ELEVENPATHS E HASTEN GROUP ASSINARAM UM ACORDO
ESTRATÉGICO DE COLABORAÇÃO TECNOLÓGICA


Com este novo acordo, ElevenPaths, a unidade de segurança cibernética da
Telefônica e a Hasten Group, referência em Big Data, reforçam o objetivo de ambas
as empresas no desenvolvimento de tecnologias inovadoras em segurança
cibernética, análise de código e desenvolvimento e implementação de aplicativos
móveis.

Madri, 31 de janeiro de 2016
ElevenPaths, a unidade de Segurança cibernética da Telefônica, e Hasten Group, empresa líder em consultoria
tecnológica especializada em Big Data, SmartCities, Transformação Digital, Desenvolvimento de aplicativos móveis
e Desenvolvimento Web, assinaram um acordo de colaboração tecnológica. Esta nova aliança estratégica reforça
o objetivo de ambas as empresas no desenvolvimento de novas tecnologias inovadoras em segurança cibernética,
análise de código e desenvolvimento e implementação de aplicativos móveis.
Graças a este novo acordo, ElevenPaths e Hasten Group trabalharão conjuntamente oferecendo conhecimentos,
sinergias e recursos técnicos a serviço de novas soluções de segurança e para a comercialização de
desenvolvimentos próprios. No caso da FOSSID, a ferramenta técnica de análise de software livre da Hasten Group,
integra-se com Faast para oferecer em um só serviço a proteção da vulnerabilidade de software livre e aberto
(FOSS) e sua legalidade no cumprimento de licenças. Por sua vez, MobeeApps, Mobile Connect e Latch, oferecerão
projetos voltados para aplicativos móveis que incorporarão de forma nativa a proteção de identidade mediante
dois estágios e contra-medidas para acessos não autorizados aos serviços digitais.
FOSSID é a ferramenta técnica mais potente, rápida e confiável da Hasten Group para a auditoria sobre presença
de código livre dentro do software dos produtos desenvolvidos por uma empresa. FOSSID é identificado como o
sistema mais avançado em análise e detecção de código livre do mercado.
MobeeApps é o gerador de aplicativos que facilita a construção de apps web e nativas, que não requer
conhecimentos em programação. Graças ao seu processo automático, qualquer um pode se registrar e começar a
utilizar a plataforma.
Tanto a ElevenPaths como a Hasten Group irão incluir estes serviços em seus respectivos portfólios para assim
ampliar o espectro de soluções tecnológicas, consultoria e desenvolvimento de última geração, aumentando os
serviços e soluções de ponta por parte de ambas as empresas.

Sobre a ElevenPaths
Na ElevenPaths, a Unidade de Segurança cibernética da Telefônica, acreditamos na ideia de desafiar o estado atual
da segurança, característica que deve estar sempre presente na tecnologia. Questionamos continuamente a
relação entre a segurança e as pessoas com o objetivo de criar produtos inovadores capazes de transformar o
conceito de segurança e, desta forma, ir um passo à frente dos nossos invasores, cada vez mais presentes na nossa
vida digital.
Más información:
elevenpaths.com
@ElevenPaths
blog.elevenpaths.com

Sobre a Telefônica
A Telefônica é uma das maiores companhias de telecomunicações do mundo por capitalização de ações e número
de clientes, que se apoia em uma oferta integral e na qualidade da conectividade que as melhores redes fixas,
móveis e de banda larga lhe proporcionam. É uma empresa em crescimento que oferece uma experiência
diferenciada, baseada tanto nos valores da própria companhia como em um posicionamento público que defende
os interesses do cliente.
Presente em 21 países e com uma base de clientes de mais de 327 milhões de acessos, a Telefônica tem uma forte
presença na Espanha, Europa e América Latina, onde concentra a maior parte da sua estratégia de crescimento.
A Telefônica é uma empresa totalmente privada que conta com mais de 1,5 milhão de acionistas diretos. Seu
capital social está dividido atualmente em 4.975.199.197 ações ordinárias cotadas no mercado contínuo das
bolsas espanholas e nas bolsas de Londres, Nova Iorque, Lima e Buenos Aires.
Para mais informações:
+34 91 482 38 00
prensatelefonica@telefonica.com
saladeprensa.telefonica.com

Sobre Hasten Group
Hasten Group é uma consultoria tecnológica especializada em Big Data, Smart Cities, Transformação Digital,
Desenvolvimento de aplicativos móveis e Desenvolvimento Web, entre outros. Um grupo de especialistas
provenientes da consultoria de negócio, inovação e tecnologia, que através da estratégia digital e das
oportunidades de negócio alcançam a excelência tecnológica. Trabalhando para desenvolver as melhores soluções
com metodologias ágeis. Seu valor agregado consiste em conseguir o maior consenso com seus clientes, partners
e funcionários, e dessa forma promover melhorias contínuas na organização e nas operações. Com centros em
Madri e Barcelona, contam com uma grande projeção internacional. Ser Hasten Group é formar parte de um
referente do setor com uma grande carteira de clientes tanto externamente como em projetos fechados para
clientes finais e multinacionais de primeiro nível. Acreditamos no h2h, human to human. Somos criativos. Somos
receptivos.
Más información:
+34 91 350 23 55
administracion@grupohasten.com
@HastenGroup
grupohasten.com

