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{Editorial}{Editorial}
No som invisibles

Fa pocs dies vaig conèixer  i  vaig participar  en el  grup creat  a 
Facebook  Invisible  Imprescindible  en  el  qual  s’hi  han  afegit 
companys de professió que coincideixen amb la tesi dels creadors 
del  grup,  en  què  les  TIC  son  imprescindibles  per  a  moltes 
organitzacions però que els seus professionals semblen relegats 
en el protagonisme de les mateixes...  tret de quan quelcom no
funciona bé.

L'èxit d’aquest grup, anunciat en el passat SIMO, coincidia amb la 
trobada del grup de CIONet Espanya en la qual es destacava el 
protagonisme  del  CIO  en  les  gran  organitzacions  en  els  seus 
consells  de  direcció  i  en  la  definició  de  l’estratègia  de  les 
mateixes.

Segurament no són dues dinàmiques tan contradictòries, però la 
realitat, i així ens ho diu l’evolució d’altres tecnologies i també de 
les  TIC,  que aquestes  a  mesura  que maduren  es  van  tornant 
transparents i poc a poc, invisibles. És la inevitable dinàmica de la 
comoditització de les tecnologies,  de totes les que tenen èxit  i
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maduren. A la vegada, situem el valor no en elles mateixes per elles soles, si no la 
capacitat de transformar-les en valor.

Estem veient com al nostre voltant apareixen nous conceptes al voltant de l'oferta 
de serveis cloud que fan inevitable la sensació que tenim dins la professió que fan 
que es desdibuixi el nostre paper a mesura que ens anem tornant transparents.

Davant d’aquesta dinàmica només queda una resposta, i que no és la d’evitar el 
que no es pot frenar, ni és la de reclamar un paper d'imprescindible criticitat que 
ens relegui a una marginalitat.

Al mateix temps, aquesta setmana passada llegíem articles a la premsa econòmica 
que anunciaven que en la lenta recuperació només destacaven les empreses de 
serveis TIC, i llegint el detall de la noticia, són aquelles que han visibilitzat els seus 
serveis, i la feina dels seus professionals, amb aportació de valor real i diferencial, i 
amb l’aportació d’innovació i creativitat.

Aquest es el camí que hem de potenciar des de l'ATI i transmetre als nostres socis.

Tots fem ATI!

Dídac López Viñas
President de l'ATI Catalunya

Encetem nova etapaEncetem nova etapa

Un cop més, evolucionem. La humanitat 
està en constant evolució, i la informàtica 
com  a  disciplina  creada  per  nosaltres 
també.  És  lògic  que,  per  això,  ens 
adaptem als  nous temps,  a  la  ubiqüitat 
de l'online (o en línia, si com jo sou dels 
que preferiu adaptar les veus angleses a 
la nostra llengua) i fem alguns canvis en 
la nostra edició en PDF.

El  nostre/vostre  butlletí  l'hem  dividit  en 
dues parts, una (la que teniu entre mans 
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o, amb més propietat, a les vostres pantalles) per a distribuir en format PDF, amb 
periodicitat  mensual  i  tota  la  informació  referent  a  l'actualitat  i  els  actes  que 
organitza el  capítol  català  de  l'ATI,  i  l'altra  consisteix  en  un  lloc  web que serà 
actualitzat al dia amb tota aquesta informació i més continguts com ara notícies 
d'actualitat o l'humor de la Tira Ecol.

Amb aquesta nova estructura volem apostar  per la  immediatesa que ens dóna 
Internet per mantenir un contacte constant entre els òrgans directius i la resta dels 
associats, així com ens dotem d'un instrument de promoció davant la resta de la 
societat.

Gaudiu, doncs, d'aquest nou butlletí i recordeu que és tan nostre com vostre i que, 
per això, aquells qui el fem restem a la vostra disposició.

Guillem Alsina Gonzàlez
Vocal de Comunicacions de l'ATI Catalunya

{NOTÍCIES ATI CATALUNYA}{NOTÍCIES ATI CATALUNYA}
Picnic4Woking ATI Catalunya:Picnic4Woking ATI Catalunya:
la fi del PC, llarga vida al mòbil. Estàs preparat pel canvi?la fi del PC, llarga vida al mòbil. Estàs preparat pel canvi?

Ens  plau  convidar-vos  a  la  cinquena  edició  dels 
Picnic4Working, que tindrà lloc el dijous 21 d'octubre a la 
sala d'actes de la UPC School. Edifici Tech Talent Center, de 
les 18.30 a les 20.00 h.

En aquesta ocasió parlarem sobre el mercat de les aplicacions mòbils.
Apps, una moda o una realitat? Es poden fer diners amb les aplicacions mòbils? 
Quin model  de negoci  hi  ha al  darrere? Estalvien temps i  costos les solucions 
empresarials mòbils?

Vine el proper dijous 21 d'octubre a preguntar-los-hi als nostres convidats en 
un ambient relaxat compartint un suc o una copa de cava.
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Ens acompanyaran tres ponents per donar-nos tres punts de vista sobre el tema:

1.- Solucions empresarials. Ponent de l’empresa Tempos 21 (Grup Atos Origin) 
per confirmar.
2.- Desenvolupament d'aplicacions. Emilio Avilés, de Slash Mobility.
3.- Màrqueting mòbil/comunicació digital. Juan Pablo Matos Bustos, d'Ubiqua.

*  El  Picnic4Working és  un  acte  obert  a  tothom amb  l'objectiu  d'afavorir  el  
networking entre els  socis  de l'ATI  i  la  resta  de professionals  TIC d'una forma  
distesa tot compartint un refrigeri.

Una bona oportunitat per a conèixer a altres socis de l'ATI. Els millors professionals 
TIC! ;-)

Us hi esperem!

Inscripcions: 93 412 52 35 / secrecat@ati.es

Dades generals
Data i horari: 21 d'octubre de 2010 de les 18.30 a les 20 h.
Lloc: Sala d'actes de la UPC School. Edifici Tech Talent Center

* Informació publicada al web del capítol

Tallers sobre Habilitats Directives - 2ª edicióTallers sobre Habilitats Directives - 2ª edició

Justificació
Arran de la passada enquesta sobre formació que es va distribuir el passat mes de 
juny, es posa de manifest la necessitat d'ampliar el servei de Gestió de la Carrera 
Professional al  desenvolupament  formatiu  i  professional,  i  no  vincular-lo 
exclusivament al laboral.  Aquest aspecte ve, a més a més, reforçat per l'estudi 
elaborat  pel  nostre  company,  i  membre  de  la  Junta  Directiva  General,  Luis 
Fernández,  en el  qual  es destaca que,  per als  professionals TIC,  la formació i 
experiència tècnica sempre és important, però desenvolupar habilitats personals 
converteix aquest coneixement en quelcom molt més útil i també vital a dia d'avui.

