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SEGURETAT
INTEGRADOR DE SOLUCIONS IP
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ASSOLIR LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL ÉS UNA NECESSITAT I COMSA98 ÉS EL
TEU PARTNER DE CONFIANÇA PER OFERIR-TE UNA SOLUCIÓ INTEGRAL EN UN
MÓN CONVERGENT, UN MÓN IP. UNA SOLUCIÓ TOTALMENT PERSONALITZADA,
COMPETITIVA, FIABLE I ROBUSTA AMB ELS FABRICANTS CAPDAVANTERS DEL
MERCAT.
EL NOSTRE OBJECTIU ES AJUDAR A MILLORAR LA PRODUCTIVITAT, REDUIR ELS
COSTOS, INCREMENTAR LES VENDES, AIXÍ COM GARANTIR LA SEGURETAT A
LES EMPRESES DE TOTS ELS SEGMENTS I SECTORS A MÉS DELS ORGANISMES
PÚBLICS. OFERIM SOLUCIONS ESPECIALITZADES I DIFERENCIALS EN EL
SECTOR INDUSTRIAL, SERVEIS, HOTELER, SALUT, EDUCACIÓ, TRANSPORT I
LOGÍSTICA…
COMSA98 COMPTA AMB UN EQUIP HUMÀ, ALTAMENT QUALIFICAT EN EL SECTOR
DE LES TELECOMUNICACIONS, NETWORKING, INFORMÀTICA, AUDIOVISUALS I
SEGURETAT DESDE LA SEVA FUNDACIÓ AL ANY 1998.
OFERIM UNA ALTA ESPECIALITZACIÓ EN EL ASSESSORAMENT, VENDA,
INSTAL·LACIÓ I SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL PER OFERIR-VOS
UNA SOLUCIÓ CLAU EN MÀ AMB LA GARANTIA DE COMPTAR AMB LES
CERTIFICACIONS OFICIALS.

SEGURETAT
NETWORKING

IP

INFORMÀTICA

COMUNICACIONS
AUDIOVISUALS
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SERVEIS

COMSA98 A LA
AVANTGUARDA, DE
LES COMUNICACIONS
GLOBALS I DE LA
COMERCIALITZACIÓ
DE PRODUCTES
I SERVEIS DE
COMUNICACIONS,
ELECTRÒNICA DE
XARXA, AUDIOVISUALS
I SEGURETAT.

Assessorament prevenda:
Centralitzem el suport prevenda a través del nostre equip de professionals, certificats
tècnica i comercialment en totes les nostres marques, així podem oferir un centre únic
per a la resolució de consultes de qualsevol producte, mercat i tecnologia.
preventa@comsa98.com

Assessorament postvenda
Dispossem d’un suport tècnic de primer nivell, certificat en totes les marques, a mes a
mes d’un call center tècnic i comercial, que resoldrà les incidències, dubtes..... que es
poden produir després de tancar una operació.
sat@comsa98.com

Solució clau en mà
Li entreguem el seu projecte totalment acabat i preparat per a ser operatiu des del
primer moment, un projecte en el que col·laboren professionals de diferents àrees per
donar una solució personalitzada i adaptada a les necessitats reals dels nostres clients.
Una solució flexible que permet fer els pagaments en còmodes quotes i treure el màxim
profit a la inversió, en tot moment.
comercial@comsa98.com

Manteniment integral
El nostre objectiu és garantir i coordinar totes les necessitats tant d’instal·lació com
de manteniment i integració de les diferents tecnologies i àrees, com comunicacions,
electrònica de xarxa, seguretat, audiovisuals, aportant totes les millores i avantatges
d’un gran integrador.
sat@comsa98.com

Formació
Recolzem amb formació tècnica i comercial els diferents perfils de les persones que
integren les plantilles dels nostres clients per donar valor afegit al producte instal·lat a
la seva empresa, donant aquesta per els diferents canals,In situ, videoconferència, on
line, sempre a mida de les seves necessitats per poder compaginar amb la seva jornada
laboral.
comercial@comsa98.com
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COMUNICACIONS

COMSA98, ÚNIC SOCI TECNOLÒGIC CAPAÇ
D’INTEGRAR LES SOLUCIONS NECESSÀRIES
DE COMUNICACIONS, ELECTRÒNICA DE XARXA,
AUDIOVISUALS I SEGURETAT EN UN ENTORN IP
CONVERGENT.

