%Feac%FeX%űFc)c)¼ck))ckXk:F)
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FĹƋåųĹåƋ¼F
)ĹƋųåƴĜŸƋ±±ĵÆ)ĬŅƼĜIŅųÚĜkųƋåč±ØŸŅÏĜŸüƚĹÚ±ÚŅųŸÚåÎĵ°Ĺ

:FaØŎǈ±ĹƼŸÚåůŸŅüƋƵ±ųåű:aekx)ea
±Ú±ŞƋ±Ƌ±Ĭ±ĵŅÆĜĬĜƋ±Ƌ
eĵÆƖĂ±ĹƼŸ±ĬĵåųÏ±Ƌ
ĜŞųåŸìĹÏĜ±åĹƐƖ
Ş±ĠŸŅŸſĵæŸÚåŎţĂǈǈ
ÏĬĜåĹƋŸĜĂǈţǈǈǈƚŸƚ±ųĜŸØ
Ïĵ±ĹæŸƚĹ±åĵŞųåŸ±
ÚåŸåĹƴŅĬƚŞ±ÚŅų±Úå
ŸŅüƋƵ±ųåĜÚåŸåųƴåĜŸ
±ŸŸŅÏĜ±ƋŸ±±ŧƚåŸƋØŧƚå
ŅüåųåĜƻĬ±Ï±ÚåĹ±Úå
ƴ±ĬŅųÏŅĵŞĬåƋ±ţ{ĬºŸƋĜÏŸ
±Ƌ±ƼØųÆ±ŸåųØ±Ĭĵ±ųƋØ
aåųÏåÚåŸåĹǄØFĹÚų±
Ņ8åųųŅƴĜ±ĬŸņĹ±ĬčƚĹŸ
ÚåĬŸŸåƚŸÏĬĜåĹƋŸţ

ôŪ)ĹŧƚìÏŅĹŸĜŸƋåĜƻåĬŸåƚ ŸŅüƋě
Ƶ±ųå:Faũ
És un software multiplataforma
(client Windows, web, app Android i W. Mobile), escalable (tenim clients amb un usuari i clients
amb més de 5.000 treballant amb
la mateixa versió del software), que
cobreix totes les necessitats relacionades amb la gestió dels actius
i el manteniment. Ja n’hem fet més
de 10 versions.

hem apostat per reforçar les eines de mobilitat sense necessitat de cobertura contínua, que
fan que el treball en mobilitat
sig ui realment ef icaç, i també
disposem d’una eina business

ŮåĹĜĵųºƋĜŅŸ
ÚűåŸƋ±ĬƴĜŧƚåŞŅÚåĹ
±ųųĜÆ±ų±ĬƐǈŢåĬ
ŞųĜĵåų±ĹƼĜ±ĵÆ
ƚĹ±±ĵŅųƋĜƋǄ±ÏĜņåĹ
ĹŅĵæŸŸĜŸĵåŸŅŸŰ

 ôŪFÏŅĵųåƴåųƋåĜƻ±ŧƚåŸƋ ŸŅüƋě
Ƶ±ųååĹŸåųƴåĜŸĜÆåĹåĀÏĜŸŞåų±Ĭ
ÏĬĜåĹƋũ
Amb GIM fem que la tasca de
gestió d’actius i manteniment sigui àgil, dinàmica i que es converteixi en un valor afegit i no en
una càrrega o un llast econòmic. I
controlem tota la cadena de valor,
des de la creació del software, la
seva adaptació, suport, implantació i fins i tot l’allotjament de les
aplicacions.

 ôŪ:FaĘ±ųåŸĜŸƋĜƋÆæåĬåĵåĹƋŸ
ÏŅĵĬ±ĵŅÆĜĬĜƋ±ƋŅåĬÏĬŅƚÚũ
GIM ja va començar a adaptarse a la mobilitat fa 10 anys perquè els seus usua ris esta n en
consta nt mov iment a l ser els
enca rregats de ma nteniment.
El nost re software és una solució molt ava nçada , t a nt en
l’aspecte f unciona l com en el
tècnic, que s’adapta a les necessitats del client i al seu treball,
per això en les noves versions

intelligence molt intuïtiva i potent per a l’anàlisi de la informació i l’ajuda en la presa de
decisions. Fins i tot hem afeg it al nostre ser vei el control
d’etiquetes NFC.
 ôŪFåĬÏŅŸƋŞåų±ĬÏĬĜåĹƋũ
Hem canviat el model de negoci i ens hem adaptat fàcilment a
les modalitats de SAAS, de pagament per ús, davant el model
de llicència. I amb això encara
li donem més facilitats al client
a l’hora de contractar els nostres

