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Cas d’èxit 

Gestoria Arenys 

 



 

 

La companyia 
Gestoria Arenys neix el febrer de 1996, com a evolució d’una empresa familiar dedicada a 
l’assessorament i dona servei a empreses i particulars, especialment a la zona del Maresme. 

L’empresa esta divida en dues seccions clares, per un costat la part de Gestoria 
Administrativa (gA) que dona els serveis d’assessorament i de tramits envers les obligacions 
amb l’Administració : 

- Gestoria (Trànsit, registres, Ajuntaments, ...) 
- Fiscal 
- Laboral 
- Comptable 
- Assegurances 
- Assessorament jurídic 

i per l’altra costat la prestació de serveis d’Adminsitració de Finques 

Actualment compta amb una plantilla d’uns 32 professionals amb Manel Calvo i Jaume Amar 
al capdavant i està ubicada al centre de la població d’Arenys de Mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓ 
Arenys de Mar, Barcelona 

 
ANYS DE SERVEI 
+20 
 
USUARIS 
32 
 
LLOC WEB 
www.gestoriaarenys.com 
 
NEGOCI 
Laboral 
Fiscal 
Comptable 
Assegurances 
Administració de finques 
Assessorament jurídic 
Gestoria (trànsit, 
registres…) 

 



 

 

El repte 
Per conservar el nivell de competivitat, Gestoria Arenys realitza un gran esforç per 
mantenir-se al capdavant en el seu sector. Ha crescut d’una manera constant, però 
controlada, durant els últims anys, oferint nous serveis per als seus clients 

Gestoria Arenys, amb l’infraestructura ubicada en el seu centre de dades, no disposava de 
l’elasticitat necessària per seguir donant servei amb efectivitat i necessitava de forma 
immediata la renovació dels seus dispositius 

Aquestes mancances, sumades al moment que estem vivint amb la pandèmia del Covid-19 i 
la necessitat urgent de teletreball, que això comporta, han estat els detonants per plantejar 
un procés de migració dels sistemes de forma inmediata 

S’opta per un procés de migració al cloud que garanteixi la continuïtat del negoci, donant 
flexibilitat, seguretat i un  millor rendiment en els processos sense interrompre el 
funcionament en cap moment. Cal aportar eines i solucions que permetin que els els usuaris 
de Gestoria Arenys puguin treballar de forma remota amb garantia d’èxit i seguretat. 

També s’ha d’assegurar que el versionat de les aplicacions utilitzades siguin compatibles en 
el nou entorn, on els sistemes desplegats  estan amb les últimes versions de Windows Server. 
Algunes de les aplicacions necessiten complements addicionals, alguns d’ells obsolets que 
s’hauran de compatibilitzar en el nou entorn 

Perquè ifeu.cloud i Amazon Web Services 
El principal repte per ifeu.cloud ha estat assegurar la continuitat del servei durant el procés, 
facilitant la migració dels usuaris sense interrupcions de forma ràpida i eficient, així com la 
migració del seu sistema de fitxers, aplicacions i bases de dades al nou entorn al cloud 
d’AWS 

Amazon Web Services ens aporta un gran ventall de solucions en entorns de producció com: 
alta disponibilitat, eines de migració eficients, serveis de directori actiu, emmagatzament, 
escriptoris remots... ifeu.cloud com a Select Partner, implementa solucions a mida per cada 
client utilitzant les eines més indicades per cada projecte 

La solució de backup i restauració N2WS ens garanteix una ràpida recuperació del sistema en 
cas de qualsevol pèrdua de dades o encriptació del sistema 

Amb la migració, Gestoria Arenys pot abordar nous reptes i oportunitats en un entorn estable, 
escalable, segur i amb garantia de continuitat, facilitant l’accés remot dels usuaris amb les 
ventatges que això comporta 

 
SERVEIS AWS 
Amazon WorkSpaces 
Amazon EC2 
Amazon S3 
Amazon WorkDocs 
IAM 
VPC 
Directory Services 

 
 

SERVEIS DE BACKUP 
N2WS 
 
 
SERVEIS DE MIGRACIÓ 
CloudEndure 
 
 
SISTEMES I SEGURETAT 
Windows Server 2019 
Windows 10 
SentinelOne 
Software A3 
Docuware 
ERP Adminet 
Microsoft SQL 
MySQL 


