
Cartera de Serveis 



Formació 
Consultoria 
Acompanyament certificacions i acreditacions 
Desenvolupament  i implantació plans 
Gestió del canvi 
Desenvolupament de funcionals 
Presentacions i comunicacions 
 Innovació 
Consultoria sèniors 
Community manager 
Partners 



Formació 
Formació presencial, semipresencial i eLearning 

  Realitzem formació a mida per a diferents sectors, però 
especialment per a Sanitat 
  Qualsevol metodologia formativa: presencial, 

semipresencial i eLearning 
  Possibilitat de disposar d’especialistes de gairebé totes 

les temàtiques relacionades amb el món de la Sanitat 
  Necessitat formativa detectada pel Pla Formatiu d’ACES, 

pel mateix client o per les accions de marketing 
realitzades per Periscopi 
  Formació actitudinal i motivacional: outdoors, 

gamificació, simulacions... 



Consultoria 
Som especialistes en consultoria de Qualitat, TIC i gestió del canvi 

Qualitat 
 Planificacions 
 Acompanyament acreditacions/certificacions 

Gestió 
 Quadres de comandament 
 Benchmarking 

Noves tecnologies 
 Tendències 
 Implantacions de serveis i desenvolupament 

aplicacions web 
 Innovació 

 Processos de watching 
 Prototipatge 

Gestió del canvi  



Acompanyament certificacions/acreditacions 
Realitzem l’acompanyament en tot el procés de certificació/acreditació 

  Realitzem l’acompanyament i la consultoria per assolir 
algunes certificacions o acreditacions. Les més 
destacades són les següents: 
 
 ISO 
 UNE 
 Acreditació Departament de Salut 
 Joint Commission 

 
  No som una empresa certificadora 
 



Desenvolupament i implantació de Plans 
Definició, implantació i seguiment de Plans 

  Consultoria, disseny, implantació i seguiment de 
diferents Plans de l’organització, com són: 
 
 Pla Estratègic 
 Pla TIC 
 Pla de Qualitat 
 Responsabilitat Social Corporativa 
 Pla de Medi Ambient 
 Pla d’Igualtat 

 
  Així mateix, col·laborem en la realització de memòries 

(anual, qualitat, TIC, sostenibilitat, igualtat...) 
 



Gestió del canvi 
Col·laborem en el procés de formació, comunicació i implantació de 
qualsevol procés de gestió del canvi 

  Realitzem consultoria en gestió del canvi (formació, 
comunicació, esdeveniments, implantació, suport...) en 
diferents implantacions de projectes estratègics, com 
poden ser: 
 
 Desenvolupament de la Intranet o portal corporatiu 
 Implantació nova pàgina web institucional 
 Implantació ERP (Enterprise Resource Planning) 
 Implantació HIS (Health Information System) 

 
 

Oferim servei d’implantacions de productes dels nostres partners 



Desenvolupament de funcionals 
Anàlisi, definició i creació de documents funcionals 

  Oferim l’acompanyament en la definició, disseny i 
comunicació de plans funcionals. Alguns exemples 
poden ser: 
 
 Funcional d’una aplicació tecnològica 
 Disseny funcional d’un servei 

 
  Col·laboració en la redacció de plans funcionals d’espais 

i edificis 
 



Presentacions i comunicacions 
Realització de presentacions institucionals en diferents formats 

  Disseny, storyboard i creació de presentacions 
corporatives amb el suport de diferents aplicacions: 
 
 Microsoft Power Point 
 Prezi 
 Aplicacions web 

 
 



Innovació 
Realitzem projectes de watching i impulsem projectes innovadors 

  Projectes de watching 
 
  Consultoria d’innovació a les institucions sanitàries 

 
  Formació en innovació 

 
  Aplicació de la metodologia innovadora a diferents 

projectes organitzatius 
 

 



Consultoria sèniors 
Consultoria sènior realitzada per sèniors 

  Oferim serveis de consultoria realitzada per 
professionals ja jubilats o amb una dilatada experiència 
 
  Aquestes serveis poden orientar-se a projectes puntuals 

o com a comissions permanents de suport a les 
organitzacions 

 
 



Community manager 
Creació i manteniment dels comptes de xarxes socials corporatius 

  Creació dels comptes corporatius de les xarxes socials 
 
  Servei de manteniment de les xarxes socials 

corporatives 
 
  Oferim la figura del community manager per a la 

publicació de missatges, fotos i vídeos als diferents 
comptes de les xarxes socials corporatives 

 
 



Partners 
Els nostres col·laboradors 



Moltes gràcies 
 

http://www.periscopiproject.com 

@PeriscopiPro 

609888674 (Sergi)   615059444 (Diego) 

sergi@periscopiproject.com 


