DOSSIER DE PREMSA

KRITER SOFTWARE
DIGITAL MANAGEMENT SOLUTIONS
Kriter Software, fabricant de software de gestió per a empreses.

Des de la seva fundació el 1989 es focalitza en el desenvolupament de solucions estàndards i altament parametritzables
que cobreixen les necessitats informàtiques de la mitjana
empresa en múltiples sectors.

El seu particular model de gestió i desenvolupament, basat
en la innovació, perdurabilitat, proximitat i qualitat de servei,
garanteix als seus clients solucions que evolucionen sòlidament, escoltant les seves necessitats, i cobrint tant aspectes
tècnics com funcionals i legals, aprofitant a cada moment
l’estat de l’art tecnològic.

L’ecosistema d’aplicacions que componen el seu catàleg
tenen como a nucli la plataforma de gestió KRITER ERP, on la
funcionalitat es potencia amb un conjunt d’aplicacions interconnectades entre sí, abastant tant solucions web e-commerce (B2B i B2C) com de mobilitat empresarial amb eines CRM
per la força de les vendes.

ANY DE FUNDACIÓ: 1989
EMPLEATS: 30
FACTURACIÓ: 2,5 Millones €
SEU CENTRAL: Mataró (BCN)

PRODUCTOS
KRITER ERP

Solució de gestió multisectorial especialment dissenyada per
cobrir i optimitzar integralment tots els processos de l’empresa: aprovisionament, magatzems i logística, producció, comercialització de productes i/o serveis (projectes), SAT, finances,
etc.
http://www.kriter.net/kriter-erp

PREK (B2B PORTAL)

Solució B2B que facilita les relacions 24x7 entre la seva empresa, els seus clients i proveïdors a través d’un entorn web
intuïtiu, multiplicant la capacitat del ERP cap a l’ exterior.
http://www.kriter.net/prek

KRITER STORE

Plataforma de comerç electrònic integrada que maximitza
l’eficàcia i l’agilitat del seu negoci online, facilitant un creixement escalable mitjançant el seu acoblament a KRITER ERP o
a qualsevol altra plataforma.
http://www.kriter.net/kriter-internet

RepCamp es una plataforma cloud que proporciona mobilitat
als equips de venda, multiplicant la seva capacitat comercial
amb una eina CRM integrada convenientment al seu ERP (catàleg, comandes, estadístiques, gestió de visites, etc)

http://www.repcamp.com

JOAN MORA BOSCH
CEO & FOUNDER

Joan Mora Bosch, Fundador de Kriter, va néixer el 1963 a Arenys de Mar, Maresme, Barcelona. Els seus estudis de formació professional li van proporcionar molt aviat l’oportunitat
d’acostar-se als ordinadors i aprendre a programar. Les seves
arrels familiars van fomentar el seu esperit curiós i emprenedor.

Va fundar Kriter Software el 1989, focalitzada en el desenvolupament de solucions estàndars i altament parametritzables
per a cobrir les necessitats de la mitjana empresa en múltiples
sectors.

Des de llavors i amb un únic parèntesi al servei de la seva comunitat, alcalde de Mataró (2007-2011), no ha deixat de liderar un projecte envoltat d’un gran equip de professionals il•lusionats per crear productes útils i competitius que augmenten
la productivitat dels seus clients.

Innovació i revolució perdurable són divises innegociables,
tant com l’afirmació de valors tradicionals com serietat i confiança.

Atent a compartir experiències empresarials, va treballar al
costat dels seus col•legues en diverses associacions i projectes. Va ser: membre fundador de GENTIC associació TIC Mataró i Maresme (gentic.org), president del capítol espanyol
d’Entrepreneurs’ Organization (eonetwork.org), membre de la
junta d’ASEITEC (aseitec.org), i actualment membre fundador
i actiu del capítol espanyol de Conscious Capitalism (consciouscapitalism.org)
https://www.linkedin.com/in/joan-mora-bosch-4089b015

MARC MORA APARICIO
REPCAMP PRODUCT MANAGER

Marc Mora Aparicio, Repcamp Product Manager, va néixer a
Cabrera de Mar (1988). Maresme, Barcelona. Enginyer Informàtic (UPC -TCM).

Després de 4 anys treballant en una empresa de telemedicina sueca d’àmbit internacional, l’any 2011 s’incorpora a Kriter
Software. La seva experiència com arquitecte de sistemes i
cap de projecte en una gran varietat de productes relacionats
amb la mobilitat i la majoria orientats a la productivitat empresarial el condueixen, al 2014, a la creació de RepCamp (www.
repcamp.com), plataforma CLOUD i de mobilitat per forces de
vendes.

A partir d’aquest moment es centra totalment en tasques com
Product Manager de RepCamp compaginant paral•lelament la
coordinació de l’expansió internacional del mateix.

https://www.linkedin.com/in/marc-mora-aparicio-1b26121a

MARTÍ CARLES I SUBIRÀ
KRITER ERP PRODUCT MANAGER

Martí Carles i Subirà, Kriter ERP Product Manager, va néixer a
Mataró (1968). Maresme, Barcelona.

Al capdavant des de fa més de 15 anys de l’equip de desenvolupament de Kriter ERP, el seu treball es centra en la definició i
disseny de les noves funcionalitats de Kriter ERP en base a las
necessitats del mercat i l’evolució tecnológica del momento.
.

https://es.linkedin.com/in/martí-carles-subirà-05939914

PEP CABALLERO GARCIA
R&D DIRECTOR

Pep Caballero Garcia, Repcamp Product Manager, va néixer a
Premià de Dalt (1962). Maresme, Barcelona.

Des de practicament els primers anys de la companyia, Pep
Caballero, forma part de l’equip de professionals de KRITER
Software. La seva principal tasca és identificar les tendències
tecnològiques més destacades i analitzar la incorporació de
les mateixes a l’ecosistema de productes KRITER.

https://es.linkedin.com/in/pep-caballero-60ba933

MANEL ROYO ROIG

INTERNET PRODUCT MANAGER
Manel Royo Roig, Internet Product Manager, va néixer a Amposta (1973). Tarragona. Enginyer Superior d’Informàtica (La
Salle-URL).

Consultor especialitzat en aplicacions de negoci basades en
el cloud i comerç electrònic. Manel està a càrrec del departament de projectes d’Internet a Kriter Softwares a banda de
participar activament en el desenvolupament de RepCamp
definint l’experiència de l’usuari en totes les plataformes i el
disseny de l’arquitectura tècnica.

https://es.linkedin.com/in/manelroyo

RECURSOS GRÀFICS
KRITER SOFTWARE
www.kriter.net/press/kriter.zip

REPCAMP
www.kriter.net/press/repcamp.zip

RECURSOS FOTOGRÀFICS
www.kriter.net/press/fotopress.zip

FOTOS EQUIP
www.kriter.net/press/equipo.zip

