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Les noves tecnologies de la informació i comunicació són claus pel desenvolu-
pament de les petites i mitjanes empreses al nou entorn empresarial globalitzat, i
el negoci electrònic és imprescindible pels models d’organització i estratègia
empresarial.

Actualment, però, comença a fer-se imprescindible el concepte de mobilitat. S’ha
donat una passa més enllà del negoci electrònic i s’ha està entrant en l’era del
negoci per dispositius mòbils (m-business ), de les empreses que es saben
desenvolupar en un entorn de mobilitat, tant en l’àmbit intern en els seus
processos, com en l’extern, en les comunicacions amb els clients o usuaris. 

El concepte mobilitat va lligat a la necessitat que tenen les empreses i els
professionals de:

Estar contínuament accessibles pels clients, proveïdors i col·laboradors;
Optimitzar l’eficàcia dels empleats;
Escurçar el temps en els processos clau de la cadena de valor del negoci;
Tenir accés en tot moment i en qualsevol lloc a les dades i aplicacions de 
l’empresa.
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INTRODUCCIÓ GENERAL1

Mobilitat vol dir donar accés
a les aplicacions de l'em-
presa des de qualsevol lloc i
en qualsevol moment.

1.1. GUIA TEMÀTICA SOBRE TECNOLOGIES DE MOBILITAT PER A
LES PIMES

Aplicacions
corporatives

de viatge

directrius

comercials

correu electrònic/informes

a la seu d’un client

a l’oficina

gestió ordres de treball

agenda quadres comandament

gestió comercial

Comandes

a casa



La mobilitat permet, bàsicament:

Accés permanent a les aplicacions crítiques pel negoci de l’empresa;
des de qualsevol lloc;
a qualsevol hora;
en un entorn cada vegada més global.

Alguns exemples d’aplicacions que poden ser mobilitzades serien:

Automatització de forces de vendes.
Gestió de Flotes i localització.  
Transport i missatgeria.
Equips de manteniment i assistència tècnica.
Presa de dades de camp.
Quadres de comandament per directius.
Seguretat (alarmes, televigilància, càmeres remotes, etc.)
Aplicacions de telecontrol i telecomandament d’equipaments tècnics.

Aquesta guia pretén sensibilitzar als empresaris respecte als beneficis que poden
obtenir implantant les tecnologies de mobilitat en els processos comercials.
Bàsicament, es vol facilitar el coneixement sobre les oportunitats de millora de
les que es poden beneficiar:

Augment de la productivitat.
Millora de la satisfacció dels clients.
Eliminació de les barreres de l’espai.
Estalvi de costos.
Disponibilitat permanent d’informació en temps real per prendre decisions.

Aquesta guia s’ha desenvolupat seguint un model que correspon a un detall
conceptual i teòric sobre l’àmbit de treball reforçat amb l’explicació de bones
pràctiques consolidades i metodologies que serveixin  per que les empreses es
puguin sentir identificades i decideixin animar-se a seguir els casos d’èxit que
s’expliquen.

L'objectiu de la guia és fer arribar als directius i gerents els beneficis que els hi
pot aportar la implantació de solucions tecnològiques en la seva estructura
empresarial.

La importància de la guia rau en que es vol centrar en resoldre necessitats en la
gestió amb independència de la solució que finalment s'implanti i, per tant, sense
fomentar l'ús de cap tecnologia concreta.
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El ventall d’oportunitats que ofereix el nou entorn mòbil és, doncs, molt ampli, i
s’adapta a les necessitats de totes les empreses. A grans línies, la mobilitat
permet millorar la competitivitat global de l’empresa en el nou entorn mòbil i
facilitar la disminució de despeses, gràcies a l’eliminació de processos buro-
cràtics, a la reducció del paper i a l’eliminació de comunicacions innecessàries
que se substitueixen per comunicacions mòbils puntuals. 

Al llarg d’aquests anys, les empreses han adoptat paulatinament i gradual les
noves tecnologies que se’ls oferien des del mercat de tecnologia. Els serveis de
telefonia mòbil a començaments de la dècada dels anys 90 van aportar impor-
tants avantatges en la gestió empresarial i van obrir nous canals de comunicació
tant interns com externs:

Comunicació instantània amb el personal desplaçat;
Atenció permanent a clients;
Localització immediata del personal comercial i tècnic;
Millores en l’explotació. Increment del rendiment del personal que aprofita els
desplaçaments per fer  trucades i menys personal administratiu de suport en la
seu central.

Posteriorment, i amb l’aparició de tecnologies que han permès obtenir amb una
gran velocitat la transmissió de dades a través del mòbil, les empreses han pogut
adoptar noves estratègies de caire intern:

Concepte d’oficina en mobilitat: accés a través d’equips mòbils a les aplica-
cions i serveis corporatius (correu electrònic, agenda, aplicacions de gestió
comercial, ordres de treball i albarans d’entrega, informes i actes pericials, etc.)

Portals d’informació que faciliten al personal mòbil i als clients interactuar amb
els serveis d’informació corporativa amb navegadors web accessibles des de
terminals mòbils (és tecnologia anomenada WAP ).

Aplicacions basades en la geolocalització i posicionament: control de flotes,
optimització de recorreguts i suport al personal desplaçat, alarmes i seguiment
de persones, etc.
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1.2 CANVIS EN EL MODEL D’ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA 

menys processos burocràtics

menys paperassa

menys comunicacions innecessàries

més comunicacions mòbils puntuals 

Mobilitat



Tots aquests canvis han vingut acompanyats amb l’aparició de noves famílies
de terminals en mobilitat, molt més orientats a les aplicacions que combinen
també amb els serveis de telefonia pròpiament dits:

PCs portàtils equipats amb targetes que els doten de capacitat d’accés a
través de la xarxa dels operadors mòbils;

Terminals tablet PC, molt orientats a personal que ha de treballar en un entorn
de mobilitat combinat amb accés a aplicacions corporatives: personal tècnic,
d’atenció al client, comercial, etc.

Agendes electròniques personals (PDA amb Windows Mobile i Blackberry)
dotades de capacitats de telefonia mòbil i accés a serveis corporatius de correu
electrònic i agenda, i també a aplicacions en mobilitat.

Nous terminals multimèdia amb capacitats de telefonia, que permeten obrir
nous mercats basats en l’accés i la descàrrega de continguts.

Aquestes tecnologies de transmissió de dades des de terminals mòbils també
han incidit en la pròpia organització del negoci i han fet aparèixer nous models de
negoci:

Interrelació amb clients a través de missatges curts de text (SMS): notifi-
cació de l’arribada d’un producte sol·licitat, notificació d’impagaments, alertes
sobre preus/oportunitats, informació sobre operacions diverses, etc.

Campanyes de promoció de productes o de captació de clients mitjançant
serveis d’enviament massiu de missatges SMS, amb continguts multimèdia
(MMS) o de descàrrega de continguts multimèdia (tècnica anomenada WAP
Push)

Aplicacions de telecontrol i telemesura a través de terminals equipats amb
targetes de telefonia mòbil: lectura de comptadors, detectors d’alarmes i d’in-
cendis, supervisió remota d’instal·lacions, etc.

Els serveis mòbils que actualment hi ha disponibles al mercat són molt
diversos i cobreixen tots els sectors d’activitat, des de l’Administració Pública
fins a l’oci, passant per la banca, la indústria, el transport o la sanitat. Tot aquest
ventall de serveis mòbils es pot dur a terme amb aplicacions molt diverses dispo-
nibles sobre terminals mòbils. En el quadre següent es mostra la relació entre
aplicacions i serveis:

GUIA D’EMPRESA8

Les tecnologies que permeten
transmetre dades des de ter-
minals portàtils han canviat la
forma amb que s'organitza el
negoci i han fet aparèixer nous
negocis.



En el  món dels negocis, els serveis de mobilitat i la capacitat d’accés a
Internet  — xarxa d’abast mundial, ràpida, flexible i d’accés universal i fàcil —
han contribuït de manera decisiva a l’aparició i consolidació de noves maneres
de coordinació, organització i interrelació entre les empreses. De manera
genèrica, a les empreses que s’organitzen al voltant d’aquestes facilitats i que
operen de manera coordinada entre elles, se les denomina Xarxes de Procés
Global.

Les empreses s’organitzen en d’aquesta manera per garantir que, en cada
moment, el millor soci especialitzat serà mobilitzat per produir un determinat
article o per aconseguir millores globals en la competitivitat, sobre la base de
reduir els costos de distribució i de comercialització, o per arribar nous mercats,
etc. Aquests models d’organització requereixen:

Connectivitat en xarxa.

La interoperació entre els empleats d’una mateixa empresa, entre les 
empreses que participen en el mateix negoci i entre aquestes i els seus clients
amb independència de la ubicació física de cada participant, en un esquema
d’entendre els negocis a nivell mundial.

En el quadre següent es resumeixen les principals característiques dels dos
models d’organització dinàmica i de coordinació entre empreses amb una fina-
litat compartida:
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APLICACIONS PER A TERMINALS
MÒBILS:

Aplicacions basades en la 

navegació, similars a les d'Internet.

Aplicacions de missatgeria: amb 

missatges de text (SMS) o 

multimèdia (MMS), o bé de 

missatgeria instantània (tipus xat 

mòbil).

Aplicacions que es poden 

descarregar als terminals: s'ha de 

descarregar i instal·lar al terminal, ja

que funcionen localment. La majoria

dels jocs actuals són d'aquest 

tipus.

Aplicacions pròpies del terminal: 

són aplicacions que ja estan 

instal·lades als terminals mòbils i 

ofereixen determinades 

funcionalitats.

Aplicacions SIM: són aplicacions 

que funcionen a les targetes SIM 

d'identificació dels usuaris mòbils.