* Enllaç a l'estudi

Objectius
L'objectiu principal és fer una aproximació a la formació d'habilitats directives per a 
professionals  TIC  amb  tres  tallers,  de  quatre  hores  de  durada  cadascun,  que 
continuen  l'estela  dels  tres  tallers  anteriors  sobre  lideratge,  direcció  d'equips  i 
comunicació. En aquesta ocasió treballarem:
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1. Elevator Pitch
En una societat com l'actual, en la que cada cop hi ha més canals de comunicació i 
el  nombre  de  competidors  que  lluita  per  un  espai  concret  que creix  cada dia, 
emprar una presentació directa i curta, que manifesti el nostre valor, esdevé 
fonamental.  Molts  cops  només  tindrem  una  oportunitat  per  parlar  al  nostre 
interlocutor objectiu, i tindrem poc temps per a captar la seva atenció. En aquest 
taller,  practicarem i millorarem les nostres presentacions de 60 segons, una 
peça  clau  per  a  promocionar,  per  exemple,  la  nostra  empresa  o  la  nostra 
candidatura en un procés de selecció.

2. Coaching com a eina per a desenvolupar col·laboradors i equips
El  coaching és  una  eina  que  crea  les  condicions  necessàries  per  a  què  es 
produeixi  un  procés  d’aprenentatge  i  de  desenvolupament  professional  i 
personal dels nostres col·laboradors.  És l’entrenament de les competències i 
habilitats  directives  a  través  d’un  procés  dual:  l’autoconeixement  i  el  pla 
d’acció.  En  aquest  taller  visualitzarem  un  procés  complet  de  coaching i 
practicarem les tècniques que ens donaran un major rendiment, tant per al coach 
(el que lidera el coaching) com per al coachee (qui rep coaching)

3. Direcció de reunions i dinàmiques de grup
Les reunions ocupen una part considerable del nostre dia a dia professional. Si  

volem fer  una bona gestió  del  nostre  
temps  hem  de  ser  capaços  d’assolir  
reunions  efectives.  I  no  només  en  
aquestes en particular, sinó també per a 
qualsevol  projecte  o  dinàmica  on  hi  
intervingui  un  equip  de  treball.  En  
aquest taller donarem les claus per a  
dirigir i gestionar reunions i dinàmiques 
de grup com també per a participar-hi  
de manera efectiva.

Altres objectius que també són pretesos 
i  col·laterals  a  les  accions  formatives  
són  generar  networking  entre  els  
participants,  així com també donar a  
conèixer el servei d'ATI sobre la Gestió 

de la Carrera Professional.

Participants

Els participants a qui està destinada l'acció formativa són professionals TIC que 
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   Bloc
    El butlletí electrònic de l'ATI Catalunya
    funciona com a nexe d'unió de les altres
    xarxes en les que participa.

   Twitter
    Plataforma que permet enviar missatges
    de text curts i conversar amb altres usuaris.
    Idònia per a comunicar, dialogar i col·laborar.

    Facebook
    Plataforma per comunicar-nos i compartir,
    entre usuaris i comunitats que coneixem,
    Informació, fotografies, vídeos i enllaços.

http://www.butlletiati.cat/
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pretenguin iniciar-se en les competències directives relacionades amb el seu dia a 
dia laboral, o bé reciclar-se en aquestes habilitats.

Metodologia
L'acció formativa té un component instrumental, és a dir, una part de transmissió de 
conceptes  teòrics.  Aquesta  serà  justament  la  necessària,  sense  caure  en 
explicacions magistrals ni científiques.

Al mateix temps, l'aplicació pràctica serà la part que tindrà més preponderància. 
Les dinàmiques de grup seran l'eix vertebrador de l'acció formativa.

D'altra banda, s'utilitzaran recursos dinàmics com ara visualització de pel·lícules i 
vídeos, business games, role plays...

La durada dels tallers serà de quatre hores

Dades generals dels tallers

Inscripcions: 93 412 52 35 / secrecat@ati.es

Dates
Taller 1. Elevator Pitch: 03/11/2010 (dimecres)
Taller  2.  Coaching com a eina per a desenvolupar col·laboradors i  equips: 
10/11/2010 (dimecres)
Taller 3. Direcció de reunions i dinàmiques de grup: 17/11/2010 (dimecres)

Horari
De les 18 a les 22 h.

Lloc
Centre d'Estudis Politècnics (CEP)
Plaça Urquinaona 10.
08010 Barcelona

Preu
Un taller: 70 € / No socis: 140 €
Tres tallers: 180 € / No socis: 360 €

Grup mínim: 7 persones.

Darrer dia d'inscripció: El migdia del divendres anterior.

Places limitades a 12 assistents

ATI es reserva el dret d'efectuar les modificacions necessàries
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{NOTÍCIES ATI GENERAL}{NOTÍCIES ATI GENERAL}
ATI a la ViquipèdiaATI a la Viquipèdia

Us  informem  que  la  nostra  associació  ja  disposa  d’un  parell  d’articles  a  la 
Viquipèdia:

Com a associació:
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_T%C3%A9cnicos_de_Inform
%C3%A1tica

La Revista REICIS:
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista_Espa%C3%B1ola_de_Innovaci
%C3%B3n,_Calidad_e_Ingenier%C3%ADa_del_Software

Altres
http://es.wikipedia.org/wiki/Ati

*  Igualment, us comuniquem que l’article que fa referència a la revista Novàtica  
està sota avaluació.

New officers in IFIPNew officers in IFIP
* ATI és la representant espanyola a la IFIP

IFIP, the International Federation for Information 
Processing,  announces  that  on  26  September 
2010,  mr  Leon  Strous  (right)  from  the 
Netherlands, took over from professor Basie von 
Solms  (left)  from  South  Africa  as  the  new 
President of IFIP for the period from September 
2010 to September 2013.

The change of presidency took place at the end 
of  the  General  Assembly  meeting  in  Brisbane, 
Australia, following the very successful IFIP World 
Computer Congress (WCC) 2010.

