
TECNOideas2.0 és una empresa que presta serveis de 
ciberseguretat ofensiva, que inclou test d’intrusió —físics, 
sistemes o webs—, auditoria de seguretat en indústria 4.0, anàlisi 
forense juntament amb perícia judicial, consultoria legal en 
tecnologies de la informació i també ofereix formació, tant a nivell 
de seguretat per a empleats i directius d’empreses en general, com 
una formació específica més tècnica per a personal de tecnologies 
de la informació.

TECNOideas2.0 neix a l’any 2009 oferint serveis informàtics 
generals, com venda i manteniment de xarxes i equips, gestió de 
projectes, etc. A tota mena de clients i en sectors molt diversos. 

En el 2018 decidim especialitzar-nos en ciberseguretat, per 
l’augment de la demanda en aquests serveis per part dels nostres 
clients i per l’experiència del nostre personal en aquests temes.

Comptem amb personal amb una dilatada experiència en l’àmbit
tecnològic, informàtic, industrial i empresarial, tots ells especialistes
en ciberseguretat.

Tenint també en les nostres files docents requerits en 
universitats com la de Castella-La Manxa i conferenciants 
dels millors esdeveniments d’Espanya. 

Els nostres mètodes no inclouen l’ús de grans plataformes
de programari o les típiques llistes de ISOS o departaments de 
tecnologia d’algun ens o govern, encara que també les podem 
seguir sota petició.

Creixem i ens nodrim de les fallades i el coneixement 
compartit del hacking ètic. Investiguem i delimitem les nostres 
recerques prèvies, per a després buscar forats en els sistemes.

Fem pentesting (test de penetració) i qualsevol acció dins del 
hacking ètic per a provar els seus sistemes. I repetim totes les 
auditories, quan se suposen solucionades les fallades, per a la seva 
total seguretat i confiança.

Ètica. SOM ÈTICS: hem enfocat la nostra visió empresarial en 
aquesta paraula. No venem al millor postor els serveis que puguem 
oferir de tercers, sinó que solen ser empreses que també ens 
presten aquests serveis o que consumim nosaltres, ja que l’exemple
és la millor demostració de qualitat.

Per què? Creiem que no és ètic indicar als clients els problemes 
que tenen, solucionar-los i després certificar que ho hem solucionat.

No obstant això, no deixem als clients, sinó que l’ajudem a buscar 
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als millors professionals i les millors solucions. Ens comprometem a 
fer un seguiment i anar de la mà amb ells durant tot el procés.

Abans de res, claredat de conceptes. Ens agrada que els 
clients ens entenguin, per això volem definir tres paraules que es 
repeteixen constantment en aquest sector:

Hacker: últimament s’ha desfigurat aquesta definició i se la fa 
sinònim de delinqüents informàtics.
Un hacker és algú que busca coneixement, provar-se dia a dia, 
compatir-ho i demostrar on ha arribat. Per exemple mostrant-li a 
una empresa on té vulnerabilitats en els seus sistemes perquè li 
posin solució.

Si ho fa per a benefici propi, segrestant dades, fent que una 
empresa no pugui treballar o, en definitiva buscant un lucre 
econòmic és un ciberdelinqüent.

Si el que fa és vulnerar un programari o maquinari per copiar-ho
pel seu compte, és un cracker. 

Pentesting o test de penetració: accions tècniques concretes per a 
poder entrar en un sistema informàtic sense les claus adequades.

Hacking ètic: anàlisi dels sistemes i programari informàtic, 
per a trobar possibles vulnerabilitats i, com no, les seves 
solucions a través de l’especialització tècnica, del 
coneixement compartit.

c/Còrsega, 284, 1er pis | 936 065 250 | info@tecnoideas20.com |
www.tecnoideas20.com



Informació prèvia per a pressupostar l’ENS

 Administració publica   

◦ Nombre d’habitants totals i nuclis agregats, en cas 
d’existir.

◦ Nombre, tipologia i relació directa de les empreses que 
depenen directament de l’entitat. 

◦ Empreses externes, si n’hi ha, que accedeixin a les dades 
de l’entitat. 

◦ Seu electrònica, si la gestiona la pròpia entitat o una 
d’externa. 

◦ Relació en percentatge de funcionaris i personal interí i el 
nivell de rotació. 

 Empresa privada y pública  

◦ DPD, si és propi, extern (presencial, telemàtic o a títol 
honorífic).

◦ Si ha tingut un incident de seguretat informàtica en els dos
últims anys. 

◦ Tipus de centre de dades: propi, físic, núvol, empresa 
externa, etc. 

◦ Nivell en percentatge de teletreball i treball presencial. 

