
Netun Solutions é unha empresa dedicada ao desenvolvemento e 
á comercialización de solucións innovadoras en materia de 
seguridade viaria. 

O seu produto principal é Help Flash, a primeira baliza luminosa 
de sinalización de emerxencia para casos de avaría ou de 
accidente. Este dispositivo permite sinalizar o vehículo, en poucos 
segundos, sen necesidade de saír do seu interior. 

// Descrición da empresa

// Descrición do proxecto

“O beneficio directo foi a posibilidade de axustar
custos e prazos en base á nosa estratexia”

Jorge Torre. Responsable técnico de
desenvolvemento 

Netun Solutions solicitou o servizo de Re-acciona TIC 
porque os seus responsables eran conscientes de que 
ían dar un salto no seu nivel de produtividade. 

A empresa precisaba saber como abordar a produción 
analizando a súa cadea de subministración, con 
diferentes posibilidades e escenarios. 

A través da axuda do Igape, obtiveron unha 
ferramenta que lles ofrece información detallada sobre 
alternativas de custo, prazos, capacidade etc. así como 
a posibilidade de identificar posibles aspectos críticos do proceso produtivo con suficiente antelación. 

SERVIZO

Xeración de modelos e simulación
industrial

TIC

// Sector

Seguridade vial
// Localización

Vigo

// Ano de constitución
2016 

// N.º de empregados
17

Jorge Torre 
Responsable técnico de
desenvolvemento en Netun Solutions



Netun Solutions conseguiu axustar custos e prazos dos 
procesos produtivos con base na súa estratexia. 

A empresa logrou introducirse na industria 4.0, que lle 
proporciona agora información moito máis depurada.  

O programa Re-acciona TIC demostrou ser unha 
ferramenta fundamental para o seu crecemento e o 
seu posicionamento, así como para mellorar a súa 
competitividade. Neste caso, trátase dun aspecto clave  
nun mercado como o actual, que cada vez demanda 
máis solucións intelixentes, precisas e dinámicas. 

// O resultado “O mercado actual demanda 
solucións intelixentes, precisas
e dinámicas por parte das 
empresas.  O programa 
Re-acciona TIC demostrou ser 
a ferramenta fundamental 
para medrar e mellorar a nosa 
competitividade” 

Jorge Torre
Responsable técnico 
de desenvolvemento

// Vídeo

// Web
https://www.help-flash.com

https://www.youtube.com/igapecompetitividade

Mellora da competitividade 
das empresas a través das TIC

Programa para a mellora da competitividade das pemes galegas posto en marcha polo Igape e que 
conta co cofinanciamento da Unión Europea a través do Programa Operativo Feder Galicia 

Re-acciona


