
ORDINADORS amb WINDOWS 8.1 o DUAL (W/L) 

PROGRAMARI / APLICACIÓ DESCRIPCIÓ 

7zip Compressor d’arxius multi format I senzill.  

Adobe Flash Player NPAPI Complement pel navegador  

Adobe Reader Programari que permet veure, imprimir i afegir comentaris als 

arxius PDF’s 

Adobe Shockwawe Player Complement per a navegadors web que permet la reproducció 

de continguts interactius com a jocs, presentacions, aplicacions 

de formació, etc. 

Bginfo La informació del sistema a l’escriptori. Inclou SACE, servidor, 

usuari, etc.. Necessari per notificar incidències/peticions al SAU.  

Certificats Diversos certificats 

Citrix Receiver Es un programari client que proporciona accés a les instal·lacions 

de XenDesktop i XenApp.  

DNIe Signatura electrònica amb DNI-e electrònic 

Filezilla Es un client FTP. Programari que permet pujar i baixar arxius d’un 

servidor remot. 

GIMP Programari d’edició d’imatges digitals en forma de mapes de bits 

(dibuixos i fotografies) 

Google Chrome Navegador d’internet 

Java Components de Java 

LibreOffice Paquet de programari lliure alternatiu al MS Office 

LibreOffice Help Pack Paquet ajuda pel programari lliure alternatiu al MS Office 

Mozilla firefox Navegador d’internet 

MSLync Missatgeria instantània, trucades d’àudio i videotrucades, 

reunions en línia, etc.  

PDFcreator Crea i edita arxius PDF’s 

Safesing Programari per l’ús de la T-CAT 

SapGui Es el client GUI SAP R/3. Aplicació homologada per tota la 

Generalitat.  

Kaspersky (antivirus) Antivirus 

Silverlight Estructura d’aplicacions web que agrega noves funcions 
multimèdia per a la reproducció de vídeos, gràfics vectorials, etc.  

VLC media player Reproductor multimèdia que reprodueix la majoria d’arxius 
multimèdia. 

Audacity Editor d’àudio compatible amb molts formats 

Avisens Programa de notificacions del Departament 

Dia Editor de diagrames 



FreeMind Creador de mapes mentals  

Ganttproject Gestió de projectes utilitzant diagrames de Gantt.  

Google Earth Permet volar per la terra per veure imatges de satèl·lit, mapes i 
imatges en relleu i edificis 3D 

Guia Office Guia ajuda de MS Office  

Infrarecoder Gravació d’arxius en diferents formats 

Inkscape Editor professional de vectors gràfics per Windows, Linux, etc. 

K-lite code pack Col·lecció de filtres, codificadors i eines  

Kompozer Editor de pàgines web per a llenguatge HTML   

Konica Drivers Drivers de les impressores del sistema impressió corporatiu 
Departament 

Mozilla Thunderbird Aplicació de correu fàcil de configurar i personalitzar.  

Office 2010 Paquet programari Office de Microsoft (Word, Excel, 
Powerpoint, etc)  

Paquet Català Office Complement Office per tenir la versió en català 

QuickTime Conjunt de biblioteques i un reproductor multimèdia 

RC Català Per la connexió de l’eina de gestió remota (CA) sigui en català 

 


