
Linha do tempo.



z

MiTSoftware

É uma empresa que nasceu em 1995 graças à 
curiosidade de Miquel Taule, um menino de 
apenas 5 anos que queria saber tudo sobre a 
origem e criação da tecnologia. Depois que seu 
avô lhe comprou um computador Sony MSX 3. 
Esse primeiro contato ajudou Miquel a 
impulsionar sua paixão pelo mundo tecnológico.



Seu primeiro negócio on LINE foi vender nos 
Estados Unidos (EUA) por meio de um e-
commerce que ele mesmo desenvolveu aos 17 
anos. Foram vendidos acessórios para consoles 
de vídeo que comprou em Hong Kong e a partir 
daí passou criar software, conseguindo estar 
em diferentes setores para aprender e 
aprimorar seus conhecimentos.



SOFTWARE DE 
GESTÃO. 

Foi em 2002 quando criou um software para 
cibercafés que alcançou a modesta 
quantidade de 300.000 licenças instaladas 
em todo o mundo. Isso serviu de trampolim 
para desenvolver o Netretina Evo, um 
software de desktop para empresas e help 
desks com mais de um milhão de instalações 
em vários países.



Enquanto Miquel continuou a aprimorar seus 
conhecimentos e tecnologia, sua paixão por 
esse setor também aumentou juntando-se 
German, Aimar, José e muitos outros 
profissionais.

Ele tem trabalhado fornecendo suporte a vários 
setores (banca, B2B, fintech, erp, retail, 3D, 
desenvolvimento de jogos, produção de vídeo 
e VFX), nos últimos 25 anos..



MiTSoftware

Mantendo os ideais e a paixão da equipe 
pela tecnologia, a MiT Software é uma 
empresa em constante evolução o que 
lhe permite adaptar-se as tendências do 
mercado internacional.



Somos especialistas em NFT, NFT Generative
Art, Marketplace, Unity3D Gaming VR/AR, 
imobiliário, IoT e inteligência Artificial, bem 
como no design e desenvolvimento de jogos 3D 
para metaverso, Blockchain, Full Stack
Developers (Front/Back), Java, Javascript, 
Solidity, Development Team Lead e serviços de 
Project manager.



Usamos as melhores práticas para 
desenvolvimento e documentação. Além 
disso nossa equipe multidisciplinar 
possui o conhecimento necessário, 
permitindo trabalhar em diferentes 
idiomas como: espanhol, catalão, inglês, 
francês, italiano, português, japonês, 
alemão e ruso...




