MarketPlace de solucions d’Indústria 4.0 pels sectors
de Logística / Distribució / Comerç electrònic

PROGRAMA

PONENTS
Consultoria en estratègia de transformació digital + metodologies
d'optimització i digitalització de processos.

IN-2 INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN
IN2 és una consultora tecnològica amb més de 25 anys d'experiència i amb nombrosos
projectes de transformació digital en el sector de la indústria. Des d'IN2 poden ajudar a
les empreses en Diagnòstic de la situació. Disposen de metodologies (alguna pròpia
com M3) que ajuden a entendre la situació i fer de la transformació digital un procés
més de la companyia: elaboració del full de ruta més eficient possible en el procés de
transformació digital; execució del pla de projectes.

(Felipe Betancourt – Enginyer del software de IN2)
MACCION
Maccion és una enginyeria que implementa solucions 4.0 per a la gestió dels processos
logístics i de producció de la mà de les tecnologies més avançades. L’empresa té visió i
expertesa tècnica però també domina les metodologies de millora dels processos per
oferir als seus clients un acompanyament i full de ruta cap a una cadena de
subministrament intel·ligent. En el sector logístic són referents amb casos d’èxit com
sistemes de control de les operatives als magatzems, traçabilitat integrant múltiples
tecnologies de seguiment o integracions entre plataformes e-commerce i els sistemes
de gestió.

(Pau Feliu – CEO)
Solucions de Robotització industrial, realitat virtual/augmentada i
impressió 3D.

DEXTER INTRALOGISTICS
Exotec by Dexter és un proveïdor de referència en solucions integrals avançades
d'automatització intralogística amb sistemes flexibles i escalables basades en la flota de
robòtica mòbil Skypod. La seva missió és aportar valor afegit real al mercat nacional
amb aquesta tecnologia disruptiva amb un equip apassionat per la intralogística i la

robòtica que gestionen des del disseny de les solucions fins a la programació i el suport
al client final.
(Federico Peiró – Sales Manager de Exotec by Dexter)

PAL ROBOTICS
La missió de PAL Robotics és millorar la qualitat de vida de les persones a través de la
robòtica de serveis i l'automatització de tecnologies. Els robots poden marcar la
diferència col·laborant amb humans, oferint suport en tasques domèstiques i
augmentant l'eficiència en fluxos de treball industrials. Dissenyem i fabriquem solucions
altament integrades i fiables per a indústries de serveis i institucions de recerca a tot el
món.
PAL Robotics compta amb més de 15 anys d'experiència en R+D, avui se'ls coneix pels
seus robots mòbils i humanoides usats en aplicacions socials, d'investigació, logística i
retail.

(Sofia Battilana – Relationship & Events Manager)
Solucions d’automatització, sensorització i digitalització de processos per a la
monitorització i control.

AMPER S&C IoT
A Amper ofereixen solucions d'IOT per a govern, manufactura, telecomunicacions,
serveis públics, salut, construcció i logística. Els seus serveis inclouen Intel·ligència
Artificial, Big Data, Open Data Analytics, Actuació, Notificacions etc.

(Daniel Cascante Nogales – Head of Product)
ATLANTIS IT
Ajudem a les empreses a prendre decisions, a partir de les dades de mobilitat dels seus
recursos mòbils (cotxes, furgonetes, contenidors, maquinària, capses, bestiar, objectes
de valor, persones, etc.).
Som especialistes en desenvolupar solucions IoT aplicades a la mobilitat, amb
enginyeria pròpia. Oferim solucions multi-plataforma per ajudar a les empreses que, pel
seu model de negoci, gestionen recursos mòbils a millorar la seva competitivitat i/o a la
seva Transformació Digital, gràcies a la nostra expertesa, fiabilitati personalització de
productes i serveis basts en tecnologia IoT i la geolocalització.
( Ricard Soler – CEO).

GLOBAL CANDACE
Empresa especialitzada en seguiment de contenidors marítims connectat al ERP de
l'empresa que consta d'alarmes de retard d'arribada alarma de trencament d'estoc
Indicadors de millora interna en la presa de decisions i informació detallada de cada
càrrega actualitzada i geolocalitzada en temps real 24/7 en la mateixa pantalla.

(Alejandra M. Freites – CEO & Fundadora)
PHILBOOK SOLUTIONS
Philbook Soluctions és una empresa especialitzada en desenvolupament de productes
IoT i Intel·ligència Artificial per a la indústria.

(Agustí Sobrino – Director Comercial)
Solucions d'Intel·ligència artificial i Data Analytics per a la millora en la presa
de decisions.

PRENOMICS
.
Prenomics és una empresa de data science que disposa d’un enfocament triple: la
consultoria de negoci especialitzada en ciència de dades; la definició de solucions
analítiques; i el desenvolupament de la seva pròpia tecnologia (Intelek).

(Roger Agustí – CEO & Co-founder)

