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1 RESUM EXECUTIU 

 

Producte. ICAR (Identity Card Automatic Reader), mòdul de software per a la lectura automatitzada de documents 

d'identitat, conduir i passaports. Integrat dins d'un entorn de recepció en què calgués un control i registre d'accés de clients, 

el software permetria registrar de manera ràpida i àgil les dades personals mitjançant l'adquisició de la imatge del document 

amb un escàner de sobretaula i la lectura dels camps d'informació, gravant-ho en una base de dades a mode de fitxa de 

client per a posteriors consultes. La base tecnològica del producte seria la inclusió d'un mòdul d'OCR (Optical Character 

Recognition) específic. ICAR es distribuiria en dos formats. Una versió en forma de software autònom que permetria adquirir 

el document, reconèixer-ne el tipus (DNI, passaport, conduir, etc.), llegir-ne els camps d'informació i oferir suport de base de 

dades per l'emmagatzematge i consultes de fitxes. La segona versió, amb les mateixes prestacions, es distribuiria en format 

OEM, a fi de poder ser integrat en aplicacions hoste de recepció. Es seguirà un paradigma incremental de 

desenvolupament. En una primera etapa (6 mesos) es desenvoluparà una primera versió per als documents d'identitat 

vàlids a l'Estat Espanyol. Una vegada aquesta versió estigui disponible al mercat, es desenvoluparan un conjunt de mòduls 

addicionals, destinats al reconeixement de la resta de documents de la UE.  

 

Antecedents. La idea d'aquest producte parteix d'un prototipus desenvolupat al Centre de Visió per Computador que es 

troba en funcionament des de fa un any al Gran Casino de Barcelona en 12 sistemes. El rodatge d'aquest prototipus permet, 

a més de preveure la viabilitat del producte, establir una base tecnològica que derivi en un desenvolupament ràpid.  

 

Mercat. Cal situar-lo en l'àmbit dels hotels, casinos, bingos, empreses i edificis oficials. En el test de mercat que s'ha fet hi 

ha hagut una resposta molt favorable per part dels sectors hotelers i de casinos. Es pot estimar un mercat potencial a nivell 

espanyol per sobre de les 25.000 unitats. Competitivament, els avantatges que oferiria el nostre producte respecte a altres 

de similars són tres: flexibilitat per ser capaç de reconèixer diferents models de documents d'identitat, component de 

software integrable en altres entorns, i un preu de venda baix pel fet d'utilitzar escàners de sobretaula estàndards en lloc 

d'aparells d'adquisició específics. El preu mig estimat estaria al voltant de les 100.000 ptes. i pel que fa al mòduls, 20.000 

ptes. cadascun.  

 

Previsions. En les figures següents se sintetitzen les previsions de vendes i les previsions financeres més importants, així 

com un cronograma resum de l’evolució temporal de les àrees bàsiques de l’empresa. Els detalls per als càlculs d'aquesta 

informació es presenten més endavant en aquest document. 
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2 ÀREA COMERCIAL  

 

2.1 PRODUCTE 

 

2.1.1 UUDefinició 

En els darrers anys s’ha produït un avenç significatiu en el disseny i desenvolupament de nous dispositius d’adquisició 

dissenyats per assistir a l’usuari en la introducció d’informació de manera ràpida, àgil i ergonòmica. Escàners, lectors de 

codis de barres, càmeres digitals, tauletes digitalitzadores, etc. s’estan convertint en eines cada vegada més usuals en 

entorns informàtics comercials i, fins i tot, domèstics. El desenvolupament de nous dispositius d’introducció d’informació està 

estretament lligat al desenvolupament de mòduls de software cada vegada més complexos que permeten manipular de 

manera intel�ligent les dades que s’obtenen a partir dels dispositius. Dispositius com ara escàners i càmeres digitals tenen el 

seu valor afegit amb mòduls de software capaços de convertir la informació que adquireixen a un format electrònic. Això 

implica la conversió de dades sobre paper a un format electrònic per al seu emmagatzematge i posterior manipulació amb 

eines computacionals. Moltes de les aplicacions esmentades tenen una base comuna, la inclusió d’un mòdul de 

reconeixement òptic de caràcters, coneguts com OCR (per l’anglès Optical Character Recognition). Actualment existeix al 

mercat diversos productes d’OCR de caràcter generalista capaços de reconèixer amb eficàcia el text contingut en imatges 

de documents. Tanmateix, existeix un potencial nombre d’aplicacions que, sobre la base del reconeixement de text, 

requeririen motors d’OCR específics per les particularitats dels requeriments que persegueixen.  

 

El producte que es proposa en aquesta idea de negoci consisteix en un mòdul de lectura automàtica de documents 

d’identitat, permisos de conduir i passaports. Atès que diverses instal�lacions requereixen un registre de les dades 

personals de les persones que hi accedeixen i aquest registre s’emmagatzema en suport informàtic, el mòdul esmentat 

agilitaria l’entrada d’informació, substituïnt l’entrada a través del teclat per un dispositiu d’adquisició com ara un escàner.  

 

El producte va dirigit a diversos sectors: hotels, empreses, casinos, bingos, edificis d'organismes oficials, aeroports, palaus 

de congressos, etc. és a dir, edificis on cal acreditar l'entrada i portar el registre de les persones que hi accedeixen. De tots 

aquests sectors, n'estimem dos de prioritaris: els hotels, tant pel mercat potencial com per la utilitat del sistema que 

proposem, confirmada per l'estudi de mercat fet  al sector, i casinos i bingos, pel fet que actualment s'ha desenvolupat un 

prototipus del qual hi ha dotze sistemes en funcionament, amb possibilitats d’expansió a altres clients dins del mateix sector. 

 

2.1.2 UUPrestacions desitjades del sistema 

De manera més detallada, l’aplicació acompliria els següents requeriments: 

 

� Control de dispositius d’adquisició (escàners o càmeres) segons protocols estàndards a fi de fer-lo independent de 

dispositiu. La majoria d’escàners de sobretaula i algunes càmeres digitals integren el protocol TWAIN, que és un 

protocol de comunicació amb perifèrics d’aquest tipus. 

� Adquisició i emmagatzematge de la imatge digital del document, com una fotocòpia. 

� Reconeixement del tipus de document segons un conjunt preestablert de models (document nacional d’identitat, permís 

de conduir o passaport).  
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� Interfície d'edició de dades per permetre la introducció manual o correcció de camps mal reconeguts a causa de 

documents de difícil lectura (degradats, tipus no reconeixible per l'aplicació, etc.).  

� Mòdul d'OCR de desenvolupament propi per a la lectura automàtica dels camps d’informació (nom, cognoms, número, 

adreça, sexe, etc.). 

� Gestió de base de dades que emmagatzemi fitxes d'accés consistents en: 

� Dades personals contingudes en el document d'identitat. 

� Imatge digital del document. 

� Dades d'accés a la instal�lació (dia, hora, empresa, etc.). 

� Impressió d'estadístiques (número de visites, visites per client, etc.). 

� Gestió de fitxes de clients amb fotografia del document. 

� Impressió d'acreditacions (fotografia i dades d'identificació) a partir de les dades extretes del document. 

� Desenvolupat com a objecte de software independent (OEM) integrable en altres aplicacions. Això permet que entorns 

de recepció que ja disposin d'un sistema automatitzat de gestió de la informació puguin integrar ICAR dins d'aquest 

sistema com una prestació més del mateix. 

 

2.1.3 UUModalitats del producte 

S'ha dissenyat una distribució modular del producte a fi d'adaptar-lo a les necessitats dels potencials clients. Bàsicament, es 

tracta de dues modalitats de producte més un conjunt de mòduls addicionals per a diferents tipus de documents: 

 

1. Software de lectura de documents de caràcter autònom. Es concep com una aplicació independent capaç de 

reconèixer un conjunt bàsic de documents (els utilitzats a l'Estat Espanyol), a més d'incorporar prestacions addicionals 

com ara gestió d'una base de dades de fitxes de documents on es puguin realitzar consultes i estadístiques d'entrades, 

a més de la impressió de les fitxes en forma d'acreditacions. 

2. Software de lectura de documents en versió OEM. Es tractarà d'un mòdul de software distribuït en forma de llibreria 

d'enllaç dinàmic (DLL) amb les mateixes prestacions que el mòdul anterior però sense el front-end (interfície). Molts 

clients potencials del producte que proposem disposen d'un entorn software per a la gestió de clients, de manera que el 

producte que proposem els seria útil només en cas que es pogués integrar dins de les aplicacions de què disposen. 

Aquesta és la finalitat de la versió OEM, integrar el reconeixedor de documents dins d’una aplicació hoste d’usuari, de 

manera que això permetria afegir a qualsevol aplicació de recepció una funcionalitat afegida com és l’entrada 

automàtica de la informació del carnet d’identitat. 

3. Finalment, en l'etapa d'expansió de l'empresa es pretén adaptar el producte a altres tipus de documents de diferents 

països de la UE, prioritzant-ne  els passaports. Els mòduls específics (actualització) per a cadascun dels documents 

addicionals es distribuiran de manera independent. Així, a partir del motor bàsic de reconeixement, un client podrà 

adaptar el software a les seves necessitats en funció dels tipus de documents que li interessi.  

