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Apreciado/a compañero/a:
Remitimos la presente para poner en tu conocimiento que el Colegio de Valencia
ha organizado una jornada sobre SMART FACTORY y que será retransmitida en
streaming el día 15 de abril a las 10 horas.
Con esta jornada, gratuita y abierta a todo el público, se pretende dar a conocer una
visión global sobre las diferentes estrategias de automatización, digitalización y
aplicación de tecnologías punteras en la industria 4.0.
Además, se dará una visión completa de los agentes intervinientes, desde
habilitadores de las diferentes tecnologías, pasando por ejemplos de implantación, así
como la búsqueda de la financiación y el apoyo de la administración pública.
En el siguiente enlace podrás encontrar toda la información sobre esta jornada
telemática, programa/temario del acto y realización de la inscripción:
https://www.copitival.es/cogitiv/esp/servicioscolegiados/formacion/formacionpresencial/jornada-smart-factory-edicion-i-actividad-en-streaming:3318
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.

Carlos M Palmer.
Gerente COPETI Illes Balears.
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Benvolgut/da company/a:
Remetem aquesta circular per a posar en el teu coneixement que el col·legi de
Valencia ha organitzat una jornada sobre SMART FACTORY i que serà retransmesa
en streaming el dia 15 d’abril a les 10 hores.
Amb aquesta jornada, gratuïta i oberta a tot el públic, es pretén donar a conèixer
una visió global sobre les diferents estratègies d'automatització, digitalització i aplicació
de tecnologies capdavanteres en la indústria 4.0.
A més, es donarà una visió completa dels agents intervinents, des d'habilitadors de
les diferents tecnologies, passant per exemples d'implantació, així com la cerca del
finançament i el suport de l'administració pública.
En el següent enllaç podràs trobar tota la informació sobre aquesta jornada
telemàtica, programa/temari de l'acte i realització de la inscripció:
https://www.copitival.es/cogitiv/esp/servicioscolegiados/formacion/formacionpresencial/jornada-smart-factory-edicion-i-actividad-en-streaming:3318
Esperant que aquesta informació sigui del teu interès, rep una cordial salutació.

Carlos M. Palmer.
Gerent COPETI Illes Balears.
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