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Sobre Carver
Creixement
sostenible
Autonomia

Qualitat

Eficiència
organitzativa

Aliances

Solidesa
Financera

Carver és una empresa de serveis tecnològics, amb seu a Barcelona, fundada en 2002, i especialitzada en manteniment d'aplicacions, desenvolupament
en J2EE i .NET, gestió de la informació i expedients, mobilitat i assegurances.
Carver, participada exclusivament per tècnics que treballen en la pròpia companyia, té una organització de propòsit general composta per més d'un
centenar de tècnics i consultors experts en Tecnologies de la Informació que donen Serveis a mesura a Organitzacions de diversos sectors.

Valors

Flexibilitat

En Carver cuidem de forma especial nostra relació amb els clients i
els tècnics, mantenint una relació de proximitat i evitant qualsevol
barrera que pugui entorpir aquesta relació.

Autonomia

Compromís

Qualitat

Proximitat

Ens adaptem a les necessitats dels nostres clients de forma ràpida.
La nostra estructura empresarial, lleugera i altament eficient, ens
permet reaccionar a qualsevol petició de forma àgil i eficaç.
Al no dependre de grups d'inversió, ni tenir socis capitalistes aliens
a Carver, tenim autonomia completa per gestionar la Companyia
segons les necessitats de cada moment.
És una prioritat per Carver assumir el màxim compromís en tots els
nostres projectes i serveis prestats als nostres clients.
En Carver realitzem tots els Projectes i Serveis sota uns estrictes
estàndards de Qualitat i Seguretat, mitjançant l'ús de meticulosos
procediments de gestió homologats i de metodologies de
desenvolupament.
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e-rubrica

GRO
WTH

Integració
Productes de
Firma Electrònica

Carver Timeline
2015

2016

Internacionalització
Acords per a la
comercialització
internacional de productes
de Carver

Integració de las
activitats de QSoft,
empresa de Serveis
Tecnològics, a
l’estructura de
Carver

Certificació de 2010
Seguretat
Nova Oficina
Comercial a
Madrid

Obtenció de la
Certificació de
Seguretat de la
Informació ISO/IEC
27001

2011

2008
Certificació de
Qualitat

2002

Obtenció de la
Certificació de
Qualitat ISO 9001

Constitució

Carver inicia les
seves activitats a
Barcelona

2008

Homologació

GO

Per a Serveis TIC de
la Generalitat de
Catalunya

Web Insurance
Partners

2009
Bitstudy
Integració de
Bitstudy, empresa
de Productes
(Minerva, Hermes,
Bitpèrit), a
l’estructura Carver

Qsoft

Integració de Web
Insurance Partners,
empresa de solucions
informàtiques
especialitzades en
assegurances, a
l’estructura de Carver

Estratègia Empresarial
QUALITAT
Màxima qualitat dels serveis i productes
realitzats (tècnics altament qualificats i
certificats, ús intensiu de metodologies i
aplicació dels principals estàndards de qualitat i
seguretat)

CREIXEMENT CONTINUAT
Mantenint durant més de 15 anys un creixement
continuat i sostenible

ALIANCES ESTRATÈGIQUES

TRANSVERSALITAT

Associació amb empreses que poden
complementar a Carver funcional o
geogràficament

Integració organitzativa de l'àrea comercial i
d'operacions

Carver basa la seva estratègia empresarial en el manteniment d'un equilibri continuat entre el creixement de l'empresa, la seva organització, la
qualitat dels seus serveis i les aliances estratègiques amb tercers.

Carver Lab

Departament R+D amb plena de dedicació de
recursos
Recerca contínua de tendències tecnològiques
Dissenyem eines que faciliten el desenvolupament

Big Data

Desenvolupament de solucions TIC

Carver disposa d'un departament de Tecnologia amb plena dedicació de recursos a la Recerca i el Desenvolupament. A més de la recerca
contínua de tendències tecnològiques, aquest departament dóna suport a projectes i serveis en noves tecnologies, i intervé en el
desenvolupament directe de projectes R+D+i

Serveis

CONSULTORIA
TECNOLÒGICA

GESTIÓ I
DESENVOLUPAMENT
DE PROJECTES

MANTENIMIENT
D’APLICACIONS

PRESTACIÓ DE
SERVEIS TÈCNICS

CONSULTORÍA TECNOLÓGICA

CONSULTORIA TECNOLÒGICA
Carver ofereix el seu Servei de Consultoria Tecnològica, basat en el notable know-how de la plantilla tècnica i de
les recerques tecnològiques del Carver-Lab. Aquest Servei consisteix en l'estudi de la situació actual del
departament TIC del client, de les plataformes, eines, metodologies i llenguatges utilitzats. A partir de l'anàlisi
d'aquesta situació Carver proposa una sèrie de recomanacions encaminades a reduir els costos del departament
TIC, facilitar el manteniment de les aplicacions, reduir els errors de les mateixes i millorar el rendiment dels
Sistemes

GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES
Carver ofereix el Servei de control i gestió de projectes, tant des d'un punt de vista funcional com a tècnic. Aportem
eines d'ajuda al desenvolupament (pròpies o de mercat) o podem usar aquelles que ens suggereixin els nostres
clients. Configurem els equips humans en funció del know-how funcional i de l'experiència tecnològica requerida en
cada cas. Proposem utilitzar, d'acord amb el client, metodologies de desenvolupament, tant clàssiques com a àgils
(SCRUM). Incidim en les proves i prestem especial atenció a lliurar un producte final de qualitat, emparat pel seu
període de garantia. En Carver tenim experiència en projectes de definició, disseny i construcció d'aplicacions
basades en diversos entorns (J2EE, .net, Android, IOS, etc.).