 

2.1.4 UUObjectius estratègics 

Les línies bàsiques d'actuació que han de marcar la política tant de desenvolupament com comercial del producte han estat 

definides a partir de l'experiència del prototipus que actualment està en funcionament des de fa un any, i arran de converses 

mantingudes amb professionals dels sectors a què va dirigit. Així, pensem que, sobre la base d'un mercat potencial ampli, 

l'estratègia que ha de permetre la penetració del producte en aquest mercat i l'avantatge competitu respecte a altres 

productes similars gira entorn a tres objectius:  



 
8 

 

 

1. Flexibilitat. Això implica que el sistema no ha d'estar dissenyat només per a un tipus específic de documents sinó que 

el seu disseny ha de permetre, seguint un paradigma de desenvolupament incremental, anar ampliant el conjunt de 

documents a reconèixer amb l'objectiu que el producte pugui comercialitzar-se a nivell europeu en un període de dos 

anys. En aquest sentit, el producte es concep de manera modular, tant pel que fa a disseny com a distribució, a fi que, 

sobre un producte base, es pugui anar ampliant les seves prestacions (documents reconeguts) amb l'adquisició de 

mòduls addicionals de baix cost. 

2. Baix cost. Com es comentarà més endavant, existeixen alguns productes similars al mercat. Tanmateix, són productes 

que s'han basat en components de hardware de cost elevat, la qual cosa ha dificultat la seva expansió en el mercat. En 

el nostre cas, s'ha pensat en una solució basada en un escàner de sobretaula i un ordinador PC convencional amb 

entorn Windows, de manera que el preu de venda del producte pugui ser baix. A més, es dissenyarà una política de 

descomptes per l'adquisició de llicències addicionals. 

3. Interoperativitat. És la capacitat d'acoblament a altres entorns. En les converses mantingudes en l'estudi de mercat, 

els clients potencials han manifestat interès en el producte sempre i quan aquest representés una prestació afegida als 

seus sistemes, però no un substitutiu. Per aquest motiu, s'ha pensat en distribuir el producte en dos formats: un format 

com a aplicació autònoma, però un altre en format OEM que pugui ser integrat fàcilment en aplicacions hoste. 

 

2.2 ANTECEDENTS. PROTOTIPUS ACTUAL I EQUIP 

 

2.2.1 UUPrototipus 

La present idea de negoci parteix d’un prototipus desenvolupat dins d’un projecte de transferència tecnològica en el marc 

del Centre de Visió per Computador, que és un centre públic d'R+D  situat al campus de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. El projecte es va desenvolupar per encàrrec de l’empresa Inverama S.A. que s’encarrega de la gestió dels 

equips informàtics de Casinos de Catalunya.  Amb el finançament d’aquesta empresa, s’ha desenvolupat un mòdul de 

software per a la lectura de documents d’identitat, permisos de conduir i passaports espanyols. El sistema s’ha integrat dins 

del software de recepció dels casinos de l’empresa. Actualment està instal�lat a 12 equips del Gran Casino de Barcelona, 

situat a l’Hotel Arts. L'èxit d'aquest prototipus i les seves possibilitats de mercat són les que han inspirat la nostra idea de 

negoci. Les característiques bàsiques són el reconeixement de diferents tipus de documents, l’adquisició basada en un 

escàner de baix cost i la possibilitat d’adaptar-se a nous tipus de documents. En aquest prototipus es va integrar un motor 

comercial d’OCR de la marca Caere, que està considerat un dels millors del mercat. Tanmateix, això comporta dos 

inconvenients que impedeixen que el prototipus pugui ser comercialitzat en el seu estat actual i que aconsellen que el 

producte final hagi d’incloure un motor d’OCR de desenvolupament propi. Aquests inconvenients són: 

 

� A nivell comercial, la distribució d’un hipotètic producte que integrés l’esmentat motor d’OCR es veuria fortament 

influenciada per aquest pel que respecta a la política de preus, una llicència del motor d’OCR de Caere té un cost 

aproximat de 80.000 ptes., i també el control del manteniment i d’actualitzacions, ja que es dependria del manteniment i 

les futures actualitzacions que Caere oferís. 

� El segon inconvenient és a nivell tecnològic. El motor d’OCR de Caere, malgrat la seva qualitat, és un motor de 

caràcter generalista, és a dir, està orientat al reconeixement de pàgines senceres de text i disminueix el seu rendiment 

en aplicacions en què es requereixi la lectura de camps de text curts però amb un format particular com és el cas dels 
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documents d’identitat. La tipografia utilitzada en aquests documents i els continguts dels camps fan que els diccionaris 

de suport de caràcter general no siguin d’utilitat sinó més aviat al contrari. 

 

Els inconvenients esmentats fan que el 

plantejament del negoci que proposem parteixi de 

l’experiència del prototipus desenvolupat, en 

funcionament des de fa un any, per a 

desenvolupar el producte final a comercialitzar. 

L'existència d'un prototipus en funcionament 

permet conèixer els punts claus en què s'ha de 

basar el desenvolupament i la comercialització. 

Atesos els resultats del prototipus actual i les 

possibilitats d’expansió del producte en el sector 

del joc, l’empresa Inverama S.A.  ha manifestat 

interès a aportar capital per emprendre aquest 

negoci. 

 

2.2.2 UUEquip d'R+D i emprenedor d'aquesta idea de negoci 

L'equip que va desenvolupar el prototipus i que empren aquesta idea de negoci està compost per: 

 

� Josep Lladós. Doctor en informàtica per la UAB i la Universitat de Paris 8. Professor Titular d'Escola Universitària i 

adscrit al CVC on ocupa el càrrec de cap de projectes. En l'empresa seria el responsable d'R+D i de direcció. 

� Felipe Lumbreras. Llicenciat en C. Físiques per la UB i Màster en Visió per Computador per la UAB. Professor Titular 

d'Escola Universitària i adscrit al CVC. En la creació d'aquesta empresa, dirigiria un dels equips de desenvolupament. 

� Xavi Varona. Enginyer en Informàtica i Màster en Visió per Computador per la UAB. Professor ajudant de facultat i 

adscrit al CVC. Dirigiria un dels equips de desenvolupament. 

� Xavier Roca. Doctor en informàtica per la UAB. Professor Titular d'Escola Universitària i adscrit al CVC on ocupa el 

càrrec de cap de projectes i és responsable de l'àrea de marketing. En l'empresa, col�laboraria en l'àrea comercial. 

 

2.3 MERCAT 

 

2.3.1 UUCaracterístiques del mercat 

Els potencials clients són aquelles instal�lacions en què, per raons de seguretat, sigui necessari acreditar els visitants, 

introduint-ne les dades personals en una base de dades.  En organismes oficials, empreses, hotels, sales de joc, aeroports, 

etc. per diferents motius es necessita en algun moment l’enregistrament de les dades del client i, fins i tot, una fotocòpia del 

document d’identitat. La introducció d’aquestes dades amb el teclat de l’ordinador pot ser lenta, amb error i, en situacions de 

molta afluència, provocar col�lapses en l’accés.  Afegint un escàner de sobretaula, el producte que proposem permetria 

automatitzar aquesta tasca. Així, l’usuari no tindria més que introduir el document dins l’escàner i activar l’aplicació. Atès 

que el sistema també es distribuirà en format OEM, podria ser integrat en l’aplicació del client de manera que el canvi fos 

mínim. El producte permetria per tant llegir les dades textuals de documents d’identitat utilitzant un escàner, de manera 

Entorn del prototipus actual. 
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còmoda i ràpida, similarment a com es llegeix una targeta xip o amb banda magnètica. Atesa la varietat d'instal�lacions en 

què el producte seria d'utilitat, es pot fer un primer càlcul aproximat d'un mercat potencial per damunt dels 25.000 clients. 

 

SECTORS DE MERCAT POTENCIAL 

Sector 
Mercat potencial aprox 

(Estat Espanyol) 
Beneficis del producte per aquest sector 

Hotels 15.000 
Arran de converses amb hotelers, seria un producte molt útil en la recepció 
d’hotels que permetria agilitzar els tràmits d’entrada dels clients a l’hotel. 

Bingos/Casinos 150 
Mercat reduït tot i que és on es pot garantir la difusió del producte amb més 
seguretat arran de la valoració feta per l’empresa Inverama S.A. que 
explota el prototipus que s’ha desenvolupat per al Casino de Barcelona. 

Empreses 10.000 Automatització del registre d’entrades i sortides. 

Aeroports 40 
Enregistrament i comprovació de la identitat del passatger en fer la recollida 
de la targeta d'embarcament. 

Fires 100 Automatització de la inscripció i emissió d’acreditacions. 