SERVEIS MÒBILS:

Màrqueting promocional

Descàrrega de continguts

Màrqueting localitzat

Solucions de gestió de clients

Mecanismes de pagament per 

mòbil

Serveis de localització

Sistemes de gestió corporativa

Solucions per a la productivitat dels

tècnics de camp.

Solucions de control remot

Consulta del correu electrònic i 

agenda de feina des de dispositius 

mòbils

Gestió i control dels actius de 

l'empresa
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Les empreses fan servir Internet per fer arribar a
tothom, en tot moment i en qualsevol lloc, la
informació rellevant per actuar, de manera
proactiva i seguint un programa predefinit. És la
millor manera de mobilitzar els recursos, ja sigui
per prendre decisions (push d’informació), per
actuar sobre una determinada
producció/transport, per informar als clients de
noves promocions o capacitats dels productes,
per arribar al consumidor, etc.

És el millor model en situacions d’estabilitat que
permeten una certa planificació.

Són els clients, socis o proveïdors els que van
accedint a la informació/productes a mida de les
seves necessitats. Les empreses ofereixen
plataformes perquè altres empreses, o els
consumidors, vagin a proveir-se en funció de les
seves necessitats i a mida que aquestes
evolucionen. Tindrà més èxit qui millori la seva
competitivitat, sigui més innovador o més àgil per
adaptar-se a les necessitats dels clients. En
aquest model:

L’arquitectura organitzativa emergeix i canvia  
dinàmicament en funció del mercat i de les 
aportacions dels socis ó col·laboradors.

La iniciativa descentralitzada s’oposa al control
centralitzat.

Els components s’aparellen de manera flexible 
i no rígida.

La innovació té preferència sobre l’eficàcia.

Fomenta més la innovació, augmenta les 
oportunitats de col·laboració i la capacitat de 
mobilitzar a tercers.

MODEL PUSH

MODEL PULL



La importància que la mobilitat està tenint en el món de les empreses es veu
reflectida pels múltiples estudis i anàlisis que fan les empreses i institucions
especialitzades en tasques de consultoria i en anàlisi de mercat. 

Mostrem a continuació una selecció de casos que són prou significatius i que
indiquen quina és la tendència i els beneficis que aporta la implantació de tecno-
logies de mobilitat.

L’empleat del futur no tindrà taula pròpia.

La tecnologia facilita que la gent pugui treballar en espais i entorns oberts.
Cinco Días (Madrid, 12-05-2006) – Reportaje 5 Sentidos (N.F.S.)

Les empreses implanten primer la mobilitat en el departament de màrque-
ting i vendes.
Josep Valor Salvatier (Movilforum, IESE 23/11/2006) – “La adopción de aplicaciones móviles
en las pymes”

En l’entorn empresarial actual, les empreses dinàmiques s’enfronten a quatre 
grans reptes:

El canvi en la naturalesa dels negocis, que ve de la mà de la 
globalització, i es manifesta en cicles més curts, nous models de 
negoci i serveis compartits.

El canvi en els recursos: cada vegada hi ha més teletreballadors, la 
població envelleix, compartir la informació és la clau de la productivitat.

Els avenços tecnològics, que requereixen un gran esforç d’adaptació i 
evolució però que a la vegada representen grans oportunitats de millora.

Les demandes dels clients, que requereixen per sobre de tot una 
atenció personalitzada i un millor servei.
Network World, suplement n. 23 de Comunicaciones World (maig 2008) - 
Rafael Martínez Sánchez-Bretaño: “La empresa dinàmica”

És especialment significatiu l’ús d’aplicacions de mobilitat per part del sector
d’informàtica i telecomunicació i el de serveis empresarials, assessors legals i
financers (66,3% i 52,2% respectivament).

L’accés a catàlegs, i la realització de pressupostos té una presència significa-
tiva en els sectors d’hotels, càmping i restauració (37,8%) i en el d’Informàtica i
telecomunicació.

Les operacions comercials tenen una presència significativa com a funcionali-
tats associades a les tecnologies de mobilitat en el sector del comerç minorista,
i el sector de la construcció i immobiliari també està igualment predisposat a
utilitzar aquestes tecnologies per a aquestes finalitats.
Red.es (Març 2008) - “Las tecnologías de movilidad en la empresa española”

El sector TIC català és majoritàriament un sector de serveis, especialment de
serveis de telecomunicació. El pes de les telecomunicacions (telefonia fixa, tele-
comunicacions mòbils i serveis de valor afegit) és del 52,8%, percentatge que
s’ha mantingut gairebé constant durant el període 2004-2006.
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1.3 INDICADORS SOBRE MOBILITAT

L'objectiu és tenir la comuni-
cació en qualsevol dispositiu,
en qualsevol lloc, en tot mo-
ment i en qualsevol aplicació
però de forma integrada.



Les empreses catalanes han dedicat 838 milions a 2006 a despesa en
R+D+innovació, un 8,6% de la producció del sector.

L`estudi situa en 3.525 el nombre d’empreses catalanes proveïdores TIC l’any
2006. Destaquen les empreses dedicades a l’activitat de serveis TI (que inclou
l’externalizació d’infraestructures, aplicacions i processos de negoci, així com la
consultoria), que arriba a 1.750 empreses, representant el 49,4% del total d’em-
preses TIC catalanes. El nombre d’empreses en aquest sector ha crescut un
9,7% de mitjana.
Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya FOBSIC (Gener 2008) –

“El Mercat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Catalunya: 2007 – 2010”.

A continuació s’aporten les xifres més significatives de l’estudi Red.es (Març
2008) - “Las tecnologías de movilidad en la empresa española”:

El 80% de les empreses de més de 10 treballadors, i el de les empreses de
menys de 10 treballadors utilitzen la telefonia mòbil per a l'activitat professional:
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TELEFONIA MÒBIL I ÚS DE DISPOSITIUS MOBILS AVANÇATS

Total
Empreses

De 10
a 49

De 50
a 249

Més de
250

Menys
de 10

Autònoms MicroTelefonia
mòbil

Dispositius mòbils avançats

80 79 76,5 86,681,390,480

75 42 40 45,662,554,543,3
Disposar de

PDA
Blackberry

% Total empreses. Enquesta mobilitat Red.es/Fundetec

Una de cada quatre empreses de menys de 10 empleats té accés a Internet a
través de dispositius mòbils:

EMPRESES AMB ACCÉS A INTERNET MITJANÇANT TECNOLOGIES MÒBILS

Més de 10 De 10  a 49 De 50 a 249 Més de 250 Microempreses

64,0 6,937,520,323,3

% Total empreses. Enquesta mobilitat Red.es/Fundetec



L'ús de tecnologies de mobilitat com a canal d'informació de l'empresa. Anàlisi
per tamany d'empresa.

I finalment, s’inclouen els quadres amb les xifres i conclusions més significatives
de l’estudi FOBSIC (Gener 2008) – “El Mercat de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació a Catalunya: 2007 – 2010”:
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11,3%

10,8%

DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DE LA DESPESA TIC ANUAL PELS DIVERSOS
CONCEPTES TECNOLÒGICS, EXCLOENT-HI EL PERSONAL, ANY 2007:

PC’s, perifèrics i altres equipament

Components electrònics

Llicències de programari

Serveis de suport de programari

Equipament de telecomunicacions

Serveis de telecomunicacions

Consultoria

Outsourcing externalització
tecnològica

17,6%

14,8%

10,6%

8,8%

6,0%

20%

% Total empreses. Enquesta mobilitat Red.es/Fundetec

Autònoms

1-9 empleats

10-49 empleats

50-250 empleats

+250 empleats

Total

49,4%

53,0%

56,7%

58,6%

76,3%

51,6%

39,8%

39,7%

45,5%

52,3%

50,7%

40,6%

26,5%

37,7%

44,9%

46,1%

53,9%

32,5%

27,7%

26,5%

32,0%

32,8%

31,6%

27,8%

Accès i descarga
informació empresa

(ex. catàlegs)

Operacions
comercials

Oferta de
pressupostos

sobre catàleg de
preus

Informació general
de l'empresa

(ex. Accès pàgina
web)

Canal
d'informació
de l'empresa

En mobilitat, es valora especialment  l'accés a Internet des de dispositius mòbils
perquè permet accedir a informació de la pròpia empresa:

Equips
informàtics

AUGMENT  PERCENTUAL RESPECTE A LA DESPESA ACTUAL DE LA DESPESA
TIC PER L’ANY 2008 PELS DIVERSOS CONCEPTES TECNOLÒGICS, ANY 2007

11% 11%

7%
8% 8%

5%

4%

Components
electrònics

Llicències
programari

Suport
programari

Equipament
telecom.

Servei de
telecom.

Consultoria Outsourcing

9%
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Conclusions:
L'evolució dels serveis de telecomunicacions mòbils, en especial la capacitat de
transmetre dades a alta velocitat des de terminals portàtils, han aportat noves
maneres d'organitzar les empreses i noves formes de relació amb clients, socis i
proveïdors:

La nova gamma de terminals i els nous serveis han facilitat el desenvolupament
del concepte d'oficina mòbil: accés remot a les aplicacions corporatives.

Els serveis basats en tecnologia mòbil han facilitat l'aparició de serveis i models
de negoci nous: descàrrega de continguts, pagament pel mòbil, aplicacions de
control remot, geolocalització i control d'actius.

Els serveis mòbils són eines eficients per relacionar-se amb els clients: comuni-
cació/màrqueting, captació, promoció i fidelització.

La connectivitat en xarxa a nivell mundial també ha canviat els models d'organit-
zació i interrelació entre empreses:

Per facilitar operacions a escala global;
Per millorar les seves competitivitat i eficiència;
Per guanyar en flexibilitat i adaptabilitat a un mercat ràpidament canviant.