◦ Nombre de formacions a l’any en gestió de dades, 
ciberseguretat, privacitat, etc. 

Procés d’execució de l’ENS un cop acceptat pel client

1. INICI DEL PROJECTE: designació del comitè de seguretat o 
persona d’enllaç. 

2. REUNIONS: recollida d’informació a tot nivell i, 
preferiblement, una visita física a les instal·lacions. 

3. CATEGORITZAR ELS SISTEMES: inventari de tots els elements
personals i tècnics i relacions amb tercers. 

4. ANÀLISI DE RISCOS: anàlisi exhaustiva dels riscos inherents, 
ERP, backups (còpies de seguretat), gestió de credencials. 
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5. DECLARACIÓ D’APLICABILITAT: anàlisi actual i nivell de 
maduresa que es vol adquirir. 

6. DEFINICIÓ DEL PLA DE MILLORA: revisió de les mesures de 
seguretat a aplicar juntament amb el responsable del procés 
d’implantació de l’ENS. 

7. ELABORAR EL PLA D’IMPLEMENTACIÓ: definir els punts a 
implementar o millorar, sobre la base de les dades recopilades
i les deficiències trobades (en cas d’existir). 

8. PREPARACIÓ I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ: durant el 
projecte es va lliurant informació. Així mateix, en cas de 
trobar-se punts crítics, s’informarà immediatament. 

9. COMPROVACIÓ DEL SISTEMA: elaboració d’un pla específic de
proves dels sistemes revisats.

10. AUDITORIA: definir un pla d’auditoria i un procés de millora 
contínua. 

11. FORMACIÓ: formació dirigida a tot el personal implicat en 
l’ENS sobre política, normativa i procediments de seguretat. 

12. REVISIÓ I LLIUREMENT FINAL DE DOCUMENTACIÓ: 
lliurament de tota la documentació resultant de la implantació
de l’ENS amb una darrera revisió conjunta amb el client.  

13. FI DEL PROJECTE: reunió final per el tancament i valoració 
del projecte. Es pot donar suport al procés de millora contínua
i monitoratge. 

MÍNIMA REVISIÓ PER A NIVELL BAIX

a) Organització i implantació del procés de seguretat.

b) Anàlisi i gestió dels riscos. 

c) Gestió de personal.

d) Professionalitat.

e) Autorització i control dels accessos. 

f) Protecció de les instal·lacions.

g) Adquisició de productes.
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h) Seguretat per defecte.

i) Integritat i actualització del sistema. 

j) Protecció de la informació emmagatzemada i en trànsit. 

k) Prevenció davant altres sistemes d’informació interconnectats.

l) Registre d’activitat.

m) Incidents de seguretat.

n) Continuïtat de l’activitat.

o) Millora contínua del procés de seguretat.

Punts a analitzar durant l’ENS (75 mesures):

Marc organitzatiu:

    • Política de seguretat

    • Normativa de seguretat

    • Procediments de seguretat

    • Procés d’autorització

    

Marco operacional:

    • Planificació

    • Control d’accés

    • Explotació

    • Serveis externs

    • Continuïtat del servei

    • Monitoratge del sistema

Mesures de protecció

    • Instal·lacions i infraestructures

    • Gestió del personal

    • Protecció dels equips
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    • Protecció de les comunicacions

    • Protecció suports de la informació

    • Protecció d’aplicacions informàtiques

    • Protecció de la informació

    • Protecció dels serveis

Temps aproximats:

    • Ajuntament d’entre 15.000 i 25.000 habitants, sense empreses
externes, uns 20 dies aproximadament. 

    • Ajuntaments de més de 25.000 habitants i amb empreses 
externes, entre 30 i 50 dies aproximadament. 

    • Pimes d’entre 1 i 50 treballadors, 20 dies aproximadament. 

    • Pimes d’entre 50 i 250 treballadors, entre 30 i 50 dies 
aproximadament.

NOTES:

Opció monitoratge i seguiment (apart), per a continuar complint la 
base de l’ENS.

***Nosaltres ajudem amb el procés, a posar ordre i a estar 
preparats, després la certificació la realitza ENAC o AENOR, però 
ho podem gestionar i fer d’interlocutors. 

Algunes de les titulacions del nostre equip

 Enginyeria Electrònica Industrial 

 Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes 

 Màster en direcció d’equips directius

 Màster en Indústria 4.0

 ICS Security Architect 

 Pèrit informàtic col·legiat
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Formem part des del 2019 del Catàleg del Incibe, el Instituto
de Ciberseguridad de España. 

Posseïm la màxima certificació professional (nivell Negre) del 
Centro de Ciberseguridad Industrial.

I a més posseïm aquestes certificacions internacionals: 
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