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Som un proveÏdor global de solucions i serveis IT 
amb més de 30 anys en el mercat espanyol. Ajudem 
a empreses privades i a administracions públiques a 
aprofitar les noves tecnologies per a millorar la seva 
competitivitat.

La nostra missió és 
acompanyar a les 
empreses en la seva 
Transformació DigitalTreball 

en equip
Excel·lència  
en el servei

Creixement  
sostingut

Responsabilitat  
social corporativa



OBJECTIUS

- Dependència de tres solucions 
independents per a les diferents 
tasques de l’empresa.

- Els departaments i activitats 
operaven de forma independent.

PER QUÈ SAP I ACTIUM

- SAP Business One té una marca 
de gran prestigi i les seves 
referències foren positives.

- ACTIUM Digital ha demostrat 
ser un partner estratègic 
compromès per a l’empresa.

BENEFICIS

- Tots els departaments estan 
unificats i treballen sobre una 
única solució.

- Eliminació de tasques 
repetitives. S’han minimitzat 
errors i ha augmentat el control 
sobre els processos. Tot això ha 

suposat un guany de temps per a 
dedicar a aspectes estratègics.

- Eliminació total del paper; 
l’empresa està completament 
digitalitzada.

- Durant la crisis sanitària 
Solchem va comprovar la 
viabilitat de passar al teletreball 
i ho valora com un pas molt 
positiu, ja que no va haver 
de cesar la seva actividad en 
moments difícils.

- Es va activar una línia de negoci 
no prevista per a la distribució 
de materials relacionats amb la 
crisis sanitària.

OBJECTIUS

- L’anterior sistema no s’ adaptava 
a les característiques del 
negoci i era necessari realitzar 
adaptacions periòdicament.

- Les ordres de fabricació i altres 
processos es realitzaven de 
forma manual, el que podia 
donar lloc a errors.

PER QUÈ SAP I ACTIUM

- SAP Business One és una solució 
versàtil amb òptimes referències.

- ACTIUM Digital aporta un equip 
molt professional i proper que 
ha demostrat un elevat nivell de  
compromís.

BENEFICIS

- Traçabilidad dels productes.

- Històric complet dels productes

   i la seva fabricació.

- Disponibilitat de l’estat financer 
en temps real.

- Control complet de l’estoc, 
de la cartera de clients i dels 
proveïdors.

SOLCHEM NATURE SL COMPLEIX AMB LES SEVES EXPECTATIVES 
DIGITALITZANT TOTA L’ORGANITZACIÓ AMB SAP BUSINESS ONE

TEXTIL ELÁSTICO EN TREU BENEFICI DE L’ANÀLISI DE LA SEVA 
ACTIVITAT AMB SAP BUSINESS ONE

SOLCHEM NATURE,  SL .

Barcelona, Catalunya.

INDÚSTRIA
Comerç, exportació, importació.

PRODUCTES I SERVEIS
Ingredients per a la indústria
Nutracèutica; dietètics;
productes gourmet per a la
indústria Alimentària.

TREBALLADORS
38

www.solchem.es

TEXTIL ELÁSTICO,  SL .

Lleida, Catalunya.

INDÚSTRIA
Salut.

PRODUCTES I SERVEIS
Fabricació i
comercialització de productes 
elàstics ortopèdics.

TREBALLADORS
86

www.medilast.com

Amb SAP Business One hem vist complertes totes les 
nostres expectatives. L’empresa està digitalitzada i el 
nostre pròxim repte, després d’integrar els processos 
operatius, comptables i financers, és instal·lar 
radiofreqüència al nostre magatzem.”
José Manuel González, CEO, Solchem Nature.

Amb SAP Business One comptem, no tan sols amb 
la seva capacitat d’anàlisi que, per a nosaltres, no té 
precedent, sinó amb el potencial que té pel futur.”
Mireia Rubio Martí, CEO, Textil Elástico.

http://solchem.es/
http://www.medilast.com


OBJECTIUS

- Ampliació de la gestió a diverses 
àrees de l’empresa.

