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Que é a dixitalización e 
por que paga a pena?

O seguinte paso:
a transformación dixital

 

PRIMEIROS PASOS:

A dixitalización na empresa 
comeza por converter os procesos 

en papel por procesos virtuais. 
Seguro que na túa peme xa 

empezastes: facturación 
electrónica, compras de materias 

primas en plataformas online, 
xestión de citas con clientes a 

través da web…

Adóptanse medios dixitais a través da 
implantación de ferramentas TIC, pero sen 
sumerxirse no ámbito da automatización.

Que é?
Réplica virtual dunha máquina real da fábrica.

Como funciona?
Reproduce exactamente o funcionamento da 
máquina nun contorno virtual, o que permite 
ver como respondería o sistema real en 
diferentes escenarios (cambiando parámetros 
ou axustando as velocidades de produción, por 
exemplo).

Que vantaxes ten?
Aforra custos porque fai as probas en 
contornas virtuais, sen ocupar a máquina real 
nin consumir recursos físicos.

Aumenta a vida útil dos equipos porque 
permite anticiparse a fallos de mantemento.

Fai posible simular diferentes escenarios en 
menos tempo e tomar a mellor decisión con 
base en información de gran valor.

Búscanse solucións a problemas complexos mediante 
tecnoloxías dixitais avanzadas, como a internet das 

cousas, a robotización ou a intelixencia artificial.

FUTURO 
despregadura das comunicacións 5G en toda Galicia 

nova autopista de datos que permitirá incrementar a 
competitividade nas pemes acelerando a integración de tecnoloxías 
transformadoras nelas:

Industria intelixente ou industria 4.0 (por exemplo, automatización 
mediante robots).

Internet das cousas (por exemplo, mellora dos procesos en fábrica 
mediante a incorporación de sensores na maquinaria).

Intelixencia artificial (por exemplo, detección de produtos defectuosos 
mediante visión artificial).

NOVAS DEMANDAS DOS 
USUARIOS/AS DIXITAIS:

Co incremento do uso e das 
capacidades da tecnoloxía 
móbil, as persoas queren 

facer os seus pedidos, obter 
información actualizada e 

interactuar coas empresas a 
través dos seus smartphones. 

SMARTPHONES
DIXITALIZACIÓN   versus   TRANSFORMACIÓN DIXITAL

UN EXEMPLO: O XEMELGO VIRTUAL

INTERESARSE POR COÑECER QUE IMPLICA A DIXITALIZACIÓN NAS EMPRESAS E 

PREPARARSE PARA O ESCENARIO QUE ABRE A TECNOLOXÍA 5G É FUNDAMENTAL 

PARA A COMPETITIVIDADE DE CALQUERA PEME GALEGA.

A TRANSFORMACIÓN DIXITAL É UN PROCESO COMPLEXO, PERO AS PEMES GALEGAS TEÑEN 

ACCESO A CENTROS TECNOLÓXICOS E OUTRAS ENTIDADES QUE AS PODEN AXUDAR. OS 

HUBS DE INNOVACIÓN DIXITAL DE GALICIA TEÑEN A MISIÓN DE ATOPAR O MELLOR ALIADO 

PARA A TÚA EMPRESA, SOLICITA INFORMACIÓN NA AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN.

MÁQUINA FÁBRICA XEMELGO VIRTUAL

1 2TIC

FACILITAN:

PROCESOS EMPRESA-CLIENTES MEDIANTE VENDA ONLINE

PROCESOS EMPRESA-PROVEDORES MEDIANTE SISTEMAS DE INTERACCIÓN EN REDE

5G



Accede a todos 
os cadernos para 
saber máis sobre 
innovación.

Coñece as historias de 
éxito de innovación 
protagonizadas por 
pemes galegas.

Contacta con nós para poñer en marcha 
o voso propio proceso innovador.

Programa de impulso á
innovación nas pemes 
Axencia Galega de Innovación

981 957 008

servizos.gain@xunta.gal

Rúa Airas Nunes s/n

15702 – Santiago de Compostela

http://gain.xunta.gal

LEGO
A transformación dixital permitiulle sobrevivir a LEGO, que en 2003 se atopaba ao borde 
da bancarrota. Os xogos dixitais, as aplicacións móbiles, a impresión 3D, a 
implementación de sensores nos seus bloques e a aplicación das tecnoloxías de 
recoñecemento visual son algunhas das solucións que a multinacional integrou no seu 
modelo de negocio.

MESTRELAB RESEARCH
O software para investigación que comercializa a startup galega é utilizado por todas as 
grandes farmacéuticas, por 96 das 100 mellores universidades do mundo e pola NASA. 
O segredo do seu éxito é unha ferramenta dixital única que permite procesar todos os 
datos que se xeran nos laboratorios químicos, para os que antes eran necesarios ducias 
de programas diferentes.

COFRICO   
Cofrico converteu a dixitalización no seu 
proxecto estrela. A súa plataforma 
COFRIVIEW365 integra tecnoloxías de 
industria 4.0 e intelixencia artificial nas 
súas instalacións de refrixeración para 
conseguir un mantemento preditivo.

INTAF 
Intaf está a dar o salto á industria 4.0 a 
través da inmersión nas tecnoloxías dixitais, 
coas que desenvolven celas robóticas para o 
naval ou sistemas de fabricación de pezas 
complexas para múltiples industrias, entre 
outras innovacións. 

ELAS, EMPRESAS GRANDES E PEQUENAS,
XA O PUXERON EN PRÁCTICA
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