
> QUÈ ÉS EL TEU WEB?
Un editor web que li permetrà crear, editar i mantenir la seva pròpia pàgina web sense necessitat de coneixements tècnics. Tindrà accés a una eina on-line 
molt intuïtiva on seleccionar un disseny per al seu website, afegir pàgines a la seva voluntat i completar-les amb la informació que triï.

Els webs creats amb la Solució El teu web compleixen la tecnologia responsive design, de manera que s’adapten automàticament a qualsevol dispositiu 
(ordinadors, mòbils i tauletes) sense requerir accions addicionals. 
Inclou domini, allotjament de la pàgina creada i comptes de correu.

> BENEFICIS D’EL TEU WEB
Fàcil d’utilitzar: la senzilla interfície d’usuari li permet publicar una 
pàgina web professional en 3 senzills passos. 

1. Escolleixi el disseny entre la gran varietat que ofereix la solució
2. Completi amb la informació del seu negoci
3. Faci clic en Publicar

Podrà fer qualsevol modificació i afegir tot tipus d’elements (vídeos, 
mapes, documents, etc.) sense coneixements avançats i en pocs clics.

Tot allò necessari per a estar en línia: no es preocupi per res. 
Obtindrà el domini, les eines de creació web i l’allotjament de la seva 
pàgina. A més, podrà gaudir de 5 comptes de correu associades al domini 
per millorar la seva identitat on-line.

Modern i professional: tots els elements han estat dissenyats en els 
últims 12 mesos pel que qualsevol pàgina que creï tindrà un aspecte actual 
i les últimes comoditats. La seva pàgina s’adaptarà a qualsevol dispositiu 
estant així sempre disponible per als seus visitants.

Tranquil·litat i seguretat: el seu web sempre disponible gràcies al 
servei d’allotjament proporcionat per Acens. Disposa de recursos garantits 
exclusius per garantir la seva disponibilitat amb Suport tècnic propi 
24/7/365. 
No haurà de preocupar-se per actualitzar ni mantenir el software.

>> SOLUCIÓ EL TEU WEB

>> Solucions  PCBOX
El teu web Bàsic

> TOT SÓN AVANTATGES
Nous clients i un mercat global: la millor manera de captar nous 
clients és estar al primer mitjà per a la recerca d’informació i serveis. No 
estar a Internet és sinònim de no existir. Aconsegueixi l’accés a milions de 
potencials clients només amb la seva presència.

El millor canal de comunicació: la disponibilitat 24/7/365 d’Internet el 
converteix en la millor opció per tal d’oferir informació als seus clients i un 
canal bidireccional de comunicació.

Imatge professional: les pàgines amb subdominis i les xarxes socials 
no ofereixen control absolut i, en moltes ocasions, se sustenten amb 
publicitat intrusiva. Les empreses amb un lloc web complet i actualitzat 
transmeten una imatge més fiable i professional.

Competitivitat: les empreses petites i sense grans recursos poden 
competir amb grans companyies gràcies a un web atractiu i complet.

Crea un web modern 
i professional

Adaptat a mòbils
i tauletes

Fàcil i ràpid, sense 
coneixements tècnics

Inclou domini,
allotjament i correu

A PCBOX trobarà totes les solucions a les necessitats tecnològiques de la seva empresa.  
Dediqui el seu temps a rendibilitzar el seu negoci, de la seva tecnologia ens encarreguem nosaltres.

InformÀtica PER A LA SEVA EMPRESA

Consulti preus... 
Posi’s en contacte amb nosaltres!



El seu web adaptat a qualsevol dispositiu: els seus clients podran accedir al seu web des de 
qualsevol gadget (smartphone, tauleta o PC). Complirà amb els estàndards que Google recomana sobre 
disseny adaptatiu. A l’editor podrà veure com queda el seu web des de les diferents pantalles sense costos ni 
accions extra i sense necessitat de diferents versions web.

Senzillesa; arrossegui i deixi anar elements: l’editor és tan intuïtiu que no necessita coneixements 
tècnics per crear la seva pàgina web ideal. Afegeixi tantes pàgines com vulgui, insereixi continguts 
arrossegant al lloc que vulgui i publiqui en 2 clics.

Continguts útils per al seu web:

Actualitzi sense dependre de tercers: no necessitarà coneixements de programació ni FTP;  
podrà modificar la seva pàgina web o incloure nous continguts quan vulgui.

Inclou tot el necessari per estar on-line:

[Domini / Hosting / Correu]

> ALLOTJAMENT WEB EXCEL·LENT

> SOLUCIONS A MIDA PER A EL TEU WEB BÀSICA AVANÇADA PROFESSIONAL
                          

Domini (.com, .net, .org, .info) Inclòs
Comptes de correu 10 100 250
Espai email 20 GB 200 GB 500 GB
Espai web 5 GB 50 GB Il·limitat
Trànsit Il·limitat
Pàgines Il·limitat
Dissenys 50 121 136
Banc d’imatges Sí, 1 gratuïta Sí, 3 gratuïtes Sí, 5 gratuïtes
Codi HTML -
Bloc -
Menú/Catàleg de productes -
Widgets Souncloud -
Botó Paypal -
Exportar pàgina a Facebook -
Yelp reviews -
Venda de productes - -

A més, a totes les Solucions PCBOX 
El teu web podrà disposar de:

+ Pàgina de Facebook.
+ Galeria d’imatges o slideshow.
+ Google Maps.
+ Formulari de contacte.
+ Botó “Truca’m”.
+ Xaxes socials.
+ Youtube.

Monitorizació 24/7/365

Xifrat de dades

Firewall / Tallafocs

Climatització controlada

Alta disponibilitat del web

Vigilància 24/7/365

Protecció antiDDoS

Connectivitat redundada

Electricitat ininterrompuda

Compliment de la legislació

Powered by ACENS

Més informació a www.pcbox.com/empresas