Millora de les
infraestructures de
telecomunicacions

Actuacions en el
territori per fomentar
la descentralització

Promoció de l'ús de
les TIC a les
empreses catalanes
 
Promoció de l'R+D i
innovació de les
empreses TIC

 

Polítiques d'atracció
d'empreses

Promoció del
seguiment continu
del sector TIC

Millora de la
capacitació
professional TIC
 

Desenvolupament de
subsectors TIC
d'impuls estratègic

 Promoció d'atracció
de centres de recerca
internacionals

 
Suport a sibsectors
econòmics amb gran
utilització de TIC

MAPA DE PRIORITZACIÓ D'ÀMBITS D'ACTUACIÓ SEGONS L'IMPACTE I L'ESFORÇ

Alt

Mitjà

Baix

AltMitjàBaix esforç

Impacte



Les companyies que han mobilitzat els seus processos interns han estat en
primer lloc empreses amb un important gruix de força de treball desplaçada,
és a dir, empreses de serveis de reparació i assistència, de construcció, etc.
En aquests casos, la majoria de les empreses disposen de sistemes interns
propis de gestió de dades i processos i la seva mobilització requereix sovint
d’una integració amb aquesta gestió interna (back office ). 

També empreses d’altres sectors productius han fet el salt a la mobilització,  inte-
grant els seus sistemes interns amb les noves aplicacions mòbils o bé, en el cas
de companyies on la mobilització no és un procés clau, a través d’un proveïdor
de serveis (ASP ), on l’empresa paga un proveïdor de solucions en funció de
l’ús de les aplicacions.

L’àrea de l’oci, ha estat una de les pioneres a fer aquest salt. S’han   creat
nombrosos portals mòbils, comunitats d’usuaris o jocs que permeten establir
relacions interactives entre la marca i els seus clients. Es poden veure dos exem-
ples al casos pràctics de les empreses CINESA i TRAVEL CLUB.

El sector bancari és un exemple clar de sector que ha començat a mobilitzar
processos per oferir un millor servei als clients, posant a l’abast del telèfon mòbil
de cadascú dels clients les operacions que fins fa poc s’havien de fer en un
caixer o a través d’Internet. Precisament en aquest sector la mobilitat s’hi ha
implantat d’una manera lenta però segura, seguint diverses onades tecnològi-
ques. En un principi es van introduir serveis de navegació tipus web per mòbil
(WAP) , però aquests no van funcionar per les dificultats que la tecnologia impli-
cava en usuaris encara inexperts en l’àmbit de la mobilitat. No ha estat fins fa poc
temps que gràcies als serveis de descàrrega de continguts (WAP-push ) els
portals bancaris mòbils s’han popularitzat i ara arriben a oferir pràcticament els
mateixos serveis que a través d’Internet. 

En l’àmbit de la sanitat s’han posat en marxa aplicacions mòbils que permeten
millorar la gestió sanitària o l’atenció als malalts, amb solucions que van des de
les alertes de medicació a pacients amb llargs tractaments o el recordatori de
cites mèdiques a través de missatges SMS fins a sistemes més sofisticats que
combinen diverses tecnologies. Com a cas d’èxit s’ha incorporat l’experiència de
l’empresa NOVARTIS que utilitza els terminals mòbils de la seva força de vendes
per mantenir-los informats sobre les aplicacions i novetats dels seus productes.

L’Administració Pública també ha accedit a la mobilitat. Conscient de què el
telèfon mòbil és l’únic mitjà que els ciutadans porten sempre al damunt i que és
el que més els pot apropar a l’Administració, millorant l’índex de satisfacció ciuta-
dana i la seva eficiència. Com a cas d’èxit, s’ha descrit l’aplicació de visualització
de les càmeres del trànsit que ha posat en servei la Generalitat de Catalunya.
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SOLUCIONS DE MOBILITAT2

2.1. SOLUCIONS SECTORIALS



GUIA D’EMPRESA16

Per mobilitzar els seus processos interns, actualment les empreses disposen de
nombrosos serveis que cobreixen totes les àrees i processos interns.
Genèricament els podem agrupar en les següents categories:

Màrqueting promocional: 
Serveis de missatgeria que permeten enviar i gestionar missatges de diferents
tipus:

Missatges curts de text (SMS );

Missatges amb continguts Multimèdia (MMS ).

Missatges que arrenquen automàticament el sistema de navegació del telèfon
mòbil (WAP-push ); 

Veure casos d’èxit de NOVARTIS, Cinesa i Travel Club.

Descàrrega de continguts:
Serveis que faciliten la venda i cobrament a través d’un servei de missatges
sobretarificats (es denominen “Serveis Premium” i estan basats en el repartiment
del pagament entre l’operador mòbil i l’empresa que comercialitza els contin-
guts). La descàrrega es fa per enviament de missatges multimèdia (MMS) o per
descàrrega induïda a través d’un servei WAP-push .

Veure els casos d’èxit de Generalitat de Catalunya.

Màrqueting localitzat:
Serveis que faciliten l’enviament de missatges i continguts multimèdia als termi-
nals que estan en la proximitat d’un determinat punt d’interès (per exemple, un
estand en una fira, o un monument turístic). En aquest casos, es poden utilitzar
dos tipus de serveis:

dues tecnologies d’enviament directes al mòbil (a través de connexions inalàm-
briques Bluetooth ), 

mitjançant la captació amb la càmera del mòbil d’unes imatges que contenen
una codificació bidimensional (codis Bidi ó 2D) que s’envien a un servei
centralitzat mitjançant missatges multimèdia MMS el qual retorna la infor-
mació relativa al codi enviat (missatges multimèdia (MMS) o per descàrrega
induïda a través d’un servei WAP-push).

Veure els casos d’èxit de Roca Sanitari Comerç Sant Cugat.

2.2. SERVEIS DE MOBILITAT

 



Solucions de gestió de clients: 
Faciliten el treball comercial en mobilitat, aportant informació sobre els clients,
planificant les tasques comercials, i donant eines d’automatització de tot el
procés: captura de comandes, situació de pagaments, seguiment de comandes
anteriors, etc.

Veure el cas d’èxit de Mullor.
Mecanismes de pagament per mòbil: 
Permeten efectuar la identificació irrevocable de l’usuari i, per tant, actuar com a
mecanismes de pagament reconeguts (requereixen targetes SIM criptogràfiques).

Solucions de localització: 
Permeten  localitzar terminals mòbils i són útils per a la gestió de flotes de trans-
port, per oferir navegació georeferenciada o per permetre l’enviament de
missatges en relació amb la seva localització.

Veure els casos d’èxit de Alkirent i Peri.

Solucions de productivitat o per a la gestió corporativa: 
Faciliten el treball en mobilitat, assimilant-lo al treball en una seu fixa i milloren els
processos de negoci de les empreses.

Veure els casos d’èxit de Mullor, Grup Codere, Alkirent i Peri.

Serveis per millorar la productivitat dels tècnics de camp: 
Solucions orientades a facilitar i automatitzar les tasques de les persones despla-
çades: albarans d’entrega, facturació online, informació d’avançament d’una
instal·lació, tràmits administratius, etc.

Veure els casos d’èxit de Mullor, Grup Codere, Alkirent i Peri.

Sistemes per a control remot: 
Permeten la monitorització i el control de màquines i processos industrials o de
dispositius elèctrics i són aplicables tant al món empresarial com a la llar.

Veure el cas d’èxit d’Alkirent.

Serveis de correu electrònic i agenda en mobilitat: 
Permeten accedir i sincronitzar en temps real els serveis de correu electrònic i
l’agenda.

Gestió i control dels actius d’una empresa: 
Permeten localitzar en tot moment la situació dels actius d’una empresa, fixar
entorns i activar alarmes quan surt del lloc assignat; també faciliten l’enviament
de dades en temps real a equipaments situats en llocs remots, de manera que
permeten aplicacions de telecontrol i televigilància.

Veure el casos d’èxit d’Alkirent i Peri.

Totes aquestes solucions es basen en l’ús dels serveis mòbils ja disponibles
actualment, que permeten cobrir sobradament tots aquests camps d’aplicació.
En l’Annex s’ha fet un recull d’aquestes tecnologies i funcionalitats, de com estan
disponibles en el mercat, així de la seva evolució i entorn pràctic d’aplicació.
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Els operadors de telefonia mòbil posen a disposició de les empreses uns serveis
que s’anomenen de “localització en cel·la” i que permeten obtenir la posició
aproximada de qualsevol telèfon cel·lular a partir de les dades facilitades per la
xarxa mòbil. Hi ha quatre sistemes per obtenir la posició del telèfon mòbil:

1. en base a la identitat cel·lular: l’estació base envia un codi identificador (cell
ID), dada que el telèfon pot utilitzar per saber en quina cel·la es troba; també la
pot enviar a un servidor central que mitjançant un sistema de posicionament
geogràfic (els anomenats GIS: Geographic Information System) permet situar el
telèfon en un indret concret. La precisió d’aquest mètode depèn de diversos
factors i pot variar entre 50 metres (en àrees urbanes) fins a 50 km (en àrees
rurals).

2. en base al temps d’arribada: estima la posició del mòbil calculant el temps
que triga en arribar el senyal des de l’estació base. Aquest valor, junt amb la iden-
titat de la cel·la, permet obtenir una precisió de fins a 1000 metres en entorns
rurals.

3. en base a la diferència del temps d’arribada: en aquest cas el terminal mòbil
mesura el temps d’arribada entre diferents estacions base (es necessita que
tingui visibilitat amb un mínim de tres) i calcula la diferència de temps amb que li
arriben els senyals. Permet aconseguir una precisió de fins a 125 metres en
entorns suburbans.

4. GPS : es basa en incorporar al telèfon mòbil un receptor GPS que indica la
posició i permet enviar aquesta dada al sistema central de seguiment. En aquest
acs la precisió que s’obté pot arribar als 10 metres.

Les principals aplicacions que poden fer ús del servei de localització són les
següents:

En serveis públics:

Emergències: per localitzar la posició des de la que s’ha efectuat una 
trucada.