 

2.3.2 UUPossibilitats de penetració en el mercat 

La base tecnològica fonamental del producte que es proposa és el motor d’OCR que aquest incorporaria. En aquest sentit, 

cal esmentar que en el mercat existeixen diversos sistemes d’OCR de gran qualitat. Tots aquests sistemes acostumen a 

estar orientats a un mercat ampli i, per tant, són reconeixedors de textos de caràcter generalista. Això fa que siguin entorns 

capaços de reconèixer pàgines senceres de text convertint-les a un format compatible amb algun editor de text. Tanmateix, 

aquests sistemes resulten poc útils per al propòsit que perseguim en el nostre projecte, és a dir, reconèixer documents d’un 

format específic on el text està en unes posicions concretes i ha de ser extret no com a text sense format sinó segons la 

informació que representa cada camp. Els sistemes d’OCR de caràcter genèric sovint utilitzen com a suport un diccionari 

que conté el corpus lingüístic del llenguatge en què es basa el reconeixement del text. Amb això es permet reforçar aquelles 

decisions en què, per baixa qualitat de la imatge, resulta difícil reconèixer el text. Aquest tipus de suport no resulta útil en el 

tipus d’informació que es pretén reconèixer en documents d’identitat, atès que el format que puguin seguir noms, cognoms, 

dates, etc. pot diferir de les combinacions habituals de lletres del llenguatge. Per tot això, es pot considerar que el producte 

que  proposem construir és tecnològicament novedós en el mercat relacionat amb el reconeixement de textos i de gran 

utilitat atès els diferents sectors a què es pot aplicar. 

 

Comercialment, per tant, es tracta d'un producte innovador. Malgrat que existeixen alguns sistemes similars, com es 

descriurà en el següent apartat, l'estratègia que ens plantegem entorn als tres eixos esmentats: flexibilitat, baix cost i 

integrabilitat en altres entorns, li donen avantatge competitiu. Per confirmar les possibilitats del producte en el mercat, s'ha 

fet un estudi de mercat dirigit als sectors prioritaris a què va dirigit el producte: sector hoteler i sector jocs (bingos i casinos): 

 

� Hotels: s'ha mantingut converses amb directors d'hotels i escoles d'hosteleria. En aquestes converses s'ha presentat el 

prototipus. En molts hotels acostuma a haver-hi colls d'ampolla en el moment de la recepció de clients. A més de 

suposar una molèstia per a un client haver d'esperar en el moment d'arribar a l'hotel, tampoc és ben rebut que se li hagi 

de retenir el document d'identitat durant unes hores. Un sistema com el que es proposa, integrat dins de l'entorn 

software de recepció, seria molt ben rebut pels professionals d'aquest sector. Un preu estimat del producte entorn a les 

100.000 ptes. ha estat considerat força admissible. En alguns casos, les persones contactades han manifestat interès 

en el prototipus i la possibilitat d’integrar-lo immediatament als seus sistemes. 
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� Casinos i bingos: la normativa legal obliga a demanar un document d'identitat als clients que accedeixen a aquestes 

instal�lacions. Com s'ha descrit, la idea de negoci parteix d'un prototipus desenvolupat per al Casino de Barcelona i del 

qual actualment hi ha 12 sistemes en funcionament. Abans de desenvolupar el prototipus, es va fer una prospecció en 

altres casinos europeus a fi de trobar algun sistema similar, i en cap d'ells es va trobar. El més similar és un sistema 

grec que adquireix la imatge del document i l'emmagatzema en una base de dades, sense fer-ne cap tipus de 

reconeixement. El producte, per tant, és també innovador en aquest sector, i algunes empreses relacionades han 

mostrat l'interès a adquirir-lo o tenir-ne els drets de comercialització en altres països de la UE. 

 

Per tant, arran de l'estudi de mercat en els dos sectors prioritaris, i el bon acolliment per part d'aquests, tant pel que fa al 

producte com al preu de venda previst, fa que es pugui ser optimista respecte les possibilitats de penetració en el mercat. 

 

2.3.3 UUCompetència 

S’ha fet un estudi preliminar de mercat amb l’objectiu de conèixer altres sistemes de lectura automàtica de documents 

d’identitat que es comercialitzi actualment. No s’ha trobat cap producte que compleixi els requeriments plantejats en aquest 

projecte, és a dir, reconeixement de diferents documents d’identitat combinat amb una solució hardware de baix cost. Els 

productes similars que existeixen són productes específics per a un determinat tipus de document i de cost elevat.  A la 

següent taula es presenta una comparativa de productes similars. 

 

COMPARATIVA DE PRODUCTES SIMILARS EN EL MERCAT 

Producte Empresa Avantatges Inconvenients 

Travel Document 
Reader 

Caere 

� Ràpid. 
� Escàner propi adaptat a documents 

d’identitat i passaports. 
� OCR per hardware. 

� Només llegeix camps amb format ICAO. 
� No retorna imatge. 
� Per a un tipus específic de documents, 

tot i que el fabricant ofereix la possibilitat 
d’adaptar-lo a altres sota demanda. 

� No es pot integrar en altres aplicacions. 
� Car. 

EyeRead 
Imaging 
Automation 

� Ràpid. 
� Escàner propi adaptat a documents 

d’identitat i passaports. 
� OCR per hardware. 
� Detecta falsificacions. 

� Només llegeix camps amb format ICAO. 
� No retorna imatge. 
� Per a un tipus específic de documents. 
� No es pot integrar en altres aplicacions. 
� Car. 

ID-Star CGK 

� Ràpid. 
� Escàner propi adaptat a documents 

d’identitat i passaports. 
� Detecta falsificacions. 

� Només llegeix camps amb format ICAO. 
� Per a un tipus específic de documents. 
� No es pot integrar en altres aplicacions. 
� Car. 

DocReader Codic 
� Ràpid. 
� Escàner propi adaptat a documents 

d’identitat i passaports. 

� Només llegeix DNIs espanyols de format 
nou. 

� No es pot integrar en altres aplicacions. 
� Car. 

 

L’empresa americana Caere ofereix un ventall ampli de dispositius lectors de documents basats en text i codis de barres. El 

més similar al que es presenta en el nostre projecte és el model 1200 (Travel Document Reader). Aquest model consisteix 

en un escáner que incorpora un mòdul hardware d’OCR dissenyat per llegir documents que segueixin l’estàndard ICAO9303 

(International Civil Aviation Organization). Aquest estàndard consisteix en una codificació de les dades del documento en 

dues o tres línies. A l’Estat espanyol, actualment els DNIs i els passaports utilitzen aquesta codificació per a alguns dels 

camps. El dispositiu no permet obtenir una imatge del document sinó que la sortida és directament el text reconegut. A més,  
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segons les especificacions tècniques del fabricant, és adaptable a nous tipus de documents que segueixin l’estàndard de 

codificació, tanmateix, això requereix un desenvolupament addicional per part de l’empresa, amb el consegüent cost 

associat. Altres empreses d’Estats Units ofereixen dispositius similars, com per exemple EyeRead, de l’empresa dedicada a 

dispositius de seguretat Imaging Automation. Aquesta empresa ha desenvolupat un escàner lector de passaports per al 

departament d’immigració d’Hongria que, a més, detecta falsificacions. Però és també un dispositiu dissenyat 

específicament per a un tipus de documents i un entorn particular.  Un altre producte similar als dos anteriors és el ID-Star 

de l’empresa alemanya CGK. Es tracta també d’un producte amb un escàner de desenvolupament propi adaptat a 

passaports. En aquest cas l’escàner es connecta al PC per port paral�lel i el reconeixement es fa per software. Permet per 

tant emmagatzemar la imatge. Igual que els anteriors productes, llegeix només els camps amb format ICAO. 

 

Al mercat espanyol, el sistema DocReader, desenvolupat per l’empresa Codic S.A., és un sistema específic per a DNIs que 

utilitza una càmera d’alta definició com a dispositiu d’adquisició. La utilització de càmeres té l’avantatge que l’adquisició és 

instantània, en front de l’escàner, tanmateix pot arribar a multiplicar per 20 el cost del sistema. Mentre que un escàner de 

sobretaula vàlid per aquesta aplicació té un preu d’unes 25.000 ptes., una càmera que aconsegueixi una resolució similar 

pot estar al voltant del milió de pessetes.  

 

El producte que presentem ofereix tres avantatges competitius respecte els productes similars que hem descrit. En primer 

lloc, el seu baix cost ja que utilitza un escàner de sobretaula. En segon lloc, el fet que sobre una component bàsica, el 

producte ampliï les seves prestacions de manera incremental adaptant-se a documents d’altres països Finalment, la 

possibilitat de ser distribuït en format OEM, és a dir, com a mòdul independent de software que pugui ser integrat en altres 

sistemes de recepció, afegint per tant una nova prestació a aquests sistemes.   

 

2.4 PLA COMERCIAL PER PENETRAR EN EL MERCAT 

 

2.4.1 UUPreu del producte en el mercat 

La política de preus del producte s’ha basat en les següents consideracions: 

 

� Utilització de components hardware de gran consum. En la comparativa que s’ha fet amb els productes similars 

s’ha emfasitzat que un avantatge competitiu del producte és la utilització d’un escàner de sobretaula de baix cost. 

� Obrir quota de mercat. Actualment la utilització de dispositius per a la lectura de documents d’identitat és gairebé 

nul�la, probablement pels preus prohibitius dels dispositius existents i les seves limitacions respecte al ventall de 

documents a reconèixer.  Un preu baix permetria una extensió ràpida en el mercat i gaudir d’una posició d’avantatge 

davant l’aparició de documents d’identitat electrònics. Aquest tipus de documents començaran a emetre’s d’aquí a pocs 

anys. Tenir un producte de lectura de documents d’identitat estès en el mercat pot permetre treure una actualització del 

mateix per a documents electrònics, assegurant l’avantatge competitiu respecte a potencials nous productes. 

 

Les anteriors consideracions ens fan decidir per un preu de producte baix (al voltant de les 100.000 ptes. només software). 

