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“L’adaptació de productes
només és possible

amb el treball diari
amb fabricant i client final.”

Francesc Minguillon és fundador i Director Tècnic d’Alphanet. En 
aquesta conversa ens parla dels avantatges d’exercir el rol d’inte-
grador tecnològic dins del sector de la seguretat i del treball 
d’Alphanet en l’adaptació de les darreres solucions per al món 
municipal.

Per començar, situa’ns: d’on ve Alphanet i per què s’ha definit com 
a empresa integradora dins del sector de la seguretat, on hi ha una 
tipologia d’empresa tan heterogènia? 

A Alphanet tenim l’avantatge de comptar amb una gran experiència 
que ens proporciona un valuós background. Abans del projecte Alpha-
net, el nostre recorregut professional es va desenvolupar al món de la 
gran multinacional tecnològica, amb grans projectes i desenvolupa-
ment de producte intern, sinergies de treball amb fabricants i proveï-
dors d’arreu del món, etc. 

Al projecte Alphanet, hem aprofitat tota aquesta experiència i 
coneixement per cobrir una gran necessitat que havíem detectat i que 
mai havia estat coberta: hi havia grans solucions tecnològiques que 
podien ser aprofitades en l’àmbit de la seguretat municipal, però 
necessitaven ser adaptades i optimitzades per ser funcionals en 
aquest estrat concret.

Exercir el rol d’integradors ens donava l’oportunitat de posar aquelles 
grans solucions tecnològiques en mans dels cossos de seguretat en 
benefici dels ciutadans, i per tant, ens permetia contribuir a millorar la 
seguretat pública.

Per a una gran multinacional o un gran fabricant del sector de la 
seguretat, el canal de distribució sempre ha sigut un handicap per 
comprendre les necessitats del client final,  ja que els principis de 

rendibilitat econòmica del distribuïdor distorsionen les prioritats dels 
fabricants, deixant l’interès del client en un segon pla. En el nostre 
cas, hi ha una vocació de servei públic que ens ha motivat per distan-
ciar-nos de l’estructura clàssica del sector, i així podem trobar 
solucions a mida, tenint sempre com a màxima prioritat les necessi-
tats reals del client. Els interessos del client són els nostres interessos.

Com es porta a terme aquesta adaptació de solucions per a l’entorn 
municipal?

Ja fa 10 anys que vam emprendre la minuciosa tasca d’entendre les 
necessitats específiques de l’entorn municipal. Pel que respecta a la 
usabilitat, i de cara a l’usuari policial, vam començar a adaptar unes 
eines que en el seu origen eren massa complexes i estaven destinades 
a clients de gran envergadura -infraestructures, estats, grans entitats 
privades, etc.- i una estructura que els permetia disposar de personal 
tècnic qualificat per a la seva gestió.

En aquest procés hem aconseguit facilitar l’ús d’aquestes eines per 
integrar-les de forma natural i no invasiva en les rutines de treball dels 
cossos de seguretat, sense perdre el gran potencial tecnològic 
d’aquestes solucions.

Per altra banda, el treball d’adaptació també s’ha centrat a fer possi-
ble l’accés dels municipis a aquestes solucions. Hem desenvolupat 
projectes a mida amb una absoluta capacitat d’escalabilitat, fent 

viables uns projectes, que en altres circumstàncies de preu i/o estruc-
tura, no haurien sigut possibles. Som conscients que no tots els muni-
cipis tenen la mateixa capacitat per iniciar projectes, i malgrat que hi 
hagi una tipologia molt heterogènia d’entitats municipals, tots han de 
poder beneficiar-se de les nostres solucions. Estem molt satisfets 
d’haver aconseguit superar el repte tecnològic que suposa fer accessi-
ble, i per tant democratitzar les solucions de seguretat de darrera 
generació.

En darrer lloc, tenim un concepte de treball basat en la millora conti-
nua i la retroalimentació constant. Això està fonamentat en la posició 
d’integradors que ocupem dins el sector. A Alphanet pivoten dues 
metodologies de treball que es comuniquen per aconseguir els millors 
productes: per una banda, tenim el feedback continu dels nostres 
assessors en seguretat, que treballen dia a dia amb els municipis 

Hem superat el repte tecnològic
de fer accessible les darreres
solucions del mercat
per qualsevol municipi.

i detecten les seves necessitats, concretes i canviants; i per altra 
banda, els nostres consultors tecnològics, que estan en contacte 
constant amb les darreres evolucions dels productes i les noves 
tendències del sector de la seguretat.