)ĹƋųåƴĜŸƋ±±ĵÆečƚŸƋĝĹc±ƴ±ųųŅØ)kÚåXĘĜĹčŸ

 ôŪ}ƚìŸĜčĹĜüĜÏ±ŮXĘĜĹčŸÏųå±
ųåčĬåŸŞåųŧƚìåĬŸÚĜŸŞŅŸĜƋĜƚŸƋųåě
Æ±ĬĬĜĹŞåų±ƚĹŰũ
La idea és que les persones tinguin la
possibilitat de crear els seus propis
serveis. Les regles són una manera
senzilla d’automatitzar tasques. Per
exemple, si estic arribant a casa, que
sigui el meu cotxe qui li digui a l’aire
condicionat que s’engegui, als llums

 ôŪcŅĘŅü±Ĺģ±ũ
Sí que ho fan, però per separat i de

forma automàtica però sense tenir
en compte variables que sí que incorpora Lhings. Ara imagini’s que
junts puguin interactuar per fer-li
la vida més fàcil.

Xű±ŞĬĜÏ±ÏĜņÚåXĘĜĹčŸ
XĘĜĹčŸ åŸ Æ±Ÿ± åĹ ĬűåÏŅŸĜŸƋåĵ± Úå ÚĜŸŞŅŸĜƋĜƚŸ Ĝ ŸĜŸƋåĵåŸ ŧƚå ƋĜĹě
čƚĜĹÏ±Ş±ÏĜƋ±ƋÚåÏŅĹĹåÏƋ±ųěŸåĜŸĜčƚĜĹÏŅĵŞ±ƋĜÆĬåŸţ+ŸŞåų±Ĝƻŋŧƚå
ŸűŅüåųåĜƻåĹ Úå üŅųĵ± ŅÆåųƋ±Ø Şåųŧƚì ü±ÆųĜÏ±ĹƋŸ Ĝ ŞųŅƴåĠÚŅųŸ Úå Ÿåųě
ƴåĜŸ ŞƚčƚĜĹ üºÏĜĬĵåĹƋ Ę±ÆĜĬĜƋ±ų åĬŸŸåƚŸ ŞųŅÚƚÏƋåŸţ XĘĜĹčŸ Ƌæ ±ÏŅųÚŸ
±ĵÆ Ɩǈ ü±ÆųĜÏ±ĹƋŸ ƋåÏĹŅĬŋčĜÏŸ Şåųŧƚì ŸĜčƚĜĹ ÏŅĵŞ±ƋĜÆĬåŸ ±ĵÆ åĬŸ
ŸåƚŸÚĜŸŞŅŸĜƋĜƚŸţ

serveis. A més a més, mantenim
les ràtios d’estalvi, que poden
arribar a ser del 30% el primer
any i amb una amortització en
només sis mesos.
ƵƵƵţƋÏĵ±ĹţÏŅĵ
åĬţĿƐƖĿŎƀƀƅƅ

 ôŪaĜĬĬŅųåĵ ĬåŸ ŞųåŸƋ±ÏĜŅĹŸ
ÚåĬŸ ĹŅŸƋųåŸ ÚĜŸŞŅŸĜƋĜƚŸ ±ĵÆ
XĘĜĹčŸũ
Diguem que es potencien a l’estar
connectats. Ja no serien un element aïllat, ara poden formar part
d’experiències amb altres productes i
al mateix temps multiplicar les seves
funcionalitats. Lhings fa que aquesta
connectivitat tingui un sentit.

XĘĜĹčŸæŸƚĹ±ŞĬ±Ƌ±üŅųĵ±ÏĬŅƚÚŧƚåŞåųĵåƋ±ƋŅƋ±ĬĬŋŧƚååŸÏŅĵƚĹĜÏ±±ĜĹƋåųě
ĹåƋŞŅÚåųųåĬ±ÏĜŅĹ±ųěŸåØĜĹƋåų±ÏƋƚ±ųĜĀĹŸĜƋŅƋÏŅĵŞ±ųƋĜųěŸå±ĵÆ±ĬƋųåŸŞåųŸŅĹåŸţ
eŧƚåŸƋ±ŸƋ±ųƋěƚŞƴ±čƚ±ĹƼ±ųØåĬƖǈŎĉØĬűFĹƋåųĹåƋŅüĘĜĹčŸ%åƴåĬŅŞåųĘ±ĬĬåĹčå
Úå±Ĺ8ų±ĹÏĜŸÏŅŞ±ƋųŅÏĜĹ±ƋŞåųkų±ÏĬåţ
que s’obrin i als tendals de la terrassa que es despleguin.