- Disposar d’estoc continu, gestió 
de bàscula i comandes de venda.

- Comunicar i compartir 
informació en les diferents àrees 
de negoci, incloent als seus 
treballadors sobre el terreny.

PER QUÈ SAP I ACTIUM

- La imatge de marca de SAP 
Business One i les seves positives 
referències van impulsar l’elecció.

- ACTIUM Digital és un partner 
proper i amb bones referències.

BENEFICIS

- Integració d’àrees de negoci como 
bàscula, magatzem i producció.

- La informació està disponible 
en temps real, cosa que ha 
flexibilitzat i millorat el servei al 
client.

- Els tractoristes i comercials de 

l’empresa reben la seva part de 
tasques i informen de resultats 
i operacions comercials, amb 
preus comercials, a través 
de dispositius portàtils. 
Comunicació interna 
interdepartamental.

- S’ha agilitzat el procés de 
facturació estalviant temps 
en realitzar aquest tipus de 
tasques..

- El control de l’estoc és, ara, molt 
precís gràcies a una estricta 
traçabilitat del producte.

CUCURULL PASCUAL, EXPERTA EN AGRICULTURA DE PRECISIÓ, 
CONFIA ELS SEUS SERVEIS A SAP BUSINESS ONE

CUCURULL PASCUAL,  SA.

Almacelles, Lleida, Catalunya.

INDÚSTRIA
Serveis agraris.

PRODUCTES I SERVEIS
Serveis integrals: llavors, 
fertilitzants i serveis.

TREBALLADORS
20

www.cupasa.com

Amb SAP Business One hem unificat tota la gestió de 
diferents àrees de negoci en una base  de dades única, 
guanyant en eficàcia i flexibilitat en el servei 
als nostres clients. ”
Jaume Marrades, Director Financer, Cucurull Pascual.

OBJECTIUS

- El sistema no permetia analitzar 
els grans volums d’informació 
resultat de l’activitat.

- Cada empresa gestionava la seva 
pròpia comptabilitat.

- La diferència entre processos 
impedia unificar l’estoc.

- Era difícil prendre decisions 
degut a la dispersió de les dades.

PER QUÈ SAP I ACTIUM

- SAP Business One es va 
considerar la millora solució i 
la seva configuració modular és 
molt positiva.

- ACTIUM Digital és coneguda 
per l’empresa i sempre respon 
davant les necessitats que es 
plantegen.

BENEFICIS

- Control total de la informació i 

  de l’estatus de l’activitat.

- Traçabilitat completa i precisa 
del producte des de la comanda 
fins a l’entrega.

- El sistema ofereix un excel·lent 
control que impedeix cometre 
errors.

- Anàlisi de l’activitat real de 
l’empresa que facilita la presa 

   de decisiones.

R3 GROUP INTEGRA LES SEVES TRES EMPRESES AMB
SAP BUSINESS ONE PER A UNIFICAR LES DADES

R3 GROUP

Alcarràs, Lleida, Catalunya.

INDÚSTRIA
Ramadera.

PRODUCTES I SERVEIS
Higiene i bioseguretat, nutrició,
tractaments d’aigua, productes 
zoosanitaris, mantes tèrmiques.

TREBALLADORS
12

www.r3biotek.com

SAP Business One ens ha permès unificar la  
informació, controlar-la, analitzar l’activitat real i, en  
conseqüència, adoptar les decisions adequades.
Comptem amb un control més exhaustiu de tots els  
processos.”
Alicia Mendoza, responsable d’Administració, R3 Group.

http://www.cupasa.com
http://www.r3biotek.com


OBJECTIUS

- L’empresa gestionava la 
seva operativa amb diversos 
programes que, a més a més, no 
estaven interconnectats.