A Comsa98 ens
diferenciem oferint TOT EN
COMUNICACIONS.
Tot el nostre equip de
professionals, i enginyers
prevenda i postvenda, es
converteixen en el vostre
equip i així poder facilitarvos accedir a qualsevol
projecte per a complex que
sigui. Les comunicacions
evolucionen per tal de
reduir costos, millorar
la productivitat dels
treballadors i la relació
client/proveïdor.
PLATAFORMES DE
COMUNICACIONS
UNIFICADES
Integrem els dispositius
de comunicació personal

en una única plataforma
que permet una gestió
simplificada de les
comunicacions per el
usuari, independentment
del terminal: fixe, sense
fil, mòbil, PC, tauleta
o equip d’àudio o
videoconfèrencia.
Les necessitats
tecnològiques de cada
entorn son diferents,
oferim solucions i
aplicacions que s’integren
amb els sistemes de
comunicacions:
• Solucions pacient/
infermera
• Gestió Hotelera
• Treballador solitari
• Call center
• Integració CTI
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La mobilitat en el àmbit
professional està canviant
la forma de fer els negocis,
el lloc de treball ja no
és un espai únic i els
treballadors operen en un
entorn mòbil. Comsa98
cobreix les necessitats per
a satisfer el teletreballador,
múltiples delegacions
o seus remotes per a la
millora de la productivitat.
I gràcies a la integració
tecnològica en un entorn
IP aconseguirem un estalvi
de costos, més rentabilitat,
solucions professionals,
escalables i adaptades a
cada client. Sempre de la
mà de fabricants líders.

Les comunicacions
evolucionen per
tal de reduir els
costos i millorar la
productivitat dels
treballadors, la relació
amb els clients i
proveïdors.
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NETWORKING

EN L’ACTUAL ENTORN EMPRESARIAL ALTAMENT
COMPETITIU, LES EMPRESES TENEN QUE SER
DINÀMIQUES I ADAPTABLES, A MES DE SER CAPACES
DE RESPONDRE EN TEMPS REAL A LES NOVES
OPORTUNITATS A MESURA QUE VAGIN SORGINT

Comsa98 com a
integrador d’alt valor
afegit tecnològic ofereix
solucions integrades que
garanteixen el millor grau
de disponibilitat, seguretat
i rendiment.
Comsa98 ofereix solucions
de xarxa intel·ligents LAN;
WAN i WLAN, escalables i
adaptades en tot moment
a les necessitats actuals
així com a futures.
Això s’aconsegueix al
reunir totes les funcions
fonamentals de la xarxa
Commutadors LAN
de capa 2/3 fàcils de
gestionar, tant apilables
com basats en xassís. Que
permeten les velocitats
mes altes per a xarxes
d’oficines, campus
empresarials i centres de
dades.
Solucions WLAN amb
gran capacitat d’ampliació,
que suporten els
estàndards mes nous amb