Ïĵ±ĹĘ±ÚåŸåĹƴŅĬƚŞ±ƋƚĹ±
åĹčĜĹƼåųĜ±ÚåŞųåŸ±ŠĹŅĜĹƴ±ě
ŸĜƴ±šÚåÚ±ÚåŸÚåƋåĵŞŸųå±Ĭ
Şåų ± ƴåĘĜÏĬåŸ ŧƚå ŞųŅŞŅųě
ÏĜŅĹ±ĜĹüŅųĵ±ÏĜņÚűŅÚŋĵåƋųåØ
ĘŅųåŸÚåüƚĹÏĜŅĹ±ĵåĹƋØƋåĵě
Şåų±ƋƚųåŸÚűŅĬĜØ±ĹƋĜÏŅĹčåĬ±ĹƋØ
Ïºųųåč±ÚåĵŅƋŅųØ±ÏƋĜƴ±ÏĜņŅ
ĹŅÚåŸĜŸƋåĵåŸåƻƋåųĹŸĵƚĹě
Ƌ±ƋŸåĹåŧƚĜŞŸŞųĜĹÏĜŞ±ĬŸØƜŸÚå
üųåØ ±ÏÏåĬåų±ÚŅųØ åĵÆų±č±Ƌčå
Ĝ üĜĹŸ ± ƀǈ ƴ±ųĜ±ÆĬåŸ ŠÚåŞåĹě
ÚåĹƋŸ ÚåĬ ĵŅÚåĬ Úå ƴåĘĜÏĬåšØ
± ĵæŸ Úå ĬåŸ ŞŅŸĜÏĜŅĹŸ ĜĹŸě
Ƌ±ĹƋºĹĜåŸ Ĝ ĘĜŸƋŋųĜŧƚåŸØ ÏŅĹě
ƋųŅĬ Úå ųƚƋ± ± ŸåčƚĜųØ ÏŅĹƋųŅĬ
ÚåƋåĵŞŸÚűĜĹ±ÏƋĜƴĜƋ±ƋØŸåčƚĜě
ĵåĹƋÚűåĹƋųåčƚåŸØåƋÏţ:FaĬĬåě
čåĜƻĬåŸÚ±ÚåŸÚåĬåŸƴ±ųĜ±ÆĬåŸ
ŧƚåŸűåŸƋ±ĹĵåŸƚų±ĹƋØ±ĜƻĝÏŅĵ
åĬŸÏŅÚĜŸÚű±ƴ±ųĜ±ĹŅƋĜüĜÏ±ƋŸŞåĬ
ƴåĘĜÏĬåĜčåĹåų±åĹƋåĵŞŸųå±Ĭ
ĬåŸŅųÚųåŸÚåƋųåÆ±ĬĬŞųåƴåĹƋĜě
ƴåŸØÏŅųųåÏƋĜƴåŸĜŞųåÚĜÏƋĜƴåŸØĜ
ĬåŸĜĹÏŅųŞŅų±±ĬŸüĬƚƻŅŸÚåƋųåě
Æ±ĬĬÚåĬÏĬĜåĹƋţ

da a optimitzar recursos, estalviar
i oferir millors serveis.

ŮeĵÆXĘĜĹčŸĬ±ÏŅĹĹåÏƋĜƴĜƋ±ƋÚåĬŸ
ÚĜŸŞŅŸĜƋĜƚŸÏŅÆų±ŸåĹƋĜƋŰ

ôŪX Ę Ĝ Ĺ č Ÿ  æ Ÿ  ƚ Ĺ åƻå ĵ Ş Ĭ å
ÚűĜĹƋåųĹåƋÚåĬåŸÏŅŸåŸŠFŅšũ
No, va una mica més enllà, ja que
és un habilitador d’aplicacions
i serveis reals basats en les capacitats que els ofereix aquesta
tecnologia.

:FaƋ±ĵÆæåĹ
āŅƋåŸ

 ôåĵÆĬ± ĵŅĬƋ ŅųĜåĹƋ±Ƌ ± Ĭ±
ÚŅĵŋƋĜÏ±ţ
Només és un exemple. Comptem
amb clients que són grans cadenes
hoteleres, empreses que fabriquen
mobiliari d’exterior i col·loquen
xips al seu producte, o companyies
asseguradores i campus universitaris. A les empreses Lhings les aju-

 ôŪŅĵŸűĜĹŸƋ±Ĭ_Ĭ±XĘĜĹčŸĜŧƚĜĹ
ÏŅŸƋƋæũ
Lhings és d’accés obert. Ara mateix podria crear un compte i entrar-hi mitjançant la seva web o la
seva app. No obstant, necessitarà tenir dispositius compatibles o algú
que els comparteixi amb vostè. És
un cloud amb model SaaS, que comença amb un pla gratuït i després
es basa en el nombre de dispositius
i trucades al servidor.