Among  a  number  of  other  changes  in  officers  at  the  General  Assembly,  IFIP 
specifically wants to mention the change in Honorary Secretary. After eleven years 
of hard work in this task by dr Roger Johnson from the UK, this role is now taken 
over by professor Maria Raffai from Hungary. IFIP thanks all the outgoing officers 
for their contributions.
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Upon his installation the new president expressed his gratitude for the trust that 
IFIP  has put in him for his term as president and he is looking forward to an active 
relationship with all the member societies and their representatives, the technical 
committees and their working groups and all other volunteers involved in IFIP.

IFIP in its jubilee year is looking back at a history of 50 years but is certainly also 
looking forward to the  future. Changes that have been started some years ago will 
be continued in order to adequately react to  changes in the world. For some views 
of the new President, addressing the five strategic goals of IFIP, see
• ITU interview:  http://www.itu.int/net/newsroom/wtdc/2010/videos/index.aspx
• The next ten years: 
http://www.ifip.org/images/stories/ifip/public/Archive/50thanni/c01-strous-
• See also the transcript of the tele-interview of mr Strous with Stephen Ibaraki   in   
September 2009.

About the new president
Mr Strous is an IT Auditor employed by De Nederlandsche Bank, which is the Dutch 
central  bank. He has been a Vice-President  of  IFIP from 2007 – 2009 and the 
President-elect from 2009 – 2010. From 2001 – 2007 he has been the chair of 
IFIP’s Technical Committee 11 covering the aspect of Information Security. He is the 
national representative in IFIP for the Dutch Computer Society (NGI).

About IFIP
The  International  Federation  for  Information  Processing  (IFIP)  is  a  non-
governmental,  non-  profit   umbrella   organization   for   national   and  regional 
societies  working  in  the  field  of information processing. It represents societies 
from 55 countries  and geographic regions who together  have a membership  of 
more than  700.000 individuals. IFIP organises   about 100 conferences annually 
and links more than 5.000 scientists and professionals from academia, government 
and industry  in  13  Technical  Committees  and about  100 Working  Groups.  See 
www.ifip.org

The new composition of the Executive Committee and also a full overview of all 
member societies and technical committees and working groups can be found on
• http://www.ifip.org/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=39     
• http://www.ifip.org/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=36     
• http://www.ifip.org/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=38     
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{FORMACIÓ}{FORMACIÓ}
Curs de desenvolupament d’aplicacions mòbils AndroidCurs de desenvolupament d’aplicacions mòbils Android

Gràcies a l'acord amb Slash Mobility, tens un 30% de descompte en el curs que 
organitzen  el  mes  de  novembre  a  Barcelona  sobre  el  desenvolupament 
d'aplicacions mòbils Android.

Aquest curs està pensat per a aquells professionals TIC (programadors, analistes, 
etc.)  que vulguin  ampliar  el  seu coneixement  i  habilitats  en una tecnologia  tan 
emergent i  demandada com és Android, i en particular en el  desenvolupament 
d'aplicacions per a mòbils.

Pots  consultar  les  dates  i  el  temari  a  la  seva  pàgina  web i  et  pots  inscriure 
mitjançant el seu formulari.

Important:

1.- Les  places són limitades (13 alumnes màxim) per garantir la qualitat de la 
formació als alumnes.
2.- Per a  beneficiar-te del descompte has facilitar el teu número de soci en el 
camp "Observaciones" del formulari d’inscripció.

Anova FormaciónAnova Formación

15 % de descompte en els següents cursos:

Curs de seguretat de Red Hat Linux
Modalitat: e-learning
Data d’inici: 28 d’octubre.

Curs superior de business intelligence
Modalitat: e-learning
Data d’inici: 11 de novembre

Curs d'especialista en administració de sistemes informàtics
Modalitat: B-learning (semipresencial)
Data d’inici: 2 de novembre
* Les sessions presencials d’aquest curs tenen lloc a la seu de Sabadell de l’Escola 
d’Enginyeria de la UAB. Informació del curs en català.

A  més  a  més,  l’11  de  novembre  comença  una  nova  convocatòria  de  SAP 
Acadèmia de Gestió de Recursos Humans, on el descompte aplicable és d’un 
10%. Accediu a la informació del curs.
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{OPINIÓ}{OPINIÓ}
TecnomanagementTecnomanagement

Que les habilitats  directives,  les competències professionals o les  management 
skills són critiques per al bon acompliment professional és qüestió baladí. Només 
és necessari fer una lectura ràpida i en diagonal de les ofertes de treball publicades 
diàriament  a  la  xarxa.  En  totes  elles  es  cerquen  professionals  que  sàpiguen 
treballar en equip, que hagin liderat persones, amb iniciativa, capaces de prendre 
decisions davant la incertesa... Així, les titulacions acadèmiques, en molts casos 
presents en escreix, són requisits necessaris però no suficients per fer-se amb un 
lloc de treball o bé desenvolupar-ho plenament i amb excel·lència.

L'entorn en el qual ens ha tocat viure, tant als professionals com a les empreses, 
ens ha exigit posar en pràctica allò que caracteritza al canvi: desaprendre velles 
pràctiques  per  aprendre  de  noves.  Les  tecnologies  de  la  informació  i  de  la 
comunicació han modificat la manera de treballar i  la manera de relacionar-nos 
entre les persones. Són exemple evident de tot plegat el teletreball, les reunions 
per  videoconferència,  les  comunicacions  per  e-mail,  les  xarxes  socials...  Totes 
aquestes dinàmiques han requerit, per descomptat, un aprenentatge instrumental o 
operatiu que la majoria han interioritzat, si bé, són molts els que encara no han 
adaptat i evolucionat les seves competències a unes noves habilitats que podríem 
denominar 2.0. Tenim un cas paradigmàtic en l'habilitat comunicativa que posa de 
manifest aquesta situació.

La transició d'una comunicació presencial a una de caràcter  online ha posat en 
dubte la gairebé dogmàtica teoria d'Albert Merhabian respecte a les qüestions que 
fins ara influïen en el procés comunicatiu: el to de veu (en un 7%), les paraules 
(38%) i el llenguatge corporal (55%): 

- El to de veu en la comunicació presencial ens indica l'èmfasi de la mateixa. En el 
cas del mail, per exemple, el to l'hi posa el receptor. Per això és tan fàcil que es 
malinterpretin. El creador de l'e-mail i Premi Príncep d'Astúries, R.S. Tomlinson, en 
una entrevista a El  País reconeixia que li  preocupava la mala educació en els 
correus. De fet, el correu electrònic permet llançar missatges agressius i ofensius, 
fins i tot a persones que socialment són és aviat tímides.