Seguiment de flotes: permet millorar la gestió de les línies d’autobusos, 
conèixer la posició de les patrulles de policia i coordinar millor l’arribada a 
una incidència.

Els organismes estatals poden fer arribar també informació als usuaris 
en base a la seva localització, tals com: alertes meteorològiques, informació de
tràfic, incidències, etc.

Permet millorar l’eficàcia dels cossos de seguretat (persones desaparegudes,
cotxes robats, etc.)

Permet donar informacions turístiques.
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2.3. APLICACIONS DE MOBILITAT PER A LA GESTIÓ DE FLOTES
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En serveis privats:

Gestió de flotes privades: ubicació dels vehicles, temps del recorregut, 
planificació de rutes, etc.

Anuncis: negocis com restaurants o benzineres poden enviar anuncis a 
persones amb terminals propers a les seves instal·lacions.

Jocs basats en la localització.

En una aplicació típica de gestió de flotes, l’empresa facilita a cada conductor
amb un terminal mòbil habilitat per processar la informació de la seva posició,
segons algun dels quatre mètodes explicats abans. La informació de posiciona-
ment l’envia el terminal mòbil de manera automàtica i sense intervenció del
conductor. Es pot programar perquè ho faci de manera contínua o en intervals
regulars.

La informació de posició de cada conductor es rep en un sistema central que la
processa i representa en un mapa geogràfic. Aquest servei central permet efec-
tuar tres tipus de gestions:

Planificació:

Càlcul dels costos de transport i peatges i gestió manual d’ordres de treball per
vehicle;

Planificació de rutes individuals per vehicles o generals per flota en funció de les
ordres de càrrega o servei rebudes;

Els camps d’aplicació són diversos:
- Distribució i logística.
- Sector Serveis: manteniment. 
- Gestió de visites comercials.
- Sector Transport Internacional.

Control:

Control de costos per a múltiples expedicions; 

Ubicació de vehicles sobre un mapa geogràfic/cartogràfic;

Control de temps de trànsit o servei individual per vehicle;

Estat del vehicle: parat, en marxa i rumb.

Localització de la flota propera a un determinat punt o en funció del seu estat de
càrrega, etc.

Ubicació dels principals punts d’interès (oficines, magatzems, clients, proveï-
dors, etc.) i ajuda als conductors a localitzar les seves destinacions. 

Gestió de comunicacions i alarmes amb els conductors;

Localització de vehicles en cas de robatori;

Informes detallats per vehicle, client, ruta, activitat, trajecte, tasques planifi-
cades, etc. 



Gestió:

Fulls de ruta;
Ordres de servei;
Generació d’albarans de treball;
Control d’estocs en els vehicles;
Històric;
Assignació de serveis;
Gestió de serveis urgents;
Localització de la flota;
Informes;
Administració del sistema. 

Els principals beneficis que aporta l’aplicació de tecnologies de gestió de flotes
són les següents:

Reducció de costos de les trucades: les ordres de treball i les informacions
de ruta, trajecte s’envien directament des de o cap al dispositiu mòbil mitjançant
transmissió de dades, de manera que es redueix considerablement la necessitat
d’estar en contacte telefònic entre la central i el conductor.

Reducció d’errors: reduir el nombre de comunicacions verbals necessàries
per a la gestió redueix el nombre d’errors que es produeixen.

Millora l’efectivitat del dispatching: el sistema preveu quan acabarà una
determinada activitat i enviar automàticament l’ordre de treball per a la següent;
les ordres es poden modificar sobre la marxa de manera automàtica i controlada
en funció d’alguna tasca urgent, de l’estat del tràfic o d’altres incidències.

Millora el servei als clients: permet oferir als clients molta més precisió sobre
els temps d’arribada dels vehicles; es pot facilitar la posició i estat actualitzat en
temps real dels seus enviaments; disminueix la necessitat de fer el seguiment via
trucada telefònica als clients dels seus lliuraments, etc.

Millora l’eficiència dels conductors: el sistema permet digitalitzar totes les
ordres de treball i albarans i simplifica els requeriments administratius a que estan
subjectes.

En els casos pràctics s’ha inclòs l’exemple de l’empresa Alkirent de com
l’adopció d’aquests serveis aporta millores al funcionament de l’empresa. 
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Avui hi ha moltes empreses que han optat per mobilitzar els seus processos i les
seves relacions amb els clients. La mobilitat és aplicable a tots els punts de la
cadena de valor d’una empresa, ja que presenta un gran ventall d’aplicacions,
com per exemple, el control de les rutes de transport, la presa de dades de
camp, el seguiment de rutes comercials, les millores en productes existents,
l’accés a la informació corporativa, la comercialització, etc.

Les empreses de màrqueting i el sector de gran consum han optat ràpida-
ment per mobilitzar les relacions amb els clients. Han fet campanyes de
màrqueting a través del telèfon mòbil o han ofert programes de fidelització on el
lligam principal entre l’empresa i el client és un terminal mòbil.

En aquest camp, l’evolució de les tecnologies mòbils també ha estat fonamental,
ja que si en un principi les campanyes de màrqueting estaven limitades pels 160
caràcters textuals dels missatges SMS, actualment les empreses poden esta-
blir contactes amb els seus clients que incloguin  imatges, so i fins i tot
petites peces de vídeo.

En l’àrea del màrqueting mòbil es parla generalment de solucions de missat-
geria diverses, com ara:

Descàrrega de continguts al mòbil (melodies, jocs, etc.)
Servei d’alertes sobre la base de prioritats establertes: enviament d’informació
al mòbil a través d’una subscripció demanada pel client.
Consulta d’informació a través de missatges o de navegació pel mòbil.
Serveis de xat o d’enviament d’imatges.
Campanyes de màrqueting o publicitat a través del mòbil.

En una visió general i extensa de l’activitat comercial, és important identificar
quines són les solucions tecnològiques que la mobilitat pot aportar en funció de
l’aplicació comercial que es desitgi implantar. En la taula següent es fa una síntesi
de les interaccions entre Solucions de Mobilitat i Aplicació Comercial, indicant
per a quina de les aplicacions comercials és apropiada cada tecnologia.
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2.4. APLICACIONS DE MOBILITAT EN LES RELACIONS COMERCIALS
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Enviament personalitzat ó
massiu de missatges curts de
text (SMS-MMS Push )

Servei de pagament per la
recepció de missatges curts
de text (SMS Premium )

Portal Mòbil : permet la
navegació tipus web des de
telèfons i terminals mòbils

Aplicacions que es
descarreguen al mòbil i 
permeten interaccionar amb
l'usuari (aplicacions Java )

Transmissió de petits fitxers
amb continguts multimèdia a
dispositius en situació de
proximitat (Bluetooth )

Sistema d'identificació segura
i codificada de terminals
equipats amb etiquetes
intel·ligents (NFC )

Sistema de identificació per
enviament d'imatges
(fotografies capturades amb el
mòbil) de codis
bidimensionals associats a
instal·lacions fixes (Codis Bidi
ó 2D )

Serveis de descàrrega de
continguts des de terminals
mòbils (Continguts Mòbils )

Prospecció
Venda
Fidelització 

Prospecció
Venda
Fidelització

Prospecció
Venda
Fidelització

Prospecció
Venda
Fidelització

Prospecció
Venda
Fidelització

Prospecció
Venda
Fidelització

Prospecció
Venda
Fidelització

Prospecció
Venda
Fidelització

Enviament de notificacions a clients: 
final d'una activitat, recordatoris, 
avisos diversos;
Serveis d'alerta;
promocions, campanyes de 
màrqueting, etc.

Cobrament per descàrregues de 
continguts
Participació en programes de TV
Serveis de comunicació: xats, 
contactes, cites, adults, etc.

Obtenció d'informació de productes, 
campanyes, punts de presència, etc.
Operacions bàsiques de consulta i 
entrada de dades;
Reforça la imatge de marca.

Aplicacions interactives de:
Descàrrega o consulta de continguts,
Complimentar formularis (comandes, 
actes pericials, etc.)
Accés a les aplicacions corporatives

centralitzades
jocs interactius.

Funcionen en aplicacions de proximitat
(recepció d'hotels, estands en fires,
punts d'informació en centres
comercials, etc.):

Descàrrega de notificacions i 
missatges de benvinguda
Descàrrega de continguts multimèdia

Aplicacions d'identificació: control
d'accessos, pagament electrònic, etc.

Descàrrega d'informació a partir d'un
codi gràfic bidimensional: 

Informacions de monuments o llocs 
turístics, 
Elements d'una exposició o d'un 
estand, etc.

Descàrrega d'informació sobre 
productes propis,
Descàrrega de continguts de 
pagament;
Serveis de pagament: periòdics, 
serveis d'adults, accés a continguts 
de vídeo en descàrrega o en 
streaming ,  etc.

Verd Apropiat I Groc Mig I Vermell No apropiat

Solució de mobilitat Aplicació comercial
Interacció 
comercial



A l’hora d’adoptar una solució de mobilitat, les empreses han de tenir present
que hi ha dos models possibles:

A través d’un proveïdor de serveis. El  proveïdor disposa del maquinari i de
les aplicacions necessàries que ens interessa implantar i ens cedeix l’ús a canvi
d’unes quotes per usuari (l’empresa que dóna aquesta facilitat es denomina
Application Service Provider – ASP )

A través de projectes a mida desenvolupats i instal·lats a l’empresa. En
aquest cas la solució és propietària de l’empresa, es fa a mida dels requeriments
particulars i s’instal·la en equipaments de dependencies pròpies.

La manera com s’ofereixen els serveis de mobilitat a través d’un proveïdor o bé
com a projectes tancats que s’integren en els sistemes corporatius, permet a les
empreses triar el model que més s’adapti a la seva estructura organitzativa
i mantenir el focus d’atenció en la seva àrea estratègica, sense modificar el model
de negoci de manera substancial. 