ƵƵƵţĬĘĜĹčŸţÏŅĵ

Ɩ

%Feac%FeX%űFc)c)¼ck))ckXk:F)

)ĹƋųåƴĜŸƋ±±ĵÆ±ųĬåŸaŅĹŸņØųåŸŞŅĹŸ±ÆĬåÚåųåĬ±ÏĜŅĹŸÏŅĵåųÏĜ±ĬŸØĜa±ĹåĬ:´ĵĜǄØųåŸŞŅĹŸ±ÆĬåÚåĬ
ÚåŞ±ųƋ±ĵåĹƋÚű)ĀÏĜìĹÏĜ±)ĹåųčìƋĜÏ±ÚűFbUjjƉåĹčĜĹååųĜĹč

Ů)ŸŞ±ĹƼ±ĵ±ųÏ±ƋåĹÚìĹÏĜ±×ĵ±ĹƋåĹĜųěŸå
±Ĭ±Ïƚ±Úű)ƚųŅŞ±åĹÚåŸåĹƴŅĬƚŞ±ĵåĹƋŰ
XűåŸÏ±Ĭü±ĵåĹƋčĬŅÆ±ĬæŸƚĹüåƋØåĹÏ±ų±ŧƚåĹŅĘŅ
æŸƋ±ĹƋ±ÏŅĹŸåčƚĜųåĬŸŅÆģåÏƋĜƚŸĵ±ųÏ±ƋŸŞåĬŧƚåü±
±åĀÏĜìĹÏĜ±åĹåųčìƋĜÏ±Şåųųå±ĬĜƋǄ±ųƚĹÏųåĜƻåĵåĹƋ
ŸŅŸƋåĹĜÆĬåţ}ƚåÚ±ĵŅĬƋ±üåĜĹ±ŞåųüåųØĜFcUkk)Ĺě
čĜĹååųĜĹčØåĵŞųåŸ±ÚűåĹčĜĹƼåųĜ±ĜÏŅĹŸƚĬƋŅųĜ±ØŸűĘ±
ŞŅŸ±Ƌĵ±ĹŸ±ĬűŅÆų±ţ
ôŪ}ƚĜĹŸŸņĹåĬŸŞųĜĹÏĜŞ±ĬŸÚåŸ±ě
Ā±ĵåĹƋŸ±ŸƚŞåų±ųåĹĬ±ųåÏåųÏ±
ÚåĬűåĀÏĜìĹÏĜ±åĹåųčìƋĜÏ±ũ
La principal barrera és ideològica.
La sensació d’això no és cosa meva, la
desconﬁança a una cosa que es creu
que és una moda. Sens dubte el gran
repte és la consciència global.

 ôX± ĜĹÚƜŸƋųĜ± Úå Ĭű±ƚƋŅĵŋÆĜĬ
åŸƋº ŞŅŸ±ĹƋ åŸŞåÏĜ±Ĭ ±ƋåĹě
ÏĜņ ±Ĭ ƴåĘĜÏĬå åĬìÏƋųĜÏØ ŪåŸƋåĵ
ŞųåŞ±ų±ƋŸũ
Quan pensem en vehicles elèctrics
(VE) sorgeixen dos dubtes: la seva
autonomia i la seva càrrega. Quan
l’autonomia arribi als 300 km estarem davant una realitat impara ôŪ} ƚ Ĝ Ĺ ±  æ Ÿ  Ĭ ±  Ÿ Ĝ Ƌ ƚ ± Ï Ĝ ņ ble. Actualment, grans ciutats com
Úű)ŸŞ±ĹƼ±åĹåĬĵ±ųÏåƚųŅŞåƚũ Barcelona i Madrid han invertit
Espanya marca tendència pel que bastant en la implantació de punts
fa a desenvolupament: mantenir el de càrrega en zones públiques. A
país a la cua d’Europa. Un exemple nivell privat, els particulars pioclar, entre altres, és la transposició ners s’han trobat amb algunes dide la Directiva Europea 2012/27/ ﬁcultats. En aquest sentit, INKOO
UE. Espanya torna a ser l’última va organitzar el 24 d’abril d’aquest
a adaptar-la a la seva legislació in- any la I jornada informativa sobre
terna. La promoció de tecnologies els punts de càrrega, on vam aborverdes com el vehicle elèctric, per dar temes com els últims canvis
exemple, segueix sent una gran en la normativa i vam oferir soluassignatura que ens entestem a cions per a particulars i aparcaments comunitaris.
suspendre.