Altres criteris orientatius a l’hora de decidir el preu són: en primer lloc, és un preu que els potencials clients amb qui hem 

contactat en fer el test de mercat han manifestat que estarien disposats a pagar. Per altra banda, un OCR de caràcter 

general té un preu de mercat al voltant d’aquesta quantitat.   
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Com s’ha descrit anteriorment, el disseny del producte es concep de manera modular a fi d’adaptar-lo a les necessitats dels 

potencials clients. Això determina la previsió de preus que es mostren a la següent taula. Per comoditat per al client a l'hora 

de rebre el producte, s'ha inclòs un escàner a l'hora de valorar el preu. Tanmateix, si el client desitgés adquirir l'escàner pel 

seu compte o ja disposés del mateix, es serviria el software de manera independent, descomptant el preu d'aquest 

dispositiu. Els requeriments hardware serien, per tant, un ordinador PC amb sistema Windows i un escàner de sobretaula 

per fer l’adquisició. El preu aproximat d’un escàner de prestacions suficients per la nostra aplicació és de 25.000 ptes.  

 

PREVISIÓ DE PREUS DEL PRODUCTE 

Preu estimat (en ptes.) segons num. Llicències 
Producte Continguts 

1 llic. 5 llic. 10 llic. 15 llic. 25 llic. 

ICAR bàsic 

� controladors d’escàner,  
� gestor de base de dades,  
� reconeixement de conjunt bàsic de 

documents + diccionaris associats, 
� front-end d’interacció amb usuari. 
� Escàner. 

125.000  593.750 1.125.000 1.593.750 2.343.750 

ICAR OEM 

� Llibreries d’enllaç dinàmic per a: 
� Controladors d’escàner,  
� gestor de base de dades,  
� reconeixement de conjunt bàsic 

de documents + diccionaris 
associats. 

� Escàner. 

105.000  498.750 945.000 1.338.750 1.968.750 

Mòduls 
addicionals 

Mòduls de reconeixement i diccionaris 
associats per a altres tipus de 
documents. 

20.000  95.000 180.000 255.000 375.000 

Manteniment 
Actualitzacions del producte (de les 
modalitats de què es disposi). 

25.000 per any 

 

 

2.4.2 UUPolítica comercial 

La comercialització del producte va lligada al desenvolupament incremental que es vagi fent. Ateses les característiques del 

producte, els increments estaran directament relacionats amb el reconeixement de documents per altres països, per tant, la 

política de promoció i distribució també ha de seguir una difusió incremental, passant d'un primer any en què només es 

contempli l'àmbit espanyol, als anys successius on es les expectatives estiguin posades en la UE. 

 

Atès que la difusió incremental depèn del desenvolupament (no es pot anar a un país si el sistema no és capaç de 

reconèixer els documents d'aquell país), es proposa un desenvolupament intensiu inicial de 6 mesos arran del qual es pugui 

treure una primera versió del producte al mercat. Aquesta primera versió seria capaç de reconèixer els documents de l'àmbit 

espanyol. Durant el primer any de comercialització, l'equip d'R+D del projecte treballaria en el desenvolupament de 

documents de l'àmbit europeu. Es prioritzarien els passaports i els documents d'alguns països de la UE. Per proximitat i pel 

fet que una empresa de  l'àmbit de la seguretat i la vigilància ha mostrat interès en adquirir els drets del producte a França, 

es pretén treballar amb documents francesos a fi de ser el primer país cap a on estendre la comercialització. En el segon 

any, es desenvoluparia la resta de documents de la UE, de manera que en el tercer any es pugui cobrir aquest mercat.  

 

Es preveuen dos perfils de clients als que els comercials de l'empresa s'hauran de dirigir: 
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� Usuaris finals. Es tractarà de directors d'hotels, cadenes hoteleres, casinos, empreses, etc. A aquest tipus de client se 

li ha d'oferir fonamentalment el producte ICAR bàsic, és a dir, llest per a funcionar.  

� Fabricants o integradors de software. Es tractarà de desenvolupadors de software per als sectors a què ens 

adrecem, que subministrin els programes estàndard a hotels, casinos, etc. i a qui s'oferirà el producte en format OEM 

perquè el puguin integrar als seus sistemes. Per exemple, en l'àmbit hoteler un dels sistemes de gestió de clients més 

utilitzats és Fidelio de l'empresa Micros. En el cas de casinos i bingos, el software de gestió d'accés acostuma a ser de 

desenvolupament propi.   Aquests perfil també respon a desenvolupadors de software "a mida" que hagin desenvolupat 

petits sistemes de control d'accés per a clients interessats en el nostre producte. 

 

Finalment, es poden preveure dos canals de distribució del producte: 

 

� Venda a través d'Internet. Atès que es tracta d'un producte de software, es proposa un canal de distribució 

automatitzat que permeti fer les compres a clients finals a través de la xarxa i el pagament mitjançant targeta de crèdit. 

S'haurà de preveure un descompte en el producte per afavorir aquest tipus de venda. 

� Venda directa. La venda a botigues de software o directament a clients finals (cadenes hoteleres, sector joc, etc.) es 

farà pels comercials de l'empresa. Els costos d'aquest tipus de venda seran els de viatges i dietes.  

 

En qualsevol dels casos la tramesa del producte (CD i manuals) es farà utilitzant transportistes externs. El producte haurà 

de ser auto-instal�lable i s'haurà de garantir una assistència tècnica a través del telèfon i Internet. 

 

2.4.3 UUPolítica de marketing 

Atesos els avenços constants en les tecnologies de la informació, el llançament d'un nou producte de software requereix un 

esforç inicial de promoció gran per assegurar l'entrada ràpida en el mercat. Es preveu la següent estratègia de promoció: 

 

� Promoció directa de comercials de l'empresa a llocs estratègics. Això implica visites a responsables de cadenes 

hoteleres, majoristes de distribució de productes de seguretat i de control d'accés, i empreses de desenvolupament de 

software que hagin desenvolupat productes per als sectors prioritaris. 

� Publicació en revistes especialitzades dels sectors a què va dirigit el producte. Cada sector a què va dirigit el 

producte disposa de revistes en què es descriu productes i noves tecnologies en el sector. Per exemple, en el cas 

d'hotels, la revista TecnoHotel, editada per Editur, és un punt de referència per a tots els professionals del sector.  

� A través d'Internet. Aquest canal de promoció és cada vegada més important. Es preveu tenir una pàgina web pròpia 

amb els detalls del producte, les condicions de venda i la possibilitat de descarregar una versió d'avaluació. 

� Mailing. Es farà una tramesa d'informació (per correu ordinari i electrònic) a majoristes de productes d'informàtica, 

cadenes hoteleres, organismes oficials, etc. 

� Demostracions a fires i congressos. 

 

2.4.4 UUPrevisió de vendes 

A la taula següent es presenten previsions de vendes a 3 anys. Com s'ha indicat, hi ha un any  0 de desenvolupament d'una 

primera versió de producte (en realitat, sis mesos de desenvolupament). A més del desenvolupament, aquests primers 6 

mesos serviran de coll a l'àrea comercial i marketing per iniciar la promoció del producte i estudiar el mercat. A partir de l'any 
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1, en què ja hi ha un producte en el mercat, es continuarà treballant paral�lelament en el desenvolupament de mòduls que 

permetin reconèixer nous documents. 

 

2.5 PLA D'EXPANSIÓ 

 

El producte, en el plantejament i objectius actuals, estarà completament desenvolupat l’any 2. Això representa el producte 

base i els mòduls de reconeixement dels diferents documents europeus. A partir del tercer any l’empresa haurà d’estudiar la 

viabilitat de nous projectes. Des del punt de vista actual aquests projectes es poden classificar en tres línies d’actuació 

possibles, no excloents, que implicarien una segona ronda d’inversió de capital a partir del tercer any: 

 

� Continuar en la línia de l’anàlisi de documents: 

� Salt al mercat americà. 

� Desenvolupament d'un dispositiu lector que integri el software que proposem i un escàner específic per a la 

lectura de documents de la mida d'un passaport. 

� Incorporació d'algorismes per a la detecció de documents falsificats. 

� Migració del mòdul d’OCR inclòs a ICAR cap a altes aplicacions: anàlisi de dates de caducitat, matrícules, etc. 

� Llançament d'altres productes relacionats amb temes de seguretat i vigilància electrònica. Tot i que la idea de negoci 

neix entorn a un producte de lectura de documents, actualment s'estan desenvolupant altres prototipus relacionats amb 

temes de seguretat i vigilància al Centre de Visió per Computador. Algun d'aquests prototipus podria derivar en 

productes que podrien ser incorporats a l'empresa, convertint-la en una comercialitzadora de productes de seguretat i 

vigilància derivats d'accions de recerca i innovació tecnològica al CVC. 

� CVC comercial. La tercera línia és molt més ambiciosa i requeriria una anàlisi detallada amb un pla de negoci integral. 

Consistiria a convertir l’empresa actual en l’embrió d’una empresa comercialitzadora de tots els productes que es 

desenvolupen al Centre de Visió per Computador i que tenen mercat potencial. En l’actualitat hi ha 5 prototipus 

instal�lats que són productes de visió artificial en sectors tant diversos com la producció de rajoles ceràmiques, suros, 

tèxtil, automòbil i electrònica. 