L’ús d’un proveïdor de serveis ofereix nombrosos avantatges. Està especial-
ment indicat per a les Pimes o per a organismes de l’Administració Pública amb
pocs recursos, com per exemple els Ajuntaments petits, ja que permet d’accedir
a la mobilitat a un cost relativament baix, sense importants inversions inicials i
pagant segons el que s’utilitza. Els avantatges principals d’aquest sistema són
els següents:

No requereix una inversió inicial elevada.

L’empresa usuària no ha de disposar de personal especialitzat.

La posta en marxa dels serveis és ràpida.

Garanteix totes les actualitzacions tecnològiques i manté el servei perma-
nentment al dia.

Ofereix un servei genèric fàcilment adaptable a tots els terminals i a totes les
tecnologies disponibles al mercat.

El servei és vàlid per a tots els operadors mòbils del mercat.

Permet d’afrontar la mobilització per fases, segons el ritme de l’empresa, ja
que permet de modificar l’aplicació o desplegar-ne de noves ràpidament.

El proveïdor de serveis ja té connectivitat amb els operadors mòbils i, per
tant, l’empresa no ha de treballar per resoldre aquest problema.

Si s’opta per un projecte a mida de serveis mòbils instal·lant en els sistemes de
l’empresa, els avantatges són uns altres:

Les despeses fixes mensuals es redueixen a canvi d’una inversió inicial en
programari i llicències de servidor.

Els servidors i les aplicacions estan allotjats a l’empresa i gestionats pel
departament de sistemes propi, que es fa  càrrec de la gestió complerta del
sistema.
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MODELS D’IMPLANTACIÓ DE SOLUCIONS 
DE MOBILITAT

3

Les implicacions de fer el salt
cap a la mobilitat es poden
gestionar com un servei més
de l'empresa, bé sigui a través
d'un nou proveïdor de tecno-
logia mòbil, o bé contractant
un servei que, un cop ins-
tal·lat, passarà a ser gestionat
pels equips tècnics propis.

 



La integració amb les aplicacions corporatives pot ser més senzilla, ja que
es fa un desenvolupament a mida.

Les aplicacions s’adapten exactament al model de negoci i als processos i
model organitzatiu propi de l’empresa.

Es millora el control sobre el rendiment i seguretat del sistema.

Presenten molta més flexibilitat a l’hora d’acompanyar el creixement tecno-
lògic propi de l’empresa.

Poden ser el resultat de l’evolució d’un servei inicialment contractat a un
proveïdor de serveis a partir del moment en que assoleix un determinat grau de
maduresa i acceptació dins l’empresa.

Conclusions:
A l'hora d'implantar solucions de mobilitat, les empreses poden optar per:

a) Desenvolupar projectes propis a mida

b) Contractar un servei finalista a un proveïdor extern, que en cedeix l'ús a canvis
d'unes quotes per usuari

c) Adoptar un enfocament progressiu. Es comença per contractar el servei a un
proveïdor extern, però un cop es verifica la seva utilitat i es supera  l'etapa d'im-
plantació i acceptació per part del empleats es desenvolupa un projecte a mida

d) Una darrera opció, més pragmàtica. Desenvolupar projectes a mida en les apli-
cacions d'importància estratègica per l'empresa i contractar a un proveïdor
extern la mobilització d'altres aplicacions menys transcendents.

És important disposar del consell i el suport d'un especialista extern en mobilitat
per dissenyar l'escenari més adequat a cada cas.
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Les empreses que opten per modernitzar els processos són cada vegada més
exigents amb les noves tecnologies i per tant és important que aquestes
cobreixin totes les seves necessitats. 

La mobilitat es suma a la integració de les tecnologies digitals per a garantir a les
empreses i als seus empleats la connexió en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
Ofereix noves eines de millora de la productivitat empresarial a partir de disposi-
tius i aplicacions que permeten eliminar processos improductius o millorar-ne d’al-
tres sense oblidar la gran oportunitat que representa poder establir un nou canal
de comunicació dins de l’empresa i entre aquesta i el seu públic objectiu.

El nou entorn de mobilitat comporta d’entrada canvis a les empreses, tant en els
equipaments (terminals mòbils) com en els seus processos interns. 

Cal definir un PLA DE MOBILITAT que s’adapti a les necessitats reals de les
companyies, que parteixi dels processos establerts i mobilitzi només els que
són claus per a les empreses i els que poden comportar millores en la compe-
titivitat. Amb tot això els canvis són ràpidament assumits per totes les parts impli-
cades i permeten un retorn de la d’inversió a mitjà termini.

A continuació es donen les línies fonamentals de la metodologia que cal seguir a
l’hora de definir el Pla de Mobilitat.

EL PLA DE MOBILITAT EN CINC PASSOS

1. Imagini el seu futur mòbil
En primer lloc, cal evitar la temptació de “solucionar el problema a base de gastar
diners” i sortir a comprar dispositius de manera compulsiva. Ans al contrari. S’ha
de començar el procés de mobilització de les aplicacions investigant detin-
gudament i en profunditat com està treballant la seva empresa en l’actua-
litat, identificant  els processos, els punts d’aprovació les responsabilitats els
fluxos de treball i els fluxos de capital. 

Realitzar una anàlisi general de tota l’empresa i també de cada departament.
Identificar els empleats que més es beneficien de la mobilitat. En la majoria dels
casos, l’accés al correu electrònic és la primera aplicació mòbil per a les
companyies. Els professionals mòbils necessiten poder accedir a dades impor-
tants de la companyia a través del correu electrònic i utilitzar aplicacions especí-
fiques d’administració. És possible que el personal de vendes necessiti
col·laborar entre ells. Tal vegada, la Direcció necessiti un procés més estricte per
proporcionar dades de vendes en temps real mentre avalua oportunitats de
venda, o accés en temps real als nivells d’inventari i recursos disponibles per a
complir els cronogrames d’implementació.

Després, s’han d’identificar les pràctiques ineficients, com per exemple
l’excés de paper. Una altra bona idea és demanar aportacions als clients i
esbrinar si tenen suggeriments sobre com millorar l’empresa. 

Finalment, imagini com podria ser la seva companyia en el futur. 

Amb aquest exercici, començarà a veure com la mobilitat pot tenir un efecte
important en la seva empresa. 25

Les aplicacions mòbils perme-
ten a les empreses de millorar
els seus processos i serveis,
els dota d'un nou canal de
relació i els transforma en pro-
cessos i serveis altament
competitius en el nou entorn
empresarial.

Només s'han de mobilitzar els
processos que comporten mi-
llores clares en la productivitat

EL PLA DE MOBILITAT 4

4.1. DEFINICIÓ DEL PLA DE MOBILITAT



2. Asseguri’s que els seus conceptes són viables  
Investigui les solucions disponibles per assegurar que poden ésser integrades en
la infraestructura i organització/procediments existents. En aquesta etapa és
important comptar amb suport extern, amb  especialistes en tecnologies i apli-
cacions de mobilitat que ajudin a conèixer les tecnologies i els dispositius, les
seves característiques i els seus entorns d’aplicació. Hi ha molts dispositius que
poden ésser adequats: PC portàtils (laptops), tablet PC, agendes personals
(PDA), telèfons mòbils avançats o equipament industrial del tipus lectors de codis
de barres. Tots ells poden ajudar a la seva empresa a operar amb més eficiència.

A partir d’aquest menú d’opcions, ha de crear la seva pròpia llista d’iniciatives
per implantar solucions de mobilitat. Ha de tenir present les dades i aplica-
cions que han d’estar accessibles en el dispositiu mòbil i, en especial, aquelles
que necessitarà mentre estigui lluny del seu escriptori.

Desprès ha d’identificar les estratègies que siguin realísticament viables. En
aquest pas, cal considerar la possibilitat d’utilitzar el suport d’un expert en mobi-
litat.

Realitzi una anàlisi econòmica prèvia que li garanteixi un retorn de la inversió
dins d’uns terminis raonables.

Provi durant dos o tres mesos l’escenari que s’ha imaginat. I després observi
com s’adapta a la seva infraestructura tècnica/informàtica i a tots els seus
processos de negoci existents. Registri mètriques concretes i ben definides
per a la prova, com per exemple una major satisfacció del client, l’estalvi de
temps, l’estalvi de costos o les millores en la disponibilitat i el temps d’activitat.
Un punt important: asseguri’s de mantenir la seguretat de les dades i de la xarxa
sempre que posi en funcionament una  nova aplicació de mobilitat.

Tots aquests conceptes estaran definits en el Pla d’Implantació, així com les
estratègies indicades en els següents passos. 

3. Realitzi una prova controlada  
Comenci de mica en mica. Mantingui les seves primeres iniciatives contro-
lades i mesuri el seu efecte a intervals regulars. Pot implementar des d’una
solució de mobilitat fins a una aplicació de prova, com per exemple l’automatit-
zació d’un sol procés de venda o d’autorització. O bé, limitar la prova a una part
de l’organització, com ara la força de vendes o l’escandall regional.
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4. Continuï amb una implantació limitada  
A mesura que vagi tenint èxit i elimini els  eventuals problemes dels projectes de
mobilitat inicials, pot anar agregant d’altres iniciatives noves. Vinculi algunes
característiques i processos per assegurar que tot continua funcionant sense
problemes mentre l’empresa comença a beneficiar-se de la tecnologia de mobi-
litat.

Formi al seu personal. Li donarà la confiança necessària per anar adoptant
aquestes tecnologies sense recança.

Faciliti’ls la possibilitat d’utilitzar els nous terminals en mobilitat per a usos
particulars, això li garantirà una ràpida acceptació per part dels seus empleats i
farà que el seu procés d’aprenentatge i d’acceptació sigui molt més ràpid.
Actualment, la majoria de plans tarifaris contemplen tarifes planes per connexió,
de manera que no corre cap risc financer.