 ôŪ}ƚìæŸĬ±ĵåƋŅÚŅĬŅčĜ±X)ec
ĜŧƚĜĹ±ųåĬ±ÏĜņƋæ±ĵÆĬűåĀÏĜìĹÏĜ±ũ
El LEAN (o manufactura esvelta)
busca, en primer lloc, eliminar la
deixalla dels processos i reestructurar-los per fer-los més eficients,
ràpids i àgils a l’hora de respondre a les necessitats dels clients.
INKOO compta amb un equip
d’enginyers i tècnics especialitzats en aquesta metodologia per
assessorar tant pimes com grans
empreses en la millora dels seus
processos productius. Internament hem desenvolupat ToBe-

)ĹƋųåƴĜŸƋ±±ĵÆIŅųčå:ųŅŸØÏŅüƚĹÚ±ÚŅųĜÚĜųåÏƋŅųåƻåÏƚƋĜƚÚå
ŅüƋƵ°ųåƉ:ųååĹĘŅƚŸå

ŮŅüƋƵ±ųå:ųååĹĘŅƚŸåŞŅųƋ±
ĬűåĀÏĜìĹÏĜ±±ƋŅƋŸåĬŸºĵÆĜƋŸŰ
)ĬÆŅĹüƚĹÏĜŅĹ±ĵåĹƋÚűƚĹ±åĵŞųåŸ±ųåŧƚåųåĜƻƚĹ±čåŸƋĜņ±ĬƋ±ĵåĹƋ
ŞųŅüåŸŸĜŅĹ±ĬĜĬåŸŸŅĬƚÏĜŅĹŸÚåŸŅüƋƵ±ųåŸņĹÚåÏĜŸĜƴåŸŞåųĵĜĬĬŅų±ųěĬ±ţ
ŅüƋƵ±ųå:ųååĹĘŅƚŸåŅüåųåĜƻŸŅĬƚÏĜŅĹŸ±±ŧƚåŸƋåŸĹåÏåŸŸĜƋ±ƋŸţ
ôXű±ĬƋ± ÚĜŸŞŅĹĜÆĜĬĜƋ±Ƌ Ĝ
Ĭ±ÏŅĹƋĜĹƚĠƋ±ƋÚåĹåčŅě
ÏĜ æŸ ĬűåŸŞåÏĜ±ĬĜƋ±Ƌ Úå
ŅüƋƵ±ųå:ųååĹĘŅƚŸåţţţ
ŪŧƚìŸĜčĹĜĀÏ±±Ĝƻŋũ
Solucions que garanteixen
que en cas que hi hagi un
problema que pugui afectar els usuaris, aquests
puguin seguir treballant
gairebé sense adonar-se’n.
És per a les aplicacions
crítiques. Inicialment va
començar per a clients
grans, però s’ha anat popularitzant, se n’ha anat rebaixant el cost i a
poc a poc l’hem instal·lat en negocis més petits. A part d’aquesta especialització, som forts
en desenvolupament de software i ara intentem aplicar aquesta experiència en una branca nova d’activitat.
 ôŪ}ƚĜĹæŸåĬŞųĜĹÏĜŞ±ĬŅÆģåÏƋĜƚÚű±ŧƚåŸƋ±
ĹŅƴ±Æų±ĹÏ±ũ
Estem experimentant amb una tecnologia
DCIM per millorar la gestió de centres de dades grans i mitjans. Un centre de dades té una infraestructura i una operació, i tot això d’alguna
manera s’ha de gestionar: seguir els consums
d’energia, els punts de calor, on es pot estalviar,
etc. Tots aquests elements els controla aques-

Lean®, una nova eina holística
perquè les empreses puguin gestionar de forma autònoma l’avanç
en els diferents elements i poder
crear així un pla d’acció per millorar contínuament el rendiment
dels seus negocis.

)ŸŞŅƋÚĜųŧƚåFcUkkƴ±ĹæĜƻåų±
Ĭ±ü±ÏƚĬƋ±ƋÚű)ĹčĜĹƼåųĜ±FĹÚƚŸƋųĜ±Ĭ
Úå±ųÏåĬŅĹ±Øģ±ŧƚååĬŸŸåƚŸŸŅÏĜŸ
ƴ±ĹŸŅųƋĜųÚű±ĬĬºţŅƋĜ±ĜƻŋØåĬŞųŅģåÏě
ƋååĵŞųåŸ±ųĜ±ĬåŸƴ±ÏŅĵåĹÓ±ų±
čåŸƋ±ųƚĹŸ±ĹƼŸÚåŸŞųæŸÚű±Ï±Æ±ų
åĬŸåŸƋƚÚĜŸţ±ĹæĜƻåųŸåĹƋĬ±ƋĝŞĜÏ±
åĹčĜĹƼåųĜ±ÚűŅĀÏĜĹ±ƋìÏĹĜÏ±ØčåŸě
ƋĜŅĹ±ĹƋƋŅƋ±ĵåĹ±ÚåŞųŅģåÏƋåŸÚå
ųåĘ±ÆĜĬĜƋ±ÏĜņĜĜĹŸƋ±Ĭ_Ĭ±ÏĜŅĹŸåĬìÏě
ƋųĜŧƚåŸØåĹƋųå±ĬƋųåŸţ{åųŋåĬƖǈŎƐ
ƴ±Ĺ ÚŅĹ±ų ƚĹ ĹŅƚ åĹüŅÏ±ĵåĹƋ
± Ĭ± Ÿåƴ± ±ÏƋĜƴĜƋ±Ƌ ±ÏŅĵŞ±ĹƼ±Ƌ
ÚåĬű±ÚŅŞÏĜņÚűƚĹĹŅƚĬåĵ±×Ůå
čųååĹƋĘåüƚƋƚųåŰØƚĹåĹüŅÏ±ĵåĹƋ
ƴåųÚÏ±Ş±ĬűåĀÏĜìĹÏĜ±åĹåųčìƋĜÏ±Ø
ĬåŸåĹåųčĜåŸųåĹŅƴ±ÆĬåŸĜĬåŸƋåÏě
ĹŅĬŅčĜåŸŸŅŸƋåĹĜÆĬåŸţ