Unitats Pessetes Unitats Pessetes Unitats Pessetes
Bàsic 150 18.750.000 200 25.000.000 250 31.250.000
OEM 150 15.750.000 200 21.000.000 250 26.250.000
Mòduls 0 0 0 0 0 0

Manteniment 50 1.250.000 75 1.875.000 100 2.500.000
Total 35.750.000 47.875.000 60.000.000
Bàsic 225 28.125.000 300 37.500.000 400 50.000.000
OEM 300 31.500.000 450 47.250.000 600 63.000.000
Mòduls 500 10.000.000 1000 20.000.000 1800 36.000.000

Manteniment 75 1.875.000 100 2.500.000 125 3.125.000
Total 71.500.000 107.250.000 152.125.000

Bàsic 450 56.250.000 600 75.000.000 1000 125.000.000
OEM 600 63.000.000 900 94.500.000 1500 157.500.000
Mòduls 2000 40.000.000 4000 80.000.000 8000 160.000.000

Manteniment 100 2.500.000 200 5.000.000 500 12.500.000
Total 161.750.000 254.500.000 455.000.000

PREVISIÓ DE VENDES

1er any

2on any

3er any

Pessimista Mitjana OptimistaModalitat producte
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3 AREA DE DESENVOLUPAMENT 

 

3.1 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT 

 

Se seguirà un paradigma incremental de desenvolupament de software, dividit en dues fases. En la primera es 

desenvoluparà un producte base per documents d'àmbit espanyol. La segona, consistirà a desenvolupar mòduls addicionals 

per a documents d'altres països de la Unió Europea. A la taula següent es descriuen les etapes de desenvolupament. 

 

ETAPES EN EL PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE 

Anàlisi de Requeriments (construcció d'un prototipus). Actualment es pot 
considerar que aquesta fase està finalitzada, amb l'avantatge que representa 
el fet de tenir un prototipus en funcionament que permeti avaluar els 
requeriments reals del producte final i el rendiment esperat. 
Disseny (1 mes). En aquesta etapa caldrà preveure els detalls tecnològics 
del producte: arquitectura software, tècniques a utilitzar i dades a gestionar. 
També caldrà parar atenció a les interfícies externes (usuari, escàner i BD), 
així com un disseny que permeti al software  increments posteriors (mòduls 
per a documents d'altres països). 
Codificació (6 mesos). Serà l'etapa central del procés productiu i requerirà el 
percentatge més gran del temps de desenvolupament. 

Fase 1. Desenv. base 
per al mercat espanyol 
(6 mesos) 

Proves (1 mes). S'haurà d'assegurar el funcionament correcte del producte i 
l'assoliment dels requeriments plantejats. 

Comercialització 
a Espanya 
 

Fase 2. Increments  
(2 anys) 

Manteniment (la resta del temps de vida de l'empresa).  Una vegada 
acabada la producció d'un producte base, caldrà atendre a dos tipus de 
manteniment: l'assistència tècnica que garanteixi la depuració d'errors i un 
manteniment més a llarg termini que consisteixi en la construcció 
d'increments i millores (bàsicament, la inclusió de nous documents a 
reconèixer). Una previsió realista, suposant un bon disseny del software, 
consisteix a preveure un nou document per programador i mes. 

Comercialització 
Europa 
 

 

Cal assenyalar que l'etapa de codificació se sol�lapa en el temps amb les altres. Aquest supòsit és viable perquè es pot 

considerar que determinats mòduls poden implementar-se tot i que no s'hagi finalitzat el disseny del sistema. Per exemple, 

la implementació dels protocols de comunicació amb l'escàner, i la comunicació amb la bases de dades es poden basar en 

l'experiència del prototipus actual existent per saber els seus requeriments. 

 

3.2 INSTAL�LACIONS, EQUIPS I PERSONAL 

 

3.2.1 UUInstal�lacions 

L'empresa es crearia com a spin-off del Centre de Visió per Computador. Durant els primers anys de funcionament, la seu 

de l'empresa estaria en les instal�lacions del CVC. Caldrà preveure un espai d'uns 100 mPP

2
PP que haurà de permetre albergar 

un despatx per a gerència i àrea comercial, un espai per desenvolupament i un magatzem. Establir l'empresa en les 

instal�lacions del CVC té l'avantatge de l'aprofitament d'infrastructura i recursos (xarxa, laboratoris, serveis de neteja, etc.), 

així com continuar en l'entorn de treball en què s'ha desenvolupat el prototipus. L'empresa pagaria al CVC una quantitat 

anyal en concepte de lloguer i serveis. En dos o tres anys, l'empresa hauria de buscar establiment propi fora del CVC 

deixant així les instal�lacions lliures per a altres iniciatives (spin-offs). 
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3.2.2 UURelació de personal tècnic de desenvolupament 

Es pretén fer un desenvolupament del producte ràpid al mateix temps que es duen a terme les primeres accions comercials 

de difusió. Així, l'equip de personal tècnic previst es nombrós per assegurar que en 6 mesos existeixi una primera versió del 

producte que pugui sortir al mercat. S'estima el següent equip de desenvolupament: 

 

� Any 0. Per als 6 mesos de desenvolupament de la primera versió del producte (documents àmbit espanyol), caldran 

dos equips d'un analista i tres programadors cadascun, entre els que es distribuirien les tasques de desenvolupament. 

� Any 1. Desenvolupament de mòduls per sortida a altres països UE. Es prioritzaran passaports i documents d'algun dels 

països (França). Es mantindria l'equip tècnic, distribuint els mòduls (documents) a desenvolupar entre els 

programadors. El desenvolupament del producte de base haurà de permetre que el desenvolupament de mòduls 

addicionals sigui ràpid. Així, podem esperar que es pugui generar mòduls a un ritme d'un mòdul per programador i 

mes. Caldrà a més una feina d'anàlisi de les característiques dels nous documents i disseny de les variacions que cal 

introduir perquè aquests siguin reconeguts. Aquesta feina correspondria als dos analistes. 

� Any 2. Desenvolupament per altres documents UE. Es continuaria amb el desenvolupament dels mòduls a nivell 

europeu. En aquest any, caldria preveure que part de l'equip d'R+D hauria de passar a fer tasques de suport tècnic. 

� Any 3. Amb el desenvolupament finalitzat, es reassignaran tasques a l'equip de desenvolupament, segons les 

previsions d'expansió descrites en el pla d'expansió (veure apartat 2.5). 

 

Per tant, es preveu un equip estable d'R+D format per 8 persones. Aquest equip podria ampliar-se a partir del tercer any en 

funció de les possibilitats d'expansió de l'empresa cap a la sortida de nous productes o ampliacions de l'actual. 

  

3.2.3 Material necessari 

En les inversions inicials per a l'establiment de l'empresa, caldrà considerar la compra del següent material: 

 

� Equips informàtics 

� 1 ordinador PC client per persona. 

� 2 ordinadors portàtils per al departament comercial (demostracions i presentacions). 

� 1 ordinador PC servidor. 

� 4 escàners de marques i model diferents . 

� Un aparell gravador de CDs d'alta velocitat per generar les còpies. Alternativament, caldrà estudiar la possibilitat 

de subcontractar a tercers la generació de les còpies. En aquest cas, caldrà pressupostar software per a la 

generació de CD mestre (de la casa Corel). 

� Infrastructura de xarxa (pròpia del CVC). 

� Llicències per a software de desenvolupament (Visual Developer Studio de Microsoft). 

� Mobiliari d'oficina. 

� Material fungible. 

 

3.3 CAPACITAT DE PRODUCCIÓ 

 

Atès que es pretén una sortida ràpida al mercat, s'ha concentrat l'etapa de producció més important en 6 mesos. Per aquest 

motiu s'ha planificat la construcció d'un equip tècnic de desenvolupament nombrós que, estructurat en subequips d'un 



 
18 

 

analista i tres programadors,  pugui treballar en paral�lel. Cal esmentar que el fet de disposar d'un prototipus amb un any de 

rodatge permet que una etapa de desenvolupament de 6 mesos pugui considerar-se realista. 

 

Una vegada la primera versió del producte estigui finalitzada, la capacitat de producció de l'empresa estarà directament 

relacionada amb la capacitat de llançament de noves versions. Tal com s'ha estructurat l'estratègia d'expansió, aquestes 

noves versions signifiquen el desenvolupament de mòduls capaços de reconèixer nous tipus de documents. La producció 

d'aquests mòduls ha de ser relativament ràpida si la versió bàsica ha estat dissenyada amb capacitat perfectiva, això vol dir, 

que els algorismes que contingui siguin capaços de suportar ampliacions sense necessitat de ser redissenyats i 

reimplementats.  Admetent aquest supòsit, un ritme de producció raonable hauria de ser d'una mitjana d'un mòdul per 

programador i mes. Això depèn d'una tasca prèvia d'anàlisi del nou document a integrar. 

 

Per mantenir la capacitat de producció alta i permetre que en dos anys com a màxim es pugui tenir integrats tots els 

documents de l'àmbit de la UE, es preveu mantenir l'equip tècnic de desenvolupament i, anar-los passant a tasques de 

manteniment o a estudi d'altres productes de manera gradual. 

