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OBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUSOBJECTIUS    

 

Millorar Millorar Millorar Millorar la utilitat la utilitat la utilitat la utilitat perperperper    a l’usuari a l’usuari a l’usuari a l’usuari AAAArquitecterquitecterquitecterquitecte    

Millor usabilitat i simplificació d’ús 

- Redefinint o millorant alguns processos d’introducció o accés a dades. 

- Reduint el nombre de “clics” per arribar als llocs desitjats. 

- Homogeneïtzant processos i recursos per facilitar el coneixement i predictibilitat del seu 
funcionament. 

- Modificant el sistema d’accés i navegació amb un nou sistema de menús personalitzables. 

- Simplificant i eliminat les pàgines i opcions innecessàries que dificulten la navegació. 

 

Incorporació de continguts nous 

- Incorporant en portada més Notícies d’utilitat professional. 

- Incorporant enllaços a altres webs d’utilitat per als arquitectes. 

- Incorporant informació detallada de l’activitat col·legial. 

 

MillorMillorMillorMillorarararar    la utilitat la utilitat la utilitat la utilitat i l’interès i l’interès i l’interès i l’interès pepepeperrrr    a a a a no arquitectesno arquitectesno arquitectesno arquitectes::::    ppppromoció de lromoció de lromoció de lromoció de l’Arquitectura i els Arquitectes’Arquitectura i els Arquitectes’Arquitectura i els Arquitectes’Arquitectura i els Arquitectes    

- Fent més accessible la comunicació per a Ciutadans i Empreses. 

- Incorporant l’accés a les xarxes socials. 

 

Millorar la comunicació entre els Millorar la comunicació entre els Millorar la comunicació entre els Millorar la comunicació entre els CCCCol·legiatsol·legiatsol·legiatsol·legiats    i el i el i el i el Col·legiCol·legiCol·legiCol·legi    

- Incorporar i potenciar continguts informatius d’interès pels col·legiats 

- Incorporar i potenciar continguts informatius sobre l’activitat del Col·legi. 

- Incorporar mecanismes bidireccionals de comunicació entre Col·legiats i Col·legi. 

 

Definir una Definir una Definir una Definir una nova nova nova nova estructuraestructuraestructuraestructura,,,,    mmmméééés senzilla i ss senzilla i ss senzilla i ss senzilla i sostenible a mig i llarg terminiostenible a mig i llarg terminiostenible a mig i llarg terminiostenible a mig i llarg termini    

- Reduint dràsticament el nombre de models de plantilla. (tipus de pàgines) de  manera que 
es redueixin significativament les despeses tant de creació com de manteniment i es 
facilita la usabilitat procurant que els diferents serveis i funcionalitats utilitzin sempre els 
mateixos recursos, fent mes senzill l’aprenentatge i utilització pels usuaris. 

- Unificant la informació en una única base de dades que permeti a l’usuari cercar tota la 
informació que s’hi allotja, optimitzat i abaratint la gestió de dades i a l’hora augmentant 
el potencial per la seva explotació.     
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CONCEPTES BÀSICSCONCEPTES BÀSICSCONCEPTES BÀSICSCONCEPTES BÀSICS    

    

Orientació a usuaris diversos.Orientació a usuaris diversos.Orientació a usuaris diversos.Orientació a usuaris diversos.    

El plantejament del nou web s’orienta a millorar el servei a l’usuari arquitecte, i a afegir 
també la utilitat i l’interès per a usuaris no arquitectes, aportant nous continguts en aquesta 
direcció, i redefinint l’estructura per fer-ho possible, amb l’objectiu de ser un aparador 
atractiu d’arquitectura i un punt d’informació rigorós i imprescindible per a qui vulgui 
conèixer sobre els arquitectes catalans i l’Arquitectura. Un exemple d’aquest objectiu de 
divulgació es la secció destinada a Mostres, on es poden trobar les obres presentades a les 
darreres edicions de les Mostres de Tarragona, Vallès, Maresme i Comarques Centrals. 

Això te repercussió directa en els continguts, però també en l’estructura de menús i accessos, 
i augmenta la necessitat de personalització del web per aconseguir incorporar aquests àmbits 
sense haver de renunciar a les prestacions d’un web més “especialitzat”, necessari per 
optimitzar el treball professional. 

    

Renovació de Renovació de Renovació de Renovació de l’estructura de menús i vincles visuals per facilitar l’accés als contingutsl’estructura de menús i vincles visuals per facilitar l’accés als contingutsl’estructura de menús i vincles visuals per facilitar l’accés als contingutsl’estructura de menús i vincles visuals per facilitar l’accés als continguts    

Se simplifica molt l’estructura antiga de menús, redefinint-la en funció dels usuaris finals: 
arquitectes col·legiats, arquitectes en general i ciutadans i empreses.  

Es busca una navegació més senzilla i ordenada, minimitzant els “clics” per arribar al destí. 

S’incorporen àrees gràfiques i de text per poder proporcionar informació i alhora accedir a 
nivells de contingut mes extensos. 

S’ha previst la personalització dels menús per poder optimitzar-los al funcionament per a 
cada usuari. 
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Disseny i plantilles.Disseny i plantilles.Disseny i plantilles.Disseny i plantilles.    

