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Cas d’ èxit

→ Companyia multinacional especialista en el
mercat de les grues torre.
→ Necessitat: gestionar de forma òptima gran
quantitat d’ informació per a cicle de vida de
producte.

→ Solució tecnológica: NX i Teamcenter (Siemens)
→ Resultat: generació de revisió d’ un producte de
forma rápida gràcies a traçabilitat en el disseny.

Cas d’ èxit

→ Companyia de joieria, complements i moda
espanyola
→ Necessitats: Passar de 2D a 3D.
→ Solució tecnològica: l'adquisició d'una màquina de
fabricació additiva en resina acrílica fotopolimérica
(ProJet3600 Max) .
→ Resultat: CT Advanced Manufacturing els va guiar i
vendre la Impressora 3D que més s'ajustava a les
seves necessitats i tenen llibertat absoluta a l'hora de
dissenyar les seves noves col·leccions.

Cas d’ èxit
→ Companyia : enginyeria amb seu en el nord
d'Espanya especialitzada en el desenvolupament,
disseny, fabricació i instal·lació de sistemes de
generació d'ones i en la construcció i operació de
llacunes de surf.
→ Necessitats: els dissenys eren principalment
dibuixos 2D d’ AutoCAD que els limitaven.
→ La solució tecnológica: Asidek els ha proporcionat
un assessorament sobre les eines a implementar i
vàren triar BIM, des del 2D fins al 7D.
→ Resultat: En termes de disseny i
desenvolupament, BIM ha resultat ser molt
superior a l'utilitzat anteriorment i evitar errors.
Gràcies a BIM han millorat cada fase de tot el
procés, des del disseny a la construcció.

Cas d’ èxit
→ Companyia: Primer operador aeroportuari del món
amb més de 280 milions de passatgers..
→ Necessitats: Implantació d’ una solució per a la
gestió de manteniment de l’ equipament en les
instal.lacions aeropotuàries.
→ Solució tecnològica: IBM Tririga , IBM Maximo.
→ Resultat:
• Gestió d'espais i actius: Per a gestionar els
espais i llocs de treball de tots els edificis
gestionats per la Divisió de Serveis Generals.
• Subministrament d'actius: Registres de
compres d'actius, assignació i préstec.
• Aparcament: Gestió de places d'aparcament.
• Trasllats i mudances: Execució de trasllat
d'actius entre llocs de treball, incidències de
trasllat, altes i trasllats d'expedients.
• Suport tècnic a les implantacions actuals
de IBM Maximo en Aeroports i GISGE.
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