NOTA DE PREMSA
PRESS RELEASE
Telefónica celebra a Palma una jornada sobre
transformació digital amb empreses de Balears
•

A la jornada “FlexWeeks” els empresaris han conegut les funcionalitats que
Telefónica els ofereix per a digitalitzar els seus processos, presentant tres novetats
en serveis per a empreses

Palma de Mallorca, 21 de febrer de 2019.- Telefónica ha reunit avui a Palma a prop d’un
centenar de directius i professionals d’empreses de diferents sectors a la jornada FlexWeeks,
en la qual ha compartit les últimes innovacions i funcionalitats per a digitalitzar els negocis.
En aquesta trobada, Telefónica ha mostrat totes les fases de la digitalització: des de les
comunicacions fins als serveis cloud (al núvol), passant per la connectivitat, entres altres.
Aquesta iniciativa s’emmarca al pla de transformació digital Living Cloud, el qual Telefónica
treballa des de fa tres anys i la finalitat dels quals és ajudar a les companyies a adaptar-se al
context actual del mercat, sota un model de transformació basat al núvol. Living Cloud se
sustenta en tres pilars: Connectivitat Cloud, Processos Cloud i Digital Workplace, que es
complementen amb les solucions més avançades pel que fa omnicanalitat, màrqueting
digital i big data, sent la seguretat un element fonamental a tots els serveis.
A la jornada FlexWeeks els empresaris balears han presenciat demostracions i explicacions
de les propostes més innovadores, de la companyia en l’àmbit de la transformació digital de
l’empresa centrades en tres serveis: FlexWAN, FlexUSER i Broker-Multicloud.
FlexWAN, un servei per a accelerar la implantació i l’ús de les aplicacions a través d’una
connexió segura, i simplificar la implementació en les empreses de la tecnologia WAN, que
permeten la interconnexió de les seus de les empreses i les seves xarxes locals a través del
Nucli de la Xarxa de Telefónica. Amb FlexWAN no es requereixen inversions en
infraestructures i la seva evolució i compatibilitat amb les diferents solucions del mercat
estan garantides. Aquest servei incrementa l’experiència d’usuari i respon a les necessitats
del negoci quant a connectivitat amb un ús més eficient de les dades.
Amb el servei FlexUSER se simplifica la comunicació i la col·laboració entre les empreses per
a donar resposta a les necessitats dels nous entorns de treball digitals. FlexUSER es basa en
un entorn de treball unificat per a cada usuari, amb un únic número per a poder identificarse i traslladar el lloc de treball al dispositiu que el treballador precisi en cada moment,
facilitant així la seva mobilitat. Aquest servei ofereix com a avantatges la simplificació dels
contractes de comunicacions fixes i mòbils, facilitat el control de despesa, flexibilitat
d’evolució entre entorns fix i mòbil, i l’existència d’usuaris convergents i l’ús d’eines de
col·laboració.
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El Broker-Multicloud es basa en un únic portal per a tenir la capacitat de gestionar de forma
simple les diferents solucions de Cloud Públic del mercat. Aquest servei simplifica els entorns
al núvol, combinant diversos núvols públics i privats per a oferir avantatges a l’hora
d’aconseguir una gestió i administració centralitzada. Amb una estratègia MultiCloud,
Telefónica proposa a les empreses de Balears treballar amb un únic proveïdor que permet
elegir la millor tecnologia per a cada procés de negoci, però sense assumir la complexitat dels
entorns multi tecnològics i permetent les comunicacions provades amb els diferents
proveïdors de cloud públic. Exemple d’això és la proposta conjunta de Telefónica i Amazon
Web Services (AWS), que posa a disposició dels clients de Telefónica serveis que van des del
Cloud Privat fins al núvol públic d’AWS.
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