
UNEIX-TE A LA INDÚSTRIA 4.0

QUÈ ÉS UN LABORATORI DE REALITAT VIRTUAL I AUGMENTADA?
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És un espai dedicat a la difusió i promoció de les noves tecnologies, com la Realitat Virtual i la Realitat Augmentada, amb una orientació clarament 
industrial en quant als continguts i amb una metodologia demostrativa i experiencial en la utilització dels dispositius tecnològics.

QUÈ ES FA AL LABORATORI DE BARBERÀ DEL VALLÈS (VLAB)?
El Centre de Negocis Nodus Barberà en col·laboració amb Innovae Augmented Reality, empresa referent en l'aplicació de noves tecnologies aplica-
des a l’entorn industrial han posat en marxa un laboratori que porta per nom VLAB INDÚSTRIA 4.0, dedicat i dirigit a les empreses i a la indústria 
amb l’objectiu d’apropar i fomentar l’ús i l’aplicació de les noves tecnologies de la realitat virtual i la realitat augmentada en entorns professionals 
i de treball.

QUÈ TROBAREM A L’VLAB INDÚSTRIA 4.0?

Coneix la nova revolució tecnològica, aprofita les oportunitats
i transforma el teu negoci.

L’VLAB està equipat amb els dispositius tecnològics d’última generació:

QUÈ POTS APRENDRE?
Amb la participació en els actes programats a l’VLAB s’aconsegueix:

Veure les implicacions de la nova revolució tecnològica industrial.

Entendre com les noves tecnologies ajuden a millorar els resultats econòmics de les empreses.

Comprendre els reptes i les oportunitats que aquestes tecnologies representen.

Visualitzar els nous models productius i de negoci, de gestió i organització.

OCULUS RIFT i HTC VIVE per visualització immersiva i experiències interactives, dispositius Tablet, etc.

una iniciativa de

www.innovae.euwww.nodusbarbera.cat



COM FUNCIONA?
Aquest espai pretén impulsar el desenvolupament i l’aplicació en entorns reals de l’anomenada industria 4.0 facilitant a les empreses un espai de 
coneixement, de creativitat i d’innovació centrat en noves oportunitats en la industria i en nous models de negoci.

La metodologia de treball i el funcionament de l’VLAB es basa en la creació de grups d’usuaris per a la visita de l’espai, agrupant els assistents amb 
criteris sectorials i temàtics, per rebre la impartició d’una sessió formativa, amb una durada al voltant de les 2 hores, on duran a terme exhibicions 
i demostracions de casos pràctics de realitat virtual i augmentada aplicats als diferents sectors d’activitat econòmica i industrial.

A QUI VA DIRIGIT?
Totes les sessions van dirigides al sector privat, a les empreses, directius, professionals i emprenedors de Barberà del Vallès, del seus Polígons 
Industrials, i a la resta d’empreses de la comarca del Vallès interessades en el desenvolupament d’habilitats i competències digitals i tecnològiques.
El perfil dels assistents és:
  · Empresaris, Gerents i Administradors de societats industrials
  · Directors de Producció, d’Operacions, de Planta, etc. 
  · Responsables d’I+D+i, Responsables de Qualitat, etc. 
  · Professionals i Emprenedors amb interès en eines tecnològiques.

COM FER LA INSCRIPCIÓ I QUIN ÉS EL CALENDARI D’ACTIVITATS?
La participació a les visites de L’VLAB és gratuïta. Per a la inscripció es disposarà al mateix espai del Laboratori, d’un quiosc digital amb pantalla 
tàctil on es podrà rebre informació, consultar les activitats previstes i realitzar les inscripcions a les visites programades. També es podrà realitzar 
la inscripció a través de la pàgina web i dels butlletins d’inscripció de cadascuna de les sessions.

El calendari previst d’activitats i temàtiques a l’VLAB al llarg del 2017 és:
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