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INFORME ANUAL DE SERVEI 2018 

Expansió nacional 

L'exercici 2018 ha estat per a Nexica | Econocom un any de consolidació de l'oficina de 
Madrid i la seva expansió nacional en el territori, expansió que va començar en 2017. 
Durant l'any 2018, s'han arribat a acords amb clients referents en diferents sectors. En 
aquest sentit i per afermar cada vegada més aquest creixement, s'han ampliat els equips 
destinats a donar un seguiment a noves oportunitats. 

S'ha potenciat el creixement dels clients ja existents a Madrid i en tota la seva zona 
geogràfica d'influència. Nexica, al costat de la resta de les empreses del grup Econocom, 
ha realitzat també una sèrie d'estratègies de posicionament de marca que ens permeten, 
cada vegada més, tenir una bona posició de visibilitat i notorietat, amb l'aproximació a 
clients cada vegada de major envergadura. 

Un altre punt destacable per a l'expansió nacional de Nexica | Econocom és que 
continuem reforçant els vincles amb els partners (líders del sector, proveïdors de les 
últimes solucions tecnològiques), que ens aporten un plus a l'hora de ser visibles com 
un soci tecnològic dels nostres clients. 

RGPD 

El Reglament general de protecció de dades (RGPD) entra en vigor el 25 de maig del 
2018. Nexica s'ha adaptat a aquesta modificació legislativa de gran importància pel seu 
contingut i àmbit territorial d'aplicació a la Unió Europea, amb la implantació de noves 
metodologies de treball i noves obligacions derivades de la diferència d'enfocament de 
la RGPD respecte a l'antiga Llei orgànica de protecció de dades (LOPD). 

Nexica | Econocom gestiona o accedeix a dades de clients i potencials clients i per això 
hem implantat mesures de seguretat per a controlar i protegir aquesta informació. 

Innovació 

Continuem innovant amb nous serveis. Hem creat un nou servei, donant un gir més a 
l'auditoria de bases de dades, modelant aquesta com un servei, DBAaaS, mitjançant el 
qual els nostres experts analitzen els entorns de bases de dades dels nostres clients i 
els proposen millores. Alhora, els nostres experts analitzen els rendiments dels entorns 
i acompanyen al client en un roadmap d'evolució. 

A més, hem ampliat l'oferta de productes disponibles per a Backup com a servei (BaaS), 
sumant a la nostra plataforma ja existent amb Veeam i Netbackup, un tercer producte, 
de Commvault, que ens permet protegir les dades dels nostres clients independentment 
de la solució, el suport o on estiguin allotjats. 

Cal subratllar també que s'està treballant en diferents projectes de business intelligence 
destinats a facilitar el govern dels seus serveis als nostres clients i en el seguiment dels 
mateixos mitjançant panells de control. 
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Seguretat 

Nexica continua apostant per la seguretat, per a la protecció de les dades i les 
plataformes dels nostres clients. Hem continuat amb l'evolució de les nostres 
plataformes, passarel·les de connexió, sistemes de validació i entorns de protecció 
perimetral. 

S'han posat en marxa serveis com l'autenticació de doble factor per a connectar-se a 
les plataformes, un servei molt valorat pels nostres clients. Continuem incorporant 
productes i serveis de partners i fabricants líders en el mercat al nostre portafolis: 
Sophos per a la protecció d'estacions de treball i servidors, o cloudflare com a servei per 
a la protecció i mitigació d'atacs DDoS, entre altres. 

Pla de sistemes 

En els últims anys, Nexica ha mantingut un creixement constant. Aquest creixement ha 
vingut motivat principalment per un canvi d'orientació cap a comptes més grans i alhora 
més exigents amb el servei que oferim. La voluntat de Nexica de donar resposta a 
aquesta exigència, així com la de satisfer el creixement futur, ha motivat la creació d'un 
pla sobre els sistemes d'informació, per a poder tindre una visió de conjunt, identificar 
les principals manques i identificar solucions i tecnologies que ens permeten tindre una 
posició cada vegada més competitiva. 

Hem realitzat un pla de sistemes que ha consistit a analitzar els processos i les eines 
utilitzades en totes les àrees. Es va auditar la forma d'operar des de la infraestructura 
fins als serveis de BackOffice, per definir una línia de treball que ens permeti millorar els 
sistemes d'informació de Nexica que impulsen el creixement de la companyia. 

D'aquest pla de sistemes s'han extret conclusions que ens permeten marcar les 
directrius d'evolució que desembocaran en projectes interns de millora, englobats dins 
del pla d'excel·lència que la companyia s'ha marcat fins al 2022, seguint les directrius 
del Grup Econocom al qual pertanyem com a filial. 

Creixement i inversió 

La plataforma de Nexica continua creixent. Hem augmentat capacitat de computació, 
afegint més hosts als nostres entorns de virtualització, dotant a aquest entorn de més 
CPU’s i memòria. Hem crescut també en capacitat d'emmagatzematge. Nexica ha 
desenvolupat una política d'emmagatzematge nova, per la qual tot l'emmagatzematge, 
excepte el destinat a còpies de seguretat, és disc d'estat sòlid, aprofitant les seves 
característiques de rendiment i fiabilitat. Dins d'aquesta política s'han creat diferents tiers 
de rendiment que podran ser contractats per tots els nostres clients en funció de les 
seves necessitats. 