i ús eﬁcient de l’energia i el desenvolupament continu de productes
i serveis per seguir aportant valor
afegit als nostres clients. El nostre enfocament disciplinat i rigorós ens avala i la satisfacció dels
nostres clients ens enorgulleix.

 ôŪ}ƚĜĹ±æŸĬ±ĀĬŅŸŅĀ±ŧƚåÚåě
ĀĹåĜƻFcUkkũ
A INKOO volem posar l’enginyeria
i els avenços tecnològics a l’abast
de tothom. Els principis fonamentals són: eliminar deixalles i ineﬁciències en els processos, la gestió

ƵƵƵţĜĹĩŅŅţåŸ
åĬţĿƐĂĂŎŎĉƀƀ

)ĹƋųåƴĜŸƋ±±ĵÆeĹƋŅĹĜ:ų±ƚŞåų±ØčåųåĹƋÚåFƉĵ°ųƋƉ8°ÎƋŅųƼ

Ů)ŸƋåĵÚ±ƴ±ĹƋÚåĬ±
FųåƴŅĬƚÏĜņĜĹÚƚŸƋųĜ±ĬŰ
eFĵ±ųƋ8±ÏƋŅųƼæŸƚĹ±åĵŞųåŸ±čĬŅÆ±ĬĜƋǄ±Ú±ĜåŸŞåÏĜ±ĬĜƋǄ±Ú±åĹ
åĬÚåŸåĹƴŅĬƚŞ±ĵåĹƋĜĬ±ÏŅĵåųÏĜ±ĬĜƋǄ±ÏĜņÚåŸŅüƋƵ±ųååĹåĹƋŅųĹ
ĜĹÚƚŸƋųĜ±ĬŞåų±Ĭ±ĵĜĬĬŅų±ÏŅĹƋĝĹƚ±ØĬűŅŞƋĜĵĜƋǄ±ÏĜņÚåųåÏƚųŸŅŸØĬű±ƚě
ƋŅĵ±ƋĜƋǄ±ÏĜņĜĬ±āåƻĜÆĜĬĜƋǄ±ÏĜņÚåĬ±ŞųŅÚƚÏÏĜņţ

ôŪ}ƚĜĹŸŞųŅÚƚÏƋåŸĜŸåųě
ƴåĜŸ ŅüåųåĜƻ eF ĵ±ųƋ
8±ÏƋŅųƼũ
TAI disposa d’un sistema
MES (QPlant) que permet
ôŪXåŸ åĵŞųåŸåŸ ĜĹƴåųě realitzar un seguiment de
ƋåĜƻåĹ åĹ ĬűåüĜÏĜìĹÏĜ± tot el que està passant a la
åĹåųčìƋĜÏ±ũ
planta, com el control de la
El client adopta aquesta producció, els consums, les
solució quan el convences incidències, el seguiment
que representa un estalvi de va riables de procés,
econòmic. La gestió de cen- manteniment, traçabilitat,
tres de dades inclou molts qualitat, OEE, QRM, etc.
elements: tècnica de sistema, servidors, cablejat,  ôŪ}ƚĜĹ±ĵåĹ±ÚåÏĬĜåĹƋŸÚåĵ±ĹåĹåĬŸ
tota mena d’infraestructures físiques, com els ŸåƚŸŸåųƴåĜŸũ
equips d’aire condicionat, etc. DCIM aporta eﬁ- El nostre client, del món de la manufacciència en tots els àmbits.
tura, té la necessitat de millorar els seus
processos de manera contínua i per fer ôŅĵ±ÚĜųåÏƋŅųåƻåÏƚƋĜƚØŪÚåŧƚìŸå ho necessita informació constantment, i
ŸåĹƋĵæŸŅųčƚĬĬņŸũ
és aquí on intervenim nosaltres: donem
De la nostra ﬁlosoﬁa: ser pocs, ser molt bons i visibilitat al que és invisible i, per tant,
prestar molt bons serveis. Això en realitat ho objectivitat al que és subjectiu, i a més
diuen tots, però nosaltres intentem portar-ho assegurem qualitat i f lexibilitat. Tenim
a terme com a prioritat màxima. Aquesta visió clients de sectors com l’alimentació (Kraconverteix el resultat econòmic en un efecte ft, Codorníu, Frit Ravich, Maheso, Eurosecundari, però que arriba sempre si es com- pastry, etc.), l’automoció (TI Automotive
pleixen aquestes condicions.
Systems, Metaldyne, Chassix, SMP, etc.), el
plàstic (Tatay, Saplex, Renolit, EDV, etc.),
les arts gràfiques-paper (Alzamora, ImƵƵƵţŸƵčųååĹĘŅƚŸåţÏŅĵěåĬţĿƐƖĂƐŎƅĂǈ
presia, Apli, Goma Camps), etc.
ta aplicació. Té una gran
capacitat per, entre altres
coses, augmentar l’eﬁciència
energètica.

