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emprenedors

+

ECManaged es una aplicació diri-
gida a professionals IT que facilita 
la gestió de servidors Cloud des de 
la fase de implementació fins la 
monitorització. Dóna resposta a les 
noves problemàtiques d’administració 
d’infraestructura Cloud: malgrat que 
els serveis en el núvol ofereixen grans 
beneficis pels empresaris vinculats a 
la flexibilitat, immediatesa i modalitats 
de pagament, és complicat donar 
la qualitat en gestió i suport que 
els usuaris necessiten. ECManaged 
ofereix funcionalitats que propor-
cionen el màxim control sobre la 

ECManaged, amb seu al TecnoCampus, es presenta 
com una eina per a professionals IT que té com a 
objectiu facilitar la gestió de servidors Cloud

Desplegament, monitorització i 
auto-escalat sobre plataformes Cloud

infraestructura Cloud: automatització 
en el desplegament d’aplicacions, 
monitorització vinculada amb accions 
automatitzades, i un precís sistema 
d’auto-escalat. Totes elles, basades en 
un innovador sistema de modelització 
de plataformes multi-cloud.
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Portes obertes al Tecno-
Campus aquest dissabte

per: TecnoCampus +
El TecnoCampus organitza aquest 

dissabte, dia 18, una Jornada de 
Portes Obertes per mostrar als 
futurs estudiants com serà el seu 
nou campus universitari, i orien-
tar-los a l’hora de triar grau. Tindrà 
lloc el dissabte 18 d’abril de les 10 
a les 14h i de les 16 a les 18h. Cada 
mitja hora es realitzaran visites 
guiades per les instal·lacions del 
parc, i al llarg de tot el dia es faran 
sessions informatives a càrrec de 
coordinadors de carrera i alumnes 
actuals dels 11 graus i les 4 dobles 
titulacions que s’impartiran el curs 
vinent al TecnoCampus. Al web 
www.tecnocampus.cat/portes 
obertes hi ha tota la informació 
sobre les sessions informatives.

L’oferta del TecnoCampus per 
al curs 2015-2016 es reforça amb 
dues propostes educatives noves. 
La primera és un grau impartit ín-
tegrament en anglès orientat a la 
internacionalització: el Business and 
Innovation Management Degree. Es 
tracta d’uns estudis d’administració 
d’empreses i gestió de la innovació. 
La segona novetat és la implemen-
tació d’estudis de fisioteràpia, que 
es podran cursar en combinació 
amb els estudis del grau en Ciències 
de l’Activitat Física i de l’Esport, de 
manera que en cinc anys els estu-
diants que hi accedeixin obtindran 
una doble titulació. 
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