funcionalitats avançades
que ens permeten
proporcionar la millor
experiència al usuari final.
Enrutadors que permeten
el accés WAN a la vegada
que ofereixen una gran
varietat de serveis en
una única solució (VPN,
balanceig de càrrega,
filtratge de continguts,
etcètera.)
Tallafocs per a la gestió/
detecció unificada
d’amenaces i que
ofereixen una seguretat
especialitzada que ens
protegeix en front a les
sofisticades amenaces
basades en xarxa i en
continguts.
Sistemes de gestió de
xarxes LAN; WAN y
WLAN que permet als
administradors supervisar
l’activitat de la xarxa,
configurar i solucionar els
problemes de cadascun
dels dispositius que hi
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estan inclosos.
Sistemes d’autenticació
i autorització unificada
d’amenaces que ens
permetin comprovar la
integritat dels diferents
dispositius que s’uneixen a
la xarxa.
Solucions BYOD per que
d’una forma òptima el
departament de IT pugui
gestionar d’una forma
unificada tant l’accés a la
xarxa de cable i a la xarxa
sense fil garantint els
mateixos serveis amb el
màxim nivell de seguretat.
Tecnologia Intel·ligent
Fabric per a entorns de
Datacenter que aportin
veritable flexibilitat
i agilitat de la xarxa,
proporcionant una
infraestructura resistent
i d’alta capacitat amb el
que es garanteix l’agilitat
empresarial.

Comsa98 com a
integrador d’alt valor
tecnològic, ofereix
solucions integrades
per a garantir el major
grau de disponibilitat,
seguretat i rendiment.

Access Point
Controladora
Mesh

WIFI

DATA
CENTER

ROUTING

IP

FIREWALLING
SBC

O

D

AUTENTICACIÓ

Cloud
Seguretat

RADIO
ENLLAÇ
IP

BYOD
Y

R..

SWITCHING

Enmagatzematge
Virtualització
SDN

B

R A B ALLA

VPN

WLAN

Hot Spot
MDM

ET

DO

..

U R E M O TA

L

SE

. . TE

...

SDN
QoS

.

NETWORKING

GESTIÓ I
MONITORITZACIÓ

Mimo
Mesh

+AAA

LDAP
Radius o NAC

GESTOR
SNMP

www.comsa98.com

AUDIOVISUALS

COMSA98, COM EXPERTS EN EL ÀREA AUDIOVISUAL
I MULTIMÈDIA, APORTEM SOLUCIONS INNOVADORES
DINS D’UN ENTORN TECNOLÒGIC CADA COP
MES CONVERGENT PER A DONAR RESPOSTA
PROFESSIONAL A TOTES LES NECESSITATS.

Integrador global i expert
en el món multimèdia,
ofereix i assessora sobre
totes les necessitats en
matèria d’àudio, vídeo,
cartelleria digital,
audioconferència,
videoconferència,,
projectors, megafonia,
pantalles, tòtems, plans
d’evacuació, IPTV (Internet
Protocol Television),
EAI (Entertainment
Advertisement
Information)...
Ens recolzem en
professionals amb una
amplia experiència,
trobant en tot moment
la millor oferta, buscant
una perfecta relació e
integració del projecte
entre els diferents
elements i aportant
la novetat tecnològica
sense oblidar el factor
preu garantint la màxima
qualitat e integració dels
diferents productes.
Donem resposta a
qualsevol necessitat en
matèria d’audiovisuals

i qualsevol projecte des
de grans PROJECTES
DE MEGAFONIA I
PLANS D’EVACUACIÓ,
amb solucions IP com a
simples solucions de fàcil
instal·lació i execució.

interactives, sensors de
moviment, xarxes multi
plataforma.... facilitant
la implementació dels
components gracies
als nostres serveis
professionals.

NOVES SOLUCIONS DE
TELEVISIÓ EN IPTV I EAI,
un nou concepte i canvi
en l’actitud del hoste
que busca en el hotel un
més a més i una nova
experiència, en la que
el smartphone o tableta
del client es converteix
també en el centre de la
comunicació, inclòs fora
de la habitació, permetent
noves funcionalitats.

SISTEMES
D’AUDIOCONFERÈNCIA
I VIDEOCONFERÈNCIA,
amb solucions en local i
al núvol, per a maximitzar
l’efectivitat de les reunions i
formacions a distancia amb
clars beneficis de treball
col·laboratiu, compartint
documents, presentacions,
podent gravar i arxivar, a
mes a mes de múltiples
funcions. Projectors
TVs, pantalles, suports,
mobiliari.... per a completar
totes les solucions.

