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Cas d’èxit 

Grupo ADI 

 

https://ifeu.cloud/


 

 

La companyia 
 

Grupo ADI está format per un conjunt d’empreses amb seu a Espanya. També te la 
seva pròpia estructura corporativa a Argelia, Brasil, França, Marroc, Portugal i USA. 

    
Actualment, els principals sectors d’activitat del Grupo ADI son la distribució de    
productes químics en el mercat téxtil, pintura i construcció, galvanotècnia i neteja i 
manteniment industrial, a més de la venta d’instruments de medició per el control de 
qualitat.  

 
       El Grupo ADI disposa de laboratoris propis, així com instal·lacions logístiques pròpies. 

 

  

 

 

 

 

El repte 

Per conservar el nivell de competivitat, Grupo ADI 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 continuament nous serveis. 

Grupo ADI, amb l’infraestructura ubicada en un proveïdor cloud, no disposava de l’elasticitat 

i rendiment necessàris per seguir donant servei amb efectivitat, necessitava de forma 

immediata una millora en el serveis, rendiment i connexió entre les diferents delegacions 

ubicades en sis països.  

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 usuaris de 

Grupo ADI 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.  

UBICACIÓ 
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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 de les 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, Grupo ADI 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 

avantatges que això comporta 

 

 

 

Consultoria – Gestió Empresarial 

Una de les aplicacions de negoci més crítiques és l’ERP, en aquesta part Vint-13 Consultoria 

és l’empresa de consultoria informàtica reconeguda per Sage com Gold Partner de Sage X3. 

Està formada per consultors sènior amb experiència en l’implementació de solucions per 

empreses i amb més de 10 anys d’experiència.  

Són especialistes en les diferents àrees que conformen un ERP: finances, gestió, magatzem, 

producció, CRM, tresoreria ... 

La seva missió no difereix de la de ifeu.cloud, oferir serveis de qualitat que s’adaptin a les 

necessitats dels clients, apostant per un tracte directe, personalitzat i pròxim. 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEIS AWS 

Amazon WorkSpaces 

Amazon EC2 

Amazon S3 

IAM 

VPC - VPN 

Directory Services 

 

 

SERVEIS DE BACKUP 

N2WS 

 

 

SERVEIS DE MIGRACIÓ 

CloudEndure 

 

 

SISTEMES I SEGURETAT 

Windows Server 2019 

SentinelOne 

Sage X3 

Exact 

Microsoft SQL Server 

Sonicwall 

https://partners.amazonaws.com/partners/001E000001eLj9lIAC/INFORMATICA%20FEU%20SL
https://www.v13consultoria.com/CAT/index.php
https://www.sage.com/es-es/sage-business-cloud/sage-x3/?utm_gachannelgroup=PaidSearch&utm_source=GOOGLE&utm_medium=PaidSearch&utm_campaign=ES%7CGOOGLE%7CMEDIUM%7CBrand_SageProducts2021_MEDALIC_&utm_delivery=Paid&gclid=Cj0KCQiAnaeNBhCUARIsABEee8WJ3osVXji-K823eoNTF_SKIvSkdD2SOA0fG8olwRT2bXSADZ3ctb4aAkaEEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


 

 

Seguretat 

SonicWall és proveïdor de sistemes de seguretat que permet controlar, gestionar i protegir la 

xarxa amb facilitat, amb sistemes de gestió que responen a totes les amenaces de forma 

preventiva. 

Qualsevol dispositiu, en qualsevol xarxa estarà protegit, tant d’amenaces exteriors com de 

possibles fugues d’informació, tot sense afectar al rendiment dels sistemes. 

La solució de Sonicwall ens ha permès desplegar un entorn virtual basat en software per 

aportar seguretat i estabilitat en el sistema de Grupo Adi, així com establir una connexió 

segura entre totes les delegacions (VPN).   

La connexió entre les delegacions (VPN) s’estableix entre equips físics del client (serie TZ) i 

appliance virtual (NSv). 

 

 

 

Backups  

Per garantir les dades i les còpies de seguretat, ifeu.cloud utilitza N2WS com a software de 

backup i DR. 

La solució ens permet tenir còpies de seguretat amb infinitat de punts de restauració 

replicades en el servei S3 d’AWS amb una disponibilitat d’onze nous, això en garanteix que 

no hi ha pèrdua de dades i alhora una replicació entre diferents regions. 

N2WS Backup & Recovery (CPM) proporciona un panell únic per centralitzar i automatitzar 

les còpies de seguretat d’instàncies EC2 i bases de dades. N2WS utilitza la tecnològia 

d’instantànies natives per automatitzar completament les còpies de seguretat. 

 

 

  

 

 

SERVEIS DE BACKUP 

N2WS 

 

 

SERVEIS DE MIGRACIÓ 

CloudEndure 

 

 

SEGURETAT 

Sonicwall 

https://www.sonicwall.com/
https://ifeu.cloud/backups_n2ws/

