
 
 
La informàtica en una empresa de seguretat. 
 
Fer  una  bona  gestió  a  les  empreses  de  seguretat  no  consisteix  únicament  a  preocupar‐se 
d'augmentar la facturació, hi ha molts altres factors decisius. Potser el més important d'ells sigui la 
reducció de costos. 
 
Els camins que porten a  la reducció de costos passen per  l'optimització de tots els processos de 
l'empresa.  Tenir  un  control major  no  significa  gastar més  per  controlar,  sinó  tot  el  contrari.  El 
control més  exhaustiu  no  requereix  dedicar més  hores  del  nostre  temps  sinó  disposar  d'eines 
específiques que recopilin les dades de forma automàtica i els posin a la nostra disposició. 
 
Un  bon  producte  de  control  sempre  és  el  resultat  d'anys  de  desenvolupament  continuat,  la 
recopilació  d'experiències  a  moltes  empreses  de  seguretat  i  l'aval  de  milers  d'usuaris  que 
actualment estiguin obtenint profit de tot això. 
 
A  la nostra associació disposem d'una entitat col∙laboradora especialitzada en  la  informatització 
integral  d'empreses  de  seguretat  i  que  s'ha  encarregat  de  subministrar  solucions  a  diversos 
membres de ACAES. 
 
Clau  Informàtica és una companyia amb gairebé 30 anys d'experiència  i una dilatada  trajectòria 

nacional i internacional dins de l'àmbit d'empreses amb 
molta  mobilitat  de  personal  (seguretat,  serveis 
auxiliars, neteja, etc.). La qualitat, èxit i reconeixement 
del seu treball ho avala  la col∙laboració amb empreses 
de  tots  els  tamanys  (des  de  50  a  més  de  8000 
empleats)  i  fins  a  més  de  100  usuaris  operant 

simultàniament. 
 
Hem tingut  la possibilitat de conversar amb el seu Director General, D. Xavier Teruel, que ens ha 
ofert les seves experiències i que volem compartir amb tots vosaltres. 
 
Què pot oferir un bon programari a les empreses de seguretat? 
Com en  tot  canvi,  les empreses busquen que  l'optimització de processos doni  lloc a un  control 
major  amb  un  cost  mínim.  El  principal  canal  de  facturació  a  les  empreses  de  seguretat  ho 
constitueixen les hores que fan els vigilants als serveis. Un major control global i la seguretat que 
totes  les  hores  realitzades  s'acabin  facturant  és  la major  garantia  d'un  bon  funcionament  del 
sistema. A més, disposant de  la  informació dels marges de benefici per  servei, delegació  i/o el 
conjunt de l'empresa, ens permet prendre decisions més encertades. 
 
Quin és la tornada de la inversió en la solució que ofereix Clau Informàtica? 
La  nostra  experiència  amb  multitud  d'empreses  de  seguretat  que  han  apostat  per  la  nostra 
aplicació no pot ser més positiva. A tots els casos el cost de  l'aplicació s'amortitza en un període 
molt curt, a partir del qual els beneficis que s'obtenen del seu ús són a canvi de cost zero. Ens hem 
trobat algunes empreses de seguretat que abans disposaven d'aplicacions situades a datacenters 
externs. En  fer una comparativa de costos pel que fa a  la nostra solució, s'han adonat que estar 
pagant una quota mensual per ús, no solament és més car sinó que és “per a tota la vida”, amb el 
que el  cost mensual aparentment menor es  transforma en  infinit en el  temps. A més  la nostra 



implementació és amb la modalitat “clau en mà”, això és que la nostra empresa s'encarrega de la 
formació dels usuaris i la personalització total de l'aplicació segons els requeriments necessaris. 
 
Disposa de mòduls per gestionar totalment una empresa de seguretat? 
Si.  Des  de  la  gestió  dels  serveis,  selecció  i  contractació  del  personal,  gestió  de  quadrants, 
facturació, càlcul de les variables de nòmina, control d'estoc i lliuraments d'uniformitat, compres, 
inspeccions, qualitat, etc. L'aplicació disposa de mòduls que permeten dur a terme totes les labors 
de control d'una empresa de seguretat  i serveis. A més és multiempresa  i multidelegació amb el 
que,  sense  cap  cost  addicional,  podem  gestionar  des  de  la  mateixa  aplicació  les  activitats 
d'empreses de seguretat, serveis auxiliars, neteja, etc. del mateix grup. 
 
Les empreses sempre tenen preocupació pel temps d'implantació de nous sistemes informàtics. 
En quant temps està operativa la solució? 
La nostra experiència en noves  implantacions és molt extensa  i contrastada. Al no treballar amb 
distribuïdors ni col∙laboradors, és el nostre departament tècnic el que s'encarrega directament de 
la implantació, la personalització i l'adaptació total a la forma de treballar de l'empresa client així 
com de  la formació dels seus empleats. Disposem d'aplicacions per  importar automàticament  les 
dades  d'empleats  i  clients  de  fulls  de  càlcul,  bases  de  dades,  etc.,  amb  el  que  no  solament  es 
minimitza  el  temps  d'implantació  sinó  que  s'eviten  introduccions manuals.  Per  a  una  empresa 
mitjana es pot disposar de la solució totalment operativa en un màxim de 60 dies. 
 
Ja que en aquest  tipus d'aplicacions és molt  important el manteniment posterior, què aporta 
Clau Informàtica en aquest aspecte? 
El  servei  que  prestem  als  clients  de  les  nostres  solucions  inclou  no  solament  les  consultes 
telefòniques sinó també les actualitzacions dels diferents mòduls, la instal∙lació de noves versions 
millorades i sobretot la labor d'assessorament, consultoria i auditoria sobre les dades i la gestió. És 
important destacar que les tasques de manteniment les realitza el mateix personal que millora dia 
a dia l'aplicació i no personal teleoperador. Potser aquest sigui un dels punts en el qual els nostres 
clients ens manifesten la seva alta qualitat respecte a altres empreses. 
 
Quina opinió tenen els clients de la solució de Clau Informàtica? 
Els nostres clients són la nostra millor publicitat. És molt comú trobar‐nos amb el cas de personal 
(directiu  o  subaltern)  que  anteriorment  haguessin  treballat  en  empreses  de  seguretat  que 
comptaven amb el nostre programari, que en incorporar‐se a una nova empresa de seguretat ens 
contactin per  implementar  la nostra  solució. Això  la millor garantia que  les eines que aporta el 
programari són en alguns casos imprescindibles per a l'acompliment efectiu de la seva labor. 
 
Tenen els associats de ACAES algun tracte preferencial? 
Si.  Els  associats  de  ACAES  disposen  de  la  possibilitat  de  rebre  de  forma  gratuïta  una  sessió‐
demostració  en  les  seves  pròpies  instal∙lacions  de  les  característiques  de  la  solució  a més  de 
disposar d'un descompte directe del 10% en el preu de tarifa de la llicència. 
 


