Grup MED. Les empreses del COMB

Firmaprofesional es consolida
com a operador global de serveis de certificació
ALBERT LLUCH,

D

urant l’any 2007, Firmaprofesional s’ha
consolidat com a operador global de serveis
de certificació. En aquesta línia, l’empresa ha comercialitzat amb èxit un ventall de serveis sobre els
productes “Certificats Digitals” que la posicionen
com a líder en diversos segments del negoci de la
Certificació Digital a Espanya.
La comercialització dels serveis i productes dirigits a les empreses ha permès a Firmaprofesional
completar la seva cartera de serveis i productes.
D’aquesta manera li és possible, ja des d’aquest
any, atendre tot el mercat estatal de la certificació, bo i consolidant-se com a prestador privat de
serveis de certificació líder a l’Estat. És de destacar
el desplegament del certificat reconegut de facturació electrònica i el servei de segellat de temps o
time stamping. En ambdós serveis, Firmaprofesional és el prestador més competitiu del sector.
Tots aquests esforços han permès a Firmaprofesional accedir a nous clients fora de l’àmbit
col·legial. Actualment ja són clients més de 40
col·legis professionals i un centenar d’empreses de
diferents sectors i, en aquest any, Firmaprofesional
ha començat a comercialitzar serveis de consultoria per a empreses tan importants com Indra,
Toyota Espanya, Imathia Consulting o Aviva Vida
i Pensions.
Mereix una especial atenció la signatura d’un
conveni de col·laboració en I+D+i amb Orange,
operador mòbil del grup France Telecom, per al
desenvolupament de la signatura electrònica reconeguda en telèfons i dispositius mòbils. Aquest
projecte situa Firmaprofesional en l’avantguarda
tecnològica dintre de l’àmbit de la certificació digital i li augura una nova línia de negoci de creixement futur.
Durant l’últim trimestre de l’any s’ha signat un
acord amb Pimec, en virtut del qual la citada patronal catalana s’ha convertit en client de referència, aportant les seves delegacions a tot Catalunya
com a Autoritats de Registre per a l’emissió de certificats digitals. En paral·lel, Pimec s’ha incorporat
com a accionista de Firmaprofesional, amb presència activa en el seu Consell d’Administració.
Dintre de la principal línia d’activitat de Firmaprofesional, que és la certificació i el servei per als
professionals, cal destacar la incorporació de tres
col·legis professionals de la Comunitat de Madrid,
com són el Col·legi Oficial de Farmacèutics, el
Col·legi de Mediadors d’Assegurances i el Col·legi
de Gestors Administratius.
També cal citar, per la seva importància a l’hora de consolidar el paper de Firmaprofesional
en el projecte de recepta electrònica pública a
Catalunya, la incorporació –materialitzada durant
el primer trimestre de l’any 2008– del Col·legi
Oficial de Metges de Tarragona a l’accionariat de
Firmaprofesional.
Durant l’any 2007 s’ha celebrat, amb gran èxit
de participació i assistència i un elevat nivell de
continguts, una Jornada a Barcelona a l’hotel Ma-
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jestic amb més de 100 participants, en la qual es va
parlar de l’excel·lència de les organitzacions professionals i la certificació electrònica.
Seguir donant valor afegit als certificats

En l’àmbit del reconeixement, al llarg del 2007
també ha augmentat considerablement el ja nombrós conjunt d’organismes, institucions, Administracions, empreses i entitats que han dipositat la
seva confiança en els certificats de Firmaprofesional per a l’accés a les seves aplicacions i tràmits
telemàtics. Aquest fet dota els certificats de més ús
enfront de les Administracions públiques i reforça
Firmaprofesional en el seu paper reconegut d’Autoritat de Certificació de referència.
Els reconeixements més destacats arribats aquest
any són: Ministeri d’Economia i Hisenda, Govern
de les Illes Balears, Govern de Cantàbria, Institut
de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, Junta
de Castella-Lleó i Junta de Castella-la Manxa.
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Prospectiva 2008

L’any 2008 s’obre amb grans expectatives positives derivades, per una banda, de l’impuls que
representa la normativa actual i, per l’altra, de la
capacitat i la potencialitat de la cartera de serveis
i productes de què disposa Firmaprofesional, així
com de la seva expertesa i professionalitat, xarxa
de distribució i presència en projectes i pilots en
diversos camps i àrees econòmicament rellevants,
entre els quals tornem a destacar, per la importància que té per als col·legiats del COMB, el projecte de recepta electrònica pública a Catalunya,
en col·laboració amb el Departament de Salut i el
CatSalut i l’ICS.

1. Imatges del catàleg de
serveis de Firmaprofesional.
2. Acte de signatura de
l’acord entre Firmaprofesional
i Pimec per a la contractació
de les funcions d’autoritat
de registre. Al centre, Josep
González, president de Pimec,
amb Jaume Aubia, president
de Firmaprofesional (dreta),
i Antoni Cañete, secretari
general de Pimec (esquerra).
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