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Productivity Lab de Microsoft a Gardeny
•P
 rimer centre del gegant
informàtic a l’Estat per
promoure l’ús de la
tecnologia a les empreses
Microsoft Innovation Center Productivity, en col·laboració amb la
Paeria, el Parc Científic i IFR Group, ha
posat en marxa al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Gardeny el
primer Productivity Lab de Microsoft
d’Espanya, dedicat a promoure l’ús
de la tecnologia a les empreses. El
Productivity Lab té com a objectiu la
millora de la productivitat de les empreses de Lleida per mitjà de l’impuls
de l’ús de les tecnologies de la informació i del desenvolupament de solucions especialitzades en col·laboració
amb empreses i operadors del sector
de les tecnologies de la informació.
El Productivity Lab vol transmetre
a les empreses els beneficis econòmics que es deriven de l’ús adequat i

L’alcalde, el director d’IFR i la presidenta de Microsoft Ibérica, en el centre. © H. S.

Per transmetre a les firmes
els beneficis econòmics de
l’ús adequat i intensiu de les
tecnologies de la informació
intensiu de les tecnologies de la informació: reducció de costos, increment
d’ingressos, augment de l’eficiència i
la productivitat. Per mitjà dels deno-

minats “tallers de productivitat”, personal especialitzat del Productivity
Lab compartirà amb directius i responsables de negoci de les empreses
lleidatanes les solucions existents per
crear entorns d’alta productivitat que
incloguin sistemes de comunicacions
integrades, entorns de col·laboració
virtuals (teleconferències, videoconferències, etc.), escenaris d’ús de dispositius mòbils, etc. •••

Lleida, a un gran esdeveniment de Google
•D
 esenes de programadors s’interessen per les dades obertes de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Lleida va col·laborar
en el Google DevFest Barcelona 2013
organitzant un hackathon, una trobada intensiva de programadors per
desenvolupar aplicacions al voltant
d’un tema determinat. En aquesta
ocasió, més de 70 programadors van
participar en l’acte, que es va centrar

en el desenvolupament d’aplicacions
basades en l’Open Data, o dades
obertes, de la Paeria. L’activitat forma
part del projecte Open-DAI, finançat
per la Comissió Europea dins del “ICT
Policy Support Programme-Call 2011”
del “Competitiveness and Innovation
framework Programme” (CIP). •••

Barcelona va acollir la trobada. © F.A. i A.I.
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