Cal destacar que hem efectuat una forta inversió destinada al creixement de les 
plataformes en els nostres centres de processament de dades (CPD). S'ha destinat una 
important partida en l'ampliació de la plataforma per al nostre CPD de Madrid, repartida 
entre computació, emmagatzematge, comunicacions i seguretat. 
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Organització 

Les àrees de gestió de projectes (PMO, project management office) i l'oficina de gestió 
de serveis (SMO, service management office) s'han consolidat en el nostre organigrama. 
Aquesta consolidació ha donat pas també a l'expansió d'aquestes àrees a Madrid amb 
la finalitat de dotar a l'àrea d'operacions d'estructura de govern per als clients. 

S'ha promogut una reestructuració de l'àrea d'operacions de cara a 2019 amb la finalitat 
d'adaptar-la a les noves necessitats de la companyia. Apareixen noves àrees com són 
la TMO (technology management office), que s'encarregarà d'englobar als responsables 
tècnics d'un compte (TAM, Technical Account Manager). Els TAM seran els encarregats 
del govern tècnic de les plataformes dels nostres clients i de la seva arquitectura. 

Es crea també l'àrea de serveis gestionats. Aquesta àrea consta amb un equip de 
persones especialitzades que coneixeran a la perfecció les plataformes dels seus 
clients: són responsables de la gestió de l'administració diària i millora proactiva i 
constant de la plataforma assignada a clients. 

Finalment, neixen les figures dels Product Owners amb l'objectiu de promoure, potenciar 
i millorar la línia tecnològica de la seva responsabilitat. Dins d'aquestes funcions està la 
part tecnològica, potenciant el creixement, desenvolupament i evolució dels productes. 
Però també la responsabilitat de gestionar la capacitació dels experts: el Product Owner 
garanteix el creixement professional dels equips distribuïts en totes les àrees que 
interaccionen amb la tecnologia de la seva responsabilitat. 

Suport 

En l'exercici 2018, Nexica ha continuat 
invertint esforços en la millora contínua de les 
nostres àrees de suport. L'àrea de suport té 
un alt ràtio de resolució de tiquets 
d'incidències en primera instància, sense 
necessitat d'escalat a segons nivells. 

 

Els tiquets proactius, que s'inicien a 
través, per exemple, del 
monitoratge, contribueixen de 
forma destacada a reduir el 
nombre d'incidències sobre la 
plataforma, ja que la ràpida 
detecció de certes situacions 
contribueix a corregir situacions 
que, de no solucionar-se, 
provocarien una incidència. 

Gràcies a això, es pot apreciar que 
les incidències i els problemes 

tenen una tendència a la disminució. En la comparació de les estadístiques de 2017 
amb les de 2018, es constata un augment de tiquets de tipus sol·licitud. Aquest augment 
s'engloba dins de, d'una banda, el nombre creixent de clients, i, d'altra banda, un 
augment de la delegació de l'administració de les plataformes que els nostres clients 
ens fan. 

  

 2017 2018 

Sol·licitud canvi 2.320 2.263 

Proactiu 7.628 7.378 

Sol·licitud 11.697 13.177 

Incidència 3.073 2.679 

Problema 88 24 
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Tasca social 

Nexica continua involucrada en la creació d'una societat cada vegada millor, amb 
igualtat d'oportunitats per a tots. Ho fem de diferents formes, participant en reptes 
solidaris com ho va ser el crowfunding llançat per a Càritas Diocesana a la Barcelona 
Triathlon, o participant en el projecte "donalo.org" de la fundació Real Dreams. 

Continuem donant el nostre suport i col·laboració a altres entitats sense ànim de lucre 
de l'àmbit cultural i social, com el Gran Teatre del Liceu, Ulls del Món, Fundació Pare 
Manel, Fundació Real Dreams, Càritas Diocesana de Barcelona, Telecos.cat o l'Hospital 
Sant Joan de Déu. 

A més, per a Nexica és una prioritat el fomentar les STEM (acrònim dels termes en 
anglès Science, Technology, Engineering and Mathematics - Ciència, Tecnologia, 
Enginyeria i Matemàtiques) entre noies i dones. En aqueix sentit, Nexica va participar 
en el "g4g Day" amb un taller en el qual van participar més de 200 noies d'11 a 15 anys. 
El taller de Nexica va donar a conèixer què és el núvol o cloud computing o com funciona 
Internet mitjançant una vivència pràctica, en primera persona. 

Casos d'èxit 

Durant el 2018, Nexica ha sigut convidada a participar en request for proposal (RFP’s) 
per a clients de gran envergadura, líders dels seus sectors en el mercat, com pot ser per 
exemple Idilia Foods, empresa alimentària, o també Daba, distribuïdor en exclusiva de 
Nespresso. Són dos exemples de clients que han confiat en Nexica per a albergar tota 
la seva plataforma tecnològica, sistemes que seran explotats per l'àrea de serveis 
gestionats. 


