Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) en col·laboració amb el Grup ITEMSA posa a
disposició la presentació de APPRODUCTIVITY 4.0 a l’Advanced Factories

Descobreix des de casa com vam presentar APPRODUCTIVITY 4.0 a l’Advanced
Factories
Des d’Itemsa volem enviar una afectuosa salutació a tots els nostres subscriptors, partners,
proveïdors i clients en aquests dies complicats que ens està tocant viure a causa de la crisi per
la Covid-19.
Tanmateix volem agrair a tots els assistents de l'Advanced Factories que es van passar pel
nostre Stand durant la fira.
Durant els tres dies de la fira vam presentar el nostre software APPRODUCTIVITY 4.0, una
eina pensada per a millorar la productivitat de la teva empresa. Es tracta del millor simulador
del mercat per a l'optimització dels equilibrats de càrregues de treball.
Si no vas poder venir a l'AF2020 creiem que aquests dies de confinament és un bon moment
per a compartir amb vosaltres les presentacions que van fer el nostre director general i del
nostre director tècnic.

Des d’Itemsa t'oferim la possibilitat de gaudir online d'aquestes interessants xerrades en les
quals descobriràs els beneficis de la utilització del nostre software per a la flexibilització de la
fàbrica, l'increment del valor afegit i, en definitiva, la millora de la productivitat i
competitivitat.
Visualitza les presentacions clicant aquí.
Però… n’hi ha més! En breu es tornarà a activar el programa PROACCIÓ 4.0 d’ACCIÓ
(Agència Catalana per a la Competitivitat de l'Empresa) que ofereix ajuts per a impulsar la
transformació digital de la teva empresa. A Itemsa som assessors acreditats d’ACCIÓ i
podrem ajudar-te a redactar correctament la sol·licitud i acompanyar-te en el procés.
Si estàs interessat fes clic per a aprofundir en tots aquests temes.
Estigueu atents a les nostres novetats!
Itemsa treballa per millorar la productivitat de la teva empresa.
APPRODUCTIVITY 4.0 també
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