
FAMA CAE 
(coordinació d'activitats empresarials)

FAMA CAE és la solució tecnològica que possibilita l’automatització 
i la gestió de manera centralitzada i integrada de tots els aspectes 
relatius a l’àmbit de la coordinació d’activitats empresarials de les 

organitzacions.

La coordinació 
d’activitats empresarials 
representa una càrrega 

administrativa important 
per a la teva 

organització?

Necessites assegurar que 
les contractes i les 
subcontractes que 

accedeixen a les teves 
instal·lacions disposin de 

tota la documentació 
requerida?

El volum d’informació 
sol·licitat a les empreses 

contractistes i 
subcontractistes es fa 

difícil de gestionar?

És difícil garantir el 
compliment de la 
normativa de PRL?



FAMA
PRL-CAE

Informació centralitzada

Contractes Subcontractes Documentació

App CAE Alarmes Suport telefònic / correu electrònic

Oficina centralDelegacions Proveïdors

Plataforma estàndard d’ús intuïtiu, àgil i senzill 

Possibilitat de parametrització segons els 

requeriments del client

100 % web i en modalitat cloud (Software as a 

Service)

Desenvolupadors de producte amb suport CAU

Implantació ràpida

Quota fixa mensual

Facilita l’intercanvi d’informació de PRL de 
manera bidireccional (client-proveïdor)

Possibilitat de parametritzar la sol·licitud 

documental en funció de les necessitats de 

l’organització

Gestió de normatives RD 171/2004 i RD 

1627/1997

Càrrega senzilla de la documentació per part de 

les empreses contractistes i subcontractistes

Agilitat en la validació documental, inclosa l’app 
que verifica l’estat de la documentació a la 
plataforma

Registre de cadascun dels immobles, centres de 

treball o zones on s’hagi de fer la CAE

Control del lliurament d’informació, com també de les caducitats dels diferents documents, mitjançant un 
sistema de banderes



Validació i gestió d’accessos del personal extern
Dins de la solució tecnològica que possibilita l’automatització i la gestió de manera centralitzada i 
integrada de tots els aspectes relatius a l’àmbit de la coordinació d’activitats empresarials, l’app FAMA 
CAE garanteix un control d’accessos, en temps real, del personal extern d’acord amb la validació de la 
documentació proporcionada per les empreses contractistes i subcontractistes.

En llegir el codi QR o introduir el codi numèric de l’acreditació del treballador, l’app 
accedeix a la base de dades de la plataforma de gestió i validació documental, on 

consulta l’estat de la documentació del treballador o el vehicle i mostra el resultat 
de manera visual amb la indicació de:

En funció del resultat, el treballador té accés a l’edifici o se li denega l’accés fins que no s’acrediti tota la 
documentació necessària per portar a terme el treball a l’edifici.

Amb FAMA CAE tens a disposició teva tots els components que 
necessites per a una completa coordinació d’activitats 
empresarials 

Plataforma tecnològica:
100 % web i en modalitat cloud (Software as a Service). 
Amb CPD propi ubicat a Espanya

Solució de mobilitat (app):
Garanteix un control d’accessos eficaç i d’acord amb la documentació proporcionada 
per les empreses contractistes i subcontractistes. Disponible en Android i iOS.

Servei de validació documental:
Quota fixa mensual. Oblida't del preu unitari per document!

Com et pot ajudar 
FAMA CAE?

Documentació correcta: 

si tota la documentació, tant de l’empresa com del treballador, es troba 
carregada i validada.

Documentació incorrecta: 

si algun document no es troba validat, ja sigui perquè està pendent de pujar, pendent de 

validar, caducat o rebutjat. Quan la documentació és incorrecta, l’app mostra una pantalla 
addicional on s’indiquen els documents en conflicte i l’estat en què es troben.



Més de 300.000 usuaris 
actuals

Més de 20.000 immobles 
gestionats

Sobre 
FAMA

Fama Systems passa a ser la unitat 
de producte FAMA i la plataforma 
tecnològica de Cuatroochenta per a 
la gestió integral d’actius i 
infraestructures, orientada a 
l’optimització de les empreses i 
administracions públiques.

Gràcies a la integració de nous recursos, 

capacitats i talent, FAMA evoluciona amb 

l’objectiu d’oferir solucions tecnològiques

molt més potents i globals, reforçar la 

competitivitat i incrementar la proposta de 

valor.

Fundada 
el 1997

Pioners en 
el sector del 

facility
management

a Espanya

Referents en 
el mercat 
espanyol

Aliat 
tecnològic 

d’importants 
organitzacions 

i organismes 
públics

Fabricants 
del 

producte

Més de 100 projectes 
desenvolupats

Més de 3.000 operacions 
de mitjana al dia

El març de 2021 Fama Systems s’integra 
al grup tecnològic Cuatroochenta, 
una empresa referent en el disseny, el 
desenvolupament i la implantació de 
solucions cloud i de ciberseguretat
orientades a millorar el rendiment i 
els resultats de les organitzacions. 

Cuatroochenta cotitza en borsa en el 
mercat BME Growth, per a empreses 
en expansió, per la qual cosa aporta 
uns nivells de transparència, govern i 
confiança més elevats, gràcies als 
estàndards que s’hi apliquen. 



Contacta

info.fama@cuatroochenta.com

www.fama-systems.com

Coneix CUATROOCHENTA
www.cuatroochenta.com


