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 El Centre d’Innovació en Productivitat (CIP) de 
Manresa, a diferència de la majoria dels 160 Microsoft 
Innovation Centers existents avui en dia a tot el món, 
és un centre de negoci i no de tecnologia.

 S’ha especialitzar en aquelles solucions que ajuden a 
incrementar la productivitat dels processos de negoci 
centrats en les persones. Processos, habitualment, 
molt poc estructurats i sense cap suport informàtic.

 Neix amb l’objectiu d’esdevenir un centre de 
referència europeu en la seva àrea d’especialització.





Divulgar

Mesurar

Assessorar

Transferir coneixement

Donar a conèixer el potencial 
de les noves eines de productivitat a persones no tècniques

Mesurar els nivells de productivitat de les empreses 
i l’impacte al compte de resultats d’aquest tipus de projectes

Ajudar a les empeses a incrementar la seva productivitat

Formar als socis del Centre d’Innovació en Productivitat 
per a què ofereixin aquest tipus de servei als seus clients

Seminaris – Estudis  - Sala Innova  – Web - Notícies

Autoavaluació  - Factor4Index  - ROI Tools

Tallers Productivitat – Assessories Productivitat – Suport al ús 
Acompanyament projectes - Programes de millora de productivitat

Formació BV  - Metodologia Assessories  - Metodologia Projectes



Jornades de Difusió – Seminaris i Tallers de Productivitat – Projectes

Assessorament en Productivitat – - Programes Millora - ROI / BV – Casos d’Èxit



ISVs

Patrocinadors sala Innova



 Formació en Valor de Negoci Tecnologies de iProductivitat
 Seminaris de Productivitat per a clients
 Sessions de Demostració a la Sala Innova per a clients
 Tallers de Productivitat per a clients
 Elaboració de Casos d’Èxit i publicació als canals del CIP
 Assistència a actes del CIP
 Ponències i presentacions en jornades i events del CIP, 

coorganitzats amb els Socis d’Innovació
 Coorganització d’accions de demanda: jornades, 

presentacions,...
 Visibilitat al blog, web, butlletí electrònic, elements gràfics,
 Accés a l’espai de Partners i disponibilitat de material, 

documentació, eines,...
 Possibilitat de participació en projectes
 Prescripció davant de clients
 Participació de la comunitat CIP

 Visibilitat

 Serveis directes

 Generació demanda

 Coneixement

 Reforç imatge

 Comunitat



http://www.spenta.es/html/home.asp


 Facilita una experiència d’immersió 

en les últimes tecnologies de 

millora de productivitat en la que 

els usuaris de negoci poden valorar 

l’impacte per a la seva empresa.

 Comunicacions Unificades 
(email, fax, telefon, MI, videoconferència,...)

 Missatgeria instantània corporativa
 VoIP
 Reunions Virtuals
 Business Intelligence
 Cerca d’Informació
 Gestió de continguts digitals
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