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Imath Research aposta per la internacionalització

14.10.2013. Casos d'èxit   -   L'empresa ubicada a l'edifici Eureka del Parc de Recerca UAB està treballant amb la
companyia alemanya Zimory GmbH, capdavantera en matèria de cloud computing, i espera expandir-se aviat a altres
països europeus.

Constituïda fa un any, Imath Research desenvolupa aplicacions informàtiques de còmput intensiu a través d'algoritmes
matemàtics i tècniques d'Intel·ligència Artificial. Ofereix serveis de consultoria externa i crea els seus propis productes que
aprofiten els avantatges del cloud computing, com l'accessibilitat, la mobilitat, l'emmagatzematge massiu, etc. i optimitzen l'ús
dels recursos en xarxa per millorar l'eficàcia en la gestió i el maneig del Big Data.
 
En la seva breu trajectòria, Imath Research compta ja amb diversos clients a País Basc i Aragó amb els quals treballa
desenvolupant aplicacions en matèria d'intel·ligència artificial, Big data, sitemes recomanats, ciutats intel·ligents, eficiència
energètica o medi ambient, entre d'altres. També ha començat a oferir els seus productes i serveis a diferents empreses de
l'àmbit de la biotecnologia. Des d'un principi, l'empresa ha pres la decisió d'internacionalitzar-se i buscar els seus clients més
enllà de les nostres fronteres.
 
Zimory Gmb, una empresa alemanya capdavantera en matèria de cloud computing vinculada a grups tan importants com
T-System i Deutsche Bank, és el seu principal client. Zimory desenvolupa el programari necessari perquè grans proveïdors
d'Internet internacionals puguin oferir serveis de cloud als seus propis clients. Imath Research realitza ja el seu tercer treball per
Zimory GmbH, i està previst que aquesta relació empresarial es prolongui amb nous projectes el 2014.
 
La internacionalització és, per Imath Research, un pas estratègic lògic, tenint en compte el seu camp de treball i la situació del
mercat en què es mou. "Les tecnologies traspassen fronteres i les empreses tecnològiques han de pensar en global i oferir
competitivitat a aquest nivell per exercir una competència real", destaca Iñigo Zubizarreta, un dels fundadors de l'empresa.
 
Actualment, hi ha una tendència a l'alça d'start-ups i empreses tecnològiques a Alemanya, afavorida per la situació econòmica
del país. Aprofitant la fiabilitat que els confereix la seva vinculació amb Zimory, Imath Research ha iniciat contactes amb altres
empreses alemanyes, i en el futur espera expandir no només a empreses europees, sinó també a empreses americanes i
d'altres països emergents.


