Sector
públic
Actuació i control
www.asysactiva.com

Serveis integrals

Serveis,
sector públic

La nostra missió és millorar amb eines web i
mòbil l’organització i el rendiment del sector
públic potenciant la interacció del ciutadà.
Ajuntament

Mobiliari
urbà

Neteja i
recollida

Senyalística

Iluminació
i electrica

Jardineria

Obres i
manteniment

Aigua i
relacionats

Preparació
de festes

Seguretat

Mediambient

Què fem?

Avantatges

Asysactiva s’involucra en el projecte municipal i aposta per personal local per oferir els seus serveis.

1 Gestió des d’un únic telèfon

1 Gestionem l’actuació i el control dels serveis auxiliars

3 Optimització del pressupost i control de la despesa

2 Publiquem les actuacions via web i xarxes socials

4 Calendari planificat i inventari urbà geo-referenciat

3 App Asyscontrol, per actuacions urgents via mòbil

5 Gestió de la borsa de feina local

2 Externalització de serveis

6 Incentivar la participació ciutadana
7 Fàcil seguiment de les actuacions ( àrea client )
8 Servei personalitzat segons les necessitats
9 Altaveu social

Actuacions
que oferim

Difusió social

Actuacions correctives

Publicacions de les actuacions pròpies o de tercers al
web municipal via twitter o facebook

Amb la nostra App les incidències imprevistes es
resolen en el temps i de la forma correcta

Actuacions preventives
App
asyscontrol
Gratuïta!!

1 Inventari dels béns de la via pública accessible des
d’internet
2 Pressupost de manteniment segons l’inventari

Idioma català
i castellà

3 Planificació del calendari d’acord amb les prioritats
municipals
4 Seguiment via web de les actuacions georeferenciades
5 Seguiment públic i transparent de les actuacions
des de la web municipal
6 Creixement exponencial de la satisfacció del ciutadà

1 Ús molt fàcil i senzill. L’usuari fa una foto i amb l’App
l’envia a la nostra central
2 Classifiquem l’actuació; urgència, materials... i
procedim a fer l’acció correctiva
3 Notificació a l’emissor del missatge de la incidència

Ajuntament

1

2
6

Suport a la brigada municipal

3
5

Disposem de recursos per resoldre qualsevol situació
puntual cobrint grans pics de feina

4

Contacte
Passatge Molí de la Canal núm 4 local 9
08551 Tona / Barcelona
www.asysactiva.com
info@asysactiva.com

App android

App apple