-  Si  no  hi  ha  presencialitat,  el  llenguatge  corporal  es  perd,  sent  aquest  per  a 
Merhabian el factor preponderant. A les xarxes socials, per exemple, tan sols es 
manifesta una comunicació verbal que a més a més està provocant que es perdi el 
contacte bis a bis. 
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- La imatge està guanyant la batalla de la comunicació 2.0, i en general, la paraula 
està sent la més perjudicada. Cada vegada són més els errors ortogràfics i la mala 
redacció en els escrits a la xarxa. Sembla ser que la immediatesa està derrotant la 
qualitat.

Així doncs, queda demostrat com els coneixements són efímers i més encara en 
aquest nou context, on l'adaptació al canvi ha de ser gairebé diària. Per aquest 
motiu, l’ATI us torna a oferir una nova edició de sessions formatives sobre habilitats 
dins  del  marc  de la  Gestió  de la Carrera Professional.  És una manera d’estar 
actualitzats i  afegir  valor al  vostre talent professional  i,  també, personal.   Us hi 
esperem!

* Iñaki Bustinduy. Col·labora amb l’ATI en el servei de Gestió de la Carrera Professional, atenent 
als socis i oferint xerrades i tallers en l’àmbit de les habilitats directives. És Economista i Politòleg. 
Soci-Consultor de H&B Human and Business. Expert en polítiques de recursos humans, habilitats 
directives i desenvolupament professional. Col·labora acadèmicament a la UOC, ESADE, UAB… 

Estoy en Facebook, luego existoEstoy en Facebook, luego existo

Proliferan  desde  hace  tiempo  las  llamadas  redes  sociales  (Facebook,  Twitter, 
MySpace, Hi5, etc.), siendo las 2 primeras las más conocidas y utilizadas a nivel 
mundial. Pero desde que en 1995 se creara una de las primeras redes sociales 
(classmates.com)  destinada  a  poner  en  contacto  a  antiguos  compañeros  de 
estudios, mucho han cambiado las cosas.

Una red social es aquella que permite y potencia la comunicación ayudándonos a 
poner  en  común   conocimientos,   nos   ayuda   a   encontrar   e   integrar 
comunidades  y  fomenta  la  cooperación,  ayudándonos a hacer cosas juntos. 
¿Pero  realmente  es  así?  En  Facebook,  por  ejemplo,  subimos  infinidad  de 
fotografías o vídeos para que los demás los vean. ¿Realmente las subimos para 
compartirlas  con nuestros  amigos o familia  por  tener  un valor  especial,  o  bien 
simplemente para que los demás vean en qué fabuloso lugar hemos estado de 
vacaciones,  o  la  glamourosa  (o  no)  fiesta  en  la  que  estuvimos  anoche,  con 
fotografías  de  los  asistentes,a  los  que  no  hemos  pedido  permiso  alguno  para 
publicar esas fotos?

Además, tanto en Facebook como en Twitter lo que se suele hacer en muchas 
ocasiones  es  explicar  al  mundo  absolutamente  todo  lo  que  haces  en  cada 
momento.  Que  si  en  el  tren  de  camino  al  trabajo,  que  si  trabajando,  que  si 
desayunando, que si en la playa, que si ya has vuelto de la playa... Incluso podría 
darse  la  paradoja  de  que  explicáramos  que  lo  que  estamos  haciendo  en  ese 
momento es explicar lo que hacemos en ese momento. ¿Tenemos quizás una falta 
de  protagonismo  en  nuestras  vidas  o  en  la  sociedad?  ¿Nos  hemos  vuelto 
egocéntricos? ¿Nos hemos preguntado si al resto de personas les interesa todo lo 
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que hacemos? ¿O realmente las redes sociales nos conectan de tal manera que 
incluso  ha  cambiado  los  hábitos  de  la  sociedad  actual  y,  gracias  a  Internet, 
estamos mucho más conectados con nuestras amistades y familiares que hasta 
ahora, compartiendo información de todo tipo en todo momento?

Por otro lado y sin pretender ser alarmista ¿conocemos los riesgos que existen al 
publicar  tanta  información  personal  en  la  Red?  ¿Hemos  revisado  el  nivel  de 
privacidad que tenemos configurado, por ejemplo, en Facebook? Nadie se escapa 
a estas redes. Hace aproximadamente un año salió a la luz pública que la esposa 
de sir  John Sawers,  el  actual  director  del  MI6 (servicio secreto británico)  colgó 
fotografías y reveló en Facebook información personal  de la familia,  incluida la 
ubicación de su residencia en Londres, así como las direcciones de sus hijos y sus 
suegros. Relación divertida la del MI6 con Facebook, donde también a finales del 
año pasado el servicio secreto publicaba tres anuncios con el objetivo de reclutar 
espías.

Obviamente  las  redes  sociales  tienen  su  utilidad,  tanto  a  nivel  personal  para 
compartir información de valor con aquellas personas que deseemos, como a nivel 
empresarial,  como  herramienta  de  Marketing  2.0  o  como  herramienta  para 
acercarnos más a nuestros clientes, pero quizás deberíamos reflexionar sobre si 
hacemos el uso correcto de las mismas. Hace unos meses, cuando se produjo la 
erupción  del  volcán  Eyjafjalla  en  Islandia,  Eurocontrol,  la  agencia  europea  de 
control aéreo, fue informando en detalle a través de Twitter de todos los detalles 
que se iban produciendo.

Ahora ruego que me disculpen.  Me he de conectar  a  Facebook y Twitter  para 
explicar a todos mis contactos que ya he terminado mi artículo.

Angel Nieva
CEO en New Leaders Factory
angel.nieva@gmail.com
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{ESDEVENIMENTS GRATUÏTS O{ESDEVENIMENTS GRATUÏTS O  
AMB AVANTATGES PELS SOCISAMB AVANTATGES PELS SOCIS  

DE L'ATI}DE L'ATI}
Conferència Internacional sobre Testing i Qualitat de ProgramariConferència Internacional sobre Testing i Qualitat de Programari

L’ATI col·labora amb expo:QA en la setena edició de la Conferència Internacional 
sobre Qualitat i Testing de programari que es celebrarà a Madrid del 15 al 18 de 
novembre del 2010.

Com a soci de l'ATI, et pots beneficiar d'un descompte del 10% (fins a 115 €) si 
t’inscrius utilitzant el codi promocional ATI-2010.

