EL REFERENT
PER A LES EMPRESES
EN LA VALORITZACIÓ
DE LES DADES
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Serveis diferencials
per a les empreses
El Big Data CoE Barcelona posa a la disposició de les empreses els seus espais
d’innovació, serveis, experiència i coneixements per al desenvolupament i l’execució de
la seva estratègia de Big Data.
El centre d’excel·lència en Big Data de Barcelona
és una iniciativa liderada pel centre tecnològic
Eurecat que neix amb el suport d’Oracle
i el recolzament de la Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament de Barcelona.
Construeix, evoluciona, aglutina i posa a disposició de les
empreses coneixement especialitzat, eines, sets de dades
i infraestructures Big Data diferencials que els permetran
definir, experimentar i validar els models de Big Data i el seu
impacte al negoci, així com definir solucions innovadores
en un marc col·laboratiu amb agents clau del sector.
Els principals objectius estratègics
del Centre d’excel·lència en Big Data de Barcelona són:

Crear un espai d’innovació que ajudi
a tangiblitzar el valor de les dades
per a les empreses.
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Integrar l’oferta tecnològica
clau en Big Data.
Capacitar empreses i professionals
en l’àmbit Big Data.
Esdevenir un referent internacional
en aquest àmbit.

Big Data
Strategy &
Planning
• Workshop Value Discovery
• Disseny de la prova de concepte Big
Data
• Identificació i accés als sets de dades
necessaris
• Business Case Preliminar
• Desenvolupament de la prova de
concepte
• Validació del Business Case (MVP)

Big Data Value
Discovery

Big Data
Deployment
Support

• Formació especialitzada on demand
• Transferència de coneixement durant
el projecte
• Estudiants en pràctiques
(Internship @CoE)

• Big Data Fast Landing
• Definició i priorització dels casos dús
i sets de dades necessaris
• Conceptualització de solucions
innovadores
• Roadmap d’arquitectura
• Estratègia Big Data

• Disseny i arquitectura de la solució Big
Data final
• Definició RFP i avaluació d’ofertes
• Suport al desenvolupament del
projecte
• Seguiment de desplegament
estratègia Big Data

Big Data
Talent

El centre d’excel·lència basa la seva proposta de valor en el següents pilars:
• Agent neutre amb coneixement expert de l’estat de l’art Big Data: El Big Data CoE
Barcelona és un agent neutre que aglutina tendències i bones pràctiques en Big Data per
tal d’executar projectes d’innovació Big Data a l’avantguarda de les solucions tecnològiques
disponibles.
• Conjunt de col·laboradors experts en múltiples dominis i sectors: Integra l’oferta
tecnològica en Big Data conformada pels agents clau dins el sector Big Data presents a Catalunya.
Això ens permet disposar d’experts multifuncionals per a la realització de projectes i ens
proveeix de casos d’ús i referències multi-domini.
• Infraestructura versàtil pel fast-prototyping: Infraestructura Big Data pròpia resultat
dels projectes d’R+D+i realitzats i que ens permeten processos de fast-prototyping per
donar el valor de les dades de forma eficaç a l’hora de dur a terme projectes i proves de concepte.
• Aglutinador i facilitador a datasets: El Centre disposa d’un conjunt de datasets, i manté
relacions amb diverses institucions, facilitant i posibilitant l’accés a nous datasets depenent
de les necessitats de cada projecte.
• Transferència de coneixement en cada activitat: El Big Data CoE Barcelona realitza
tasques de capacitació de professionals en tècniques i tecnologies Big Data, fent especial
èmfasi a la transferència de coneixement durant el desenvolupament dels projectes.

Metodologia projecte CoE
Per facilitar i assegurar l’èxit de la implantació de la seva estratègia de Big Data,
hem definit un itinerari amb diferents etapes, que facilita la incorporació de qualsevol
empresa en funció del nivell de maduresa de la seva organització amb Big Data.
Pas 1

Pas 2

Pas 3

Pas 4

Pas 5

Pas 6

Pas 7

Validació del
Business Case

Disseny
solució final

Suport
implantació

1 setmana

1 setmana

En funció
de projecte

Pas 4 (A)
Integració
Pre-processing
Analytics
Visualization
3-4 setmanes

START

Big Data
Fast Landing
1 setmana

Estratègia
Big Data

Disseny prova
de concepte

2-3 setmanes

1-2 setmanes

Transferència
coneixement

Pas 4 (B)
Desenvolupament
Casos d´ús
sectorials

Arquitectura
Big Data

Fonts de
dades

Conceptualització

Pre-processing
Analytics
Visualization
8-10 setmanes

Eines i solucions
Big Data

Business case
preliminar

RFP i avaluació
ofertes

Suport
desenvolupament

Seguiment
desplegament

(A) (B) en funció de la complexitat del projecte

info@bigdatabcn.com
http://www.bigdatabcn.com
@CoEBigData
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Empreses i entitats col·laboradores:

Kernel
analytics

