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"Eraldaketa digitala, errealitatea" 

 

Eguna: martxoak 9, osteguna 

Ordutegia: 09:30 - 11:15 

Lekua: El Refor, z/g - Amurrio 

 

 

 

Jardunaldiaren helburua 

Eraldaketa digitalean aurrera egiteko aukeren bila ari diren enpresen arteko topaketa. 
“Jardunbide egokiak” eta teknologia horiek enpresaren lehiakortasunari egiten dioten 
ekarpena aztertuko dituzte. 

Ekoizpen-prozesuak digitalizatzera bideratutako “jardunbide egoki” horiek 
arrakasta-kasuetan oinarritzen dira, eta, haien bidez, industria-enpresa txiki eta 
ertainetan soluzio digitalak ezartzeko esperientzia egiaztatuen berri emango dute. 

Ezagutzaren eta teknologiaren industriako enpresak aliatu “adeitsua eta hurbila” dira 
prozesuak automatizatzeko, produktuetan adimena txertatzeko eta produktu 
konektatuen inguruan zerbitzu aurreratuak sortzeko. 
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Programa 

09:30 - 09:35 Sarrera eta ongietorria 

09:30 - 09:35 Ongietorria.  Amurrio 
Bidean 

09:30 - 09:35 Acelera Pyme Bulegoa 
ekimenaren aurkezpena 

Tomás Iriondo 

iriondo@gaia.es 

GAIA 

09:35 - 10:05 Digitalizazio-esperientziak 

09:35 - 09:40 Ebaketa-likidoen 
deposituak betetzeko 
kontrolak, pintaketa-
tuneleko arazoak eta 
instalazioko pertsonen eta 
aktiboen geolokalizazioa. 

Fernando Presa 

fpresa@nexmachina.com  

NEXMACHINA 
SOLUTIONS SL 

09:40 - 09:45 Produkzio-
planifikazioaren 
optimizazioa. 

Irati Rodriguez 

irati.rodriguez@hupi.fr  

HUPI IBERICA 
SL 

09:45 - 09:50 Produkzio-instalazioa 
denbora errealean 
kudeatu, kontrolatu eta 
monitorizatzea.  

Nora Etxezarreta  

n.etxezarreta@ibermatica
.com   

IBERMÁTICA 
SA 

09:50 - 09:55 Ekoizpen-prozesuen 
monitorizazio aurreratua 
eta simulazioa.  

Seda Tosun 

seda.tosun@immersia.eu  

IMMERSIA 
DATA 

VISUALIZATIO
N SL 

09:55 - 10:00 Eskuzko eragiketetako eta 
eragiketa 
automatizatuetako 
langileari eta 
kudeatzaileari laguntzeko 
sistemak. 

Produkzioa, kalitatea eta 
instalazioaren 
trazabilitatea bermatzea. 

Asier Larrea 

alarrea@sisteplant.com  

SISTEPLANT SL 

10:05 - 10:10 Industria-estanpazioko 
prentsen datu-bilketa eta 
sentsorizazioa. 

Nereba Belzunegi 

nereba@kentu.es  

KENTRONIC 
TECHNOLOGY 

SL 

mailto:iriondo@gaia.es
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mailto:n.etxezarreta@ibermatica.com
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10:10 - 10:15 Galdaketa-prozesuen 
digitalizazioa 

Alberto Blazquez 

ablazquez@innovative-
systems.es   

D&A 
INNOVATIVE 

SYSTEMS 

10:15 - 10:20 Fabrikazio-prozesuaren 
planoak, ereduak, osagaiak 
eta jarraibideak 
digitalizatzea. 

Javier Sordo 

javier.sordo@bexreal.com  

BEXREAL 

 

10:20 - 10:25 Tresnak prestatzeko eta 
erremintak muntatu eta 
monitorizatzeko prozesuen 
kontrola hobetzea. 

Erik Rodriguez 

erodriguez@deustoseidor
.com  

DEUSTO 
SEIDOR SA 

10:25 - 10:30 Logistika- eta biltegiratze-
prozesuak digitalizatzea 
eta monitorizatzea. 

Ignacio Pio Galdos 

pio@atenet.es  

ATE 
INFORMÁTICA 

SA 

10:30 - 10:40 Amaiera, hurrengo urratsak eta ondorioak 

10:30 – 10:40 Ondorioak eta hurrengo 
urratsak Galde-eskeak 

 Amurrio 
Bidean 

GAIA 

10:40 - 11:15 Kafea eta networkinga. 
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