Aquest any, expo:QA et proposa:

• Escoltar i debatre amb 40 ponents internacionals - alguns d'ells autors de llibres 
sobre el  testing de programari  -  seleccionats per un comitè tècnic  independent 
entre més de 80.
• Assistir a cursos temàtics d'un dia sobre Agile Testing, Automatització de Proves i 
inspecció.
• Participar en 2 tallers "hands'on" gratuïts per als assistents.
• Comparar les noves eines i solucions de testing i QA presentades en els tracks de 
Partners.
• Intercanviar experiències i opinions amb els altres participants.
• Gaudir d'un ambient acollidor i prolongar el dia amb els ponents en un lloc històric 
de Madrid durant el sopar de Networking.
• Una nova localització amb més espai: el Centre de Convencions Nord Fira de 
Madrid.

Els temes tractats són:
• Tècniques de proves
• Gestió de les proves
• Processos i metodologies
• Negoci i industrialització
• Agile Testing
• Mesura de la Qualitat
• Automatització i eines
Etc.
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El programa compta també amb convidats d'excepció i autors de diversos llibres 
com:
·  Dorothy Graham (Softwae Test Automation,  Foundations of  Software Testing, 
Software Inspection),
·  Isabel  Evans (Achieving  Software  Quality  through Teamwork,  Foundations  of 
Software Testing),
· Peter Farell-Vinay (Manage Software Testing),
· Derk-Jan de Grood (TestGoal: Result-Driven Testing)

Consulta el programa complet

Informació de l’esdeveniment publicada al web de l’ATI

QA&TESTQA&TEST

Registra’t i  et  beneficiaràs  d'un  25%  de  descompte  en  la  teva  inscripció  per 
QA&TEST  2010  (seleccionant  ATI  en  la  segona  pàgina  del  formulari  -  Tipus 
d'assistent -).

Com cada any, QA&TEST comptarà amb un programa fantàstic, dirigit a tots els 
professionals vinculats al Testing i la Qualitat de Programari a Sistemes Encastats.

L’organitzador de QA&TEST és SQS, soci institucional de l’ATI.

Aprofita aquesta oportunitat única i t’estalviaràs 287,50 €
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{RECURSOS}{RECURSOS}
TIC.CATTIC.CAT

Us facilitem els continguts del pla TIC.cat, projecte del qual l'ATI Catalunya n'és 
entitat col·laboradora:

Oportunitat de negoci:

• Acord marc de serveis de telecomunicacions
• Empresa irlandesa cerca distribuïdors de programari especialitzat

Trobada empresarial:

• Pont tecnològic al Brasil

Cas empresarial:

• LAFCARR project & design

Entrevista

•  Josep-Lluís de Gabriel i Eroles. Bitlonia.com "El màrqueting a Internet millora la 
relació amb el client i les vendes"
• Albert Castellanos director de Talència

Estudi monogràfic

• La situació laboral, oportunitats i perspectives dels professionals TIC a Catalunya, 
2010

Formació TIC.cat

• Pla de formació i certificació del programa TIC.cat
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INES: Segells estratègics per a convocatòries europeesINES: Segells estratègics per a convocatòries europees
* INES, Iniciativa Espanyola de Programari i Serveis, és una plataforma tecnològica en l'àrea dels sistemes i serveis programari, en la  
qual l’ATI n'és membre mitjançant el Grup de Qualitat del Software.

Us  informem  que  s'han  habilitat  ja  en  el  formulari  de  sol·licitud  de  segells 
estratègics les convocatòries de Futur d'Internet (2 desembre 2010) i de la Call7 de 
FP7-ICT (18 gener 2011) per a què pugueu demanar segells Estratègics INES per 
a aquelles propostes europees en què participeu.

Per  a  aquells  que  no  estiguin  familiaritzats  amb  els  segells  INES,  l'objectiu 
d'aquests segells és donar suport i promoure els projectes que s’obtenen des de la 
plataforma. Es concedeixen a propostes o projectes que estan alineats d'alguna 
manera  amb  l'Agenda  Estratègica  d’INES  i  compleixen  una  sèrie  de  requisits 
establerts. En el cas del segell Estratègic a més es demana una sèrie de criteris de 
qualitat més exigents i un compromís de presentació de resultats anual davant la 
plataforma. A més els segells són un instrument útil per a aquesta, per a conèixer 
les tecnologies i temàtiques on es genera coneixement dins de la plataforma i així 
poder informar a les administracions rellevants (MITYC, CDTI...).

Les condicions i requisits per a la concessió d'aquests segells les podeu trobar en 
el document de Política de segells.

D'acord amb les regles de sol·licitud, el darrer dia per demanar aquests segells 
serà respectivament:

• 24 de novembre de 2010, per a la convocatòria de Future Internet-PPP
• 10 de gener de 2011, per a la convocatòria de FP7-ICT-Call7

Un cop concedit, podreu enviar la vostra proposta amb el segell estratègic INES 
(logos descarregables des de la pàgina anterior)  i  podreu presentar els vostres 
projectes i  els resultats que aneu aconseguint a les assemblees generals de la 
plataforma, donant així visibilitat al vostre projecte.

Informació publicada al web de l’ATI
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Comunicació al V Congrés Acadèmic organitzat per l’itSMFComunicació al V Congrés Acadèmic organitzat per l’itSMF

Sebastià Justícia, soci de l’ATI, ha tingut la deferència de facilitar-nos la ponència 
que li van publicar en la cinquena edició del Congrés Acadèmic organitzat per la 
Universitat d'Alcalà i l’itSMF Espanya, on l’ATI va ser entitat col·laboradora, doncs 
manté  un  acord  amb itSMF Espanya.  L'esdeveniment  va versar  sobre  el  tema 
Govern i Gestió TI: Propostes per a durs temps econòmics.

Accediu  a  la  ponència    Consideraciones  metodológicas  para  la  provisión  de   
software en el entorno público (1).

Accediu  a  la  ponència    Consideraciones  metodológicas  para  la  provisión  de   
software en el entorno público (2).

Accediu a totes les ponències del V Congreso Académico organizado por itSMF.

CEDE Entrevista de Liderando en Positivo a l’Antonio Garrigues

"L'optimisme és una força vital. Generant optimisme es genera acció"

Antonio  Garrigues,  President  de  Garrigues  Advocats  i  Assessors  Tributaris, 
protagonitza una nova entrevista de "Liderando en positivo", projecte que recull de 
forma  directa  i  en  primera  persona  les  reflexions  de  líders  del  panorama 
empresarial espanyol.