ŮåčųååĹƋĘå
üƚƋƚųåŰ

 ôŪeĵÆƋ±ĹƋŸÏ±ĹƴĜŸƋåÏě
ĹŅĬŋčĜÏŸØ Ï±Ş ŅĹ ŸűåŸƋº
ŅųĜåĹƋ±ĹƋeFũ
Estem davant de la IV revolució industrial, també anomenada indústria
4.0, on les smart facto ries aniran substituint els
sistemes de ma nufact ura tradicional, el món de
la internet de les coses, on
la intel·ligència es va desplaçant cap als elements i
és aquí on TAI està fent la seva aposta a
través del software, que siguin els mateixos
elements els que decideixin des d’una configuració establerta per l’usuari. Ha de ser
el producte qui parli amb la màquina i indiqui com s’ha de fabricar en cada moment
amb l’objectiu de donar la màxima flexibilitat al sistema productiu.

ƵƵƵţƋ±ĜŸĵ±ųƋü±ÏƋŅųƼţÏŅĵ
åĬţĿƐƖĿíŎĂŎǈ

FĹƋåųĹåƋ¼F
)ĹƋųåƴĜŸƋ±±ĵÆeĹƋŅĹĜŅc±ƴ±ųųŅØÚĜųåÏƋŅųčåĹåų±ĬÚå%ěXĜĹĩƉFÅåųĜ°

Ɛ

)ĵŞųåŸ±ĬĝÚåų

XĬ±ųÚĜčĜƋ±ĬĜĹƋåĬ_ĬĜčåĹƋ
ÚåŸÚåĵŋÆĜĬŸĜƋ±ƚĬåƋåŸ
)ĬŸÚĜŸŞŅŸĜƋĜƚŸĵƼÚĬĜĹĩBŅĵåØŧƚååŸÏŅĹĹåÏƋåĹ±Ĭ±ƻ±ųƻ±ƵĜěĀÚŅĵìŸƋĜÏ±Ĝ
åŸčåŸƋĜŅĹåĹÚåŸÚűƚĹ±±ŞŞčų±ƋƚĠƋ±Øƴ±ĹĵŅĬƋĵæŸåĹĬĬºÚűåĹÏåĹÚųåŅ±Ş±č±ų
åĬåÏƋųŅÚŅĵìŸƋĜÏŸØŞåųĵåƋåĹÏųå±ų±ƚƋŅĵ±ƋĜƋǄ±ÏĜŅĹŸĜĹƋåĬ_ĬĜčåĹƋŸ±ÏƋĜƴ±ÚåŸŞåĬ
ĵŅƴĜĵåĹƋØƴåƚųååĹÚĜųåÏƋåŧƚìåŸƋºŞ±ŸŸ±ĹƋ±Ï±Ÿ±ĹŅŸƋų±ĜųåÆųåĹŅƋĜĀÏ±ÏĜŅĹŸ
ŸĜĘĜĘ±ĵŅƴĜĵåĹƋŅŸŅţ