5. Implementi-la a tota la companyia  
Ara que ja sap que la tecnologia de mobilitat funciona, que és segura i que té un
efecte final positiu pels processos de la seva empresa, és el moment de
començar amb la implantació general. 

Igual que abans, planifiqui amb antelació i defineixi controls d’avaluació
durant el procés per assegurar-se d’obtenir el màxim de beneficis i identificar
les àrees que encara necessiten ajustaments o millores: segueixi el Pla
d’Implantació.

Asseguri’s que cada nova implantació de mobilitat tingui un potencial real de
retorn sobre la inversió abans de donar-li llum verda.

És veritat potser que integrar la tecnologia de mobilitat no sigui  fàcil, però si
ho fa correctament, pot ser una de les coses més intel·ligents i rentables
que pugui fer per a la seva empresa.
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No caigui en la temptació d'a-
plicar la tecnologia de la mobi-
litat a tot. És una eina de
treball i no una moda.

 



4.2. COMPONENTS DEL PLA DE MOBILITAT

El Pla de Mobilitat està format per dos components fonamentals:

Model de Servei de Tecnologia Mòbil, que defineix les components fonamen-
tals que han de formar part de la solució que finalment s’adopti.

Pla d’Implantació, que consisteix en:

La selecció estratègica dels processos i capacitats de la cadena de valor 
que cal potenciar per aportar valor real i beneficis tangibles a la competitivitat
vitat de l’empresa. 

Definició de les prioritats, objectius, solucions tecnològiques adequades, 
beneficis esperats i de les actuacions a realitzar per a implantar amb èxit les 
solucions dissenyades.

L’adopció d’una solució tecnològica de mobilitat ha de seguir el mateix itinerari
que la implantació de qualsevol altra aplicació tecnològica en l’empresa. La clau
resideix en la definició i en el seguiment d’un Pla d’Implantació, el qual estarà
basat en una metodologia d’implantació (com ara la desenvolupada en l’apartat 
4.4, i que defineixi els passos a seguir per implantar amb èxit el Pla de Mobilitat.
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tecnologia mòbil



A l’hora d’escollir entre les possibles opcions que es poden trobar en el mercat,
s’han de tenir en compte quatre conceptes fonamentals que han de ser
presents en tota solució perquè tingui garanties d’una implantació amb èxit.
Aquests conceptes fonamentals queden definits en el model de servei de
tecnologia mòbil i són els següents:

Solucions tecnològiques complertes: que puguin ser integrades amb facilitat
en les tecnologies i aplicacions pròpies de cada sector empresarial i que
s’adaptin als models organitzatius propis;

Qualitat de servei: han d’oferir mecanismes de control i d’assegurament de la
qualitat de servei, és a dir que disposaran de mecanismes de protecció davant
d’errors, que els nivells de disponibilitat i fiabilitat seran elevats,  que en cas de
pèrdua o sostracció podran ser bloquejats i la seva informació recuperada i, final-
ment, que es disposarà de mecanismes d’autentificació dels usuaris i es podrà
protegir les comunicacions;

Aportar valor tant a l’empresa com als usuaris quan en facin ús com a
particulars: per facilitar el procés d’’acceptació de la tecnologia de mobilitat
entre els seus usuaris, i en especial per accelerar el procés d’aprenentatge,  és
important que serveixi tant per les finalitats empresarials a les que es destina com
també per als usos particulars que els seus usuaris en puguin fer: accés a correu
propi, navegació Internet, agenda personal, emmagatzematge d’imatges, etc.

Multiterminal: adaptable a qualsevol dels terminals actuals (i en la mesura del
possible, també dels que es prevegin en un futur pròxim) amb la finalitat de cobrir
el major nombre d’usuaris: PCs portàtils, Tablet PC, PDA, Blackberry, telèfons
mòbils, equipament industrial, etc.
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Hi ha dos aspectes que cal
tenir presents a l'hora d'im-
plantar amb èxit els serveis de
mobilitat:

l'empresa ha de ser capaç de
formar els empleats en les
noves tecnologies, pensant en
l'ús que en faran segons la
seva tipologia i generant la
confiança necessària perquè
les adoptin sense recança.

ha de preveure un període de
transició del paper al mòbil, i
ha de confiar en un expert en
mobilització de processos
perquè l'ajudi a definir quins
són els serveis que cal mobilit-
zar i com fer-ho. 

4.3. MODEL DE SERVEI DE TECNOLOGIA MÒBIL

MODEL DE SERVEI DE TECNOLOGIA MÒBIL

Solucions
tecnològiques
complertes....

...amb garantia
de qualitat de

servei...

...que aportin valor
tant a l’empresa
com als usuaris

com a particulars...

...i que siguin
multiterminal 

(que funcionin amb el
màxim nombre de

terminals del mercat)



En l’actual clima de competitivitat i globalització de mercats, les solucions de
mobilitat no generen nous avantatges competitius estratègics, sinó que
permeten optimitzar processos i recursos a fi de mantenir-se al mateix nivell
que la competència.

Típicament, una companyia comença mobilitzant les aplicacions que tenen un
nivell d’ús més elevat, com són el correu electrònic i l’agenda, especialment en
els seus usuaris més crítics. Per altra part, aquestes aplicacions també acostumen
a ésser les més fàcils de mobilitzar i tenen una molt bona acollida en general.

Normalment, el següent pas és mobilitzar aplicacions específiques que
permetin solucionar problemes de negoci o que aportin beneficis de gestió
a determinats grups dins de l’organització, com poden ésser les forces comer-
cials o els serveis de camp.

El terme mobilitat fa referència a una manera de fer negocis. És una estratègia
per afrontar els reptes del negoci des d’una perspectiva nova. Va més enllà de la
simple adopció de dispositius i tecnologies que permeten treballar sense estar
connectat en un lloc de treball físic (per això s’anomenen tecnologies “sense fils”,
inalàmbriques o, en anglès “wireless”). 

En definitiva, a l’hora d’abordar l’adopció de solucions de mobilitat en l’àmbit de
la companyia, cal seguir una Metodologia d’Implantació, de la mateixa manera
que per a qualsevol altra aplicació tecnològica. A continuació es proporcionen les
directrius per construir un metodologia aplicable a les solucions de mobilitat que
puguin ser adoptades per les empreses:

Es recomanen estratègies per l’èxit del desplegament de solucions de mobilitat.

S’exploren els beneficis potencials i costos que estan associats a aquestes
estratègies de solucions de mobilitat.
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4.4. PLA D’IMPLANTACIÓ / METODOLOGIA D’IMPLANTACIÓ 

El concepte mobilitat reque-
reix repensar tots els proces-
sos interns per identificar
noves vies de millora que con-
dueixin cap a una excel·lència
en la gestió del negoci.

La mobilitat complementa els serveis tecnològics què disposen les empreses i
aporta valor afegit facilitant l'accés permanent a les dades i als sistemes
corporatius des de qualsevol indret i garantint la seguretat en tot moment.

La mobilitat permet innovar des de productes i serveis fins a processos
estratègics dins de l'empresa, com el procés d'atenció als clients, la gestió de
les comandes o el seguiment de l'entrega de productes.

Per garantir l'èxit en el procés d'adopció de serveis de mobilitat cal definir
prèviament un PLA de MOBILITAT:

1.Identificar les aplicacions clau en el procés de negoci i que la seva 
mobilització comporti millores clares en la competitivitat.

2.Disposar de suport d'un expert que ajudi a determinar els escenaris on 
implantar els serveis de mobilitat, el recursos tècnics necessaris i els canvis 
organitzatius que implica, sense oblidar una anàlisi econòmica adequada. Tot 
això queda reflectit en el Pla d'Implantació.

3.Identificar un escenari adequat i realitzar una prova pilot controlada.
4.Estendre l'experiència a d'altres àrees de la companyia; formar al seu 

personal i facilitar-li l'ús dels dispositius mòbils per a usos particulars.
5.Ampliar l'experiència a tota la companyia.



L’adopció d’una solució tecnològica de mobilitat segueix el mateix itinerari que la
implantació de qualsevol altra aplicació tecnològica en l’empresa. La clau resi-
deix en la selecció estratègica d’aquells processos i capacitats de la cadena
de valor que cal potenciar per aportar valor real i beneficis tangibles per a la
competitivitat de l’empresa. 

1. Anàlisi interna
En primer lloc, s’ha de situar la solució de mobilitat en el seu context. Amb
aquesta finalitat cal abordar l’anàlisi dels següents factors:

I. Model de negoci o com la companyia genera ingressos i beneficis.

Com selecciona els seus clients 
Com defineix i diferencia les seves ofertes de producte.
Com crea utilitat pels seus clients.
Com aconsegueix i conserva els seus clients.
Com es presenta al mercat (estratègia de màrqueting i comunicació).
Com defineix les tasques que s’han de portar a terme en l’activitat comercial;
Com configura els seus recursos;
Com aconsegueix el benefici.

II. Cadena de Valor, o com esta estructurada l’activitat productiva de l’empresa:

Com opera i està organitzada la Cadena Primària.
Com funciona i interactua amb l’anterior la Cadena Secundària. 
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4.5. ASPECTES CLAUS

1. Anàlisi interna

2. Identificació i priorització dels
processos que poden ser mobilitzats

3. Identificació dels objectius i
beneficis

4. Identificació solucions
tecnològiques apropiades

5. Determinació dels nivells de servei i
dimensionament de la solució

6. Dissenyar un Pla d'Implantació

ASPECTES CLAU DE LA METODOLOGIA D’IMPLANTACIÓ

Procés 
de millora
contínua

CADENA DE VALOR PRIMARIA

Disseny/
Màrqueting

Comercial/
Vendes

Operació/
Producció

Serveis
Postvenda

CADENA DE VALOR SECUNDÀRIA

Comptabilitat
i Finances

aa

Recursos
Humans

Sistemes
Informació

Administració



III. Llocs de treball:

Quina és al seva distribució, 
Com estan organitzats,
Quines són les seves funcions,
Quin és el seu dimensionament.