Davant la situació que travessa Espanya, Garrigues creu que el diàleg entre les 
institucions és necessari  per  superar la crisi  i  considera el  pessimisme com un 
obstacle per a acceptar i arreglar els problemas actuals.

Accedeix a l’entrevista completa a l’Antonio Garrigues

W3C Workshop: The Multilingual Web - Where Are We?W3C Workshop: The Multilingual Web - Where Are We?

Detalls i inscripció gratis

Call for chapters | Serious Games as Educational, Business, and Research 
Tools: Development and Design

Chapter proposal submission deadline: October 25, 2010

A book edited by Maria Manuela Cruz-Cunha - http://www.2100books.com -

Call for chapters: Serious Games as Educational, Business, and Research Tools
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CENATIC: Europa lidera el desenvolupament mundial en l'àmbit delCENATIC: Europa lidera el desenvolupament mundial en l'àmbit del  
programari lliureprogramari lliure

La  Fundació  CENATIC  (Centre  Nacional  de  Referència  d'Aplicació  de  les  TIC 
basades en fonts obertes), va presentar a Palma de Mallorca l'Informe sobre el 
Panorama Internacional del Programari de Fonts Obertes.

Accediu a la nota de premsa de CENATIC

Informe sobre la valoració del programari lliure en la societatInforme sobre la valoració del programari lliure en la societat

El passat Dia Internacional del Programari Lliure (18/09/10), PortalProgramas.com 
va  fer  públic  un  informe  sobre  la  valoració  que  els  usuaris  tenen  sobre  el 
programari lliure. Es tracta del segon any que el realitzen i han comptant amb més 
de 2.500 participants de 17 països. Algunes conclusions:

· El 88% d'usuaris utilitzen programari lliure habitualment.
· Els que van deixar d'usar-lo, difícilment tornaran a provar-ho.

Informe complet: http://www.portalprogramas.com/descargas/valoracion-sl2010.pdf
Resumen: http://www.portalprogramas.com/descargas/valoracion-sl.resumen.pdf
Pàgina web de l’informe: http://www.portalprogramas.com/software-libre/informe

[Recordatori] RISTI #6 - Petició d’articles[Recordatori] RISTI #6 - Petició d’articles

Es troba obert fins al dia 24 d'octubre de 2010 el període d'enviament d'articles per 
al  sisè  número  de  RISTI  (Revista  Ibèrica  de  Sistemes  i  Tecnologies  de  la 
Informació), el qual serà publicat durant el mes de desembre.

Ampliar la informació sobre la petició d’articles pel número 6 de RISTI

CEPIS Newsletter - Issue 8 (2010) September / Issue 9 (2010) OctoberCEPIS Newsletter - Issue 8 (2010) September / Issue 9 (2010) October
L'accés a aquesta informació està restringit als associats. Els socis que no tinguin accés a la intranet poden sol·licitar-lo trucant a la  
Secretaria General (93 412 52 35) o enviant un correu electrònic a secregen@ati.es.

Us facilitem els enllaços on podreu consultar la newsletter editada por CEPIS dels 
mesos de setembre i octubre.

CEPIS  és  el  Consell  Europeu  d'Associacions  de  Professionals  Informàtics, 
organisme del qual l'ATI és fundadora i en el que lidera la representació d'Espanya.

• setembre
• octubre
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ECDL Newsletter - Issue 9 (2010) SeptemberECDL Newsletter - Issue 9 (2010) September
L'accés a aquesta informació està restringit als associats. Els socis que no tinguin accés a la intranet poden sol·licitar-lo trucant a la  
Secretaria General (93 412 52 35) o enviant un correu electrònic a secregen@ati.es.

Us  facilitem  l'enllaç  on  podreu  consultar  la  newsletter  editada  per  l’ECDL 
Foundation del mes de setembre.

https://intranet.ati.es/spip.php?article288 

{CRIDES A LA PARTICIPACIÓ}{CRIDES A LA PARTICIPACIÓ}
Informació IFIPInformació IFIP

A la secció IFIP de la pàgina web de l’ATI, podeu trobar la següent informació:

Call for papers: IFIP Networking 2011
9-13 May, 2011, Valencia, Spain

Call for papers: International IFIP Working Conference on Enterprise 
Interoperability - IWEI 2011
March 23-24, 2011, Stockholm, Sweden

Enllaç a la secció IFIP.

{ANUNCIS}{ANUNCIS}
Guia d'empreses AENTEG 2010Guia d'empreses AENTEG 2010

En virtut del conveni de col·laboració amb l'AENTEG (Associació d'Empreses de 
Noves Tecnologies de Girona) us donem a conèixer els preus per inserir la vostra 
publicitat  a  la  seva  guia  d'empreses.  Aquells  de  vosaltres  que  no  conegueu 
aquesta publicació, podeu descarregar en PDF la darrera edició de la guia.

Dades

Edició:
4.000 exemplars  en  color  amb fitxes  de  les  empreses  associades  a  AENTEG. 
Format llibret.

Distribució:
Durant tot l’any, ens els actes organitzats per AENTEG i també a través de diversos 
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col·legis  i  associacions  professionals,  la  Cambra  de  Comerç  de  Girona, 
ajuntaments de capitals de comarca, Consells Comarcals, Diputació de Girona, seu 
de  FOEG  i  gremis  associats,  etc.  Es  lliuraran  exemplars  a  les  empreses 
associades.

Contingut:
Plana 1: Portada
Plana 2: Què és AENTEG
Plana 3: Salutació
Plana 4: Índex classificat per empreses
Plana 5: Índex classificat per activitats
Plana 6-34: Fitxes del associats, incloent pàgines publicitàries
Plana 35: Pàgina publicitària
Plana 36: Pàgina publicitària

Preus anuncis

Plana sencera interior:
Associats: 250 €
No associats: 350 €

Penúltima pàgina (pàgina 35):
Associats: 500 €
No associats: 700 €

Contraportada (pàgina 36):
Associats: 1.250 €
No associats: 1.750 €

A aquests preus cal afegir-hi l'IVA

En cas que esteu interessats,  podeu posar-vos en contacte amb nosaltres pels 
detalls de l’enviament de l'anunci.
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{BLOCS}{BLOCS}
Tens un bloc? Digues-nos quin és i et farem promoció al nostre butlletí.  I  si no 
entens,  t’animem a  què  te’n  creïs  un  al  web  de  l’ATI i  comparteixis  amb  tots 
nosaltres curiositats, opinions, idees, informacions...

