


Som l'empresa de consultoria i 

serveis digitals avançats de la 

Universitat Politècnica de 

Catalunya.

Creem solucions que ajuden a les 

organitzacions a construir el seu 

futur i a ser més competitives

millorant la vida de les persones 

amb les que treballen.



Què fem?

Combinem el talent i el coneixement generat a la UPC amb l'experiència professional dels nostres 

gairebé 200 enginyers i consultors, adquirida treballant en projectes i empreses líders des de fa 20 anys.

D'aquesta manera, ajudem la UPC en la seva missió de transferir el coneixement avançat en els àmbits de 

la ciència i la tecnologia a les empreses i la societat.

APPLIED

RESEARCH

R+D

PROJECTS

PROOF

OF

CONCEPT

BUSINESS

CASES
OFFERING COMMERCIALIZATION

ADVANCED KNOWLEDGE

(EXPERIENCE, TECHNOLOGY & METHODOLOGY)

BUSINESS

CASES
OFFERING COMMERCIALIZATION

ADVANCED

DIGITAL

SERVICES

&

CONSULTING

Des de la recerca de la UPC...

Des del nostre coneixement i expèriencia…
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El nostre equip

Comptem amb els especialistes que necessita cada projecte:

AI Consultants amb sòlids coneixements analítics per 

prendre les millors decisions de negoci.

Data Scientists que asseguren els millors models 

matemàtics i els algorismes més avançats i eficaços per 

a cada necessitat.

Data Engineers especialitzats en dissenyar, connectar 

i escalar les solucions IT, creant escenaris i 

arquitectures alineades amb les necessitats del negoci.

Som un equip multidisciplinari que aplica metodologies àgils 

per reduir el lead time dels projectes. Perquè sabem que els 

nostres clients, quan fan una inversió inicial, necessiten 

validar els beneficis de la solució aviat, abans de continuar 
invertint.

Data

Engineers

AI

Consultants

Data

Scientists

Analytics & AI

BusinessIT

Project

Leader



Analytics & Artificial Intelligence

La clau de les nostres solucions és saber trobar patrons ocults en les dades dels clients: dels seus processos i operacions, 

dels seus equips, dels seus usuaris... A partir de les dades, les solucions aprenen automàticament i presenten observacions i

recomanacions que ajuden a prendre millors decisions, més precises i millorant constantment.

Analítica descriptiva
Data Mining & Business Intelligence

Analítica

predictiva

AUTOMATITZACIÓ

Què cal fer?

Quina és la 

millor decisió?

Analítica

prescriptiva

FORECASTING

Què passaria si 

la tendència 

continués?

PATTERN ANALYSIS

Per què passa?

Quines són 

les causes?

DADES I INFORMES

Què ha passat? 

Quina és 

l’evolució? 

OPTIMITZACIÓ

Quin és el millor 

resultat que es 

pot donar?

MODELAT PREDICTIU

Reconeixem el 

que passa?

Què passarà?

ALERTES

Quan passa? 

Quan cal actuar 

i com?

QUERY DRILLDOWN

On està 

exactament el 

problema?



Producció i distribució

Predicció de l’escenari de producció 

òptim en funció de la demanda de 

vendes de tots els productes en un 

interval anual, atenent els nivells de 

servei establerts, costos i estocs.

Educació

Recomanació d’accions per a la 

millora de l’aprenentatge i predicció 

dels usuaris en risc, en base al seu 

comportament a les plataformes 

virtuals.

Salut i recerca

Model predictiu per a la pre-selecció 

automàtica de projectes (estimant 

qualitat i impacte futur) i anàlisi de 

l’eficiència, rellevància i equitat de les 

avaluacions.

Indústria química

Identificació de la causa arrel en la 

generació d'anomalies que impacten 

en el rendiment, mitjançant la 

identificació de patrons temporals de 

successió d'esdeveniments.

Alimentació

Simulació àgil d’escenaris per trobar i 

planificar la millor seqüència de 

producció a curt i mig termini, tenint 

en compte totes les prioritats i 

restriccions de fabricació.

Retail

Motor de recomanació de productes 

en funció del perfil de l’usuari i de la 

predicció del seu comportament, en 

base al comportament dels usuaris 

similars i del seu historial de compra.

Finances

Sistema de matching òptim entre 

conjunts de continguts i usuaris amb 

regles i restriccions definides (p. ex. 

propostes de projectes i experts en 

avaluació temàtica).

