MarketPlace de solucions d’Indústria 4.0 pels sectors d’automoció,
metal·lúrgic, electrònica, maquinària i bens d’equipament
14 de maig de 2021
Format Virtual - Online

Programa
09:30 – 09:35

Benvinguda i presentació de la sessió

09:35 – 10:25

MarketPlace de solucions d’Indústria 4.0 – Primer bloc
Cada proveïdor present en el MarketPlace realitzarà una breu presentació de les
seves solucions en base a un cas d’ús concret o una implementació real feta en una
empresa.

10:25 – 10:35
10:35 – 10:50
10:50 – 11:00
11:00 – 11:40

Torn de preguntes
Programa ProACCIÓ 4.0 – Ajuts i serveis a PIMES
Altres instruments per a facilitar la innovació i la digitalització
del sector
MarketPlace de solucions d’Indústria 4.0 – Segon bloc
Cada proveïdor present en el MarketPlace realitzarà una breu presentació de les
seves solucions en base a un cas d’ús concret o una implementació real feta en una
empresa.

11:40 – 11:50
11:50

Torn de preguntes
Fi de la jornada

PONENTS
Consultoria en estratègia de transformació
d'optimització i digitalització de processos

digital

+

metodologies

INTEGRAL INNOVATION EXPERTS
Integral Innovation Experts és líder en Software i Serveis de consultoria i formació en
solucions PTC® que implanta els sistemes avançats de disseny, enginyeria (CAD /
CAM / CAE), fabricació (CNC), gestió de projectes i cicle de vida de producte (PLM
PDM) per augmentar la competitivitat de les empreses en un àmbit de
competència global, donant les eines necessàries per a la seva adaptació a la
Indústria 4.0.

(Carles Cosials – Industry 4.0 Sr Biz Consultant)
OZONA CONSULTING
Consultora IT especialitzada en la transformació digital de les companyies en
l’àmbit de digital workplace i datacenter desenvolupament i digitalització de
processos.

(José Miguel Casal – Desenvolupament de Negoci)
Solucions de Robotització industrial, realitat virtual/augmentada i impressió 3D

INNOVAE
Innovae és una empresa especialitzada en aplicar tecnologies d’última generació
com la realitat augmentada/virtual/mixta en diferents àmbits industrials com poden
ser la formació de persones, l’assistència al manteniment d’actius industrials, el
control de processos de producció i de control de qualitat, tot orientat a resultats i
a obtenir eficiència en els processos. Hem fet més de 100 implantacions en indústries
de diferents àmbits i mides, utilitzant tecnologia pròpia que ens ha permès
estandarditzar productes que fan senzill el seu ús de manera autònoma per als
nostres clients.

(Xavier Riba – Soci / Director)

MIR ROBOTS
Fabricant de Robòtica mòbil col·laborativa.

(Mateu Castells – ASM, Spain, Portugal & Israel)
MASTERTEC
Mastertec3D som especialistes en fabricació additiva. Situada a Barcelona amb
més de 30 anys d'experiència en el mercat. Ofereix serveis i solucions de maquinari
que ajuden a les empreses a adaptar-se a la indústria 4.0 de manera fàcil i efectiva
a través de la tecnologia 3D.

(Daniel Eguillor – Director Àrea 3D)
Solucions d’automatització, sensorització i digitalització de processos per a
la monitorització i control

ITEMSA
Consultoria familiar orientada des de 1988 (segona generació) a ajudar a millorar
de manera permanent i sostenible la Competitivitat i la Rendibilitat dels seus clients
-acompanyant en el conseqüent i necessari canvi cultural- i, des de 2005, a
la implementació del software propi APPRODUCTIVITY 4.0 per a la millora i simulació
de processos.

(David Calvo – Director General)
MUUTECH MONITORING SOLUTIONS
Empresa especialista en solucions de monitorització industrial focalitzada
principalment en entorns de producció i fabricació.

(Víctor Calvo – CEO)

Solucions d'Intel·ligència artificial i Data Analytics per a la millora en la presa
de decisions

DATTIUM TECHNOLOGY
Dattium és una Spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya i IthinkUPC
enfocada en el desenvolupament de solucions d'intel·ligència artificial que
permeten a les indústries de manufactura reduir els seus costos de producció i
millorar la seva eficiència a partir d'extreure valor de les seves dades de producció.

(Daniel Zurita – Co-fundador)
GEPROM CONNECTING INDUSTRIES
Geprom és una enginyeria de base tecnològica especialitzada en el àmbit de
l’automatització industrial i la transformació digital, desenvolupant i integrant
projectes claus en mà en les àrees de planificació, producció, qualitat, logística i
manteniment dins de la indústria 4.0.

(Marc Álvarez – Consultor Indústria 4.0 i Assessor Acreditat ACCIÓ)

