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Necessitats actuals 

RENDIMENT 
Si no tenim els tècnics més preparats, 
mai obtindrem la màxima rendabilitat 
del taller. 
 

FORMACIÓ 
Segons un estudi del 
departament de formació 
técnica posvenda del grup 
Volkswagen, els técnics 
carrossers tenen una  
carencia formativa sobre 
els processos que 
impacten en la reparació 
de la carrosseria d’un 
vehícle. 
 



Què saben els tècnics actualment? 
Analitzem cada perfil segons  

la seva descripció de lloc de treball (DPT) 



Atenció! 
Actualment els perfils de taller están per sota del 

50% de coneixements segons la seva DPT 

Carrosser 

36% 

Planxista 

43% 

Pintor 

28% 

Cap de taller 

49% 

* Dades del departament de formació de Volkswagen Group 



Això supossa 
Un rendiment inferior al 37% 

* Dades del departament de formació de Volkswagen Group 



Nosaltres 

Què podem oferir per millorar la 
preparació dels tècnics i el rendiment 
del taller? 



Realitat Augmentada 

Formació adaptada a les necessitats 
actuals del tècnic en el moment 
precís que ho necessita, que 
incorpora la tecnologia de realitat 
augmentada 



Fàcil i intuitiva 

Un eina capaç de mostrar un 
vehícle seccionat al visualitzar-lo 
a través del telèfon mòbil o la 
tablet. 



Millora dels procediments 

 Incorpora guies de 
treball dels principals 
procediments reparatius 
de la carrosseria de tots 
els vehicles del grup. 

 
 Incorpora documentació 

tècnica en format 3D, 
vídeo, audio i text.  

Vehicle Reparació 

Assemblatge Cotes 



Asistència tècnica 

El sistema disposa 
d’un enllaç d’ajuda 
que permet 
l’enviament 
d'incidències 
mitjançant tickets 
els quals seran 
resoltes en un 
període màxim de 
24 hores 



“ 
Quíns beneficis obté el taller 

amb aquest sistema? 



Millora de la productivitat 
+ 

Técnics més preparats 
 

Augment de la facturació 
 

+45% 

+32% +23% 

Beneficis 

Coneixements 

Productivitat 

http://www.google.com/sheets/about/


Tot això 
Accessible amb una sola mà 



Procés d’implantació 

Primera fase 

Segona fase 

Tercera fase 

Instal·lació en dispositius actuals en taller 
 

Nous dispositius per a caps de taller 
 

Nous dispositius per equips de carrosseria 
 



Gràcies! 
Per la seva atenció 
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