
Talent, technology, creativity and innovation 
to make an impact on society through 
digital transformation.

Challenge us to start something new.  

opentrends.net
aws@opentrends.net

+34 93 320 84 14

Allibera ràpidament el 
poder de les teves dades 
amb IA basada en el núvol

http://opentrends.net 
mailto:aws%40opentrends.net%20?subject=


REFERÈNCIES DELS CLIENTS

VISIÓ GENERAL

La IA del més alt nivell està ja disponible per a tots. Els serveis 
d’enginyeria especialitzats d’Opentrends ara compten amb la 
tecnologia dels serveis d’IA llestos per utilitzar d’AWS. Des de 
Opentrends aportem un alt grau d’especialització en arquitectures 
avançades i experiència en sistemes de missió crítica per a clients 
de diferents sectors. El nostre enfocament diferencial es basa 
en el disseny d’arquitectures modulars i eficients basades en 
PaaS i components serverless. Juntament amb AWS, líder en el 
Quadrant Màgic de Gartner de serveis d’intel·ligència artificial per a 
desenvolupadors en el núvol, ajudem els clients a accelerar els seus 
projectes d’aprenentatge automàtic.

ALLIBERA RÀPIDAMENT EL PODER DE LES TEVES DADES AMB ELS SERVEIS 
D’ENGINYERIA D’OPENTRENDS BASATS EN AWS

Verifica la identitat 
dels usuaris  i redueix 
el frau amb Amazon 

Rekognition.

Crea interfícies de 
conversa de veu i text a 
qualsevol aplicació amb 

Amazon Lex.

Converteix la veu en text 
i al revés amb Amazon 

Transcribe i Amazon 
Polly, respectivament.

Crea, entrena i 
implementa models 

d’aprenentatge automàtic 
amb Amazon SageMaker.

OPORTUNITATS

Els serveis de consultoria i enginyeria d’Opentrends basats en AWS 
ofereixen el conjunt més ampli i complet de serveis de machine 
learning i les arquitectures que els suporten, posant  els recursos de 
machine learning a l’abast dels negocis a qualsevol indústria.

En 2021, Opentrends va respondre davant la necessitat d’una important 
universitat online d’implantar un servei de validació d’identitat per a processos 
d’avaluació digital. La pandèmia va obligar a passar d’exàmens presencials 
a un escenari 100% remot, fet que va suposar accelerar la implementació del 
reconeixement facial. El punt clau de la solució va ser la validació de la identitat a 
través de la càmera web, la integració als processos d’avaluació existents i l’ús d’AWS 
Rekognition. Gràcies a la solució desenvolupada per Opentrends, la universitat va 
poder tramitar els exàmens de 70.000 alumnes realitzats en un període 
d’avaluació de 6 dies.

BENEFICIS

START SOMETHING NEW

Si busques una consultora tecnològica 
que et pugui acompanyar per accelerar 
els teus projectes d’aprenentatge 
automàtic, contacta’ns i t’aportarem 
tota la nostra experiència.

SOBRE OPENTRENDS

Unim talent, tecnologia, creativitat i innovació per impactar a la 
societat a través de la transformació digital de les organitzacions. 
T’acompanyem en el camí cap a models de negoci disruptius, 
a la recerca de noves oportunitats i a la creació d’avantatges 
competitius sostenibles. Start Something New!
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