 

3.4 PROVEÏDORS 

 

Una vegada adquirits els equips per al desenvolupament, es dependrà dels següents proveïdors pel que fa a compres de 

material que s'inclou en la venda: 

 

� Escàner. El producte es pot distribuir amb un escàner o només el software deixant la compra del escàner per al client, 

d'una llista d'escàners compatibles. En cas que el producte es distribueixi amb escàner, es treballarà amb dos o tres 

proveïdors donant preferència a escàners HP ateses les característiques preu/qualitat i la facilitat de programació dels 

drivers. A l'hora de fer les previsions es treballa amb un preu d'escàner al voltant de les 25.000 ptes. 

� Clau de protecció de software. Claus Hasp-3 d'Aladdin Security per connexió al port paral�lel de l'ordinador. Com a 

alternativa a aquest tipus de protecció, en l'etapa de disseny caldrà avaluar l'opció d'integrar sistemes de llicències 

software. 

� Material per a la distribució del producte (embalatges). CD, capses, papereria per a manuals, etc.  

 

No es tracta per tant d'un producte on el poder negociador dels proveïdors sigui molt important ja que el material necessari 

es pot trobar fàcilment en el mercat i a diversos proveïdors. 

 

3.5 PREVISIÓ DE COSTOS DEL PROCÉS DE PRODUCCIÓ 

 

Els costos vindran donats fonamentalment per la compra d'equips, la contractació de personal tècnic de desenvolupament i 

la valoració que es faci del know-how aportat pel CVC en base a l'activitat d'R+D duta a terme per al desenvolupament del 

prototipus. 
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4 ORGANITZACIÓ DE L'EMPRESA 

 

4.1 FORMA JURÍDICA DE CONSTITUCIÓ DE L'EMPRESA 

 

L'empresa es constituiria com una Societat Limitada. Seria un spin-off del Centre de Visió per Computador, que és un centre 

públic d'R+D on s'ha desenvolupat el prototipus actual i al què pertany l'equip que proposa aquesta iniciativa. 

 

4.2 SOCIS INVERSORS 

 

� Centre de Visió per Computador. La inversió fonamental és el know-how del producte (a partir del prototipus 

desenvolupat i l'activitat d'R+D associada). 

� Inversors externs. Aportació de capital. Seria desitjable buscar inversors que tinguin una vinculació amb els sectors a 

què va dirigit el producte (hotels i sector joc). El seu coneixement d'aquest sectors podria ser de gran ajuda en 

l'estratègia de comercialització. En aquest sentit, el fet que Inverama S.A. com a empresa que ha finançat el prototipus 

instal�lat al Casino de Barcelona, hagi manifestat interès en participar com a soci inversor, pot ser molt positiu. Aquesta 

participació, a més, representaria l'avantatge comercial d'aprofitar tots els canals d'intercanvi d'informació en quant a 

novetats tecnològiques que aquesta empresa ja té establerts a nivell europeu, amb altres empreses del sector jocs. 

 

4.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE L'EMPRESA 

 

Tasques: 

� Administració: rebuts, factures, contractes, comptabilitat i pagaments. 

� Àrea comercial: promoció, atendre trucades, peticions, informació producte. 

� Àrea d'R+D: disseny, producció i manteniment del producte, assistència tècnica. Estudi i desenvolupament 

d'ampliacions del producte i/o altres productes. 

 

 

CONSTITUCIÓ I 
ORGANIGRAMA DE 

L'EMPRESA 
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En la primera fase de funcionament, l'empresa es dedicaria fonamentalment a la comercialització del producte. Es 

mantindria una forta vinculació empresa-CVC, a través de l'àrea d'R+D. Atès que l'equip d'enginyers que han desenvolupat 

el prototipus, i que són els emprenedors d'aquesta idea de negoci, són personal investigador del CVC, es proposa mantenir 

la dinàmica de funcionament de l'equip fins al moment en què la primera versió del producte estigui en el mercat. En aquest 

moment, l'equip d'R+D passarà a vincular-se directament a l'empresa. Aquesta és la raó perquè, en la previsió d'inversions 

per la posada en funcionament, la partida de desenvolupament del producte es contempla sota una fórmula de 

subcontractació en l'R+D. És a dir, l'empresa encarrega al CVC el producte a comercialitzar, en tant que una continuació 

del projecte de desenvolupament del prototipus. 

 

4.4 POLÍTICA DE PERSONAL 

 
En consonància amb l'estructura funcional de l'empresa, el personal contractat estarà estructurat entorn a tres categories. 

Les previsions de personal per als primers anys es reflecteixen a la taula següent, a continuació de la qual es detallen 

algunes consideracions. 

 

ORGANITZACIÓ DE L’ESTRUCTURA DE PERSONAL 

  Any 0 (6 mesos) Any 1 Any 2 Any 3 

 Sou anual 
brut 

Desenv. producte Sortida mercat espanyol. 
Inici desenv. producte a 
nivell europeu: prioritzar 
els passaports UE. 

Consolidació a Espanya 
Sortida UE. 
Desenvolupament per 
altres documents UE. 

Expansió UE. 
Millores producte. 

Director 7.500.000 1 1 1 1 
Administració 

Administratiu 2.200.000 1 1 1 1 

Àrea comercial Comercial 4.000.000 2 2 4 6 

Director 5.400.000  0 1 1 1 

Desenv. 4.400.000 (AN)  0 7 6 6 Àrea de R+D 

Suport tècnic 2.600.000 (PRG) 0 1 2 2 

Total 4 13 15 17 

 

� Direcció. Atès que un actiu molt important de l’empresa és el know-how relacionat amb tecnologies de visió per 

computador, la direcció de l’empresa s’estructurarà entorn dues figures coordinades, un director general i un director de 

R+D:   

� Director general: S’encarregarà de la gerència i administració de l’empresa, de definir l’estratègia comercial i de 

les vendes a alt nivell. L'equip que promou aquesta iniciativa té un perfil clarament tècnic. Per aquest motiu, atès 

que és un càrrec clau en l'empresa, el més aconsellable seria contractar algú extern o comptar amb l'ajut d'un 

business angel. Durant els primers 6 mesos on l'activitat es concentrarà fonamentalment en el desenvolupament 

del producte base, les tasques de direcció les podria assumir la persona que ha encapçalat el projecte en què s'ha 

fet el prototipus (J. Lladós). 

� Director de R+D: Gestionarà el desenvolupament del projecte a nivell tècnic, dissenyar i planificar les noves 

versions del producte o nous productes a desenvolupar i coordinar els equips de desenvolupament. El càrrec serà 

assumit per J. Lladós. 

� Comercials. El perfil a buscar és el de persones amb experiència en els sectors prioritaris a què va destinat el 

producte (hotels, bingos i casinos). L'entrada d'Inverama S.A. com a inversor aniria lligada a que se li adjudiqués la 

comercialització a casinos. Això facilitaria la contractació d'un dels comercials a partir de contactes d'aquesta empresa. 
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Una vegada el producte hagi de sortir al mercat europeu s'augmentarà el número de comercials. L'objectiu serà el de 

buscar contractes de distribució als altres països, és a dir, empreses disposades a dur la representació a canvi d'un 

percentatge de les vendes. Les primeres accions a nivell comercial serien realitzades per X. Roca, comercial del CVC. 

� Equip tècnic. Hauran de ser enginyers, amb coneixements de programació visual i, a poder ser, experiència en l'àrea 

de la Visió per Computador. Tindran responsabilitats assignades però treballaran en equips, de manera que qualsevol 

d'ells haurà de ser capaç de reemplaçar un altre del mateix equip. El CVC imparteix un master de visió per computador 

en què hi ha 10 persones que són candidats a formar part de l'equip d'R+D. Les posicions d'analistes i, per tant, 

responsables dels subequips seran ocupades per F. Lumbreras i X. Varona. 

 

A fi d'oferir incentius addicional als empleats, se'ls oferirà la possibilitat de subscriure un pla de stock options, per aconseguir 

una major implicació en l'empresa. 
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5 PLA ECONÒMIC I FINANCER 

 

5.1 POSADA EN FUNCIONAMENT 

La previsió d'inversions inicials per la posada en funcionament del negoci és la següent: 

INVERSIONS INICIALS PER A LA POSADA EN FUNCIONAMENT 

Despeses prèvies a la creació de l'empresa 39.836.711 
Desenvolupament del producte (outsourcing CVC) 39.436.711 
Estudi de mercat 400.000 

 

Despeses de constitució 1.000.000 
Despeses d'establiment 5.700.000 

Local 600.000 
Subministraments 100.000 
Mobiliari i material oficina 5.000.000 

 

Inversió per iniciar l'activitat 6.300.000 
Equips 6.000.000 
Materials i components 300.000 

 

Despeses de llançament de l'activitat 5.500.000 
Publicitat 2.500.000 
Dietes i desplaçaments 3.000.000 

 

Personal 11.663.415 
TOTAL POSADA EN FUNCIONAMENT 70.000.126 

 

5.2 COMPTE DE RESULTATS I PROJECCIONS A TRES ANYS 

 

Any 0 Any 1 Any 2 Any 3
Ingressos
Vendes 47.875.000 107.250.000 254.500.000
Subvencions a l'explotació 5.000.000
Altres ingressos 0
Ingressos financers 0

Total Ingressos 0 52.875.000 107.250.000 254.500.000
Despeses
Posada en funcionament (any 0)

Desenv. Producte i estudi de mercat 39.836.711
Constitució (tràmits legals) 1.000.000
Establiment 5.700.000
Equips desenv. i material (components) 6.300.000
Llançament activitat 5.500.000

