servidor Virtual Plus
Allotjament amb 60 Gb espai al disc / Sense límit de
transferència / Bústies de correu il·limitades / DB il·limitades

*Registre i trasllat de tot tipus de Dominis.
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Han conﬁat i conﬁen amb nosaltres

