
El Pla Estratègic d'Istec 2021-2023, definix, entre altres aspectes, les metes i objectius estratègics a aconseguir en el període indicat.
Les metes i objectius definits són els següents:
1. Assegurar resiliència i optimitzar les operacions:
1.1. Ser fiables i segurs en els servicis
1.2. Optimitzar els costos operatius
1.3. Garantir resiliència
1.4. Garantir la privacitat i disponibilitat dels servicis prestats
2. Impulsar la digitalització i la innovació
2.1. Accelerar la digitalització de servicis i processos interns
2.2. Ser més àgils amb un nou model operatiu
2.3. Innovació disruptiva
3. Capacitació organitzativa i persones
3.1. Ser més àgils amb un nou model organitzatiu
3.2. Aconseguir una organització data-driven
4. Impulsar marca ISTEC: innovació i valor
4.1. Millorar la satisfacció de stakeholders i usuaris
4.2. Incrementar la comunicació interna i externa
4.3. Sostenibilitat mediambiental i econòmica (mig propi)
4.4. Igualtat i transparència

Per a aconseguir les metes i objectius indicats en el Pla Estratègic 2021-2023, es definixen una sèrie d'accions a desenrotllar a curt i 
mitjà termini. 
Les accions a desenrotllar durant l'exercici 2022 són les següents:
1. Assegurar resiliència i optimitzar les operacions:
Infraestructures i Sistemes:
1.1. Regularització patrimonial d'actius
1.2. Renovació tecnològica
1.3. Ampliació de la xarxa de transport per mitjà de fibra òptica
Servicis:
1.4. Consolidar i millorar la qualitat dels servicis prestats superant els nivells mínims per a arribar a nivells homologables amb el sector 
en cada un dels àmbits
1.5. Ampliar la cartera de servicis en totes les àrees i millorar els resultats financers
Gestió:
1.6. Gestió mediambiental: implantació d'ISO 14.001
1.7. Acció comercial interna (mig propi)
1.8. Desenrotllament de plataforma digital de gestió d'actius
1.9. Acció comercial externa
2. Impulsar la Digitalització i la Innovació
2.1. Prestar servicis de IoT
2.2. Prestar servicis de Blockchain
2.3. Prestar servicis associats a tecnologies habilitadores
Digitalització de servicis i processos interns
2.4. Definir polítiques de gestió del dada
2.5. Definir marc de governança del dada
2.6. Posada en marxa de projectes per a la digitalització interna
3. Capacitació Organitzativa i persones
3.1. Identificació de competències core
3.2. Estratègia insource/outsource
3.3. Equips agile
3.4. Gestió i transferència del coneixement
4. Marca ISTEC -  innovació i valor
4.1. Pla de comunicació a la societat i clients
4.2. Acords institucionals per a formar al sector
4.3. Projecció externa - presència en fòrums
4.4. Pla RSC
4.5. Assegurar autosostenibilitat: equilibri social i ambiental de les accions
4.6. Assegurar condició de mig propi

     OBJECTIU I ACCIONS A DESENVOLUPAR DURANT EL 2022

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ S.A.U.

MEMÒRIA D'ACTUACIONS

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

NADA


