govern SMART government

Govern Obert i gestió intel•ligent de les dades a l'administració i tributs
Open government, smart management of public data and smart tax

mobilitat SMART mobility
• Gestió del transport públic
Public transport management
• Optimització de l’aparcament
Parking optimisation
• Ús de vehicles elèctrics
Electric vehicle use
• Gestió intel·ligent del trànsit
Smart traffic management

medi rural SMART rural

• Producció alimentària intel·ligent
Smart food production
• Sistemes de reg d’alta eficiència
High-efficiency irrigation systems
• Drones per al control de camps i bestiar
Drones to monitor fields and livestock
• Desenvolupament rural
Rural development

seguretat SMART security
• Sistemes predictius de seguretat
Predictive safety systems
• Videovigilància intel·ligent
Smart video surveillance
• Ciberseguretat i confiança
Cybersecurity and trust
• Drones a incendis i emergències
Drones for fire and emergency response

medi ambient SMART environment

ensenyament
SMART education

• Dispositius mòbils a l'aula
Mobile devices in classrooms
• Gestió escolar amb les TIC
School management using ICT
• Informació de l’estudiant
Student information
• Robòtica educativa.
Educational robotics

salut SMART health

• Targeta sanitària al mòbil
Health card on mobile
• Informació del temps d’espera
Waiting time information
• Telemedicina i teleassistència
Telemedicine and telehealth
• Dades obertes i dades massives
Open data and big data

• Sistemes d'eficiència energètica
Energy efficiency system
• Xarxes de districte de calor i fred
District heating and cooling networks
• Gestió de contaminació
Pollution management
• Monitorització energètica
Energy monitoring

turisme SMART tourism

economia SMART economy

Competitivitat dels sectors tradicionals i impuls de la
nova indústria de les dades
Competitiveness of traditional sectors and promotion
of the data-driven economy

• Patrons de comportament dels turistes
Tourist behaviour patterns
• Plataforma mòbil de turisme
Mobile platform for tourism
• Generació de rutes personalitzades
Personalized route generation
• Visites virtuals i realitat augmentada
Virtual visits and augmented reality

comerç SMART retail

• Comportaments de consum
Consumer behaviour
• Dades massives en el punt de venda
Big data at point of sale
• Portals i apps de comunicació
Communication portals and apps
• Sistemes de pagament
Payment systems

ciutadà SMART citizen

Capacitació, implicació i participació de la ciutadania
Citizen qualification, involvement and participation

