
Zetes instal·la el Departament d'R+D+i en software al Parc de Recerca UAB

07.05.2014  Notícies del Parc    -   La multinacional,
especialitzada en solucions d’identificació automàt ica en
entorns de mobilitat per resoldre necessitats de
traçabilitat i identificació de productes i persone s, aposta
per generar sinèriges amb grups de recerca de la
Universitat i altres empreses altament innovadores.

El grup Zetes és una multinacional amb presència a 16 països
diferents especialitzada en el desenvolupament de solucions
d’identificació automàtica en entorns de mobilitat per resoldre
necessitats de traçabilitat i identificació de productes i
persones. Les seves tecnologies permeten fer el seguiment
dels productes des de la fabricació fins al consumidor final,

treballant al llarg de tota la cadena de subministrament de qualsevol sector (alimentació, cosmètic, farmacèutic,
etc.). I també desenvolupa sistemes d’identificació i autentificació de persones amb la fabricació de documents
d’identitat electrònics, passaports biomètrics, urnes de vot electrònic o aixecament de censos electorals.

Per tal d’incrementar l’eficiència i la diversitat de productes, Zetes treballa aplicant i utilitzant tot tipus de tecnologies,
algunes consolidades i d’altres molt més innovadores com ara sistemes de reconeixement de la parla, codis de
barres bidimensionals, tecnologies d’identificació per radiofreqüència (RFID), targetes intel·ligents, detecció per
biometria, etc.

Amb l’objectiu de satisfer aquesta necessitat d’innovació constant per aconseguir solucions pioneres, el grup ha
centralitzat tots els departaments d’R+D+i en software dins les noves oficines ubicades al Parc de Recerca UAB.

“Des del seu naixement, Zetes inverteix contínuament en la recerca i el desenvolupament per crear noves solucions
tecnològiques. Per això, arran de la centralització a Barcelona de la innovació en software del grup, hem apostat per
implantar-nos al Parc de Recerca UAB i generar sinergies amb grups de recerca de la Universitat i altres empreses
altament innovadores”, afirma Jordi Soler Pla, director de desenvolupament d’aplicacions del grup Zetes.

Tot i que Zetes disposa de centres propis d’investigació en reconeixement d’imatges per computador, en
desenvolupament de nous sistemes d’identificació automàtica o en sistemes de reconeixement de veu, amb aquesta
decisió d’establir-se dins el marc de la UAB la multinacional fa una aposta per obrir vincles de col·laboració amb la
universitat i les empreses que formen part de la seva xarxa.

“Creiem que la col·laboració amb la universitat pot ser molt interesant ja sigui amb projectes de final de carrera,
investigacions de doctorat o entre empresa i empresa”, remarca Soler.
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