
Missatgeria instantània
El canal de comunicació que arriba a 

tots/es els/les professionals de 
MútuaTerrassa

PER SEGURETAT
A diferència de Whatsapp que tot el que 
comparteixes va a parar a un servidor extern sense 
tenir-ne cap control, MútuaXat està fortament 
encriptat i en un servidor intern. 

No te la juguis 
compartint info i 
dades 
confidencials 
per Whatsapp.
El que passa a 
Mútua, 
es queda a 
Mútua

Per què MútuaXat si ja  
     tinc el Whatsapp?

“

”
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FUNCIONA SENSE NÚMERO DE TELÈFON
MútuaXat funciona a partir del llistat de personal 
de RH. No hauràs de donar a ningú el teu número 
de telèfon personal i ningú el podrà saber.
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OBRE’L DES DE L’APP DE SMATPHONE O LA 
VERSIÓ WEB:
Pots descarregar 
la versió APP al 
teu smartphone:

O entrar a la versió Web des de qualsevol 
ordinador (de la feina o de casa teva):
https://mutuaterrassa.zonetacts.com
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PER CONFIDENCIALITAT
Tenir grups de treball a Whatsapp, on intercanvies 
dades i imatges confidencials, pot provocar 
errors d’enviament d’aquestes dades a terceres 
persones externes o publicar-les als Stories. 
Evita-ho treballant des de MútuaXat.
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!

Android > Google Play

IOS > App StoreMútuaXat

😉



    Usos i 
com funciona

Funciona igual que el Whatsapp, amb 
les mateixes funcions bàsiques:

- Escriure missatges
- Posar emoticons
- Adjuntar imatges
- Adjuntar documents PDF
- Compartir enllaços

El podeu fer servir per temes de 
feina o per oci. Barra lliure.
Feu els vostres grups de treball, 
amb l’equip del servei o amb els 
companys que volgueu.

Explora els canals Discover.
Són canals d’informació general 
de diferents temàtiques que pots 
seguir.

Actualment disposem dels canals:

· Info COVID-19: Protocols, restriccions, 
etc. sobre la pandèmia.

· Promocions: Promocions, sortejos o 
concursos adreçats als/les professionals 
de MútuaTerrassa.

· Breus Social: Les notícies de Mútua 
d’un àmbit més social.

· Breus Science: Les notícies de Mútua 
d’àmbit més científic.

· Info Recursos Humans: Vacants 
internes de llocs de treball.

Accedeix amb el mateix usuari i 
contrasenya que a les altres 
aplicacions corporatives (Portal de RH, 
Bold, Escriptori Virtual, etc.)

· Pots respondre un missatge.

· Consulta la informació del missatge: 
Veure qui ha llegit i qui no el teu 
missatge.

· Si t’has equivocat pots eliminar el teu 
missatge.

Des de la versió Web clica a la fletxa que 
apareix a la cantonada superior dreta.

A les APPS de smartphone manté clicat 
sobre el missatge i sortiran les opcions.

Pots fer xats individuals o crear grups:
    Busca qualsevol professional    
      amb el seu nom en el cercador.
    
    Crea grups amb els/les       
      professionals que vulguis.     
    L’administrador pot afegir més   
      persones una vegada fet.

😀

🔗
📎
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Hola!
11:40
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Respondre missatge
Informació missatge
Eliminar missatge

i

Se
rv

ei
s 

Co
rp

or
at

iu
s 

de
 C

om
un

ic
ac

ió
 d

e 
M

út
ua

Te
rr

as
sa

�


