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Pagament pel mòbil a través de la llum, 

l’alternativa a l’NFC 
 

 La Fundació i2CAT ha desenvolupat aquesta alternativa a la tecnologia de pagament 

contactless per a la solució OPTO de l’empresa Dinube, que ja s’està començant a 

comercialitzar entre empreses de vending de tot el món. 

 

 La solució supera les limitacions tècniques i de negoci de l’NFC, ja que utilitza la 

llum emesa per la pantalla del mòbil, disponible a qualsevol terminal intel·ligent. 

 

 Aquesta tecnologia, pendent de patent per part de Dinube, respon a l’interès de la 

Fundació i2CAT de donar solucions a necessitats concretes del mercat, afavorint la 

competitivitat del teixit empresarial català. 

 

19 de maig de 2016 – La Fundació i2CAT ha fet realitat una nova solució 
contactless per a pagaments a través del mòbil que ofereix una alternativa a la 
tecnologia NFC (Near Field Communication). La solució OPTO, de l'empresa de 
serveis de pagament Dinube, ofereix al mercat aquesta nova tecnologia, pendent de 
patent per la companyia, que supera les limitacions tècniques i de negoci de l’NFC. 

A diferència de l’NFC, es tracta d’una solució suportada en l’actualitat per la totalitat 
dels smartphones, ja que es serveix de dos elements que hi són sempre presents: la 
llum emesa per la pantalla i la tecnologia Bluetooth. Utilitzant la plataforma de 
pagament de Dinube, l’usuari només necessita descarregar una aplicació mòbil i 
apropar-lo a poca distància del lector òptic instal·lat a la màquina per efectuar de 
manera ràpida i còmoda el pagament. 

La solució desenvolupada per i2CAT permet establir una connexió Bluetooth de 
forma segura evitant la interacció de l’usuari, on es poden codificar diferents 
informacions. Aquest innovador sistema permet una comunicació bidireccional 
basada en pantalles tàctils.  

Addicionalment, la solució permet fer receptors més petits que els d’NFC i, per tant, 
equips més compactes que els de la tecnologia NFC. Això, sumat a les 
característiques de funcionament de les comunicacions Bluetooth, fa que la solució 
sigui especialment còmoda per a l’usuari. 

El desenvolupament de la Fundació respon a la “necessitat de trobar una solució 
universal que permeti efectuar pagaments contactless amb qualsevol smartphone, 
una necessitat que sorgeix de la constatació que, en l’actualitat, més del 40% dels 
smartphones no ofereixen la funcionalitat NFC”, explica Josep Paradells, director 
de la Fundació i2CAT. “Si bé alguns dels models Android en disposen, els iPhone no 
ofereixen aquesta funcionalitat, ja que actualment és exclusiva de la pròpia solució de 
pagament digital de la marca comercial”, afegeix.  

“Un dels objectius clau de la Fundació és oferir el nostre coneixement i els nostres 
avenços a empreses del sector per tal d’afavorir la competitivitat i el 
desenvolupament innovador del nostre teixit comercial, i Dinube n’és un clar 
exemple”, assegura Paradells. 
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La tecnologia ja està disponible al mercat i està sent introduïda a nivell mundial a 
través del principal fabricant italià de sistemes de pagament digitals, Paytec, als seus 
clients del sector del vending. La solució s’acaba de presentar a la recent fira 
internacional del sector del vending, Venditalia, i ja compta amb diversos operadors 
de màquines expenedores de tot Europa interessats en la seva implementació. 

 

La Fundació i2CAT és un centre tecnològic que impulsa activitats d’R+D+i en 
tecnologies d’Internet dins la indústria de les TIC. El centre té una àmplia experiència 
en múltiples projectes d’R+D a nivell nacional i internacional, liderant la introducció i la 
integració de les TIC en els principals sectors econòmics (sanitat, educació, 
audiovisual, indústria, cultura, telecomunicacions) com a mitjà per millorar la 
productivitat i la competitivitat de les empreses i el benestar de les persones. 
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