Nota de premsa

PIMEC presenta MULTISENSOR, una triple plataforma que
combina múltiples dades per a l’ús professional
Aquesta eina ha estat desenvolupada per PIMEC i vuit partners europeus en el marc
d’un projecte finançat per la Comissió Europea
La presentació tindrà lloc el pròxim dijous, 22 de setembre, a partir de les 15 h, a
Valkiria Hub Space
Barcelona, 20 de setembre de 2016. PIMEC organitza l’acte de presentació de l’eina
MULTISENSOR, una triple plataforma que combina múltiples dades (notícies, vídeos, imatges,
indicadors...) per a l’ús professional en tres sectors diferents: periodisme, monitoratge de
mitjans i internacionalització d’empreses. L’eina ha estat desenvolupada per PIMEC i vuit
partners europeus en el marc d’un projecte finançat per la Comissió Europea.
La implicació de la patronal en aquest projecte ha estat la coordinació de la plataforma per
ajudar les petites i mitjanes empreses a escollir mercat per iniciar la seva internacionalització.
L’eina permet relacionar indicadors econòmics, de producte i sector per determinar els països
que presenten les millors condicions per començar-hi a exportar.
Durant l'acte també es presentaran les eines desenvolupades pel projecte EUMSSI, que té com
a objectiu principal facilitar la exploració de grans quantitats de dades, tant textuals com
audiovisuals, a través de tècniques d'anàlisi automàtica que incorporen informació semàntica
als continguts originals. El contingut enriquit semànticament pot ser llavors explotat de formes
diverses, com demostren els dos prototipus desenvolupats en el projecte. El primer és una eina
de suport a la recerca periodística que recomana documents rellevants i presenta informació
agregada a través de gràfiques i altres recursos visuals. El segon és una aplicació de "segona
pantalla" que complementa documents audiovisuals amb informacions addicionals o jocs de
preguntes relacionades amb allò que s'està mirant.
PIMEC et convida a descobrir de primera mà les eines d’anàlisi per interpretar, relacionar i
resumir informació i notícies multimèdia. Podràs testar la plataforma, valorar-la i intercanviar
impressions amb els professionals que l’han desenvolupada.
L’acte de presentació, de caràcter gratuït, es desenvoluparà en llengua anglesa i tindrà lloc el
pròxim dijous, 22 de setembre, a partir de les 15 h, a Valkiria Hub Space (Carrer Pujades, 126 08005 Barcelona).
Programa
15:00 Benvinguda
Míriam Sabaté, directora del Departament Internacional de PIMEC
Stefanos Vrochidis, coordinador projecte MULTISENSOR
Maite Melero, coordinadora projecte EUMSSI
15:30 Sessió pràctica i avaluació dels dos projectes
18:00 Conclusions i debat
18:30 Festa i sopar a peu dret
DIA: Dijous, 22 de setembre de 2016
HORA: 15 hores
LLOC: Valkiria Hub Space (Carrer Pujades, 126 - 08005 Barcelona)
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