Com treballa Alphanet amb els fabricants per adaptar productes 
pel món municipal?

Els fabricants de productes de seguretat sempre han donat cobertura 
a nínxols de mercat rendibles i econòmicament atractius  -sector 
privat o grans infraestructures-. Nosaltres hem fet que siguin 
conscients del potencial i la importància del nostre àmbit concret, i 
hem treballat per aconseguir desenvolupaments personalitzats per 
entitats públiques amb estructures més senzilles i necessitats 
diferents de les d’una gran ciutat o un estat.

L’èxit en el treball d‘adaptació de productes a la mida de les necessi-
tats municipals només és possible amb l’esforç diari, on l’experiència 
de camp, la comunicació constant amb el client i la col·laboració 
continua amb l’administració pública i el fabricant són condicions sine 
qua non. 

L’exemple més recent és la col·laboració amb Axis, un dels primers 
fabricants mundials de sistemes de videovigilància, que va desplaçar 
enginyers des de la seva central a Suècia per tractar de primera mà 
amb Alphanet el funcionament en el terreny –i també de forma 
remota des del nostre centre de control i proves- i les configuracions 

específiques de les seves càmeres per l’ús específic de lectura de 
matrícules. Aquestes col·laboracions milloren les següents evolucions 
dels seus productes i fan que s’orientin cap a les necessitats específi-
ques d’Alphanet, i per tant, del món municipal català.

Quins criteris segueix Alphanet per treballar amb uns fabricants 
o uns altres?

Sempre hem tingut clar que treballem al sector de la seguretat, i que 
la confiança és un valor fonamental per portar a bon terme un projec-
te ambiciós. Som els primers interessats en que els sistemes funcionin 
de forma òptima i que les solucions obtinguin els resultats esperats al 

municipi. Per això donem servei continu als nostres clients i estem al 
seu costat durant tot el projecte. El seu èxit és el nostre.

De la mateixa manera, la confiança en els fabricants és una condició 
imprescindible per elegir els seus productes. No només ens basem en 
criteris de capacitat tècnica, sinó que establim una relació estreta que 
implica la seguretat de confiar en què es doni la resposta adequada a 
les nostres necessitats. Això repercuteix també en minimitzar recursos 
i costos en serveis de manteniment, agilitzar la resposta davant 
incidències, i en conseqüència, millorar el servei al client.

Quines noves tendències es perceben en l’entorn de la seguretat 
municipal?

Fins ara ens trobàvem en una fase on s’havia produït un canvi en el 
paradigma clàssic de la videovigilància i la seguretat en un sentit 
ampli, deixant de banda el concepte reactiu, per deixar lloc al concep-
te proactiu i estratègic. Al mateix temps, aquest gran canvi ha implicat 
noves possibilitats, com en aquest cas, amb el valor afegit de les 
dades que recopilen els dispositius de videovigilància amb anàlisi 
intel·ligent de vídeo –ALPR (automàtic licenes plate recognition) en la 
majoria de casos del sector-. Aquest fet implica que aquesta tecnolo-
gia tingui una gran perspectiva de futur en el seu ús municipal. 

Arran d’això, Alphanet està desenvolupant la seva pròpia plataforma 
de gestió i explotació de les dades per a ús estratègic, no només 
enfocat per usos relacionats amb seguretat, sinó també amb altres 
àmbits de la gestió pública, com promoció turística, gestió de la mobi-
litat en un sentit ampli, etc. Al cap i a la fi, a Alphanet treballem per 
proveir d’eines a l’administració que optimitzin i facin més funcional la 
seva feina; a més de facilitar la presa de decisions dels gestors públics.

www.alphanet.cat
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“No només escollim els fabricants
per criteris tècnics,

sinó per una estreta relació
basada en la col·laboració i la confiança.”

“Portem 10 anys
desenvolupant projectes a mida,

amb preu accessible,
fàcil d’utilitzar, escalable,

rentable i de llarg recorregut.”
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El nou paradigma
de la videovigilància
es basa en un concepte
proactiu i estratègic,
deixant de banda
el concepte clàssic
de caràcter reactiu.