Envia’ns a  secrecat@ati.es l’adreça del teu bloc i te la publicarem en el proper 
número.

Blocaires de l’ATIBlocaires de l’ATI

Soci: Antonio Valle Salas
Bloc: http://www.gobiernotic.es
Descripció:  Contingut  centrat  totalment  en  la  divulgació  d’aspectes  relatius  al 
govern i gestió de les TIC. És un dels únics blocs en castellà dedicat a aquest 
tema.

Soci: Angel Nieva López
Bloc: http://www.angelnieva.com
Descripció:  Articles  d’Estratègia  Empresarial,  Vigilància  Tecnològica,  Project 
Management i Quality & Assurance.

Soci: Jaime Fernández Martínez
Bloc:  http://www.ati.es/blog/index.php?blogId=44 
Descripció: Bloc sobre l'Administració Electrònica

Soci: Joan Pons Òdena
Bloc: http://professionalstic.blogspot.com 
Descripció: Espai per compartir la meva evolució professional, actuant a vegades 
com a emprenedor, altres com a consultor, altres com a desenvolupador de idees.

Soci: Luis Alberto Pérez García
Bloc: http://begnu.wordpress.com 
Descripció: Mi vida y el software libre... ¡mezclado! No agitado.

Soci: Ricard Carnicer
Bloc: http://xerpaconsultors.blogspot.com 
Descripció:  Es  tracta  d’un  espai  personal,  a  on  hi  tenen cabuda experiències 
professionals,  formatives  i  referents  de  tota  mena,  com  cites  que  inviten  a  la 
reflexió, gent que ha deixat empremta o troballes per a escampar la boira. Som un 
equip de Consultors de Negoci i de Sistemes d’Informació amb un estil propi que 
ens defineix com a “xerpes” (per sherpes). Acompanyem als nostres clients fins a 
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la consecució dels objectius proposats (els seus cims) oferint-los una col·laboració 
experta i propera que els guiï i recolzi durant tot el camí. No els el mostrem i prou, 
sinó que ens impliquem i el fem amb ells.

Soci: Guillem Alsina Gonzàlez
Bloc: http://www.imatica.org/blocs/evangelista/
Descripció:  L'evangelista  tecnològic  és  el  meu racó  personal  per  donar-vos  la 
meva  visió  i  opinió  sobre  l'efecte  de  les  noves  tecnologies  en  la  societat  i  la 
mateixa indústria.

Vols escriure al Butlletí o a Novatica?Vols escriure al Butlletí o a Novatica?

Creiem que els nostres socis suposen el valor més important de l’associació, i els 
seu  coneixements  i  experiència  el  capital  més  important  amb  el  que  podem 
comptar.

Si vols desenvolupar a fons un tema en el que el teu coneixement i experiència 
signifiquen una aportació clau, et proposem que aportis el teu article per la nostra 
Revista,  que  amb  els  seu  prestigi  et  pot  donar  rellevància  i  reputació  com  a 
professional de les TIC.

Si tens opinions, temes tècnics o de gestió o, senzillament, si vols compartir la teva 
experiència professional en un format breu, ens la pots fer arribar tant creant un 
bloc  com  enviant-nos  directament  la  teva  opinió  en  forma  d’article  a 
secrecat@ati.es.

La teva paraula és la paraula del Soci.

Anima't!

Nick Marshall, psicología del postparto y UPGRADENick Marshall, psicología del postparto y UPGRADE
* Per Llorenç Pages, publicat en el bloc 'Diario del Director de Novática'

Muchos hombres sentimos un deseo innato de indagar en el sentir y en el pensar 
de las mujeres.  En la película "¿En qué piensan las mujeres"  (año 2000) Nick 
Marshall, un ejecutivo interpretado por Mel Gibson, consigue el privilegio de poder 
leer e interpretar los secretos y pensamientos de las mujeres que le rodean.

A lo largo de este año ya he venido narrando en este blog las dificultades por las 
que ha ido pasando mi trabajo en Novática y UPGRADE. Pues bien, ahora voy a 
tratar, una vez más, de buscarle el lado positivo a eso para decir que este otoño al 
menos estoy sintiendo el privilegio de entender de una vez por todas algo que solo 
una mujer puede vivir en carne propia: la psicología del postparto (evito llamarle 
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"depresión" porque creo que tampoco es eso).

Todo sucedió  a  partir  de finales  de 2009 cuando el  tema de la  producción de 
UPGRADE  (conjunta  con  Novática)  se  empezó  a  complicar  enormemente. 
Resumiendo mucho (ya dediqué a este tema otras entradas en este blog) desde 
CEPIS  decidieron  en  un  momento  dado  que  debían  "tomar  el  control"  de  la 
producción de UPGRADE. Y a la hora de ejercitar dicha acción lo hicieron cual 
"elefante  en  una  cacharrería"  sin  reparar  siquiera  en  que  en  la  cacharrería 
trabajamos seres humanos y por si fuera poco de una manera "semi-voluntaria".

Los retrasos provocados por esa actitud en la producción de Novática y UPGRADE 
se dejaron sentir de manera patente. A finales de marzo, recién terminábamos el 
número de noviembre-diciembre de ¡2009! de Novática.

Se imponía una reacción por todo lo alto y así se hizo desde la cúpula de la Junta 
Directiva de ATI poniendo adecuadamente y hasta donde hacía falta los puntos 
sobre las íes ante CEPIS.

También  desde  la  dirección  de  Novática  nos  pusimos  las  pilas  y  mediante  un 
esfuerzo titánico llegamos a producir los 4 primeros números de 2010 de Novática 
(y de paso UPGRADE) en apenas 4 meses y medio (frente a los 8 meses que 
hubieran correspondido a ritmo normal).

De modo que nos plantamos a primeros de septiembre con el número de agosto ya 
en reparto. Algo incluso inaudito, ¡nunca en los años anteriores habíamos ido tan 
"adelantados"!

Pero, por otra parte,  es de ahí de donde parte mi sensación de estar viviendo 
ahora un auténtico post-parto. Se trataría de varios fenómenos a la vez pero que 
creo ser capaz de identificar perfectamente:

-  Sentir  el  cuerpo  y  la  mente  (en  mi  caso  seguramente  más  esta  última) 
"magullados" e incluso de alguna manera "maltratados" por el esfuerzo realizado.