Tecnologies disponibles
també per a altres funcions
en diferents entorns com
hospitals, residències,
centres de dia, col·legis......
SISTEMES DE
CARTELLERIA DIGITAL
escalables, conjuminant
tota la potència i
estàndards oberts per a la
interacció amb pantalles
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A més treballem per
a enfortir l’estratègia
comercial i tècnica
en diferents mercats
específics.
Una oferta professional,
integral i totalment
personalitzada.

Solucions multimèdia
d’altes prestacions
adaptades a qualsevol
entorn, aportant
personalització,
fiabilitat, seguretat,
senzillesa i integració
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INFORMÀTICA

SOM EL TEU EXPERT EN TECNOLOGIES
D’ÚLTIMA GENERACIÓ POSEM A LA TEVA MÀ
TOTES LES SOLUCIONS EN INFORMÀTICA

A Comsa 98 som
especialistes amb la
venda, instal·lació,
reparacio i manteniment
de tot tipus de material
informàtic (ordinadors,
monitors,impressores,
electronica i resta de
components) així com en
xarxes ethernet o de fibra
per donar un suport integral
a empreses i professionals
Som una empresa
experimentada i dinàmica
formada per un gran
equip de professionals
que destaquen per la seva
joventut i per el seu alt
grau d’experiència amb
les màximes certificacions
necessàries per ser
competitius en preu i
resolutius en suport tècnic.
Les nostres diverses
acreditacions com Premium
Partner o Reseller així ho
testifiquen.
Des del nostre naixement
hem treballat i ofert
solucions com a integrador
d’equips informàtics amb
el principal repte de donar
als nostres clients solucions
globals i professionals, per
optimitzar i rendibilitzar al
màxim la veritable autopista
de comunicació de la seva
empresa, la seva xarxa
informàtica.

Des de Comsa98
proporcionem als
nostres clients el millor
tracte personalitzat i un
assessorament específic
per concentrar en el seu
projecte i solució les millors
prestacions i satisfer
àmpliament les seves
expectatives.
Ordinadors Portàtils i
Sobre Taula, disposem de
portàtils i desktop d’última
generació per cobrir tot
tipus de necessitats i la
correcta elecció.
Ofimàtica. Equips
multifunció, Impressores,
Escàners, Fotocopiadores,
Fax, E-Mail per cobrir totes
i cadascuna de les funcions
de qualsevol empresa.
Sistemes antivirus i
sistemes informàtics
de seguretat (Firewall).
Element de maquinari o
programari per controlar,
gestionar i garantir la
màxima seguretat dels seus
equips i comunicacions.
TPV. Terminals de punt
de venda dissenyats per la
gestió de venda d’articles
a taulell d’una manera
senzilla, àgil còmode i eficaç
(pantalla tàctil).

93 407 28 40 · comercial@comsa98.com

CashDro. Calaix intel·ligent
que accepta, valida i
dispensa tot tipus de bitllets
i monedes en el punt de
venda i gestiona tot l’efectiu,
minimitzant al màxim la
opció de furt, agilitzant les
transaccions de cobrament
fins i tot rebutjant els bitllets
falsos de forma automàtica.
Servidors. Basats en
arquitectures estàndard del
sector, els servidors són la
millor aposta per superar
el repte d’obtenir “mes per
menys”.
Creació de pàgines web,
allotjament, registre de
dominis i posicionament
web SEU/SEM i totes les
seves necessitats en el
camp del desenvolupament
d’aplicacions mitjançant
les nostres empreses
especialitzades en aquesta
àrea.
En resum, som el seu
proveïdor global en
tecnologies IP.
Formació
Tenim a disposició del client
un ampli portfoli d’usuari i
usuari avançat per a aquells
que creguin convenient la
formació més exhaustiva
dels seus empleats en
l’explotació dels productes
que hagin adquirit per a la
seva empresa.

