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Exemples reals de Transformació Digital
Aplicació de l’IoT en la mobilitat
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Empreses de sector recreatiu/joc

REPTE millorar la productivitat de les màquines escura-butxaques

SOLUCIÓ centralització de l’assistència + integració amb sistema d’assignació de tasques dels tècnics

BENEFICIS Reducció del temps de resposta                                               Augment de la productivitat
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Empresa de distribució directa de productes professionals per fixar, unir, enganxar i muntar

REPTE control de la productivitat de la força comercial 

SOLUCIÓ càrrega de POIs + informes automàtics de visites

BENEFICIS millora de la productivitat (quantitat de visites vs facturació) + assignació/distribució comercial
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Empresa de lloguer de carretons elevadors  (toros)

REPTE millorar el servei d’assistència tècnica post venda

SOLUCIÓ assignació en temps real de tasques als seus tècnics

BENEFICIS Reducció del temps de resposta = millora de la productivitat + fidelització de clients
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Empresa de lloguer de carretons elevadors  (toros)

REPTE nou model de negoci : lloguer de toros amb modalitat pagament per ús, desassistit.

SOLUCIÓ identificació de l’usuari + bloqueig/desbloqueig de les màquines + integració amb Navision (facturació)

BENEFICIS és l'única empresa, actualment, capaç d’oferir aquest servei. Ja està implantat a Mercabarna. 
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Control de material : bobines de cable, neveres porta-mostres, noves col·leccions de roba, etc. 
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Moltes  gràcies!