Proveïdors

Escàners V 0 10.000.000 18.750.000 37.500.000
CD, embalatge V 800.000 1.500.000 3.000.000
Material oficina F 500.000 500.000 500.000

Personal

Sous F 8.850.000 47.500.000 55.500.000 63.500.000
Seguretat Social F 2.813.415 15.100.250 17.643.450 20.186.650

Administració

Lloguer F 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Subministraments i serveis F 600.000 600.000 600.000

Marketing

Publicitat F 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Desplaçaments F 6.000.000 10.000.000 15.000.000

Altres

Tributs (IAE) F 150.000 150.000 150.000
Despeses financeres F 0 0 0
Amortitzacions (mobiliari, equips  i desp. constitució) F 2.200.000 2.200.000 2.200.000

Total Despeses 70.000.126 89.050.250 113.043.450 148.836.650
DIFERÈNCIA ABANS IMPOSTOS -70.000.126 -36.175.250 -5.793.450 105.663.350

DIFERÈNCIA DESPRÉS IMPOSTOS -70.000.126 -36.175.250 -5.793.450 79.247.513

COMPTE DE RESULTATS
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En el capítol d'ingressos s'ha inclòs els rendiments de les vendes segons les previsions mitjanes (veure secció 2.4.4) i una 

subvenció de 5.000.000 el primer any. Aquesta subvenció correspon a un finançament PETRI (Proyectos de Estímulo a la 

Transferencia Industrial), sol�licitat dins la convocatòria del Ministeri de Ciència i Tecnologia en base al prototipus que es va 

desenvolupar per a Inverama S.A. La resolució sobre la concessió d'aquesta subvenció es farà pública properament. 

 

Pel que fa a les despeses, s'inclouen a l'any 0 les despeses per a la posada en funcionament. Les despeses de personal 

associades al desenvolupament del producte base, atès que això s'ha previst en forma de subcontractació a un equip d'R+D 

del CVC, s'han considerat com un actiu immaterial. A partir de l'any 1, considerant que l'equip d'R+D ja passa a dependre 

directament de l'empresa, les desepeses de personal estan calculades segons els sous previstos. 

 

A la taula següent es detalla el mateix compte de resultats però segons el tipus de costos: 

 

 

Import % Import % Import % Import %

Ingressos
Vendes 47.875.000 90,5 107.250.000 100,0 254.500.000 100,0
Subvencions a l'explotació 5.000.000 9,5 0,0 0,0
Altres ingressos 0 0,0 0,0 0,0
Ingressos financers 0 0,0 0,0 0,0

Total Ingressos 0 52.875.000 100,0 107.250.000 100,0 254.500.000 100,0

De producció

Escàners 0 0,0 10.000.000 11,2 18.750.000 16,6 37.500.000 25,2
CD, embalatge 0 0,0 800.000 0,9 1.500.000 1,3 3.000.000 2,0

De distribució

Comissions 0,0 0,0 0,0 0,0
Transport 0,0 0,0 0,0 0,0

Total costos variables 0 0,0 10.800.000 12,1 20.250.000 17,9 40.500.000 27,2

Posada en funcionament (any 0) 58.336.711 83,3
Costos de personal 11.663.415 16,7 62.600.250 70,3 73.143.450 64,7 83.686.650 56,2
Impostos i taxes 0 0,0 150.000 0,2 150.000 0,1 150.000 0,1
Despeses d'sdministració 0 0,0 1.800.000 2,0 1.800.000 1,6 1.800.000 1,2
Dotació a les amortitzacions 0 0,0 2.200.000 2,5 2.200.000 1,9 2.200.000 1,5
Marketing 0 0,0 11.000.000 12,4 15.000.000 13,3 20.000.000 13,4
Proveïdors 0 0,0 500.000 0,6 500.000 0,4 500.000 0,3

Total costos fixos 70.000.126 100,0 78.250.250 87,9 92.793.450 82,1 108.336.650 72,8
Total despeses 70.000.126 100,0 89.050.250 100,0 113.043.450 100,0 148.836.650 100,0

DIFERÈNCIA ABANS IMPOSTOS -70.000.126 -36.175.250 -5.793.450 105.663.350
DIFERÈNCIA DESPRÉS IMPOSTOS -70.000.126 -36.175.250 -5.793.450 79.247.513

Costos fixos

Despeses

Any 1 Any 2

COMPTE DE RESULTATS PER TIPUS DE COSTOS

Any 0 Any 3

Costos variables
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5.3 PREVISIÓ DE TRESORERIA 

 

En la taula anterior es mostra el pla de tresoreria que cobreix, en detall, els període de desenvolupament i el primer any 

d'activitat dividit en trimestres, i de manera més general, els anys 2 i 3 d’activitat.. Els fluxos negatius de tresoreria generen 

una necessitat de 31 milions al final del primer any i de 3 milions després del segon any. El tercer anys en què hi ha previsió 

de beneficis, implicaria el pagament de l’impost de societats a l’inici de l’any 4. Els socis haurien d'aportar el capital 

necessari per les necessitats de fons. El sistema de finançament per cobrir aquests pics negatius de tresoreria caldria fixar-

lo al començament de l'activitat. Es proposa una inversió anual dels inversors els dos primers anys d'activitat, en els que hi 

ha previsió de pèrdues. 

Any 0 1er trim.  2on trim. 3er trim. 4rt trim. Total any 1 Any 2 Any 3
Cobraments
Vendes 4.787.500 9.575.000 14.362.500 19.150.000 47.875.000 107.250.000 254.500.000
Subvencions a l'explotació 2500000 2500000 5.000.000
Altres ingressos 0 0 0
Ingressos financers 0 0 0

Total Cobraments 0 7.287.500 9.575.000 14.362.500 21.650.000 52.875.000 107.250.000 254.500.000
Pagaments
Posada en funcionament

I+D i estudi mercat 23.902.027 15.934.684 15.934.684 15.934.684
Constitució 1.000.000
Establiment 5.700.000
Equips 6.000.000

Proveïdors

Escàners 250.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 6.000.000 17.125.000 33.750.000
CD, embalatge 50.000 1.040.000 1.040.000 1.800.000 3.600.000
Material oficina 200.000 300.000 500.000 500.000 500.000

Personal

Sous 8.850.000 11.875.000 11.875.000 11.875.000 11.875.000 47.500.000 55.500.000 63.500.000
Seguretat Social 2.813.415 3.775.063 3.775.063 3.775.063 3.775.063 15.100.250 17.643.450 20.186.650

Administració

Lloguer Inclòs a establ. 300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Subministraments i serveis Inclòs a establ. 150.000 150.000 150.000 150.000 600.000 600.000 600.000

Marketing

Publicitat 2.500.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Desplaçaments 3.000.000 3.000.000 1.200.000 900.000 900.000 6.000.000 10.000.000 15.000.000

Marketing

Tributs 150.000 150.000 150.000 150.000
Despeses financeres
IVA

Total Pagaments 54.065.442 37.534.747 19.690.063 21.500.063 20.300.063 99.024.934 109.518.450 159.421.334
DIFERÈNCIA -54.065.442 -30.247.247 -10.115.063 -7.137.563 1.349.938 -46.149.934 -2.268.450 95.078.666

SALDO ANTERIOR 70.000.126 15.934.684 0 0 0 15.934.684 0 0
NECESSITAT DE FONS 15.934.684 -14.312.563 -10.115.063 -7.137.563 1.349.938 -30.215.250 -2.268.450 95.078.666

PLA DE TRESORERIA
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5.4 BALANÇ DE SITUACIÓ 

 
Es presenta el balanç de situació a l'inici de l'any 1, és a dir, el moment en què ja hi ha un producte llest per sortir al mercat.  
 

BALANÇ DE SITUACIÓ (INICI ANY 1) 
Actiu Passiu 

Immobilitzat Fons propis 

Despeses d'establiment 1.000.000 Capital social 41.574.315 
Immobilitzat immaterial 23.902.027 Reserves  
Immobilitzat material 11.000.000 Resultat de l’exercici  
Immobilitzat financer  Total fons propis 41.574.315 

Total immobilitzat 35.902.027 Exigible a curt termini 
Actiu Circulant Proveïdors 15.934.684 

Tresoreria 21.306.972 Creditors  
Deutors    
Existències 300.000   

Total actiu circulant 21.606.972 Total exigible a curt termini 15.934.684 
TOTAL ACTIU 57.508.999 TOTAL PASSIU 57.508.999 

 

5.5 ANÀLISI DEL PUNT D'EQUILIBRI 

 

ANÀLISI DEL PUNT D'EQUILIBRI (ANY 1) 

Costos Fixos 78.250.250 

Costos Variables 10.800.000 

Import de les vendes 47.875.000 

Marge comercial de les vendes 77,44 % 

Punt d'equilibri 101.044.658 

Preu unitari 125.000 

Unitats a vendre per cobrir despeses 808 

 

5.6 POLÍTICA DE REPARTIMENT DE BENEFICIS 

 
Els beneficis es repartiran proporcionalment segons la inversió aportada pels socis. Per fer això caldrà valorar el know how 

aportat per l'equip d'R+D sorgit del CVC i promotor d'aquesta idea de negoci. 

