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Plans
Transformació
Digital



Plans de Transfomració Digital
Un Pla de Transformació Digital indica a l'empresa el camí a seguir per a incorporar les Tecnologies Habilitadores de la Indústria 4.0 

dins del model de negoci de l'empresa, amb la finalitat de mantenir-se competitiva mitjançant:

1. La reducció de costos.

2. L'augment del valor afegit dels productes i serveis actuals.

3. La generació i explotació de nous models de negoci.
Perquè un Pla de Transformació Digital?

• La preparació davant l'evolució del sector és clau per a mantenir-se 

competitius.

• La tecnologia en si mateixa no és estratègia sinó que ha d'estar alineada

amb aquesta.

• La missió i visió de l'empresa i el seu negoci imposen la necessitat

d'adoptar unes certes tecnologies.

• Hi ha un rang ampli de Tecnologies Habilitadores Digitals i no totes 

responen a les necessitats estratègiques de l'empresa.

• Permet assignar els recursos financers escassos a projectes amb alt 

potencial d'impacte.

• Permet entendre exactament què ofereix la Indústria 4.0 i quin paper pot 

jugar l'empresa dins d'aquest canvi de paradigma, disminuint la incertesa.

• En resum, permet estalviar pèrdues en prova i error en una activitat que és

obligatòria realitzar per a mantenir-se competitius en el sector i no perdre

mercat.

Industria 4.0
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Visió artificial



Visió Artificial

Apliacions

• Visió artificial per al Control de Qualitat

• Visió artificial per a la Metrologia

• Visió artificial per a la Verificació de muntatges

• Visió artificial per a la Lector de pantalles

• Visió artificial per a la Lectura de codis i caràcters (OCR)

• Visió artificial + robòtica per a bin picking

Les aplicacions de la visió artificial, en entorns industrials, 

es basen en la millora de la productivitat dels sistemes

productius. Lla visió per computador és una eina

consolidada en diversos sectors productius.

L'objectiu és la captura d'imatges d'objectes o entorn, 

processar-les, i extreure informació rellevant de l'estat dels

productes i processos, tot de manera objectiva i 

automàtica.
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Simulació de 
logística interna



Plant Simulation
Plant Simulation permet la simulació, anàlisi i optimització de processos logístics d'una planta a través d'un bessó digital d'aquesta.

Aquesta eina ajuda a optimitzar el flux de materials, la utilització de recursos i la logística per a tots els nivells de la planificació d'una planta, des 

d'instal·lacions globals o plantes locals, fins a línies de producció específiques.

Plant Simulation ajuda a crear un bessó digitals de sistemes logístics perquè pugui explorar les característiques del sistema i optimitzar el seu

rendiment. El bessó digital no sols li permet executar experiments i escenaris hipotètics sense pertorbar un sistema logístic existent, sinó que pot

utilitzar-se en el procés de planificació molt abans que s'instal·li el model físic real.

A més, les completes eines d'anàlisis ajuden a prendre les decisions correctes, basades en nombres reals processats   virtualment.

AVANTATGES
• Dimensionament de capacitats: número necessari de AGVs, maquinaria, 

cintes, etc…

• Identificació de colls d'ampolla

• Sistemes de torns i dotació de personal

• Emmagatzematge de material, posada en servei, transport, etc…

• Temps de processament i disponibilitat reals

• Validació del flux i rendiment de materials

• Prova de control del trànsit logístic (intern i extern) i alternatives de disseny

• Control i consum d'energia

• Obtenció de KPI de producció: utilització, rendiment, ROI…

• Trànsit de camions

• Manteniment de l'inventari al dia
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Simulation and 
Robotics



Automatització i robòtització de processos
Desenvoluparment i gestió de projectes de muntatge i manteniment d'instal·lacions automàtiques de logística interna, mesura, 

regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisió o execució del muntatge, manteniment i posada en 

marxa d'aquests sistemes.

Simulació dels processos d'assemblatge del producte i les interactuacions amb les eines complementàries al robot.

També s'arriba a la validació de la lògica de el PLC de la instal·lació interactuant amb la programació offline dels robots.

AVANTATGES

� Garantir amb precisió la inversió en mitjans de fabricació i 

posada en marxa.

� Millorar la productivitat del procés de planificació.

� Comprovar exhaustivament i optimitzar les situacions

d'assemblatge.

� Validar els processos de fabricació

� Optimitzar els temps de cicle

� Augmentar els nivells d'ergonomia

� Programació Offline de Robots

� Programació Offline de PLC’s
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Business Intelligence i Data Analytics

El Business Intelligence i el Data Analytics són solucions de gestió

per a la recopilació de dades i mitjançant tècniques estadístiques i 

programari especialitzat analitzar tota aquesta informació sense

processar i poder predir les tendències futures per a fer els canvis

correctes en el model de negoci. Aquestes tècniques també ajuden

els usuaris a identificar les llacunes en la gestió de les dades i les 

rectifica, proporcionant escenaris de presa de decisions eficients.

1. Anàlisi

2. Exploració

3. Modelat

4. Evaluació

5. Desplegament

Fases d’aplicació de l’anàlisi de dades



Contact us
« ... We are engineers in a global
world. Our international focus
has led us to follow our
customers wherever they need
us… »

SPAIN
• Barcelona
• Bilbao
• Cadiz 
• Madrid
• Puertollano
• Seville
• Vigo
• Ferrol
• Sabadell
• Cartagena

FRANCE
• Toulouse
• Vitrolles
• Nantes 
• Saint-Nazaire
• Paris
• Rochefort
• Bordeaux

GERMANY
• Hamburg
• Munich

PORTUGAL
• Lisbon
• Porto

UK
• Bristol

INDIA
• Bangalore

BRAZIL
• Rio de Janeiro

Our extensive network of offices all across Spain, France, 
Germany, Portugal, UK, India and Brazil are strategically 
positioned to ensure we are always close to our customers.

Thanks for your attention. More info here:
www.thectengineeringroup.com




