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L’administració sense papers
Plataforma d’administració electrònica de Berger-Levrault 
que facilita la tramitació completa i flexible de tots els 
expedients de l’entitat. Permet oferir als ciutadans el canal 
electrònic per relacionar-se amb l’entitat. 

La plataforma s’ofereix en modalitat cloud, de manera que 
l’entitat no ha de disposar de la infraestructura de servidors 
i comunicacions necessaris per allotjar el software de 
la plataforma, ni de la gestió de les còpies de seguretat 
necessàries per garantir la preservació de la informació 
emmagatzemada.

Permet una posada en marxa de la plataforma a l’entitat en 
un temps reduït, fent realitat poder disposar ràpidament 
d’un sistema de gestió d’expedients i documents 
electrònics adaptat a la normativa vigent.

Serveis
•	 Servei d’actualització del software de la plataforma

•	 Servei de còpies de seguretat

•	 Servei de suport continu a l’usuari

•	 Servei de consultoria

Homologat en

pel Consorci AOC

La nostra Plataforma

Beneficis de la plataforma

•	 SIMPLE: Preconfigurada amb tot allò necessari 
per facilitar la seva ràpida implantació a l’entitat: 
connectar i treballar.

•	 ESCALABLE: Inclou 3 modalitats de tramitació 
d’expedients, que permeten a l’entitat decidir 
en cada moment el mode en el que tramitaran 
els expedients. La modalitat lliure permet tramitar 
sense seguir un flux de treball; l’usuari decideix les 
accions que s’han de realitzar i qui les realitza. La 
tramitació guiada permet tramitar seguint un flux de 
treball predefinit que guia a l’usuari, però que li dóna 
flexibilitat d’escollir els tràmits a realitzar. I la tramitació 
controlada que permet tramitar seguint un flux de 
treball predefinit, que indica a l’usuari quins tràmits 
ha de fer a cada moment. La tramitació controlada 
permet automatitzar part de la tramitació perquè 
aquesta es realitzi sense intervenció de l’usuari.

•	 COMPLETA: Inclou tots els components necessaris 
per gestionar el cicle de vida complet de tots 
els expedients i documents electrònics, des 
del registre a l’arxiu electrònic. Emmagatzemant 
tots els expedients/documents en un repositori 
documental segur centralitzat, de forma classificada 
i acompanyats de les seves metadades de 
preservació. Permet la compulsa electrònica de 
la documentació en format paper i la seva firma 
electrònica amb opció de firma des de dispositius 
mòbils.

•	 ACTUALITZADA: La plataforma s’ofereix en modalitat 
cloud (SaaS) de manera que el proveïdor assumeix 
la instal·lació i dotació de la infraestructura necessària, 
així com la instal·lació de les actualitzacions 
necessàries per garantir la disponibilitat de l’última 
versió del software de la plataforma i dels seus 
continguts. L’accés a la plataforma serà a través 
d’internet. 

•	 ROBUSTA: Incorpora un software de tramitació 
consolidat i en funcionament des de fa més  
de 10 anys.
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