Serveis IT

Identificació automàtica de l’aplicació 

que està fent servir un usuari i els 

missatges en pantalla, per generar 

les sol·licituds d’assistència amb 

informació de context.

Solucions avançades a la mida de cada client

text mining transfer learning

classification & prediction models fuzzy logic

process optimization metaheuristics math solver demand forecasting

learning analytics churn analysis

NLP anomaly detectionmultivariate analysis

image recognition computer vision





Advanced Analytics & Business Intelligence

Ajudem als nostres clients a posar en valor les seves dades

Estudiem els objectius de negoci, connectem les aplicacions, preparem i 

integrem les dades i apliquem els algoritmes més eficaços per crear 

solucions que faciliten les decisions intel·ligents.

Data Management

Disseny i desenvolupament d’arquitectures de 

dades (captació, emmagatzematge, anàlisi, etc.).

Advanced Business Intelligence

Quadres de comandament i meravelloses 

visualitzacions optimitzades a cada dispositiu.

Integration Services

Desenvolupament, integració i desplegament 

(cloud i on-premise) a la mida de cada client.



Sales & Operations Planning

Creem solucions basades en intel·ligència artificial i a la mida de cada client per 

optimitzar els processos de planificació, fabricació i distribució.

Front-end Applications

Analytics & AI

Data

Core Systems (ERP, CRM…)

Physical Supply Chain
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A partir de les dades dels sistemes operacionals, busquem on pot 

aportar més valor una bona predicció. Amb aquest horitzó, 

dissenyem algorismes i aplicacions de front-end que milloren punts 

concrets de la cadena de subministrament, amb visió global.



Amb el coneixement expert de les 

tecnologies que donen suport a la 

transformació digital de la indústria.

Manufacturing 4.0

Els nostres projectes resolen problemes concrets i 

s’adapten a les necessitats específiques de cada 

empresa.

Qualitat de producte

Anàlisi de procés per a la predicció de la qualitat i de la 

causa arrel, detecció de no conformitats, disseny i 

manteniment d'empremtes golden batch, automatització 

de tractaments i visualitzacions per a l'anàlisi forense.

Manteniment predictiu

Analítica aplicada a la predicció de fallades i a la reducció 

d’aturades no planificades per tal d'obtenir un diagnòstic 

avançat del procés i que permeti actuar en la prevenció.

Eficiència de processos

Analítica aplicada a l'optimització per a la reducció de 

consum energètic, per obtenir un increment de la 

producció i per generar recomanacions en temps real.

Optimització de la producció

Modelització matemàtica (MILP, ILP) aplicada a la 

predicció de la demanda i a la planificació de la producció, 

combinada amb heurístics, meta-heurístics (recuit simulat, 

algoritmes genètics) per a la seqüenciació d'un procés 

productiu.



Consultoria d’anàlisi de dades

A partir de les dades facilitades pel client i una anàlisi conjunta per conèixer-les al detall apliquem tècniques 

estadístiques i matemàtiques que permeten identificar correlacions, significança de variables respecte un 

problema, capacitat predictiva de variables, etc. 

Un anàlisi previ a un cost ajustat que permet copsar ràpidament les avantatges de la presa de decisions en 

base a dades durant la recerca de la solució a un problema.

Gràfics d’exemple: validació de com s’agrupen les diferents execucions d’un procés. Creació d’una empremta amb tolerància per classificar una instància. 



Prototips ràpids i projectes de validació

Mitjançant la nostra plataforma de edge computing i IoT monitoritzem qualsevol variable d’una màquina o 

procés, analitzem les tendències de les senyals dels sensors i detectem patrons simples de comportament.

Determinem si cal incorporar sensors addicionals per tal d’obtenir la visió completa de la màquina o procés i 

de l’afectació que volem caracteritzar.

Diagrama d’exemple: Arquitectura del projecte de validació d’una solució d’optimització energètica per a un client del sector siderúrgic.

IThinkUPC Cloud: Plataforma de desenvolupamentPlanta productiva del client
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Disseny i desplegament d’arquitectures IoT

Posem en marxa plataformes d’analítica de dades 

rellevants i completes, combinant i normalitzant 

totes les fonts d’informació: sèries temporals 

periòdiques i no periòdiques, dades estructurades 

i dades no estructurades.

Powered by 

Mitjançant l’avançada tecnologia de MIIMETIQ®

IoT COMPOSER integrem els mons IT i OT, 

d’informàtica corporativa i informàtica operativa, 

ja siguin dades dels nivells 1, 2 o 3.

