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ICON, la companyia

En constant evolució

Solucions ICON

Referències ICON

Contacti amb nosaltres



Sumar a la tecnologia, l’acompanyament 

i suport tècnic necessari, pot ser la 

diferencia entre despesa i inversió.

ICON és més que un proveïdor, ajudant 

a treure profit dels seus recursos tècnics 

actuals i futurs.

Som un equip de professionals 

qualificats, propers i de confiança,

que com els seus aliats, formem part 

de la seva empresa, aportant 

propostes i solucions informàtiques.

A ICON afrontem conjuntament els 

seus nous reptes empresarials, 

mitjançant els nostres serveis de 

programació i sistemes, implantant 

solucions ERP estàndards i a mida.

Un pas més en la 

transformació digital 

de la seva empresa

Des del 2004 al seu

servei

A vegades comptar 

amb les millors 

aplicacions no és 

suficient...

1 ICON, el seu aliat tecnològic



En constant evolució

Continuem

evolucionant
Software de 

gestió ES3

Visual Basic 6

Neix Sistemes 

Informàtics 

ICON

Software de 

gestió.

Visual Basic.Net

Arizone CRM

Web

Serveis Cloud
Partners oficials 

eKon

1991 2019

Software de 

gestió en

MS-DOS

1998

ES3

2004 2008 2011 2012

Centre 

col·laborador 

del SOC en 

Formació 

Tecnologies 3D

2015 2016 2017 2018

Partners

Microsoft 

Dynamics / 

Office 365

Aplicacions web 

Angular / .Net

2



ICON, solucions 

per cada empresa
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3.1 Informàtica per créixer

La col·lecció de solucions Arizone

són ideals per a petites i mitjanes 

empreses, amb la llibertat 

d’ajustar-les a cada necessitat. 

Augmenti la seva gestió al ritme

del seu negoci amb Dynamics i

Office 365, que proporcionen

escalabilitat global i intel·ligència

digital, per ajudar-li a créixer al
seu propi ritme.

Gràcies a la seva plataforma

flexible, les solucions ekon

asseguren l'adaptació a les

necessitats canviants de les

empreses, aprofitant els

avantatges de la transformació

digital, especialment en sectors

complexes com l’industrial.



3.2 Informàtica per millorar

Office 365 Business Intelligence
Informàtica preventiva,

per dormir tranquil
Descobreixi les

seves potencialitats

Consulti a ICON les diferents 

opcions de llicències que ajudaran 

a la seva organització a obtenir el 

major benefici a l’adquirir i 

administrar els seus productes i 

serveis de Microsoft.

Que no se 

li escapi 

cap dada !!



3.3 Aplicacions Web

CleanGest 365 Arizone CRM Online

New Kids Club

Aplicació web per a empreses de

manteniment, servei tècnic i de neteja.

Gestió comercial i contractes i

serveis periodificats.

e-Commerce Ysonut

Aplicació Web eCommerce desenvolupada 

a mida per a la venda de productes on-

line de l’empresa Ysonut.

CRM Online per gestionar relacions

comercials. Ideal per a petites i mitjanes

empreses.

Aplicació web per New Kids Club,

plataforma online de matriculació i

gestió de rebuts.

AppAtica

Guia turística de l’Empordà. Tota la

informació de l’Empordà agrupada per

poblacions i categories.

Nova Educa
Aplicació Web per a la contractació de

classes particulars.



3.4 Formació

ICON s’ha posicionat com una 

empresa amb una llarga experiència 

en Formació Empresarial i en el 

desenvolupament de Projectes 

Formatius a Mida, col·laborant amb 

entitats com: Generalitat de 

Catalunya. Ajuntaments de Figueres, 

Girona, Olot, Roses. Entitats com 

PIMEC, AENTEG i Empreses Privades.

Els nostres professionals compten amb certificacions i experiència en diferents matèries. Compten amb diferents

titulacions universitàries i de reconegudes Escoles de Negocis, com Esade entre altres. A ICON estem certificats per

la “Fundación Estatal para la Formación en el Empleo”, per gestionar la bonificació dels cursos que impartim.
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4 Referències clients ekon

Bodegas La 
Soterraña



4 Referències clients ekon



4 Referències clients ekon



5 Contacte

www.iconsl.com
C/ Santa Llogaia, 30
17600 Figueres

C/ Emili Grahit, 15

17002 Girona

info@iconsl.com


