
La solució que proporcionarà un important valor afegit a la teva 
organització, en automatitzar i gestionar de manera centralitzada i 

integrada tots els aspectes relatius a l’àmbit de la sostenibilitat i 
l’economia circular

No saps per on 
començar? 

T’ajudem a definir i planificar

Ja estàs en marxa però 
t'agradaria saber com 

optimitzar els teus 
processos? 

T’ajudem a trobar la millor 
fórmula per informatitzar els 

processos i optimitzar la 
gestió

Vols obtenir estalvis de 
temps importants en els 

diferents processos 
relacionats amb l’àmbit de 

la sostenibilitat i el seu 
manteniment periòdic?

T’oferim la solució completa, en 
modalitat SaaS, per gestionar de 
manera centralitzada i integrada 

tots els processos relatius a 
l’àmbit de la sostenibilitat, sense 
preocupar-te de la instal·lació i 

el manteniment del software



Per què
Fama Sostenible?

Informació 
centralitzada

Petjada hídrica Economia circular Monitoratge

QualitatMedi ambient

Petjada carboni corporativa
CORP

App Ordres de trasllat 
de residus

Oficina centralDelegacions Proveïdors

Quadres de 
comandament Gestió documental

Indicadors

Residus

Seguretat i salut Eficiència energètica

PROD
Petjada carboni producte/serveiEnquestes



Càlcul de petjada 
de carboni i 
petjada hídrica

Control integral del procés: retirada-

transport-arribada a les instal·lacions.

Millora de la percepció per part dels 

clients (disminució dels temps de 

gestió).

Informes sobre retirades, tipologies de 

residu i subproducte.

Disminució dels temps en pagament a 

proveïdors (gestors de residus amb els 

quals col·laboren).

Benchmarking entre espais: detecció de 

possibles fonts d’estalvi.

Seguiment de mesures d’estalvi 

implementades, càlculs de ROI.

Detecció precoç d’anomalies.

Automatismes per a l’obtenció de la 

dada.

Obtenció automatitzada d’indicadors a 

tots els nivells.

Tecnologia FAMA 
aplicada a l’economia 
circular

COMUNICACIÓ
Portal de clients per a la 
sol·licitud de retirades

OPTIMITZACIÓ DE RUTES
Recepció de les peticions 

en temps real a través 
d’app

REDUCCIÓ DEL TREBALL 
ADMINISTRATIU 
Creació d’albarà 

electrònic



Més de 300.000 usuaris 
actuals

Més de 20.000 immobles 
gestionats

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. 

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 
l’any 1997

Pioners en 
el sector del 

facility
management
a Catalunya i 

Espanya

Referents al 
mercat 

català i de 
parla 

hispana

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



Contacta

info.fama@cuatroochenta.com

www.fama-systems.com

Coneix CUATROOCHENTA
www.cuatroochenta.com


