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IntroduccióIntroducció
Juny – 2009. Inauguració nova T1

Superfície total: 544.066 m2
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Inversió superior a 900 milions €.

Capacitat: 30 milions de passatgers/any
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Any 2012 35.145.176 de passatgers  !!!



IntroduccióIntroducció
Gestió de flux de passatgers

Actualment Que podem fer…?

p g

Introduir novesIntroduir noves 
tecnologies i 

aprofitar les ja 
existents (WiFi)existents (WiFi)

Gestió manual



Solució proposadaSolució proposada
Nous sensors bluetooth i comptadors tèrmics
Software PaxPath+ Amor Group
Afegir dades xarxa Wi-fi



Solució proposadaSolució proposada
Comptadors 

tèrmics
Comptabilitza els 

passatgers que entren i/opassatgers que entren i/o 
surten de una zona 

determinada

Sensors 
bluetooth

Wi-Fi
Aeroport

+
bluetooth Aeroport

Temps d’espera mitjà i 
comportaments generals 

dels passatgersdels passatgers 
(traçabilitat).



Distribució dels dispositiusDistribució dels dispositius

1. Àrea d’Arribades (P10 - Parking y La Plaza).

À2. Àrea Comercial (Sky Centre).

3 Àrea de Facturació (Accessos y control seguretat)3. Àrea de Facturació (Accessos y control seguretat).

4. Àrees Controls de passaports (P20 y P30).

Comptador tèrmic Sensor bluetooth



Planta P10 – Arribades / La Plaça



Planta P10 – Sky Centre



Planta P30 – Facturació/Controls Seguretat i Passaports



Planta P20 – Control Passaports



Integració amb la xarxaIntegració amb la xarxa
Integració nous dispositius a la LANIntegració nous dispositius a la LAN

Creació nova VLAN
C fi ió d IPConfiguració adreçament IP

42 Comptadors tèrmics

29 Sensors Bluetooth

2 Servidors Virtuals2 Servidors Virtuals



Integració amb la xarxaIntegració amb la xarxa
Adequació de la xarxa Wi FiAdequació de la xarxa Wi-Fi

Instal·lació appliance Cisco Location Appliance.
C fi ió Wi l C l SConfiguració Wireless Control System.
Comunicació Wi-Fi – Gestió Cues (tallafocs)



BeneficisBeneficis
Medició de temps Medició de temps Seguiment del 

Comptabilització

Medició de temps 
d’espera en filtres 

de seguretat

de permanència 
en zones 

comercials.

flux de passatgers 
al llarg de 
l’Aeroport.

Anàlisi Comptabilització 
de passatgers en 

zones de pas

Medició de temps

d’escenaris 
simulats de 
capacitat.Presa de 

decisions per 
a millorar la Medició de temps 

d’espera en 
facturació i 

embarcament

Predicció de la 
demanda de 
recursos de 
l’Aeroport

gestió de 
l’Aeroport

Millor gestió dels recursos de l’Aeroport.
Anticipació precisa de la demanda prevista.

Planificació eficient de temporades punta y vall.
Millora de la qualitat percebuda pel passatger.

Augment dels ingressos a les zones comercials.
Optimització de la capacitat de l’Aeroport.

Informació centralitzada per a la presa de decisions.



ConclusionsConclusions

• Projecte estratègic.
• Situa a l’Aeroport a l’altura dels gransSitua a l Aeroport a l altura dels grans 

aeroports europeus en la utilització 
d’aquest tipus de tecnologiesd aquest tipus de tecnologies.

• Rendibilitat assegurada en beneficiar a 
diferents àrees (operacions, comercial, 
seguretat, direcció…).seguretat, direcció…).