- Un irrefrenable deseo de poder pensar de una vez "en uno mismo" después de 
haber estado meses pensando rotundamente más en lo que venía en proyecto.

- Y aún en ciertos casos, sentir el desamor y el desagradecimiento de una parte de 
la familia (léase UPGRADE en mi caso). Este último punto, por suerte no lo han 
tenido  que  sufrir  muchas  mujeres,  aunque  seguro  que  sí  algunas,  los  seres 
humanos somos así de retorcidos...

En definitiva, sería éste un estado psicológico en el que se tendría un fuerte deseo 
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de que se detuviera el tiempo para disfrutar de ese "logro" tan anhelado mientras 
que por el  contrario se va constatando, y necesariamente interiorizando, que el 
mundo no solamente no se detiene sino que aún requiere y va a requerir mucho 
más de ti.

En  fin,  os  agradezco  mucho  que  hayáis  leído  hasta  aquí.  Escribir  sobre  los 
sentimientos propios suele ser un buen elemento para acabar de conocernos a 
nosotros mismos. Aparte de ayudar a encontrar la mejor excusa para procrastinar, 
esto es aplazar las (en ocasiones, múltiples) cosas que por muy pequeñas que 
sean  uno  no  se  encuentra  a  veces  en  condiciones  de  abordar.  Si  alguno  de 
quienes me leéis tenéis algo pendiente conmigo, mil excusas, todo se andará.

De todas formas, que nadie se inquiete. Para quienes habéis seguido este blog 
creo que la mejora es evidente. Puesto que en abril me sentía identificando con 
Jason Bourne, un espía de pasado y futuro absolutamente inciertos, mientras que 
hoy me he identificado con Nick Marshall,  un ejecutivo salido del guión de una 
comedia.

Un fuerte abrazo a todos

Llorenç Pagès
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{RESSENYES}{RESSENYES}
* En aquesta secció s'hi aniran publicant les ressenyes que elabora un grup de socis de l'ATI sobre les 
novetats editorials publicades per Ediciones Eni.

Aquesta secció compta amb la col·laboració d'Ediciones Eni, que ofereix un 5% de descompte permanent  
en TOTS els llibres comprats a través de la seva pàgina web.

Codi promocional: ES5ATI08

Per gaudir  d'aquesta oferta,  no acumulable a altres descomptes o promocions en curs,  escriviu el  codi 
promocional ES5ATI08 a la casella corresponent en fer la comanda.

Windows 7Windows 7
Béatrice DABURON
Colección: Esencial

Autora ressenya: Immaculada Ruiz Vela, sòcia de l’ATI

Cada vez que Microsoft realiza el lanzamiento de un nuevo 
sistema operativo,  un  elevado número de  usuarios  se ven 
afectados por los cambios que éste presenta. En multitud de 
ocasiones, dependiendo del grado de experiencia del usuario 
dentro del mundo de la informática, el proceso de adaptación 
que requiere se debe afrontar de forma autodidacta y con una 
inversión de tiempo elevada.

El libro Windows 7 de la colección Esencial de Ediciones ENI 
tiene  como  objetivo  principal  cubrir  dicha  necesidad  de 

formación  proporcionando  al  usuario  las  pautas  necesarias  para  adaptarse  al 
nuevo sistema operativo de forma óptima.

Una obra llena de imágenes a través de las que se complementa de forma óptima 
su contenido escrito. Con ello se consigue que el usuario, ya familiarizado con el 
uso  de  anteriores  sistemas  operativos  de  Microsoft,  pueda  alcanzar  de  forma 
rápida  y  ágil  los  mismos  conocimientos  que  tenía  en  plataformas  anteriores  y 
consiga moverse con autonomía en este nuevo sistema en un tiempo récord.

Para conseguir todo esto, el libro se ha estructurado en seis capítulos a través de 
los cuales se presentan los siguientes contenidos:

1. El acceso al nuevo sistema operativo empezando por el inicio de la sesión de 
usuario, pasando por la navegación de ventanas y personalización del escritorio, 
hasta llegar a la administración básica de usuarios del sistema.
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2.  Configuración  de  los  modos  de  visualización  de  carpetas  y  archivos  y 
administración de archivos, carpetas y unidades de disco (internas y externas). Las 
tareas  de  administración  que  se  describen  son  básicas  y  comprenden  las 
siguientes acciones:

· Para archivos y carpetas: crear, copiar, mover, eliminar, comprimir,  proteger, 
grabar y enviar por correo electrónico.
·  Para unidades de almacenamiento: Cambiar de nombre y utilizar memorias 
USB.

3.  Las  aplicaciones  básicas  contenidas  en  el  sistema  operativo,  su  función, 
ubicación y cómo utilizarlas. En concreto se describen las siguientes: la biblioteca 
de fotografía digital, el reproductor de Windows Media, la calculadora y las Notas 
rápidas.

4.  Las  diferentes  opciones  básicas  de  configuración  del  sistema  así  como  su 
utilización: barra de tareas y herramientas, menú Inicio, pantalla, fuentes, ratón y 
sonidos.

5. Las utilidades para compartir recursos y comunicar varios ordenadores a través 
de  los  recursos  de  red,  las  diferentes  posibilidades  para  la  digitalización  de 
documentos mediante el escáner de Windows y el envío y recepción de fax.

6.  La  instalación  básica  de  aplicaciones  (programas  y  dispositivos),  las 
herramientas del sistema para la realización de copias de seguridad de los datos y 
restauración  si  fuese  necesaria,  la  administración  de  las  utilidades  para  la 
activación de los diferentes sistemas de protección y seguridad: sistema anti-espía 
(Windows Defender), sistema de actualizaciones (Windows Update) y sistema de 
protección contra intrusiones (Windows Firewall).

Todo  ello  sin  dejar  de  lado  un  lenguaje  técnico  pero  próximo  a  los  usuarios 
expertos que permiten una comprensión rápida y una aplicación directa de aquello 
aprendido sobre el equipo informático.

Sin duda, una obra breve pero con un objetivo claro cumplido: permitir el paso al 
nuevo sistema operativo Windows 7 con el mínimo esfuerzo para el usuario.
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Voleu veure la vostra publicitat aquí?

Escriviu-nos un correu electrònic a l'adreça butlleti_ati@imatica.info  i us 
farem arribar les tarifes i condicions.

La vostra publicitat a l'abast de més de 2.000 professionals de les noves 
tecnologies, tècnics i directius d'empresa en aquest butlletí.
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