IV. Processos:

Els que estan relacionats amb la comercialització de productes,
Processos de producció,
Processos de màrqueting.

2. Identificació i priorització dels processos que poden ser mobilitzats:
I. Impactes sobre la cadena primària: 
Identificar el valor que aportaria la mobilització i l’afectació que caldria considerar
en tots aquells processos que es desenvolupen des de l’entrada de matèries
primeres a l’empresa, fins a la satisfacció final del client, passant pels processos
de fabricació i distribució als punts de venda:

Disseny: intel·ligència competitiva, disseny assistit, captació d’idees, test de
productes, simulacions, etc.

Clients: accions de prospecció, venda i fidelització; canal comercial mòbil;
comunicació amb clients; informació integrada de clients; gestió de comandes;
personalització de productes. 

Operacions: integració de la informació operativa, gestió d’aprovisionaments i
comunicació amb proveïdors, negociació digital, automatització de la producció,
eines de telecontrol i telemesura, robotització, etc.

Postvenda: gestió ordres de treball per tècnics de camp, eines de seguiment i
reporting, magatzem i gestió estocs, guies tècniques, processos administratius
de facturació i garantia.

II. Impactes sobre la cadena secundaria: 
Eines més adequades que facilitin la generació, gestió i transmissió de la infor-
mació:

Informació de funcionament en general (normes, reglamentació, etc.
Informació general sobre l’activitat rutinària de l’empresa.
Notícies sobre l’evolució de l’empresa.
Relació administrativa entre empresa i treballador.
Socialització i ajuda als treballadors.
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3. Identificació dels objectius i beneficis:
Determinar els objectius desitjats amb la implantació i especialment els beneficis
associats a la mobilització dels processos prèviament identificats:

Quantitatius: 

Increment de les ventes, en el casos d’aplicacions de mobilitat per captació i
fidelització de clients.

Equipament substituït directament pels dispositius i aplicacions de mobilitat.

Increment de la capacitat per accelerar el procés de venda.

Increment de productivitat per la mobilització del correu electrònic, agenda i
telefonia mòbil.

Reduir el número de minuts empleats en trucades destinades a obtenir infor-
mació, fer seguiments, notificar actuacions, etc.

Reducció o supressió de fax.

Guanys d’eficàcia deguts a l’entrada directa de comandes, en reducció de
temps per consultes a la base de dades, ordres de treball, elaboració d’informes, 
etc.

Reducció del temps destinat a aprovar les notes de despeses o les autoritza-
cions de viatges dels empleats.

Etc.

Qualitatius:

Millorar la satisfacció dels clients.

Afavorir la satisfacció i motivació dels empleats.

Ajudar als processos de negoci i la gestió de la companyia.

Incrementar l’oferta de serveis de valor afegit als clients.

Millorar l’atenció al client.

Associar la imatge de la companyia a la innovació.

Afavorir la fidelitat dels clients.
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4. Identificació de solucions tecnològiques apropiades
Anàlisi del mercat per determinar: proveïdors, tecnologies i solucions apro-
piades per mobilitzar els processos identificats en l’entorn prèviament definit de
l’empresa.

En aquesta etapa és important disposar d’un expert que aporti una visió trans-
versal del mercat i una funció de guiatge, i ajudi en la determinació dels proveï-
dors més apropiats i les solucions més convenients.

Realització de proves pilot controlades en entorns amigables (“user friendly”).

5. Determinació dels nivells de servei i dimensionament de la solució
Elaboració del Projecte Tècnic on s’especificarà:

Dimensionament del sistema: número i ubicació dels usuaris, procediments
de connexió i d’accés al servei, impactes sobre la infraestructura i sistemes d’in-
formació existents, etc.

Nivells de servei: polítiques de seguretat i control d’accés, identificar dels
processos crítics, definir el pla d’operació i manteniment, determinar els  nivells
de servei desitjables i definir les polítiques de contingència i recuperació.

6. Disseny, desenvolupament i implantació de la solució
Definir el Pla d’Implantació detallat que concreta tota la feina feta en les fases
precedents i que contempla les següents tasques:

Plantejament del projecte, dotant-lo dels recursos necessaris materials i econò-
mics.

Creació de l’equip de treball. Designar els responsables —preferiblement inte-
grants de la Direcció de l’organització— i l’equip que ha d’implantar la solució 
—persones formades i coneixedores tant de la tecnologia com dels processos de
l’empresa—.

Pla de treball del projecte: fases, metodologia, eines, indicadors.

Integració de la solució als Sistemes d’Informació de l’empresa.

Prova pilot: Fase Beta + Millores.

Implantació final. És important no oblidar en aquesta fase la formació correcta
dels usuaris i la realització d’actuacions encaminades a millorar la percepció de
les solucions.

Anàlisi dels resultats i proposta de millores (millora continuada): com totes les
aplicacions tecnològiques que s’implanten en una empresa, aquestes solucions
també han d’estar subjectes a un procés continuat de millora:
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PROCÉS CONTINUAT DE MILLORA

PLANIFICA EXECUTA REVISA ACTUA



Per implementar una solució de mobilitat amb garanties d’èxit, cal tenir present
les següents recomanacions:

Mobilitzar només els processos que aportin realment valor o millores clares
en la productivitat.

Planificar abans d’actuar.

Tenir  present l’entorn de l’empresa on s’ha d’implantar la solució, els seus
processos i els sistemes on s’ha d’implantar.

Demanar i obtenir la visió dels clients sobre com millorarien l’empresa i els
seus processos.

Disposar de suport d’un expert especialistes en mobilitat.

Definir  bé els objectius que es volen assolir i els beneficis que s’esperen.

Fixar una mètrica apropiada que permeti valorar en tot moment l’èxit i l’estat
d’avançament i d’acceptació de la solució, així com el volum de la inversió efec-
tuada i del retorn obtingut.

Identificar un escenari adequat i realitzar una prova pilot controlada.

Una vegada estigui funcionant correctament, cal estendre l’experiència a d’al-
tres àrees de la companyia;

Formar als usuaris.

Facilitar l’ús dels dispositius mòbils per a usos particulars. Facilitarà  l’apre-
nentatge  i la millorarà la percepció i valoració dels usuaris sobre aquesta nova
tecnologia.

Quan el servei estigui ja plenament operatiu i hagi demostrat la seva utilitat, cal
identificar noves àrees i processos que poden ser mobilitzats.

Finalment, és important saber que hi ha determinats factors que actuen com
accelerants en tot procés d’implantació d’una aplicació tecnològica:

Sistemes d’Informació modulables.
Formats de dades estandarditzats i normalitzats.
Processos madurs i optimitzats.
Implicació de la Direcció. 
Percepció dels usuaris.
Disponibilitat pressupostària.
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4.6 FACTORS CRÍTICS D’ÈXIT



Així com d’altres elements que actuen com a barreres:

Limitacions dels Sistemes d’informació de l’empresa.
Formats de dades no estandarditzats.
Seguretat.
Processos millorables.
Poca disponibilitat pressupostària.
Tecnologia immadura.
Poca experiència de l’operador o de l’empresa que ha desenvolupat aplicació.
Percepció dels usuaris que representa una eina de control o fiscalització.
Pla d’Implantació mal planificat.

Aspectes claus a considerar a l'abordar la mobilitat en l'empresa:

Anàlisi interna: models de negoci i cadena de valor on s'ha d'implantar, 
processos relacionats i usuaris afectats.
Identificar i prioritzar els processos que poden ser mobilitzats.
Identificar els objectius i beneficis.
Solucions tecnològiques a aplicar.
Nivells de servei i dimensionament de la solució.
Pla d'Implantació:

Creació de l'equip de treball;
Pla de treball del projecte (fases, metodologia, eines, indicadors);
Integració de la solució als Sistemes d'Informació de l'empresa.
Prova pilot: Fase Beta + Millores.
Implantació final.
Anàlisi dels resultats i proposta de millores (millora continuada).
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És evident que la mobilitat aporta millores a l’empresa, però cal traslladar-les al
compte de resultats per ajudar a la decisió d’invertir en aplicacions mòbils. Per
fer-ho, ens serà de gran utilitat fer una primera distinció entre dues grans àrees
de millora:

La relació amb els clients
La gestió i la productivitat interna de l’empresa.

La introducció de serveis de mobilitat en aquestes dues àrees comportarà una
sèrie d’avantatges en la gestió del recursos propis que es traduiran en estalvis
directes deguts a una reducció dels dispositius que podran ser reemplaçats per
terminals mòbils amb les aplicacions apropiades, millores en l’eficiència en els
processos interns que repercutiran directament en la productivitat i en una
reducció de costos, i finalment, estalvis causats per la substitució de trucades
telefòniques i enviaments de fax per sistemes de cooperació i accés a la infor-
mació operativa de l’empresa des dels terminals mòbils. 

L’aplicació de les tecnologies mòbils a l’empresa permet millorar la qualitat del
servei i oferir nombrosos avantatges competitius als clients.

Augmentar l’eficiència i la productivitat dels empleats.
Reduir el temps de resposta.
Millorar altres processos claus com la facturació, els procediments 
burocràtics o el servei d’atenció al client. 

Així, el servei final és més ràpid, eficient i transparent per a l’usuari.

Les empreses decideixen en cada moment quins són els processos que volen
mobilitzar. En funció d’aquestes decisions pot variar el nivell de qualitat del
servei. Quants més processos interns es mobilitzin, més fàcil és per a l’empresa
tenir-ne un seguiment detallat i decidir si comparteix  aquesta informació amb els
clients per donar-los més transparència en el servei.