La inversió inicial s'ha estimat al voltant dels 70 milions. Tenint en compte que es requeriran aportacions posteriors per 

cobrir pics negatius de tresoreria, una previsió aproximada de capital que cal preveure que sigui invertit en el negoci estarà 

entre 80 i 100 milions. La nostra valoració de know how, tenint en compte l'esforç i el temps dedicat al desenvolupament del 

prototipus seria d'entre 40 i 50 milions. Això vol dir que l'equip de R+D (CVC) seria propietari d'un 40-45% de l'empresa.  

 

5.7 ESTIMACIÓ DEL VALOR ACTUAL NET (VAN) DE L'EMPRESA 

 

S'ha fet una projecció del compte de resultats a 10 anys per poder calcular el Valor Actual Net (VAN) de l'empresa. Per això, 

s'han fet els següents supòsits a partir del compte de resultats detallat a tres anys que s'ha presentat anteriorment: 

 

� Hipòtesis Ingressos 

� Creixement del 15 % anual des de l'any 4 al 6. 
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� Creixement del 10% anual des de l'any 7 al 8. 

� Creixement del 5 % anual a partir de l'any 9 (renda perpètua). 

� Hipòtesis despeses 

� Prenent les despeses de producció de l'any 3, representen un cost variable del 16 % de les vendes. 

� Despeses comercials s'han augmentat al mateix ritme que augment de la producció els anys 4 i 5 i després es 

poden considerar constants. 

� Despeses de personal augmenten menys que les vendes.  

� Les despeses anuals es poden estimar en un 55% de les vendes com a regla general. 

� Tipus de descompte. Aquesta és una variable amb la que es pot jugar molt però donat el risc del negoci la podríem 

situar entre un 5% i un fent una anàlisi de sensibilitat per els 5 tipus de interès possibles. 

  

A continuació es presenta el càlcul del VAN: 

 

VALOR ACTUAL NET SEGONS TIPUS D'INTERÈS 

5% 6% 7% 8% 9% 10% 

995,55 913,80 839,52 771,94 710,36 654,20 

 

ANYS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

Ingressos 0 52,88 107,25 254,50 292,68 336,58 387,06 425,77 468,35 491,76 516,35 542,17

Despeses 70,00 89,05 113,04 148,84 160,97 185,12 212,88 234,17 257,59 270,47 283,99 298,19

cash flow -70,00 -36,18 -5,79 105,66 131,70 151,46 174,18 191,60 210,76 221,29 232,36 243,98

PROJECCIONS D'INGRESSOS I DESPESES A 10 ANYS
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ANNEX A. EVOLUCIÓ DEL PROJECTE DES DE L'ELABORACIÓ DEL PLA DE NEGOCI 

 

Des de l'elaboració del pla de negoci (octubre de 2000) fins l'actualitat el projecte ha anat evolucionant en dues línies: la 

cerca de capitalització i el desenvolupament del producte amb finançament de fons propis. A continuació es descriuen les 

accions dutes a terme ordenades cronològicament. 

 

DATA 20/10/2000 AREA Finançament 

Aprovació subvenció PETRI de 5.000.000 pta. 

 

DATA 1/11/2000 AREA Personal I+D 

Contractació d'un enginyer informàtic i màster en visió per computador per a tasques de desenvolupament de producte. 

 

DATA 11/2000 AREA Desenvolupament 

Disseny software del producte i planificació de tasques a desenvolupar. Es consideren tasques prioritàries: 

1.- Desenvolupament del mòdul d'OCR que substitueixi el mòdul de Caere integrat en el prototipus. 

2.- Lectura de línies en format ICAO per permetre la lectura d'informació de passaports i, per tant, garantir la funcionalitat 

del producte en el sector hoteler. 

 

DATA 11/2000 AREA Planificació estratègica 

Com a complement de l'acció anterior, es defineixen les línies de negoci de l'empresa en el futur. S'estructuren entorn a 

dos eixos definits a partir d'ICAR: anàlisi de documents i sistemes de seguretat i vigilància. Sempre en relació a visió per 

computador. Dins d'aquestes línies, es proposa un pla de treball i un catàleg de possibles productes que l'àrea d'I+D de 

l'empresa hauria de generar en el futur. Una descripció més detallada d'aquest pla d'actuació es mostra a l'Annex B. 

 

DATA 11/2000 AREA Marketing / desenvolupament 

Elaboració d'elements promocionals del producte ICAR: tríptic, pàgina web (TThttp://www.cvc.uab.es/icarTT) i video. 

Desenvolupament d'una versió de demostració del producte que inclou una nova interfície i un mòdul d'accés a base de 

dades. 

 

DATA 27-30/11/2000 AREA Marketing 

Participació a FITEC (Fira internacional de tecnologies emergents, ciència i empresa). 

 

DATA 12/2000 AREA Marketing 

Publicació d'un article sobre el projecte ICAR a la revista Seguritecnia, adreçada al sector de la seguretat i la vigilància. 
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DATA 1/1/2001 AREA Personal I+D 

Contractació d'un segon membre de l'equip de desenvolupament. Es tracta d'un llicenciat en matemàtiques i màster en 

visió per computador. 

 

DATA 1/2/2001 AREA Comercial 

Després de contactes previs amb dirigents de l'Escola d'Hosteleria i Turisme, gestionada per Sol-Melià, s'estableix un 

contacte amb el director general de tecnologia de Sol-Melià que s'interessa pel producte i la possible integració a l'entorn 

software de la seva cadena d'hotels. S'acorda una reunió durant el mes de febrer a fi de discutir la possibilitat d'instal�lar 

un prototipus a l'hotel Melià-Confort Campus com a prova pilot i estudi de la viabilitat d'instal�lació del producte a la resta 

d'hotels de la cadena. 
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ANNEX B - PLA  ESTRATÈGIC 
UNITATS DE NEGOCI 

ICAR ANÀLISI DE DOCUMENTS  MÒDULS DE RECONEIXEMENT DE PERSONES 
 

Desenvolupament Comercialització/Mercat Desenvolupament Comercialització/Mercat Desenvolupament Comercialització/Mercat 
1er trim 
2on trim 

� ICAR stand-alone. 
� ICAR OEM. 
Prestacions a incloure: 
� Protocol TWAIN per  comunicació 

amb escaner. 
� Gestió Base de Dades (cerques, 

impressió de fitxes, estadístiques, 
etc.). 

� Reconeixement i lectura 
documents àmbit espanyol. 

� Reconeixement i lectura de línies 
amb format ICAO per a altres 
tipus de documents (passaports). 

� Plataforma preparada per a  
incorporació ràpida d'altres tipus 
de documents. 

� Contacte amb empreses 
integradores de software de 
recepció (casinos i cadenes 
hoteleres). 

� Sector oci i turisme. 
� Negociar amb fabricants 

d'escàners o càmeres per a 
comercialització conjunta d'ICAR i 
hardware d'adquisició. 

� Contacte amb Ministeri de 
l'Interior a fi d'explorar altres 
alternatives relacionades amb 
l'anàlisi de DNIs. 

Actualment, efectuades actuacions 
preliminars a clientes d'Inverama, Sol-
Melià. 

  

3er trim 

ANY 1 

4rt trim 
Continuació del mòdul d'OCR 
desenvolupat per a ICAR, 
generalitzant-lo a un reconeixement 
omnifont per a poder ser incorporat a 
altres entorns (matrícules, 
classificació postal, envasat, telefonia 
mòbil 3ª generació, etc.). El 
desenvolupament haurà d'orientar-se 
a les dificultats que presenten aquest 
tipus d'entorns (soroll, baixa resolució 
de les imatges, necessitat de 
reconeixement a alta velocitat). 
 
 

 

Transferència tecnològica dels 
resultats del projecte d'investigació 
que actualment s'està desenvolupant 
per a Inverama. La primera versió 
comercialitzable del sistema 
consistiria en l'entorn que actualment 
està en fase de proves: una interfície 
icònica per a entorns de recepció que 
permet l'entrada de característiques 
descriptives de persones, així com 
consultes a partir de descripcions de 
persones en una BD d'imatges. 

 

1er trim 
2on trim 

� Desenvolupament de mòduls 
addicionals per altres documents 
d'àmbit europeu.  

� Desenvolupament de versió 
compatible amb càmeres digitals. 

Comercialització en àmbit espanyol. 

3er trim 

ANY 2 4rt trim 

Transició a un sistema de software 
de OCR de caràcter generalista. 

� Ofimàtica. 
� Sectors específics (pàrkings, 

correus, empreses d'envasat, 
etc.). 

El CVC té actualment contactes amb 
aquests sectors per als quals es 
realitzen consultories de possibles 
productes relacionats amb OCR. 

Incorporació de mòduls de visió 
artificial per al reconeixement de 
persones en entorns de vigilància 
(reconeixement de cares, colors i 
configuracions de vestimenta, etc.) 

1er trim 
2on trim 

� Ampliació a altres mercats (tipus 
de documents) 

� Incorporació de prestacions per al 
control de falsificacions. 

3er trim 
ANY 3 

4rt trim 
Manteniment del producte 

Cerca d'aliances estratègiques per a la 
distribució en altres mercats europeus. 

Reconeixement d'escriptura 
manuscrita (caràcters i símbols). 

Mercat de PDAs Anàlisi de característiques 
biomètriques per a la posada en 
correspondència del document i la 
imatge actual de l'individu. 

Mercat del sector seguretat i 
vigilància. 

               Nou producte                          Nova versió 
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