
El teu aliat tecnològic
per a la gestió integral

d'Actius i Infraestructures 
Facility Management 

& Services

Flexible

So uc ons modu ars que 
permeten una mp antac ó
progress va a 'organ tzac ó.

APP

D spon b tat d'Apps per a 
a gest ó de d ferents 
func ona tats des de 
smartphone.

Intuïtiva

Entorn am gab e  ntuït u pensant 
en a seva ut tzac ó per part de 
qua sevo  t pus d'usuar .

Integrada

Tota  ntegrac ó entre nformac ó 
gràf ca  a fanumèr ca, fac tant a 
gest ó v sua  sobre e  p àno , a xí com 
amb a resta de s stemes 
corporat us de 'organ tzac ó.

Parametritzada

Les so uc ons FAMA es uren 
amb parametr tzac ó estàndard  
manua s d'usuar , a més de 
poss b tar a parametr tzac ó 
poster or per perf  d'usuar .

Intel·ligent

Fàc  obtenc ó d' nformes de 
Bus ness nte gence  út s 
quadres de comandament per a  
contro   a presa de dec s ons 
d àr es per part de s gestors d'FM.

Cloud

Pagament per ús rea  de  
s stema. D spon b tat mmed ata 
de  s stema  a nformac ó. Accés 
v a web a nformac ó en temps 
rea  des de qua sevo  navegador 
 d spos t u.

Segura

Comp ment de s pr nc pa s 
estàndards de seguretat  RGPD
sobre es dades que ut tza e  
s stema, a xí com normat ves 
europees d'FM.

Resposta ntegra  a es necess tats de 
Facility Management & Services
de es organ tzac ons.

Automat tzac ó  gest ó 
centra tzada  ntegrada de s 
d ferents aspectes re at us a 
’àmbit de la sostenibilitat.

So uc ons or entades a es 
Adm n strac ons Púb ques oca s per a 
a comp eta gest ó de s actius públics.

Gest ó centra tzada  ntegrada de a 
Coordinació d’ Activitats Empresarials 
(CAE)  a tres aspectes de Prevenció de 
Riscos Laborals (PRL).



Portal web/ APP (atenció a l’usuari)

APP
Reserva Sa es

APP
Reserva PTs

APP Reserva
p acas PK

APP
nc dènc es

APP
Neteja

APP
So · c tuds

Plataforma FAMA
Principals funcionalitats

Coordinació d’ activitats empresarials Manteniment i serveis generals

Sostenibilitat

Enquestes Indicadors

Eficiència energètica

Petjada de carboni

Gestió de residus Qualitat i medi ambient

Seguretat i salut

BIM IoT GIS ERP APPs Altres BBDD

Proveïdors o
staff intern

Espais

Espais i llocs de 
treball

Reserva 
d’espais i sales

Inventari Magatzems BIM

Repercussió 
de l’ ocupació

Gestió 
d’esdeveniments Contractes

Control 
pressupostari

Immobles i obres

Patrimonial Expedients

Gestió 
Econòmica

Projectes i 
obres

Indicadors
/SLA

Control 
presencial

APP Manteniment

Serveis 
Generals

Portal web i canals 
de comunicació

Alarmes

Documentació Contractes

Subcontractes APP CAE

Suport



Portal web y APPs

Accés àg   senz , per part de qua sevo  t pus 
d’usuar , a a reserva d’espa s, so · c tuds de serve s 
genera s  comun cac ó d’ nc dènc es.

Seguretat i administració

Fàc conf gurac ó  parametr tzac ó de  s stema 
per adaptar o a s requ s ts de cada 
organ tzac ó.

Alarmes i notificacions

Av sos a ’usuar en func ó
d’esdeven ments comp etament
conf gurab es.

Enquestes i indicadors

Generac ó d’enquestes  extracc ó d’ nd cadors 
sobre d ferents aspectes (qua tat, petjada de 
carbon …).

Enllaç cartogràfic

En aça a nformac ó a fanumèr ca de tots e s
documents re at us a a gest ó d’ mmob es, s gu
qu n s gu e format a oca tzac ó.

BIM

ntegrac ó amb B M 7D O&M (operac ó & 
manten ment), que afege x tota a nformac ó de 
dades construct ves, nventar s, nsta · ac ons, etc. 
de ’ed f c  a a nformac ó gràf ca  a fanumèr ca 
per augmentar ’ef c ènc a de  procés O&M en a 
fase d’exp otac ó.

Múltiples formats

Capac tat per gest onar  generar nformac ó en 
mú t p es formats: Exce , Word, PDF… 

Gestió gràfica

Gest ó de a nformac ó gràf ca de s espa s en
temps rea de manera nteract va amb es dades
a fanumèr ques.

BPM (workflows o expedients)

ncorpora workflows amb c rcu ts d’aprovac ó per 
automat tzar processos de gest ó de 
manten ment /o serve s.

Gestió documental

Ofere x una base de dades centra tzada de tots e s
documents re at us a a gest ó d’ mmob es, s gu
qu n s gu e  format  a oca tzac ó.

API

Serve s web SOAP  REST, que fac ten  
estandard tzen es ntegrac ons entre es so uc ons 
FAMA  e s s stemes d’ nformac ó de  c ent.

Quadres de comandament-BI

ntegrac ó de business intelligence (B ) per 
obten r nformes d nàm cs, més en à de s 
nformes estàndard que ja proporc ona 
’ap cac ó.



El mes de 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.

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 300.000 usuaris 
actuals

Més de 20.000 immobles 
gestionats

Més de 100 projectes 
desenvolupats

Més de 3.000 operacions 
de mitjana al dia



Contacta
info.fama@cuatroochenta.com

Coneix CUATROOCHENTA
www.cuatroochenta.com

www.fama-systems.com

mailto:info.fama@cuatroochenta.com
https://cuatroochenta.com/
https://cuatroochenta.com/fama-gestion-de-infraestructuras
https://www.youtube.com/user/Cuatroochenta480
https://www.youtube.com/user/Cuatroochenta480
https://twitter.com/Cuatroochenta
https://twitter.com/Cuatroochenta
https://www.instagram.com/480cuatroochenta/
https://www.instagram.com/480cuatroochenta/

