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“Sent i gestiona la fàbrica a temps real”

 Experts en la sensorització i captació de dades

 Produïm HARDWARE PROPI!

 Desenvolupem SOFTWARE PROPI!

“La fàbrica intel·ligent amb petites inversions”

 Comença en petit i GO BIG!

Solucions per a la indústria 4.0

Solucions que milloren els teus 

processos de producció:

 Desenvolupament

 Integració

 Consultoria

Flexibilitat en la 
captació de dades

Escalabilitat i 
fàcil instal·lació

Connectivitat i 
integració

CLIENT

INDUSTRIA

LEAN 4.0



Solucions per a la indústria 4.0

Gestió 
logística

Control i mesura
de la producció

Informació en
temps real al

lloc de treball

Traçabilitat 
d’ítems

El sensor universal intel·ligent 
6 sensors en un dispositiu wireless
amb 10 anys d’autonomia!

La plataforma avançada per 
a l’adquisició de dades

La plataforma de Business 
Intelligence per a la millora 
contínua

SMAC100

Maccion 
OEE

Kanban 4.0

BiTrace

BiDoc MaccionBI

Third party
systems

BiCaptor
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Indústria 4.0 La nostra visió
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“La tecnologia, per aportar VALOR”

VALOR = (AGILITAT + FLEXIBILITAT + QUALITAT + ?) / COST



Indústria 4.0 La nostra visió
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“Ecosistema indústria 4.0”

 Tota la cadena de subministrament

 Nous productes i serveis

 Talent i creativitat de les persones

“Full de ruta”

 Digitalitzar vs decisió tecnològica

 Minimitzar incerteses (inversió, risc i 
coneixement)

 Validesa a curt i llarg termini

“Les dades són la matèria prima de la quarta 
revolució industrial”

Selecció

Extracció 

Ús adequat

Emmagatzematge i gestió dels “residus”
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“Sent i gestiona la fàbrica a 
temps real”

 Integració IT/OT

 Temps real de les coses

Comença en petit i GO BIG!

 Integració vertical des del  
shopfloor fins als sistemes de 
IT

 Integració horitzontal per a 
una implementació escalable

 Modular i flexible per 
personalitzar la vostra millor 
solució 

 Connectivitat amb sistemes 
de tercers

Indústria 4.0 La plataforma: “SISTEMA NERVIÓS”
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Indústria 4.0 La captació de dades: “SENSORITZACIÓ”

6 sensors en un dispositiu WIRELESS amb 10 anys d’autonomia
 Distància a un objecte

 Nivell de vibracions

 Temperatura

 Orientation en 3 eixos

 Intensitat de llum

 Camp magnètic

 GEOLOCALITZACIÓ INTERIOR amb Bicaptor®
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SENSÒRICA per als processos i màquines sense
connectivitat

PROTOCOLS DE COMUNICACIO INDUSTRIAL integrats en 
vertical i en horitzontal

Sempre PROTECCIÓ DE LES DADES

Indústria 4.0 La captació de dades: “SENSORITZACIÓ”
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TEMPS REAL de les dades

“USER EXPERIENCE”

DASHBOARDS DE NEGOCI (BI)

Indústria 4.0 La monitorització: “UX i ANALÍTICA”
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 PRESÈNCIA D’OPERARI 
“OPENING TIME” a partir d’una 
detecció automàtica 
d’activitat

Indústria 4.0 Control de la producció i càlcul OEE

 VISUALITZACIÓ DE LA PLANTA Monitorització LAYOUT a temps real

 PLANIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ  ERP > MES > Màquina  Integració IT/OT
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OEE – “Eficiència global de processos productius”

 DISPONIBILITAT  Canvi de Format, averies i esperes:

Sensorització i integració a protocols industrials

 RENDIMENT Microparades i velocitat reduïda:

Comptatge de peces automàtic

 QUALITAT  Scrap i Rework Inspecció de peces a temps real:

Visió artificial i comptatge de rebuig

Indústria 4.0

Control de la producció i càlcul OEE
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 Gestió dels transports  Detecció automàtica de presència de material

 Optimització del transport més eficient  Geolocalització de materials i carretones

Indústria 4.0 Gestió de la logística interna

 Estoc a temps real 
Integració a sistema de 
gestió de material i client
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 Traçabilitat en tota la cadena de subministrament

 Control i seguiment del flux productiu

Indústria 4.0 Traçabilitat i inventari a temps real
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 Seguiment de ítems a temps real 
tecnologies de geolocalització

Indústria 4.0 Traçabilitat i inventari a temps real



15

Indústria 4.0 Traçabilitat i inventari a temps real

 Dashboard a temps real 
de les diferents 
ubicacions de material 
en una zona
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Indústria 4.0 Traçabilitat i inventari a temps real

 Dashboard del 
moviment de materials 
a temps real sobre un 
layout de planta
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Indústria 4.0 Traçabilitat i inventari a temps real

 Informació detallada 
dels contextos 
productius de cada ítem

 Seguiment i traçabilitat
del flux productiu i la 
geolocalització
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 Filtratge de continguts en funció del context productiu  Integració producció

 Digitalització de la documentació  “Zero paper”

Indústria 4.0 Informació intel·ligent al lloc de treball

Manteniment 4.0 
Checklist interactives

 Informació de KPIs a planta 
 Canals de “streaming”
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 Notificació de tasques i alarmes a temps real Mailing a responsables

 Informació direccionadaWearables

Indústria 4.0 Informació intel·ligent al lloc de treball
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Venda

Compra

Anàlisis i 

disseny

Desenvolupament 

i implantació

Suport i millora

Operativa i 

manteniment

Fabricant

Client

Preparació de la 

organització

Proves i acceptació

“Project 

Management”

Gestió del canvi

“User

Experience”

Indústria 4.0 Implementar 4.0 correctament

“Customer Success”

“temps real”

“Full de ruta”

“minimitzar risc amb petites inversions”

“talent i persones”

“connectar tota la cadena de subministrament”
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www.maccion.com
info@maccion.com

This document may be not copied, distributed, modified, translated or transmitted without MACCION’s prior written authorization. All rights reserved.

¿?

Gràcies!

Pau