Som una empresa
experimentada i
dinàmica formada
per un gran equip
de professionals que
destaquen per la seva
joventut i per el seu
alt grau d’experiència
amb les màximes
certificacions.

INFORMÀTICA

CASHDRO

OFIMÀTICA
SAIS

SERVIDORS

TPV

IP

TELEFONÍA
MÒBIL

TALLAFOCS
SEGURETAT
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MONITORS

PORTÀTILS
TAULETES
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SEGURETAT

DESDE L’ÀREA DE SEGURETAT DE COMSA98
COMPLEMENTEM L’OFERTA COM A INTREGRADOR
GLOBAL PER DONAR RESPOSTA I OFERIR NOVES
OPORTUNITATS DE NEGOCI. LA XARXA S’HA
CONVERTIT EN LA VERITABLE AUTOPISTA I
PROTAGONISTA ON INTEGRAR ELS DIFERENTS
ELEMENTS. LA SEGURETAT TAMBÉ ES IP

Comsa98 ES UN
INTEGRADOR DE
SEGURETAT innovador
en constant evolució per
a oferir solucions fiables i
totalment personalitzades
per a els entorns
convergents com el sector
industrial, Smartcities,
oficines, comerç i llars.
S
 istemes de
Videovigilància CCTV:
analògic, HD-SDI i IP.
C
 ontrol d’accessos i/o
presència amb diferents
tecnologies
A
 DN sintètic.
S
 istemes de
virtualització per a plans
d’autoprotecció. Virtual
E360
S
 olucions Food Defense
per a la industria
alimentària.
S
 istema de Control de les
Transaccions en el punt
de venda.

S
 istemes de gestió i
control de processos
productes. Traçabilitat
industrial
S
 istemes d’Interfonia
independent o integrada
amb les centrals de
comunicació
P
 acificació del tràfic a
nuclis urbans: Solucions
en tràfic, pàrquing, zona
blava, centres comercials i
autopistes.
Les solucions
principalment basades
en infraestructura IP,
permeten integrar-se amb
la resta dels sistemes per
a oferir major resposta
a les necessitats del
client i amb projectes
personalitzats clau en mà.
Tot això ho podem
aconseguir amb el nostre
equip d’experts, l’aposta
per fabricants líders en el
mercat i coneixements en
xarxa.
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Des de un petit sistema
d´alarma en el núvol fins
a les adreces de seguretat
més complexes. Des de
petits sistemes contraincendis fins a grans
instal·lacions amb projectes
d’evacuació. De senzills
sistemes de CCTV fins a
solucions en l’àmbit de les
Smart City amb gestió i
pacificació del tràfic amb
tecnologia de lectura
de matricules, marca i
analítica de comportament
(salts semafòrics,
MultaAuto....)
Sense oblidar solucions
exclusives basades en
Plataforma de Seguretat
Integral, que combina
vídeo, control d’accessos,
intrusió, scadas...aplicables
a diferents sectors per a
entrar i convergir en un
món que ofereix noves e
interesants oportunitats.

Solucions
principalment
basades en
infraestructura
IP que permeten
integrar-se amb la
resta dels sistemes
per a oferir majors
respostes a les
necessitats del
client amb projectes
personalitzats clau
en mà
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MERCATS VERTICALS

COMSA98 HA DISSENYAT NOVES SOL·LUCIONS VERTICALS PER APROFITAR LA
CREIXENT NECESSITAT D’AQUESTS MERCATS.
Un conjunt de solucions especifiques i completes integrant diferents productes i
aplicacions.
També contem amb formació especifica, certificats amb estàndards de qualitat
tècnica i comercial que avalen la professionalitat. A mes de tots aquests serveis
oferim un excel·lent màrqueting amb eines potents de comunicació en sectors
d’alt creixement i oportunitats.

