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Per què ?

Permet als consumidors prendre decisions millors i més 

informades respecte als productes que adquireixen i a les 

empreses que trien donar suport.
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imatge generada amb IA: “photograph of a port with a lot of containers”. by: 
Ezequiel Cuadra



Finalitat

Generar confiança entre proveïdors, empreses i clients.
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imatge generada amb IA: “a handshake that builds trust”. by: Ezequiel Cuadra



BENEFICIS
Compliment 

d'una regulació 

cada cop més 

estricta

Atraure i retenir 

els empleats

De nuestros clientes 
digitales satisfechos

Redueix el risc reputacional de 

l’empresa

Millora la posició de l'empresa 

com una empresa fiable
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Com?
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RISCOS

Quan es comprenen 
millor els riscos, una 

empresa pot identificar 
els seus objectius

VISUALITZAR RECOPILAR REVELAR

Obtindreu una 
comprensió més 

profunda dels fluxos i 
exposareu les bretxes 
d'informació existents.

Informació per garantir 
la font d'origen i la 
cadena de custòdia

Les empreses 
estableixen el nivell de 
divulgació. Divulgar la 
traçabilitat, un codi de 

conducta, etc.



CONSUMIDORS

A totes les indústries, hi ha un segment creixent 

de consumidors exigents que cerca informació 

sobre els ingredients i materials dels productes, 

d'on provenen i les condicions en què van ser 

produïts.
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imatge generada amb IA: “a paint of crowd of people looking at their 

mobile phone in their hands, 4k”. by: Ezequiel Cuadra



EMPRESA

El procés de transparència interna està enfocat 

a permetre una presa de decisions eficient dins 

de l'empresa, reduint el malbaratament i 

proporcionant millors ingressos operatius.
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imatge generada amb IA: “oil painting about a building from an 

enterprise”. by: Ezequiel Cuadra



La transparència a la cadena
de subministrament d'una empresa es pot mesurar al llarg de dues 
dimensions

Les fites al camí per completar la 

transparència

L'abast de la cadena de subministrament 

(la profunditat d'interacció en ella)
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La transparència a la cadena
La transparència no només assegura als consumidors que el producte 
és autèntic i d'alta qualitat, sinó que també pot demostrar que es va fer 
de manera segura, ètica i amb una cadena de producció sostenible.
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Sense maltracte laboral

Responsable amb el medi ambient

Controls de qualitat

ÈTICA

SOSTENIBLE

SEGURA



PARTS INTERESSADES

La claredat en tota la cadena de valor està relacionada amb brindar un millor servei entre client i proveïdor, 

generant més ingressos i més eficiència operativa.

PROVEÏDOR EMPRESA CLIENT
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TECNOLOGIA
Gràcies a la innovació 
tecnològica, les empreses tenen 
més formes que mai de millorar 
la transparència a la cadena de 
subministrament
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RFID

Dispositius d'Internet de 
les coses

IOT

Etiquetes d'identificació 
per radiofreqüència

Programari de 
monitorització de 

qualitat i compliment

SOFTWARE

Cadena de blocs

BLOCKCHAINS



Moltes gràcies
www.quabu.eu                              sales@quabu.eu

@quabusolutions quabu-solutions @quabusolutions

http://www.quabu.eu

