
Hi ha coses que hem de fer d’una manera excel·lent i al-
tres que, algú que les sap fer d’una forma excel·lent, les 
pot fer per nosaltres.

El BPO consisteix en un procés de focalització en els pro-
cessos core d’una companyia.

L’externalització dels processos non core permet que una 
empresa es centri, de manera exclusiva, en la seva activi-
tat core amb l’objectiu d’assolir un major valor afegit per 
als seus clients i accionistes.

Què és el BPO 
(Business Process 
Outsourcing)?

El seu expert de confiança



1. Allibera Recursos: Externalitzar la gestió de nòmines et permetrà con-
centra’t en l’activitat core de la teva empresa i, per tant, seràs més eficient. 

2. Màxima Eficàcia: En JDA / SFAI comptem amb un equip de més de 
100 professionals i els mitjans tecnològics que ens permeten una eficaç 
gestió del servei.

3. Eines Integrades pel Director de Recursos Humans: La teva empresa 
s’estalviarà administrar els sistemes de lliurament de documentació, plani-
ficació i control d’absències, ja que nosaltres els posem a la teva disposició

4. Risc Zero: Hauràs assegurat el risc innecessari que corries en un procés 
non core, per errònia aplicació de la llei o per falta d’actualització.

5. El seu expert de confiànça: Com a proveïdors core de serveis pro-
fessionals en gestió de nòmines posem a la teva disposició un equip espe-
cialitzat que t’ajudarà en les teves processos non core, a més de realitzar 
col·laboracions puntuals en aquells aspectes que necessitis.

5 beneficis d’externalitzar 
la gestió de nòmines de 
la seva empresa en JDA/SFAI

JDA/SFAI som un despatx d’advocats i assessors fiscals, laborals i 
consultors d’empreses a Catalunya.
 
Comptem amb més de 100 professionals, un equip de talent coordinat 
amb més de 30 anys d’experiència.
 
JDA és membre de la xarxa internacional de serveis professionals SFAI, 
present a 70 països, amb 200 oficines i més de 3.000 professionals.

Atendrem la seva consulta sense Compromís: contacto@jda.es

www.jda.es

BARCELONA
c/ Balmes 49, 4ª planta
08007 Barcelona - T. 93 412 76 39 
GRANOLLERS
c/ Francisco de Quevedo, 9
08402 Granollers, Barcelona
T. 93 860 03 70
MADRID
c/ Príncipe de Vergara 36, 3r dreta
28001 Madrid - T. 91 743 09 68 
SABADELL
c/ Tres Creus, 92
08202 Sabadell, Barcelona
T. 93 725 91 53


