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Incubadora HELLA em Berlim configura o próximo spin-off 

Start-up Yptokey lança solução de software para chaves digitais e sistemas de autorização de 

acesso 

Lippstadt / Berlim, 28 de junho de 2018. A Incubadora de fornecimento internacional de 

automóveis, com sede em Berlim, HELLA,  inicia seu próximo negócio de start-up. O spin-off da 

Yptokey desenvolveu uma solução de software para chave digital e sistemas de autorização de 

acesso. Essa nova tecnologia permite que os usuários bloqueiem e desbloqueiem usando, por 

exemplo, dispositivos móveis como smartphones. Também permite que eles gerenciem a 

autorização de acesso de maneira rápida e segura. Inicialmente, esta tecnologia será integrada 

por empresas que lidam com sistemas de bloqueio; A médio prazo, está também previsto o 

lançamento de uma solução deste tipo no mercado automóvel. Seguindo o rastro do AI mais 

brilhante, o Yptokey é o segundo spin-off cuja tecnologia foi desenvolvida na Incubadora Berlin 

da HELLA. 

"Nossa tecnologia é fácil e conveniente para o cliente e, graças a uma abordagem blockchain 

descentralizada, é segura e excepcionalmente confiável", diz Tobias Rasche, CEO da Yptokey. 

"Atualmente, estamos nos concentrando em um lançamento de mercado bem-sucedido da 

tecnologia fora do setor automotivo. Mas nossa tecnologia é altamente flexível e escalável. Isso 

significa que ela pode ser transportada passo a passo para outras áreas de aplicação 

diretamente relacionadas ao ramo automotivo. E há a perspectiva de que ela também possa ser 

complementada por novos modelos de negócios com outros parceiros industriais ". 

Portanto, é possível que a tecnologia desenvolvida pela Yptokey seja implementada pela 

primeira vez no setor automotivo dentro dos próximos dois a três anos. "A HELLA já possui uma 

posição de liderança no mercado de negócios", explica Timon Rupp, chefe da Incubadora 

HELLA em Berlim. "Esperamos que a demanda por chaves digitais de carros  aumente 

consideravelmente tanto na área de uso privado como também em conjunto com novos 

serviços de mobilidade. Por isso estaremos complementando especificamente nosso portfólio 

existente por meio de uma abordagem inovadora e orientada a serviços, que possibilitar uma 

riqueza de novas funcionalidades. " 

Observe: 

Este texto e material fotográfico correspondente também podem ser encontrados em nosso 

banco de dados de imprensa em: 

www.hella.com/press 
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HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: A HELLA é uma empresa global familiar, listada na bolsa 

de valores, com mais de 40.000 funcionários em mais de 125 localidades em cerca de 35 

países. O Grupo HELLA desenvolve e fabrica produtos para tecnologia de iluminação e 

eletrônica para a indústria automotiva e também possui uma das maiores organizações de 

varejo para peças automotivas, acessórios, diagnósticos e serviços na Europa. Com quase 

7.000 pessoas trabalhando em pesquisa e desenvolvimento, a HELLA é um dos mais 

importantes impulsionadores da inovação no mercado. Além disso, com vendas de 6,6 bilhões 

de euros no ano fiscal de 2016/2017, o Grupo HELLA é um dos 40 maiores fornecedores de 

autopeças do mundo e um dos 100 maiores parceiros industriais alemães. 
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