SALUD

HOTELS

TRAFFIC

MASS SALUD

MASS HOTELS

MASS TRAFFIC

Innovació i qualitat al
servei del pacient i del
resident

Aplicacions i serveis
pensat per el hoste

La tecnologia al servei del
ciutadà

Solució integral per
a hotels, ressorts,
apartahotels i casses
rurals amb els recursos
tecnològics i mes
avançats, duent a terme
projectes d’integració i
proporcionant les eines
necessàries que atenguin
tots els requeriments
tècnics en seguretat,
telecomunicacions,
interactivitat,
connectivitat i de
comunicació presents en
els processos de gestió
hotelera.

El ciutadà es l’eix d’aquesta
solució global per a la
gestió, control i pacificació
del tràfic en entorns
urbans, interurbans
i portuaris basats en
tecnologia de lectura de
matrícules i analítica de
comportament.

Tecnologia i solucions
completes per a
hospitals, teleassistència,
residències, centres
sanitaris i sociosanitaris.
S’ha desenvolupat una
solució integral amb
fabricants líders del
sector com Ibernex i altres
grans empreses aportant
innovació i un coneixement
profund de les necessitats
i dels requisits d’aquests
centres.
Comsa98 ha dissenyat
una solució innovadora
que integra sistemes de
comunicació, interactius,
multimèdia i seguretat junt
amb software per a l’atenció
sanitària.
L’objectiu es oferir una
assistència de qualitat per
el pacient, el treballador,
el centre i la família,
aconseguint formar una
llar, a on sentir-se cuidat,
atès i protegit.

La missió principal
es la diferenciació, la
seguretat i el benestar
del client (hoste) cobrint
tots els serveis a
través del televisor de
l’habitació o del dispositiu
mòbil.
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Controls d’accessos,
localització, gestió i
automatització global en tot
tipus d´aparcaments. (OnStreet i Off-Street). Lectura
de matrícules integrat amb
intel·ligència artificial per a
la identificació de la marca
amb múltiples aplicacions.
La fi es fer de les ciutats
espais per viure a on el
transport públic i privat
sigui gestionat i optimitzat
per el benefici del ciutadà,
disminuint problemes,
accidents i embussos.

FOOD DEFENSE
SOLUCIONES
Food Defense Solucions,
es un conjunt d’empreses
líders en els seus
respectius mercats
(seguretat, ciberseguretat,
telecomunicacions,
certificació, implementació,
formació i assessorament
a les diverses normatives)
unides per a poder donar
una resposta global als
petits problemes que les
companyies del sector
de l’alimentació tenen
sobre els requeriments
normatius (FDA;IFS i BRC).
L’esperit de Food Defense
Soluciones es proporcionar
al mercat, a traves d’un
únic interlocutor, la
solució completa e integral
per a la implementació
i compliment de les
exigències de totes
aquestes normatives,
factor clau per a la correcta
comercialització i exportació
en aquest sector.

QUI SOM

A Comsa 98 som especialistes en
la venda, instal·lació, reparació i
manteniment de tot tipus de material
informàtic (ordinadors, monitors,
impressores i resta de components),
xarxes informatiques, de fibra i wifi,
telecomunicacions, audiovisuals i
seguretat per donar un suport integral
a empreses i professionals.
Som una empresa experimentada i
dinàmica formada per un gran equip
de professionals que destaquen per
la seva joventut i per el seu alt grau
d’experiència amb les màximes
certificacions necessàries per ser
competitius en preu i resolutius en
suport tècnic. Les nostres diverses
acreditacions com Premium Partner o
Reseller així o testifiquen.
Des del nostre naixement hem treballat
i ofert solucions com a integrador
d’equips informàtics amb el principal
repte de donar als nostres clients
solucions globals i professionals, per
optimitzar i rendibilitzar al màxim la
veritable autopista de comunicació
de la seva empresa, la seva xarxa
informàtica.

www.comsa98.com

COMUNICACIONS

NETWORKING

AUDIOVISUALS

INFORMÀTICA

SEGURETAT

Atenció al client

Passeig Maragall 309, Local Esq.
08032 - Barcelona

93 407 28 40

comercial@comsa98.com

www.comsa98.com