Diagrama d’exemple: 

Disseny simplificat de la plataforma d’IoT i analítica de dades

per a les diferents plantes productives d’un grup empresarial.

Client





PLÀSTICS

Optimització del 

pla de producció

Una empresa líder del sector de producció de ABS, vol digitalitzar la 

planificació de la producció de les seves 5 plantes, tot maximitzant 

els nivells de servei acordats, la producció i emmagatzemat dels 

materials intermedis de fabricació pròpia i la gestió dels nivells d’estoc.

Solució

Aplicar tècniques avançades d’optimització algorísmica basades en 

metaheurístiques GRASP per crear una nova eina que permet obtenir 

una planificació acurada de la producció del producte final, i de les 

plantes de producte intermedi, en funció de les demandes dels clients i 

respectant totes les restriccions i particularitats del procés 

productiu.

CAS

D’ÈXIT



Planning Optimization

Beneficis
La reducció de l’esforç de l’equip planificador a la meitat degut a la integració amb les fonts de dades i a 

l’agilitat en la incorporació de canvis, mantenint els nivells de servei i millorant la gestió d’estocs. L'eina 

ofereix una versió acurada i actualitzada de la planificació i la gestió d’estocs a 90 dies.

Tasques

Integrar la comunicació de comandes 

i ordres de producció des de SAP.

Desenvolupar i validar totes les 

restriccions del procés de producció.

Desenvolupar el model de dades 

necessari per representar els drivers

(servei i estoc) i la funció objectiu.

Desenvolupar els algoritmes 

d’optimització

Desenvolupar l’eina web de suport



INDÚSTRIA QUÍMICA

Digitalització del sistema

de planificació i logística

Un important centre de producció situat al complex químic més gran del 

sud d’Europa ens va plantejar el repte de digitalitzar íntegrament el 

seu sistema Heijunka (una de les tècniques més importants en la 

implementació de Lean Manufacturing) en una de les seves plantes de 

producció.

Solució

Desenvolupament d’un nou assistent digital integrat amb una eina de 

gestió de tasques, per tal de:

Eliminar tasques indirectes

Agilitzar la presa de decisions operacionals

Repensar alguns rols de gestió de la producció per millorar el 

subministrament de matèries primeres i la gestió de magatzems

CAS

D’ÈXIT



Tasques

Desenvolupar l’assistent per donar 

suport al procés de planificació, des de 

l'ERP fins a la gestió de magatzems.

Digitalitzar el panell Heijunka amb una 

eina de gestió de targetes al núvol, 

basada en la plataforma Kanbanize.

Desenvolupar visualitzacions 

addicionals de l'acord de producció, per 

a l’escalfament de productes i per a la 

reserva de l'estiba.

Beneficis
Ús de paper i tasques burocràtiques completament eliminades del procés de producció. Reducció del 

20% dels costos indirectes dels rols de logística i supervisió, a causa de l’automatització de tasques i la 

informació proporcionada per als processos de registre i presa de decisions.



SECTOR SIDERÚRGIC

Anàlisi predictiu del

comportament de forns EAF

Una multinacional europea, líder del seu sector, vol optimitzar l’elevat 

consum elèctric dels seus forns EAF (Electric Arc Furnace) per a la 

fosa d'acer.

Solució

Determinar les colades que han generat un menor consum i 

caracteritzar el seu comportament multivariable per oferir les 

millors recomanacions a seguir durant l'execució del procés.

Dissenyat i desenvolupat en col·laboració amb el centre MCIA UPC.
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Anàlisi predictiu de comportament

Tasques

Anàlisi expert i reflex del 

procés de colada en les 

dades i la seva preparació.

Modelatge del comportament 

normal del forn.

Caracterització de les 

seccions del procés i el seu 

efecte en el consum.

Aplicació de visualització

Beneficis
Ara el client té un major coneixement del procés. La caracterització de totes les seves seccions i els seus 

efectes sobre el consum d’electricitat permeten millores contínues en el procés basat en la imitació de les 

millors colades.



Forensics Analysis

Tasques

Integrar fonts de dades per 

crear la base de dades 

unificada.

Segmentar, filtrar i formatar les 

dades.

Auditoria de qualitat.

Desenvolupament de l'aplicació 

de visualització amb 

funcionalitats de filtrat i 

d'exportació.

Beneficis
Una eina per analitzar situacions ocorregudes en el passat recent per establir patrons en les dades i 

determinar possibles causes. L’estalvi potencial de la solució completa és del 3% del consum elèctric (un 

milió d’euros anuals per a cada forn).





Algunes referències
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