%ěXĜĹĩæŸƚĹÚåĬŸü±ÆųĜÏ±ĹƋŸÚűĜĹüų±åŸƋųƚÏƋƚųåŸÚåĹåƋƵŅųĩĜĹčĬĝÚåųŸ±ĹĜě
ƴåĬĬĵƚĹÚĜ±ĬØĜü±Ɩí±ĹƼŸŧƚåŞųŅŞŅųÏĜŅĹ±ŞųŅÚƚÏƋåŸĜĹĹŅƴ±ÚŅųŸĜÚű±ĬƋ
ųåĹÚĜĵåĹƋţ%ƚų±ĹƋ±ŧƚåŸƋƋåĵŞŸØ%ěXĜĹĩĘ±ÚĜŸŸåĹƼ±ƋØÚåŸåĹƴŅĬƚŞ±ƋĜü±ě
ÆųĜÏ±ƋŸŅĬƚÏĜŅĹŸÚåÏŅĹĹåÏƋĜƴĜƋ±Ƌ±ƻ±ųƻåŸĜĜĹƋåųĹåƋŞåų±åĵŞųåŸåŸĜÏŅĹě
ŸƚĵĜÚŅųŸØĜŸűĘ±ÏŅĹƴåųƋĜƋåĹĬűƜĹĜÏŞųŅƴåĠÚŅųÏ±Ş±ÓÚűŅüåųĜųƚĹ±ŸŅĬƚÏĜņ
ƚĹĜĀÏ±Ú±±ĵÆºĵŞĬĜåŸč±ĵĵåŸåĹåĬŸŸåčĵåĹƋŸÚåŸƵĜƋÏĘĜĹčØƵĜěĀØ
ųŅƚƋĜĹč e%Xx±ÆĬåØĵŅÆĜĬĜƋ±ƋƐ:xĉ:Øåĵĵ±č±ƋǄåĵ±ƋčåØƴĜÚåŅƴĜčĜě
ĬºĹÏĜ±F{ĜĬĬ±ųÚĜčĜƋ±Ĭţ

Ů{åųĵåƋÏŅĹƋųŅĬ±ų
åĬŸåĬåÏƋųŅÚŅĵìŸƋĜÏŸ
åĹųåĵŅƋØåĬ
ÏŅĹŸƚĵåĬìÏƋųĜÏ
ĜåƴĜƋ±ųåĹŸƚųƋŸŰ
ment utilitzant un mòbil o una tauleta. Però el més destacable és que,
en conjunt, aquests productes poden conﬁgurar-se a través de l’app
per interactuar entre ells i programar seqüències que creïn un entorn
de domòtica intel·ligent.

ôŪ}ƚìæŸĵƼÚĬĜĹĩBŅĵåũ
És un complet ecosistema de
domòtica que permet convertir qualsevol casa en una llar
intel·ligent, i permet fer-ho amb
un clic al mòbil o la tauleta. A partir de quatre productes connectats
a la xarxa wi-ﬁ de casa i controlats mitjançant l’aplicació gratuïta

mydlink Home, disponible per a
iOS/Android, els usuaris poden supervisar, automatitzar i controlar
casa seva fàcilment des del seu sofà
o des de qualsevol lloc si disposen
de connexió a internet.
 ô{±ųĬĜűĹŸÚåĬŸŧƚ±ƋųåŞųŅÚƚÏě
ƋåŸÏŅĹĹåÏƋ±ƋŸţ

La gamma consta d’un endoll
intel·ligent (DSP-W215), un sensor de moviment (DCH-S150) i
dues càmeres de videovigilància
(DCS-935L i DCS-5010L). Individualment, cada un d’aquests dispositius ofereix als usuaris control
i visió immediata de casa seva des
de qualsevol lloc i en qualsevol mo-

 ô {ŅŸ ĜűĹ Ÿ ±ĬčƚĹ åƻå ĵŞ Ĭå
ŞųºÏƋĜÏÚåŧƚìŞŅƋüåų±ŧƚåŸƋ
ŸĜŸƋåĵ±ţ
Per exemple, si el sensor detecta
moviment a l’entrada de la casa,
s’encendrà el llum de la sala connectat a l’endoll intel·ligent, que
també ens pot ajudar a estalviar
energia, ja que ens informa del
consum de cada electrodomèstic.
També es poden programar des
del mòbil perquè vagin escalfant la
casa o fent el sopar per quan arribem a casa, o apagar-los a distàn-

Confía en
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cia si hem sortit i ens els hem deixat
encesos. A més, el sensor de moviment o les càmeres ens enviaran
alertes push amb cada detecció i
des d’aquell moment decidirem quina acció es desencadena, si l’encesa
o apagat d’algun aparell o sistema
connectat a l’endoll intel·ligent o
simplement l’alerta que ens indicarà que és el moment d’accedir a
les càmeres de videovigilància per
veure què està passant.
 ôŪŅĵŸűĜĹŸƋ±Ĭ_Ĭ±åĬŸĜŸƋåĵ±ũ
Amb la connexió al router domèstic
per wi-ﬁ, és tan senzill com prémer
el botó WPS per sincronitzar-los.
La conﬁguració es fa des de la mateixa app i s’inicia escanejant amb
el mòbil el codi QR que hi ha a la
targeta inclosa a la caixa. A partir d’aquí simplement s’ha de crear
o utilitzar un compte mydlink ja
existent per començar a gestionar
els dispositius en remot a través de
l’aplicació gratuïta mydlink Home,
que és intuïtiva i molt fàcil d’usar.
åŸěŸ±ĬåŸÄÚĬĜĹĩţÏŅĵ
ĿƐĉǈĿǈƀƀǈ
ƵƵƵţÚĬĜĹĩţÏŅĵ
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