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Directori banc d'empreses difusió general
Video promocional banc d'empreses 4.0
Difusió general banc d'empreses 4,0
Video presentació Task Force 4.0
Banc d'empreses 4.0 promoció video de youtube
Task Force Indústria 4.0
Recull de premsa del Gremi de tallers de reparació i venda d'automòbils i recanvis de Sabadell i la província de
Barcelona
El coneixement de la indústria 4,0 és clau per als estudiants de Formació Professional
Publicació anàlisi: El coneixement de la Indústria 4.0 és clau per als estudiants de Formació Professional per Felip
Fenollosa
El coneixement de la #Indústria40 és clau per als estudiants de Formació Professional #FP - https://bit.ly/2Frgfki amb
@ffenollosa via @VIAEmpresa #SPMi40
Empreses participants al programa Task Force
VI JORNADA TASK FORCE 6 de juny de 9:30 a 11:30 ...
REALITAT VIRTUAL I AUGMENTADA APLICADA A L'EMPRESA (20 hores)
Coneix l'ús i pràctiques de la Realitat Virtual i Augmentada i inicia't en la seva programació.

L'informatiu paper
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622 - Pàg. 14 Anunci activitats indústria 4.0

L'informatiu paper

24/05/2019

Twitter
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622 - Pàg. 14 Nova jornada Task Force per impulsar la indústria 4.0
Una dotzena de responsables de #RRHH del territori, assisteixen avui a la conferència: #indústria40: noves tecnologies,
nous perfils professionals impartida per
@FSabateD
#SPMi40 #EmpresaRDC
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Nova jornada Task Force el 6 de juny per impulsar la indústria 4.0
VI Jornada Task Force I4.0: Impulsem el canvi cap a la Indústria 4.0
Dijous 6 de juny de 9:30h a 11:30h
Inscripcions: https://lnkd.in/gu8zQp9
06.06.19 - VI Jornada Task Force I4.0: Impulsem el canvi cap a la Indústria 4.0 Inscripcions >> (link:
https://lnkd.in/gu8zQp9) lnkd.in/gu8zQp9
El programa #TaskForce ens ha permès integrar les dades en temps real, per optimitzar l’activitat de la flota via Jordi
Navarro, Gerent de Cisternes Germans Navarro #SPMi40 #logistica
El servei de Banc d’Empreses ofereix solucions per a empreses de la #RieradeCaldes fent d’intermediari entre
empreses i empreses tecnològiques verificades via
@ffenollosa
, director general de
@cim_upc
#SPMi40 #TaskForce
David Comellas CEO
@AEInnova
presenta el projecte Indu-Eye, d’extració d’energia a partir de la calor de les canonades conectades per sensors.
#SPMi40 #TaskForce #Energianeta #Sensors #iot
El Task Force ha donat solucions per integrar tota la informació, automatitzar i gestionar de forma eficient via Joan
Panella, responsable de marketing de
@PrysmianGroup
#SPMi40 #TaskForce #Bigdata
ORMACIÓ: Realitat virtual i Realitat augmentada aplicada a l'empresa. (20h)
Horari:divendres , 8 de novembre de 9 a 13h dimarts 12 de novembre
Consulta l'agenda de properes activitats en #fabricaciódigital, #realitataugmentada i #realitatvirtual a
#SantaPerpètuadeMogoda >> (link: https://industria40.rieradecaldes.com/agenda.html)
industria40.rieradecaldes.com/agenda.html #SPMi40 #SPMakers #SPMre
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