- L’intercanvi d’informació entre 
departaments i treballadors era 
manual i això generava errors.

PER QUÈ SAP I ACTIUM

- SAP Business One és un referent 
en el mercat amb una trajectoria 
en la que es pot confiar.

- SAP Business One cobria les 
necessitats de l’empresa i pot 

créixer amb l’organització.

- ACTIUM Digital és el partner de 
confiança de l’empresa des de fa 
anys.

- ACTIUM Digital coneix a fons 
l’operativa de l’organització i     
del sector.

BENEFICIS

- El càlcul del cost és, ara, 
instantani.

- Els comercials accedeixen 
remotament a tota la     
informació des dels seus 
dispositius, agilitzant la 

realitzación de comandes 
detallades i actualitzades.

- Tots els departaments operen 
amb el mateix sistema 
informàtic.

- La informació és, ara, més fiable 
perquè el sistema no permet 
errore.

- Es compta amb informació 
precisa i fiable de l’inventari en 
qualsevol moment.

- S’ha registratdo una 
substancial millora en la gestió 
administrativa de l’organización.

DISTFORM MILLORA LA SEVA PRODUCTIVITAT ADMINISTRATIVA 
UNIFICANT ELS SEUS SISTEMES AMB SAP BUSINESS ONE

DISTFORM, SL .

Torrefarrera, Lleida, Catalunya.

INDÚSTRIA
Hosteleria.

PRODUCTES I SERVEIS
Productes i Serveis Fabricants 
de forns, envasadores i altres 
equipaments.

TREBALLADORS
95

www.distform.com

SAP Business One nos proporciona información  
rápida, actualizada y fiable. Esto es esencial para  
tomar las decisiones adecuadas.”
Jordi Pardell, Director General, Distform.

OBJECTIUS

- L’empresa necessitava una 
solució capaç d’afiançar el 
creixement dels últims anys i 
posar les bases per a complir 
l’ambiciós pla d’expansió dels 
pròxims anys.

- Integració, en una plataforma 
comuna, de tota la información 
de les diferents societats per a 
poder tenir una visió global amb 
KPI per a la presa de decisions.

PER QUÈ SAP I ACTIUM

- SAP Business One és una solució 
reconeguda en el mercado que 
compleix amb els requeriments 
de l’organització.

- ACTIUM Digital és experta en la 
solució i actua com un partner 
estratègic de l’empresa.

BENEFICIS

- Els processos s’han 

   estandaritzat facilitant 
l’escalabilitat del sistema.

- Ara és possible disposar 
d’un anàlisi de la informació   
completa per a treure 
conclusions i recolzar les 
decisions de negoci.

- La traçabilitat, especialment 
important en la restauració, 
és completa i la detecció de 
qualsevol incidència per a 
resoldre-la és immediata.

TERESA CARLES PROFESSIONALITZA ELS SEUS SISTEMES TI 
AMB SAP BUSINESS ONE

TERESA CARLES HOLDING, SL.

Barcelona, Catalunya.

INDÚSTRIA
Restauració.

PRODUCTES I SERVEIS
Alimentació saludable,  vegana i 
flexiteriana.

TREBALLADORS
230

www.teresacarles.com

Haver estandaritzat els processos amb una solució  
capaç de créixer amb nosaltres, com SAP Business 
One, ens ha donat la possibilitat de professionalitzar 
la nostra empresa i continuar en aquest camí.”
Àlex Mercé, Manager Director Manufacturing, Teresa Carles Healthy Food.

http://www.distform.com
http://teresacarles.com/


ACTIUM DIGITAL

digital@actiumdigital.es
902 109 120
www.actiumdigital.es

https://www.linkedin.com/company/actium-digital/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/actiumdigital/
https://twitter.com/ActiumDigital
https://www.youtube.com/channel/UCmP_c7WGqpE5zYENCWpGc1Q?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/ActiumDigital/

