INTERNET OF THINGS, NOU PARADIGMA
A LA INDÚSTRIA I ELS SERVEIS.
Dimecres 15 de juny
Sant Pere de Torelló

Dimecres 15 de juny

A la darrera dècada hem entrat de ple a l'Era d'Internet i les persones estem
hipercomunicades i tenim accés a quantitats inabastables d'informació.
Tanmateix, el proper pas, imparable, és connectar “les coses”: les màquines, els
aparells, els objectes de consum, etc, per conèixer i millorar el seu funcionament i
optimitzar-ne el manteniment. Les tecnologies de sensors, xarxes de comunicacions,
processament de grans quantitats de dades (big data) i l’ús de la intel·ligència
artificial permetran optimitzar processos, millorar el disseny dels productes, corregir
més ràpidament i eficient les avaries i en definitiva oferir millors productes i serveis
als clients i més ajustats a les seves necessitats.
Mas Vinyoles Venture Factory us convida a la jornada “Internet of Things, nou
paradigma a la indústria i els serveis”. Serà una Jornada de divulgació sobre aquesta
temàtica i la seva aplicació a la indústria i els serveis en el nostre entorn, adreçada,
especialment a empresaris, directius i responsables tècnics d'empresa, però també, a
emprenedors, estudiants i professionals interessats a conèixer aquestes noves
realitats.
En el decurs de la Jornada volem presentar, així mateix , el projecte de Mas Vinyoles
Venture Factory, una “Factoria” per generar nous negocis i empreses en el camp de
les “cleantech” i “Smart tech”.
CONVOCATÒRIA
Lloc: Mas Vinyoles Hub, Sant Pere de Torelló (Osona). www.masvinyoleshub.com.
Coordenades 42°03’21″N 2°17’36″E.
Dia i Hora: Dimecres 15 de juny de 2016. 18 hores.
Inscripció: Gratuïta, previ enviament d'email amb nom i cognoms a
info@masvinyoleshub.com

ORGANITZA:

COL.LABORA:

PROGRAMA
17.45h Recepció d’assistents
18.00h Presentació i salutació a
càrrec de Manel Romans,
vicepresident del Consell Comarcal
d'Osona i vicepresident del Consorci
Ges-Orís-Bisaura.
18.10h Presentació de Mas Vinyoles
Venture Factory, a càrrec d’Ermen
Llobet, director del centre.
18.30h “Internet of Things, nou
paradigma per a la indústria i els
serveis”. Conferència a càrrec de
Jaume Rey, CEO de Nexiona s.l.
19.10h “Control del nivell de gra en
sitges de granges”. A càrrec de Lluís
Comas, CEO de Smart Silo SL
(projecte promogut per Mas Vinyoles
Venture Factory).
19.30h “Internet of Things: reptes i
oportunitats per a la formació, la
recerca i l’emprenedoria des de la
Universitat”. Reflexió a càrrec de
Jordi Villà, Vice-rector de la
Universitat de Vic – Universitat
Central de Catalunya
20.00h Col·loqui
20.20h Clausura i networking amb
copa de cava.

