


ALMIRALL Tag4Care

UN PROJECTE AMB TOTES LES BARRERES I IMPULSORS DE LA INTEGRACIÓ 4.0 

del 



Tag4Care

QUÈ ÉS Tag4Care? 
Un sistema que en cas d'evacuació facilita un recompte ràpid i eficaç de les persones evacuades de la zona en emergència, així com la 
ubicació de les persones no evacuades per poder anar a rescatar-les.

COM FUNCIONA EL SISTEMA?
El sistema monitoriza en tot moment la posició dels Tag’s (fundes de la tarjeta actual de fitxades que tenen un 
còdi únic i són emisors Beacon) (La monitorització es fa amb un sistema de balises beacon POE) 

El sistema está configurat per tal de que pugui saber en tot moment quins tag’s están presents en cadascun
dels 5 edificis que no tenen control d’accés.
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Quan es realitza l’evacuació, el sistema verifica si en el punt de trobada hi són totes les persones que hauríen de 
ser evacuades (es fa amb tablets 3G) , i en cas de que hi falti algú, s’indica on està la funda que falta mentre dura 
l’Emergència, per poder procedir a la seva localització i rescat (el rescat es fa amb SMARTPHONES.).

Quan s’activauna evacuació el sistema demana els noms de las persones que 
tenen les fundes monitorizades pel sistema. (aquesta demanada de noms és
una petició a un sistema sinèrgic que és el sistema de presencia al centre)



EL FLUX DELS PROJECTES 4.0 A ALMIRALL i LES BARRERES

ANALYSIS OF 
THE 

OPERATIONAL 
PROCESS

PLANT 
PREPARATION 

for the new 
paradigm
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through 

Solutions 4.0
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Integrated 
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ENTREM AL FLUX 
AMB LA 

NECESSITAT REAL

ANALITZEM SOLUCIONS I 
OPORTUNITATS DE 

MERCAT

PLANIFIQUEM EL 
PROJECTE

PREPAREM 
LA 

PLANTA...

...i LA GENT

• Alineació de la política de 
Ciberseguretat

• Alineació amb Model de servei
• Desplegament de la Infraestructura

nova i alineació amb l’actual

• Nous hàbits
• Assessment Privacitat
• Persuasió stakeholders (comitès, 

direcció, altres sites...)

• Co-Disseny i d’una solució amb el proveïdor
• No és només una solució, integrem una nova 

tecnologia (escalabilitat de solució)

• Identificació i definició de 
la necessitat real

• Estructura de CAPEX i OPEX (ROI)
• Sinèrgies amb altres sistemes
• Prototips i proves (TEST i SPRINTS)

B1 Manca de recolzament explícit 
de la Direcció

B2 Riscos Potencials no identificats

B3 Incerteses

B4 Mancances en la documentació

B5 Resistència al canvi

B6 Evolució ràpida de la tecnologia

B7 Manca de formació

B8 Manca de coneixement i assessorament

B9 Incertesa per establir aliances

B10 Costos dels canvis necessaris

B11 Implantació no estratègica

B13 Mantenir i integrar equips 
i màquines antigues

B12 Baixa 
interoperabilitat entre 
aplicacions
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