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Proximitat per a la indústria 4.0

Solucions ajustades per a la millora contínua de la 
producció i la logística

 Full de ruta

 Valor

 Mínima inversió

 Proximitat

 Acompanyament

 Transparència

Desenvolupament, 
producció i 
integració de 
tecnologia
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Un projecte d’èxit a Buff

Original BUFF® dissenya, fabrica i distribueix gorres, bufandes, tubulars i una àmplia varietat de 
productes dirigits a un públic cada vegada més ampli. 

L’empresa es troba a Igualada, una localitat de la 
província de Barcelona amb gran tradició en la indústria 
tèxtil catalana on hi ha les oficines i la planta de 
producció on també es fabriquen gran part dels 
productes més populars. 

El producte estrella és el tubular multifuncional 
BUFF®, una peça original i pràctica que ajuda a 
superar les condicions més extremes de fred, vent, 
sol ... i que avui dia s’exporta a més de 60 països.
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Un projecte d’èxit a Buff

Captació automàtica i no intrusiva de les dades de 
màquina per a una monitorització a temps real dels 
principals indicadors de l’eficiència:
 Estats i disponibilitat
 Producció i rendiment
 Minves i retreballs
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Un projecte d’èxit a Buff: Circulars

Panell de les 
màquines sobre el 

LAYOUT de la 
planta. Informació a 

temps real

Connectivitat 
sense fils amb 
el protocol de 
comunicació 

MQTT

Sensorització NO 
INTRUSIVA amb 

mòduls de entrades / 
sortides
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Un projecte d’èxit a Buff: Calandres

Panell de les màquines sobre el 
LAYOUT de la planta. 

Informació a temps real

Integració directa amb 
el mòdul PLC de 

control implementant 
el protocol industrial 

Aprofitament de 
la instal·lació JA 

EXISTENT



Coordinació amb el 
proveïdor de control per a 

una integració d’èxit: 
Protocol, modelat d’estats 

i variables compartides
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Un projecte d’èxit a Buff: Lasers

Informació de la producció a 
temps real

Aprofitament de 
la instal·lació JA 

EXISTENT
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Un projecte d’èxit a Buff: Indicadors

Algoritmes de càlcul de 
l’eficiència dels equips: 

Disponibilitat, Rendiment i 
Qualitat

Temps real i eines 
d’anàlisi dels 

indicadors d’interès
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Un projecte d’èxit a Buff: Conclusió

Les claus de l’èxit

• Problemes / solucions

• Estratègia de transformació digital

• Gestió del projecte entre tots

• Proximitat: acompanyament i 
transparència

Següents passos:

• Planificació, recursos i treballadors

• Gestió ordres de fabricació i logística

• Noves màquines
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Un projecte d’èxit a Señor

Señor 1961, S.L. és la societat propietària 
de les empreses comercials del grup Señor i 
la seva activitat està emmarcada en donar 
serveis organitzatius, d’administració, 
informàtics i de gestió a les botigues i al 
centre de producció. 

Señor aposta per la innovació en la 
cadena de valor adaptant noves 
tecnologies a un procés 
històricament artesanal. 

El grup Señor comercialitza peces de vestir tant 
masculines com femenines i la confecció de vestits 
a mida, bàsicament en el mercat català, amb una 
història que comença el 1961. Actualment compta 
amb 9 botigues, 2 centres de producció i unes 
oficines centrals / magatzem al territori català. 



11

Un projecte d’èxit a Señor
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 Gestiona tota la cadena de subministrament
des de la generació de comanda a botiga, 
taller de tall , confecció i la gestió de 
compostures.

Un projecte d’èxit a Señor
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 El sistema traça el flux de producció de peces de 
roba a mida i la seva localització mitjançant la 
incorporació de la tecnologia RFID

Un projecte d’èxit a Señor
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Les claus de l’èxit

• Experiència d’usuari

• Estratègia de transformació digital

• Gestió del projecte entre tots

• Proximitat: acompanyament i 
transparència

Següents passos:

 Plena integració amb ERP

 Gestió de les ordres de fabricació

Un projecte d’èxit a Señor



Maccion www.maccion.com somos una ingeniería que implementamos soluciones 4.0 para mejorar tus procesos. 
Implementamos las tecnologías más avanzadas y tenemos la visión y experiencia en técnicas de organización industrial. 
Desde nuestros inicios hemos acompañado a las empresas en las diferentes fases de implantación de proyectos de 
transformación digital para "sentir y gestionar el negocio en tiempo real" con una buena hoja de ruta para el corto y el 
largo plazo desde la transparencia y la proximidad.

Propuesta de valor:
https://youtu.be/3j-GEYNx54M

Más acerca de



TRAZABILIDAD EN TODA LA CADENA DE 
SUMINISTRO
http://www.maccion.com/maccion-bitrace
http://www.maccion.com/docs/Bitrace.pdf
https://youtu.be/24oY2R0RhCU

GESTIÓN INTEGRAL DE LAS TAREAS LOGÍSTICAS
http://www.maccion.com/docs/Brochure-Logistica-ES.pdf
http://www.maccion.com/maccion-kanban
http://www.maccion.com/docs/Kanban.pdf
https://youtu.be/JUfYzqPj4QI

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y MONITORIZACIÓN 
DE LA EFICIENCIA
http://www.maccion.com/maccion-oee
http://www.maccion.com/docs/maccionoee.pdf
https://youtu.be/HsLFKXbFaEE

GESTIÓN DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO Y 
MONITORIZACIÓN DE LA EFICIENCIA
http://www.maccion.com/docs/Brochure-WOM-ES.pdf

CERO PAPEL, TAREAS, AVSISOS Y CHECKLIST PARA 
LOS TRABAJADORES
http://www.maccion.com/maccion-bidoc
https://youtu.be/GGy5Vl0-Gc4
https://youtu.be/ireX3flTbNc

PLATAFORMA PROPIA Y DISPOSITIVOS IOT 
DISEÑADOS Y PRODUCIDOS POR NOSOTROS
http://www.maccion.com/maccion-bicaptor
http://www.maccion.com/docs/Bicaptor.pdf
https://youtu.be/JUfYzqPj4QI

Casos de uso:
http://www.maccion.com/proyectos-maccion
http://www.maccion.com/blog/

También te comparto PLAYLIST los webinars que hicimos 
en Abril:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAwkHDJ1bSXc9s
wfvRBz73wLdfWYEiUFl

Más acerca de



Gràcies per la seva atenció

Arturo Rojas Pau FeliuSalvador Fontané


