MarketPlace de solucions d’Indústria 4.0 pels sectors d’alimentació,
begudes, agricultura, ramaderia i pesca
24 de març de 2021
Format Virtual - Online

Programa
09:30 – 09:35

Benvinguda i presentació de la sessió

09:35 – 10:15

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.

10:15 – 10:20
10:20 – 10:35
10:35 – 10:45
10:45 – 11:35

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.

11:35 – 11:40
11:40

Torn de preguntes
Fi de la jornada

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

digital

+

metodologies

ACTIUM DIGITAL BY SEMIC
Actium Digital és una empresa especialitzada en acompanyar a les empreses en la
seva transformació digital. La seva experiència de més de 20 anys així com les seves
aliances amb proveïdors tecnològics els permet ser l’aliat de confiança en el camí
de la transformació digital de les empreses.

(Oscar Villaverde – Gestor de Comptes)
BARCELONA PUFFIN CONSULTING
A Barcelona Puffin Consulting estan enfocats a oferir assessorament i orientació a
la micro, petita i mitjana empresa per a que puguin dur a terme amb èxit el seu
procés de transformació digital. Serveis que ofereixen a les pimes: Workshops,
immersió digital per a directius, auditoria digital, consultoria estratègica, consultoria
tecnològica, assessorament per a la diagnosi i implantacions en el marc del
programa ProACCIÓ 4.0.

(Toni Torredemer – CEO i cofundador)
Solucions d'Intel·ligència artificial i Data Analytics per a la millora en la presa
de decisions

DELSYS SOFTWARE
Delsys és una empresa tecnològica especialitzada en la indústria de l'alimentació.
A través del seu complet i flexible programari ADA i gràcies a un gran coneixement
del sector, ofereixen les solucions més avançades orientades cap a la màxima
seguretat alimentària i la cura de les persones.

(David Mayà – CEO)

IBERMATICA
IBERMATICA és una companyia de serveis en Tecnologies de la Informació (TIC).
Creada el 1973, la seva activitat en relació a la Indústria està centrada en la millora
dels processos de desenvolupament de negoci dels seus clients mitjançant la
implantació i integració de solucions i infraestructura tecnològica, així com la
provisió dels serveis relacionats. Després de dècades compartint coneixement
sobre integració de processos, són capaços d’oferir una proposta de valor al
mercat per optimitzar al màxim el rendiment productiu de les companyies industrials
des de l’enginyeria fins a la planta.

(Joan Carles Libori – Director Indústria Mid Market & Large Account Catalunya)
Solucions d’automatització, sensorització i digitalització de processos per a
la monitorització i control

AKO
AKO és una empresa especialitzada en el disseny, fabricació i comercialització de
solucions i components connectats per a l'assegurament de la cadena de fred.

(Rafa Carbonell – IoT Business Development Manager)
LOXONE
Loxone va ser fundada al 2009 a Àustria per a revolucionar el mercat de les Smart
Homes i Smart Buildings amb el seu potent Miniserver. Actualment és un dels líders
en aquesta tecnologia i proporciona una solució completa i integrada
d’automatització d’edificis, vivendes, indústria, comerços, granges, oficines, etc.

(Francesc Soler – CEO)
TOTSOM
TOTSOM és una companyia especialitzada en la implementació de sistemes
d'automatització industrial i robòtica, juntament amb el desenvolupament de
productes electrònics, que faciliten a les empreses del sector industrial i agrícola
l'adaptació al nou entorn digital. Gràcies a un equip multidisciplinari i a una
consolidada experiència, la companyia ofereix solucions a mesura que cobreixen
les necessitats de cada client.

(Oriol Torruella – Director General)

VOLTEC ELECTROSISTEMES
Voltec està especialitzada en solucions de sistemes i automatismes industrials.
Compten amb solucions alineades amb els paràmetres propis de la Indústria 4.0.
Ofereixen una completa gamma de serveis, des de l'enginyeria i disseny industrial,
programació (Informàtica, PLC, Panell View, Scada, etc.), quadres d'automatismes,
electrònica industrial, posada en marxa i formació a l'usuari i processos de final de
línia mitjançant robots.

(Antonio Fernández – Director Comercial)
Solucions de robotització industrial, robòtica col.laborativa o autònoma

CT SOLUTIONS
Des de CT Solutions ofereixen els següents serveis aplicables al sector: consultoria
en transformació digital, consultoria i optimització dels processos industrials, gestió
de manteniment industrial, projectes d'integració d'informació en Cloud, creació
del bessó digital i simulació de processos industrials, simulació i virtual
Commissioning, robòtica industrial i col·laborativa i digitalització d'instal·lacions
(BIM).

(Carolina Viana – Directora Tècnica)

