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BMW i Ventures anunţă o investiţie strategică la
Graphcore
Bucureşti/Mountain View. BMW i Ventures continuă explorarea de noi soluţii
tehnologice inovative şi a anunţat o investiţie strategică la Graphcore, o companie ce
dezvoltă un nou tip de procesoare şi software conceput special pentru inteligenţa
maşinilor.
De la fondarea companiei în urmă cu doar doi ani, Graphcore a ajutat inovatorii să
creeze soluţii de ultimă generaţie pentru inteligenţa maşinilor. Intelligent Processing
Unit (IPU) a Graphcore este primul procesor ce este creat special pentru a susţine
procesele de inteligenţă artificială în automobil şi furnizează viteze mai mari de
procesare în comparaţie cu hardware-ul convenţional.
"Versatilitatea IPU de la Graphcore - care sprijină numeroase tehnici de învăţare
mecanică cu eficienţă ridicată - este bine adaptată pentru o mare varietate de aplicaţii
de la asistenţi vocali inteligenţi la automobile autonome", a declarat Tobias Jahn,
director la BMW i Ventures. "Cu flexibilitatea de a utiliza acelaşi procesor atât în
centrul de date, cât şi în automobil, IPU de la Graphcore prezintă şi posibilitatea
reducerii timpilor de dezvoltare şi a complexităţii."
Investiţia din partea BMW i Ventures este un pas suplimentar spre îndeplinirea
ambiţiei companiei de a construi o companie de tehnologie globală, orientată spre
piaţa a inteligenţei maşinilor, o piaţă nouă şi cu dezvoltare rapidă.
Despre BMW i Ventures
BMW i Ventures, fondul de investiţii de 500 de milioane de euro al BMW, investeşte
bani şi resurse în companii start-up din domeniul condusului autonom, automobilelor
digitale şi cloud auto, al mobilităţii electrice, inteligenţei artificiale şi datelor, al
industriei 4.0, mobilităţii comune şi la cerere, al vieţii digitale a clienţilor şi al serviciile
energetice. Fondul a avut deja parteneriate cu companii inovatoare precum
Carbon3D, Chargepoint, Claroty, DesktopMetal, fair, Graphcore, Lime, Mapillary,
Moovit, Nauto şi Xometry. BMW i Ventures investeşte în toate etapele, de la bază la
companii de creştere.
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Despre Graphcore
Hardware-ul şi software-ul pentru Unitatea de Procesare a Inteligenţei (IPU) a
Graphcore permite inovatorilor să creeze următoarea generaţie a soluţiilor de
inteligenţă a maşinilor. IPU este primul procesor conceput special pentru Inteligenţa
Maşinilor şi furnizează viteze mai mari de 10 până la 100 de ori în comparaţie cu
hardware-ul din prezent. Graphcore a strâns finanţări de peste 300 de milioane de
dolari din partea unor investitori financiare şi strategici importanţi şi are sediul la
Bristol (Marea Britanie), cu birouri în Londra (Marea Britanie), Oslo (Norvegia), Palo
Alto (SUA) şi Beijing (China). Mai multe informaţii se pot afla la
https://www.graphcore.ai.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
BMW Group România
Alexandru Şeremet
Tel.: +40-726-266-224
E-mail: alexandru.seremet@bmwgroup.com
BMW Group
Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad -,
BMW Group este liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi
motociclete şi oferă servicii financiare şi de mobilitate premium. Reţeaua de
producţia a BMW Group cuprinde 31 de facilităţi de producţie şi asamblare în 14 ţări;
compania are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2017, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2.463.500 de automobile şi
peste 164.000 de motociclete. În anul fiscal 2017, profitul brut a fost de 10,655
miliarde de euro, iar veniturile au fost de 98,678 miliarde de euro. La 31 decembrie
2017, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 129.932 de angajaţi.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe
acţiunea responsabilă. Astfel, compania a pus bazele unei dezvoltări durabile în plan
ecologic şi social prin lanţul de valori, responsabilitatea vastă a produselor şi un
angajament clar pentru conservarea resurselor ca parte integrantă a strategiei sale.
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www.bmwgroup.com; www.bmw.ro
Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Romania
Twitter: http://twitter.com/bmwromania
YouTube: http://www.youtube.com/bmwgroupromania
Site-uri de presă:
press.bmwgroup.com/romania

