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SISTEMES DE SEGURETAT I 
VIDEO VIGILÀNCIA

XARXES I 
COMUNICACIONS

GRUPO MP MED S.L. Empresa dedicada a

l'assessorament i solucions de les diferents

àrees informàtiques. Avaluant sempre les

necessitats de la seva empresa, oferint un

servei personalitzat.

� Assessorament i direcció.

� Estudi i disseny.

Serveis

SERVEIS TECNOLÒGICS DE LA 
INFORMACIÓ

INSTAL·LACIONS I 
MANTENIMENT

� Projectes i instal·lacions.

� Xarxes i comunicacions.

� Sistemes de control i video vigilància.

� Audiovisuals.

� Sistemes interactius.

� Cartellera digital.

� Gestió i disseny web.

� Venda, lloguer i reparació d'equips.

� Manteniment.

www.grupompmed.com

977  070  190

info@grupompmed.com

www.grupompmed.com

AUDIOVISUALS

Contacti amb nosaltres

� Manteniment.

� Renovació d'instal·lacions.

� Àrea de Formació.

José Luis Marcos
Coordinador de Proyectes

605 497 497

info@actioformacio.com



SERVEIS AUDIOVISUALS ASSESSORIA I MANTENIMENT

Grupo MP Med es troba a disposició dels nostres

clients, per brindar un assessorament personalitzat

sobre la seva infraestructura informàtica, així com per

acudir a la seva empresa per a la supervisió,

manteniment i reparació dels seus equips. La nostra

formació i experiència ens recolzen pel disseny i

desenvolupament de diversos projectes informàtics

sota diferents ambients i plataformes tecnològiques.

Tenim una àmplia experiència en instal·lacions de

sistemes audiovisuals. Sales de Reunions, Aules, i

Centres Lúdics.

� Sistemes Interactius.

XARXES I COMUNICACIONS

Dissenyem, instal·lem i configurem tot tipus de xarxes

de dades, cablejades (UTP i fibra òptica), sense fils

(WiFi). Servei tècnic de reparació i manteniment de

xarxes i equips.

SISTEMES DE CONTROL D'ACCÉS

Disposem de plans de manteniment informàtic

preventiu per a tot tipus d'equips i dispositius de xarxa,

totalment personalitzats per a cada negoci i situació

perquè solament hagi de centrar el seu esforç a atendre

als seus clients.

� Sistemes Interactius.

� Cartellera Digital.

� Sistemes de Vídeo Conferencia.

� Pantalles Plasma i  LCD.

� Sistemes de so.

� Lloguer  de Projectors.

Solucions a mesura per al control dels accessos a

qualsevol instal·lació: edificis, plantes, sales, oficines,

hotels, comunitats, aparcaments…

Implantem solucionis clau en mà de control d'accessos i

horaris basades en targetes de PVC i empremta dactilar.

Sigui el que sigui la seva empresa, trobem la solució

adequada amb la millor relació qualitat-preu per

protegir les seves instal·lacions.

AMPLIACIÓ I RENOVACIÓ D'EQUIPS

Allarguem la vida útil dels seus equips informàtics

ampliant o actualitzant les característiques per treure el

màxim rendiment de la infraestructura informàtica

sense grans inversions.

GESTIÓ I DISSENY WEB

Gestionem la configuració i manteniment del seu lloc

web, domini, allotjament, correu electrònic, etc, per

poder aprofitar totes les possibilitats que la web li

ofereix al seu negoci.

sigui compatible amb els principals navegadors. 

SISTEMES DE VÍDEO VIGILÀNCIA

Basats, en la més avançada tecnologia IP, els nostres

sistemes de Control d'Accés i Presència s'integren amb

la Vídeo Vigilància, per obtenir una solució complerta i

fàcil de gestionar.

Disseny i programació web.
Creem el seu lloc web triant

la millor tecnologia en funció

del projecte a realitzar, a més

seguim els estàndards per

assegurar que el seu web