S’estableix un disseny unificat i més senzill per a la presentació de tota la informació. Es 
treballa amb 3 models de pàgina que corresponen a 3 nivells diferents d’informació. Amb 
això s’aconsegueix que l’usuari realitzi una navegació més senzilla i pràctica, sigui mes fàcil 
trobar informació (més predictibilitat d’ubicació i funcionament) i el conjunt de la pàgina del 
COAC incrementi una personalitat pròpia més senzilla i clara. Deixem enrere, doncs, la 
multiplicitat de pàgines a la qual estàvem habituats (passant de la multiplicitat de dissenys 
de pàgina diferents actuals a l’objectiu d’acabar amb 4 plantilles bàsiques). 

 

 
 

PersonalitzacióPersonalitzacióPersonalitzacióPersonalització    

Conjugar la diversitat d’usuaris i la necessitat d’optimitzar el funcionament del web de forma 
diferenciada per molts dels perfils possibles només es pot fer mitjançant un plantejament 
ambiciós de personalització del web per a cada usuari. 

S’ha plantejat la possibilitat de personalització en tres nivells: 

- Personalització de menús. 

- Definició de criteris de selecció i priorització de notícies i continguts a la pàgina d’inici. 

- Selecció individualitzada del continguts i canals que es volen rebre de forma periòdica i 
automatitzada. 
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Ja a la pàgina principal, els usuaris podran personalitzar els continguts que es mostrin segons 
els seus interessos o àmbit geogràfic al qual pertanyin. Això ho podran fer tant els 
arquitectes col·legiats com el públic en general.  

Els col·legiats es poden registrar amb el seu usuari i contrasenya que permet tenir assignat 
un perfil de personalització propi. De la mateixa manera, un visitant no arquitecte tindrà 
l’opció de registrar-se al web i personalitzar-se també la pàgina segons territori i temàtiques 
que li interessin. 

    

ContingutsContingutsContingutsContinguts    

S’ha potenciat notablement la capacitat de producció, gestió i visualització d’informacions i 
notícies amb l’objectiu de millorar el potencial de comunicació del web. 

S’han fet importants millores pel que fa a tota la base de dades de documentació tècnica, 
que és molt gran i complexa. El nou web disposa d’un cercador que permet trobar tota la 
informació allotjada sobre un determinat tema. Així es millora l’ús i aprofitament que els 
arquitectes col·legiats poden fer actualment d’aquesta informació. 

 

RenovacióRenovacióRenovacióRenovació    per fases i millora continuadaper fases i millora continuadaper fases i millora continuadaper fases i millora continuada    

Donada la gran extensió i complexitat del web actual, la renovació es farà de forma 
esglaonada i progressiva.  

Inicialment canvia la pàgina d’inici i la majoria de pàgines d’informació. 

Les pàgines amb funcionament autònom no se suprimeixen (demarcacions agrupacions...), 
encara que es preveu anar unificant el funcionament. 

Les pàgines de gestió on line de serveis com el del Visat telemàtic, Biblioteca, Arxiu, 
Concursos, Secretaria Virtual i Borsa de Treball també es mantenen inicialment, preveient un 
procés de substitució i millora progressiva. 

S’incorpora també un protocol de millora continuada que permeti identificar i programar les 
accions d’actualització progressiva del web per respondre a necessitats canviants, per poder 
incorporar noves funcionalitat i per poder anar millorant la seva usabilitat i eficiència.   
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FASE DE PROVESFASE DE PROVESFASE DE PROVESFASE DE PROVES    
 
Objectiu i duradaObjectiu i duradaObjectiu i duradaObjectiu i durada    

Donat que el web del Col·legi dóna servei a un col·lectiu de gairebé deu mil persones, per tal 
de minimitzar els errors un cop s’iniciï la implantació final, estem seguint un programa de 
control en què, després d’una fase inicial de proves interna, ara és necessari tenir una frase 
de proves amb un grup reduït d’usuaris reals que puguin diversificar les formes d’utilització i 
així col·laborar en la detecció d’errors, possibles problemes de navegació i suggeriments de 
millora tant per ara com per a properes actualitzacions o millores. 

Durant el mes d’agost i principis de setembre s’aniran depurant els possibles errors i 
introduint les correccions necessàries per posar el web definitivament en servei a finals de 
setembre. 

    

Accés al web en la fase de provesAccés al web en la fase de provesAccés al web en la fase de provesAccés al web en la fase de proves    
Per  poder accedir a la pàgina web del COAC en fase de proves és necessari identificar-se 
mitjançant el nom d’usuari i password de col·legiat en una pàgina d’impàs creada 
específicament per a aquesta fase de proves i que no formarà part de la versió final del web. 
Un cop accediu al web del COAC (ja com a usuaris registrats) podeu fer la navegació normal. 

Enllaç: http://pre.arquitectes.cat 

Clau d’accés: la mateixa que s’utilitza actualment com a col·legiat (si no es recorda, es pot 
enviar un correu a cauc@coac.net) 

    

Contactes per poder participar en el procés de milloraContactes per poder participar en el procés de milloraContactes per poder participar en el procés de milloraContactes per poder participar en el procés de millora    
Per a qualsevol dubte o qüestió durant la fase de proves, podeu contactar i rebre assistència 
enviant un correu a cauc@coac.net o per telèfon, al 93 306 78 29 (de 9 h a 14 h). 
 

Així mateix, agrairem si podeu respondre un breu qüestionari de satisfacció i usabilitat. 

 

 

 


