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SOLUCIONS PER AL CICLE D'AIGUA



450M€
/ any Ingressos

+100
municipis

+300
empleats

Gestió integral del cicle de l'aigua

Sòlid
Stakeholders

4M 
usuaris

400
municipis

INTERNACIONAL
22,4 M€

/ any Ingressos

+2.400
empleats



+2,500
SCADA agents

+300
Instal·lacions

Monitoritzades

+1,950
Sectors

+12,000
Km de canonades

+6,000M
Dades processades / 

any

+700,000
Mesuradors intel·ligents

en xarxa fixa

+21
Plantes potabilitzadores

+400
plantes depuradores

Global Omnium – Smart Water Suite



International recognition.

Digital Water Prize 2017

PRIZES



THE WATER SOFTWARE SUITE
APLIQUEM L’EFICIÈNCIA



EL NOSTRE LLOC



EL NOSTRE LLOC



10 anys de transformació digital

METODOLOGIA PER A UN CANVI



La gent importa.

TECNOLOGIA



www.go-aigua.com



Gestió integral
del cicle comercial de l’aigua

SISTEMA COMERCIAL

• ROI 2 anys

• Fàcil d'usar

• Millors pràctiques

• Procediments

• Procés industrial
CLIENTS
Contractació
Reclamacions
Dades històriques
de gestió
Registre d’entrada

DEUTE
Gestió de deute
Mètodes de 
Pagament
Convenis de 
pagament
Fraus

MEDICIÓ
Gestió de Smart 
Metering
Càlcul del 
consum
Xecs i validacions

INFORMES
Panell de 
control
Operatiu
Consolidació
Exporta dades
Notificacions

INVENTARI
Gestió d'Actius
Punts de 
suministre
Mapa

ORDRES DE 
TREBALL
Planificador
Gestió de lots
Control d'estat

FACTURACIÓ
Tarifes i conceptes
Cicles de planificació
Gestió de factures
Distribució

MOBILITAT
Gestió de flotes
Treball de camp
Gestió d’OT
WalkBy i DriveBy
Mesurament visual
Seguiment en línia

OFICINA VIRTUAL
Consulta de consums
Descarregar factures
Oficines
Gestió d'usuaris
Altres acords



zz

• ROI 1,5 anys

• Control de materials

• Gestió d’emmagatzematge

• Controlen els contractistes

• Optimització de la ruta

• Sistema de decisió d'ajuda

• Planificació d’ordres de treball

• ...

Gestió d'ordres de treball



• ROI 6 mesos

• Smart-DMA

• Balanç hidràulic

• Previsió de demanda

• Temps real

• Mòdul informes

• Mòdul alarmes

• API

CERCADOR DE FUITES I FRAUS



GESTIÓ DE LES 
INFRAESTRUCTURES

• ROI 9 mesos

• Modelatge 3D

• Tecnologia Big Data

• Algorismes de 

decisió

• Autonomia per als

operadors



L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Emmagatzematge
de variables 
històriques

Machine Learning

Prediccions de la 
demanda d’aigua

Pla d’operació
òptim

SCADA

Horari d’energia
Preus
Dades en temps real
Restriccions



INFRAESTRUCTURA IOT

Principals normes i protocols IoT tecnològics amb 3 objectius principals: :

• Millorar el tractament i la gestió del subministrament d'aigua

• Seguiment i control de les infraestructures

• Mesura intel·ligent i el seguiment de les respostes d’emergència a materials perillosos.



Big Data System

“El nostre objectiu és afegir valor a l’ecosistema d’IoT.
Amb la nostra plataforma de gestió intergal, es beneficiarà de la rapidesa en el temps del mercat, dels
costos inicials més baixos i d'una escalabilitat senzilla basada en un model SaaS. Juntament amb la gestió
de dades i dispositius, monetització, anàlisi, seguretat i el nostre know-how líder en la indústria en
connectivitat"



TIRESIAS permet connectar-se amb els principals proveïdors de mesurament intel·ligent del mercat. ROI 2 anys

MESURAMENT INTEL·LIGENT



REG

Sistemes de decisió autònoms basats en el temps, previsions, tendències, humitat ... ROI en 1 any.



• ROI en 3 mesos

• Selecció de pressupost

• Suggeriments d'inversió

• Dades basades en 

DMA, reclamacions, 

sistema comercial, SIG, 

ordres de treball ...

• Només es necessiten

dades del 20% de la 

xarxa

Actius



• Ordres de treball

• Models matemàtics

• Qualitat de l'aigua

• Xarxes d’aigua

potable i residual

• Rutes òptimes

• Qualsevol integració

SIG

• Planificació d’ordres

de treball

• ….

Gestió de mapes



• Consultoria de transformació digital
• Sistema comercial
• Ordres de treball
• Fuga i frau
• Gestió d'infraestructures
• Eficiència energètica
• IOT Infraestructura
• Big Data Architecture
• Mesurament intel·ligent
• Reg
• Actius
• Gestió de mapes
• Portal dels ciutadans
• Transparència de l’administració

QUÈ FEM



Sistema de facturació i 
ordres de treball

Infraestructure
Monitoring

Consultoria en 
processos

Monitorització
d'infraestructures

Actuació automàtica
i remota

Mesurament
intel·ligent

Eficiència
energètica

Georeferència cadastral
de clients i 

infraestructures

Xarxa de 
sensibilització i 

comunicació

Identifiqueu els líders
evangelistes i 

transformadors

Dataloggers, DMAs
Smart Metering

Plataforma BigData
Algoritmes

Plataforma de gestió
d'infraestructures

Mesurament intel·ligent
Plataforma de gestió

d'infraestructures

Augment dels ingressos
i control del CAPEX 

(equips de camp)

Monitorització en 
temps real

Recopilació de 
dades per fer

decisions correctes
Portal de 

transparència

Arrencada digital de 
transformació

Reducció d'aigües
residuals

Detecció de fraus
Protecció de la 
infraestructura

Pla d'inversions en 
infraestructures

Detecció de fraus

Demanda de 
previsió

Participació del 
client

Reducció d'aigües
residuals

Previsió de la renda 
real

Compromís del 
medi ambient

Estalvi d’energia

Q
U

E
S

T 
D

E
 

TR
A

N
S

F
O

R
M

A
C

IÓ
 

D
IG

IT
A

L
P

R
E

-
R

E
Q

U
IS

IT
S

B
E

N
E

F
IC

IS
G

o
A

IG
U

A
S

U
IT

E

Smart Meters i xarxa
de comunicació



reducció de 
pèrdues a la xarxa
(mitjana)

18%

reducció de les 
queixes en 5 
anys (associades
a la factura de 
l'aigua)

60%
taxa de registre de 
la oficina virtual10x Tn CO2

reducció d’emissions2,000

35%
Reducció de 
l’eficiència en 
l’aigua perduda

Fuites informades
cada mes2,50011% Estalvi energètic

(+ 1 M € / any)

Estalvis en aigua de 
la xarxa sense
ingressos4Hm3

45%

Millora de 
l'eficiència en 
la gestió
d'equips de 
camp

Estalvi en aigua de 
consum0.3Hm3Frau 

detectats
cada mes500

WHAT WE GET



www.go-aigua.com
www.aigües.cat