MANTENIMIENTO DE APLICACIONES

MANTENIMENT D'APLICACIONS
Realitzem manteniment d'aplicacions, en diversos entorns (Java, .net, Client-servidor, Host, etc), mitjançant
servei integral (Outsourcing) o individual. Fruit de totes aquestes experiències oferim un Servei totalment
adaptable a les necessitats de cadascun dels nostres clients. Per a optimitzar el Servei de manteniment, es
negocien uns Indicadors de Nivell de Servei (INS), que serveixen per efectuar el seguiment i perquè el client pugui
valorar la qualitat i eficiència del Servei rebut

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

PRESTACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS
Posem a la disposició dels nostres clients, tècnics qualificats en tecnologies capdavanteres, cobrint així a puntes
de treball específiques del Departament TIC del client. Aquest servei consisteix fonamentalment a proporcionar
tècnics qualificats professionalment per cobrir una sèrie de perfils que requereixen una formació i coneixements
molt específics, definits pel nostre client. Optativament es contempla la possibilitat d'incorporació d'aquests
tècnics a la seva plantilla, una vegada cobert un termini de temps determinat

Compromís amb les persones
En Carver portem més de 15 anys col·laborant amb les
persones a desenvolupar les seves carreres professionals, i
acompanyant als nostres clients en la seva Transformació
Digital. Cuidem al màxim el nostre compromís tant amb
col·laboradors com a clients, ja que són el principal capital
del nostre negoci, basant-nos en una relació de proximitat i
confiança, per oferir serveis d'alta qualitat

Base sòlida
de clients

Formació
Continua

Plans de
Carrera

Qualitat i
eficiència
dels Serveis

Convenis amb
centres
formatius

Formació
In company

3
2
1
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Gestió del Coneixement

Inversió en Formació

Més de 4000
hores de
formació anuals

Certificacions
oficials

+70% de la plantilla
participa en alguna
formació a l'any

Partners i Acords Tecnològics

Productes Sector Assegurador
GeiMut

GestWip

Sistema que gestiona el cicle
administratiu integral dels productes
d'assegurances que comercialitza
qualsevol Entitat del Gremi de
Mutualitats. Permet gestionar, clients,
productes, pòlisses, cobraments,
sinistres, serveis, etc.

Solució Integral per al mediador
d'assegurances que permet la
gestió administrativa, comercial,
comptable i documental.

MultiTarificador
Aplicació que proporciona comparatives
de preus, de cobertures d'assegurances i
que permet la personalització d'acord
amb les directrius corporatives de
disseny del client.

BitPerit
Servei ASP per a la gestió integral i
amb mobilitat del Perit
Assegurador (RPM / Sinistres / ...).

Carver ha desenvolupat una línia de productes específics per als professionals del Sector Assegurador i el Financer. Solucions que permeten optimitzar
recursos de l'empresa. Solucions per a gestió de corredories, oficines de perits,…

Productes Transversals

MINERVA USER SUPPORT
MUS eina de suport a usuaris (interns o
externs) que basant-se en la cerca
semàntica, interpreta el llenguatge escrit
de manera natural i és tolerant a faltes
d'ortografia i errors tipogràfics.

MINERVA TEXT CLASSIFIER
MTC és una eina d'anàlisi de textos per a la
seva classificació.
Dirigit a empreses que necessiten
identificar, extreure i classificar grans
volums de dades.

E-RUBRICA
és una Plataforma de Serveis de Signatura
Electrònica per a diferents processos de negoci
d'una entitat. Gestiona totes les necessitats
d’autenticitat i integritat, mitjançant l'ús de
la signatura electrònica amb les seves
corresponents evidències, necessàries per
complir la llei.

Carver ofereix diversos productes aptes per a qualsevol sector tals com i-rubrica, que resol tota la problemàtica derivada de l'ús de la signatura
electrònica, i un Sistema expert de Suport al Canal Client que abasta els productes MUS i MTC. Tots aquests aquests productes ofereixen importants
estalvis de costos i asseguren una alta qualitat dels serveis oferts.
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Especialitats

e-learning

Conectividad SAP

Experiències directament relacionades amb elearning: webs de formació, aplicacions de gestió
interna de cursos, llibres de text electrònics, etc.
Àmplia experiència en Moodle.

Desenvolupament de solucions per connectar
aplicacions de control de planta amb SAP,
utilitzant les BAPIs per transferir informació d'un
sistema a l'altre.

Android / iOS

Business Intelligence

Desenvolupament d'aplicacions específiques
per a dispositius mòbils. Connexió de dispositius
mòbils amb aplicacions Centrals. (Android, iOS,
Windows)

Experiència en gestió de la informació i en el
tractament de dades. Transformació de dades en
coneixement que aporti valor a la presa de decisions
dels nostres clients.

Java / .Net

CRM

Àmplia experiència en projectes de definició, disseny i
construcció d'aplicacions basades en entorns JEE i
.Net.

Anàlisi i implantació de sistemes CRM per al suport
per força de vendes, millora de l'agenda comercial,
gestió de leads, oportunitats, clients i campanyes.