Quan una empresa opta per mobilitzar les relacions amb els clients esta-
bleix un nou canal de comunicació que pot ser d’anada i tornada. Fent un
bon ús i una bona anàlisi de les informacions que es comparteixen amb els
clients és possible obtenir-ne un millor coneixement. Es tracta d’aplicar el
màrqueting al canal mòbil per conèixer millor els hàbits de consum del client i així
establir plans de fidelització i campanyes de seguiment.
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L'empresa pot optar per millo-
rar el seu canal de relació amb
els clients a través de:

Obrir un nou canal de comu-
nicació fent servir una aplica-
ció de missatges curts;

afegir valor al seu servei d'a-
tenció telefònica afegint un
nou servei a través de SMS o
fins i tot de missatges enri-
quits amb imatges o vídeos.

APORTACIONS DE LA MOBILITAT AL COMPTE DE
RESULTATS DE L’EMPRESA

5

5.1. MILLORES EN LA RELACIÓ AMB ELS CLIENTS



Les solucions de productivitat per a l’empresa han de permetre als empleats
treballar en mobilitat en les mateixes condicions que si ho  fessin a l’oficina.
Estan especialment indicades per a les empreses que tenen venedors, represen-
tants o tècnics desplaçats. Entre els processos que l’empresa pot millorar amb la
mobilitat hi ha els següents:

Gestió de rutes: localitzar empleats i vehicles i gestionar millor els desplaça-
ments.

Gestió de la informació corporativa: posar a disposició dels treballadors
desplaçats dades de clients, documents, catàleg de productes, informació d’in-
cidències, etc.

Gestió de les tasques en mobilitat: actualització de la informació que generen
els empleats en mobilitat i integració amb les dades centrals de l’empresa,
previsió de transaccions, comandes o facturació, optimització de nous desplaça-
ments, etc.

Consulta i gestió dels correus electrònics.

La mobilització dels processos interns de les empreses aporta nombroses
millores en la gestió interna de l’empresa i permet:

Augmentar l’eficiència i la productivitat dels empleats i del treball en equip,
eliminant desplaçaments innecessaris, duplicació d’activitats i tasques burocràti-
ques.

Disminuir despeses com a conseqüència directa de la millora de la productivitat.

Millorar els processos de negoci i la gestió de la companyia.

Incrementar l’oferta de serveis de valor afegit al client.

Millorar l’atenció al client.

Associar la imatge de la companyia a la innovació.

Millorar la fidelitat dels clients.

Gràcies a la mobilitat, l’empresa pot tenir un millor control sobre els seus
recursos desplaçats i preveure accions futures, com ara l’assignació de noves
rutes o visites comercials.
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En un entorn on la innovació
és un factor clau, la competiti-
vitat de l'empresa millora
notablement quan s'aplica
aquesta innovació per diferen-
ciar els processos productiu.

5.2. MILLORES EN LA GESTIÓ I LA PRODUCTIVITAT INTERNA 
DE L’EMPRESA



Dotar al personal de terminals mòbils integrats amb els sistemes de l’empresa,
ajuda a  millorar la gestió dels recursos de la companyia i  permet:

Reduir errors: s’eliminen els errors en l’entrada i en la gestió de les dades, ja
que s’introdueixen directament en el sistema i es fa una validació automàtica.

Millorar la productivitat dels empleats: fan més feina en el mateix temps, ja
que no es dupliquen tasques, com la d’actualitzar la informació.

Estalviar temps i despeses: s’eliminen desplaçaments, es redueixen les
trucades per a consultes i els processos burocràtics i es millora el temps d’assis-
tència.

Simplificar els processos.

Millorar l’eficiència dels grups de treball.

Augmentar les oportunitats de negoci gràcies a que es poden prendre les
decisions al moment.

Millorar la satisfacció dels empleats.
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5.3. REPERCUSSIÓ EN LA GESTIÓ DELS RECURSOS PROPIS



Abans d’implantar una solució de mobilitat és important definir les mètriques que
permetin determinar si el cost a realitzar és o no apropiat. Aquestes mètriques
han d’ajudar a prendre la decisió d’invertir o no en un sistema de mobilitat pel
personal desplaçat, en una aplicació de fidelització o captació de clients o qual-
sevol altre servei de mobilitat. 

Els dos components clau  a tenir en compte són el ROI (de les paraules en anglès
“Return on Investment”) i el TCO (de l’anglès “Total Cost of Ownership”):

ROI és la relació entre els guanys que aporta una determinada inversió i el cost
total de la inversió a realitzar. S’expressa en percentatge (ratio) i es calcula
segons la fórmula:

TCO és una mesura del cost total que representa una determinada inversió; té
en compte els costos d’adquisició més les subsegüents despeses que compor-
tarà de manteniment, d’operació, de consums de les infraestructures i la seva
adequació, la formació del personal, el test i la posta  en funcionament, així com
els costos associats a eventuals fallides del sistema, recuperació en cas de
caiguda, etc.

El càlcul del ROI també ens permet obtenir una mesura del temps necessari per
què els estalvis que comporta una determinada inversió igualin el cost de la
implementació i comencin a generar beneficis. En l’anàlisi del ROI s’han de
contemplar els dos escenaris que es produeixen a l’efectuar una inversió:

Grans Estalvis (en anglès “hard savings”): es produeixen quan els costos d’al-
tres sistemes es veuen reduïts o eliminats amb la introducció de tecnologia de
mobilitat. Per exemple, quan una empresa implanta per primera vegada una
solució per a usuaris desplaçats d’accés remot instantani a  la informació corpo-
rativa, pot aconseguir una reducció important de costos en trucades per
demanar informació sobre clients, comandes, estats del procés d’entrega...

Retorns lleugers (també en anglès “soft returns”): són els que s’obtenen  amb
les millores en la productivitat o en la reducció dels errors. Per exemple, la intro-
ducció d’un sistema que permeti l’accés remot a importants dades corporatives
pot aportar un estalvi de temps en els usuaris en mobilitat, millorar la seva satis-
facció per la feina i millorar la percepció dels clients respecte de l’eficiència de
l’empresa.

Per avaluar la conveniència d'una inversió cal tenir present la relació entre els dos
factors d'anàlisi: la inversió total a realitzar (TCO) i el benefici esperat (ROI).

Una inversió amb un ROI excel·lent pot no ser apropiada perquè necessiti una
inversió molt alta (TCO).

Una inversió reduïda (TCO) pot comportar un ROI gens atractiu.
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ANÀLISI ECONÒMICA DE L’ADOPCIÓ DE SERVEIS
DE MOBILITAT. ROI

6

ROI=
(Benefici de la inversió - Cost total de la inversió)

Cost total de la inversió
x100



Per determinar la conveniència d’implantar una solució de mobilitat, cal deter-
minar en primer lloc el valor que té proporcionar l’accés remot a les dades corpo-
ratives. En aquest context, cal tenir en compte els següents paràmetres:

Beneficis que aporta a l’organització l’ús d’una solució o aplicació de mobi-
litat

Reducció dels costos operatius o increments en la productivitat dels
empleats.

Millores en el benefici o en la capacitat dels empleats per aconseguir noves
oportunitats de negoci.

Millores en la satisfacció dels empleats o dels clients.

Millores en la retenció dels clients.

Avantatges competitives per a l’organització.

També és possible identificar algunes estratègies per controlar els costos:

Estandarditzar la tecnologia interna a utilitzar pels usuaris en mobilitat. Els
usuaris poden utilitzar diferents classes i models de dispositius, però tots han de
treballar contra una única plataforma corporativa (evitar muntar plataformes
diverses segons famílies de dispositius o solucions)

Posar a disposició dels usuaris diferents tipus de dispositius i xarxes
d’accés, per donar flexibilitat d’escollir als empleats, entre un rang de solucions
cobertes per l’operació i el manteniment de l’empresa, però evitant que cadascú
acabi portant els seus propis dispositius.

Avaluar la seguretat des de la perspectiva del TCO: Implementar una plata-
forma de seguretat que eviti atacs de virus i d’altres amenaces.

Forçar l’ús de punts de control gestionats per millorar la seguretat de 
la xarxa corporativa.

Establir polítiques d’autenticació d’usuaris a nivell de sistema mòbil.

Disposar de protecció end-to-end : autenticació d’usuaris, encriptació 
de la comunicació, etc.

Habilitar mecanismes de control i d’intervenció automàtica per 
mantenir una operativitat alta dels servei, però un alt control sobre potencials 
riscos.

Definir una política de protecció i reemplaçament dels dispositius perduts o
espatllats pels usuaris.

Planificar a llarg termini. Els  canvis de tecnologia de mobilitat acostumen a
ésser  cars i difícils de gestionar. La solució escollida ha de donar garanties de
continuïtat durant el període d’amortització previst, ha de contemplar les futures
ampliacions o canvis en les aplicacions i l’efecte de creixement exponencial que
té la demanda de mobilitat una vegada ha estat implantada.
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Exemple del càlcul del ROI per a un cas hipotètic. 

Evidentment, cada empresa serà diferent i cada cas requerirà la seva pròpia
anàlisi particular. Serveixi doncs com exemple i per determinar els paràmetres
fonamentals que cal tenir en compte a l’hora d’avaluar la conveniència d’im-
plantar una solució de mobilitat, així com l’ordre de magnitud que poden assolir.

Les hipòtesi que s’han utilitzat en el càlcul del ROI són les següents:
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Nombre d’executius que reben un terminal 
avançat de mobilitat + aplicacions de mobilitat 5

Nombre de venedors que reben un terminal 
avançat de mobilitat + aplicacions de mobilitat 10

Nombre de tècnics de camp que reben un terminal 
avançat de mobilitat + aplicacions de mobilitat 6

Nombre de tècnics de Sistemes d’Informació
que reben un terminal avançat de mobilitat 
+ aplicacions de mobilitat 2

Nombre de teletreballadors que reben un terminal 
avançat de mobilitat + aplicacions de mobilitat 6

Nombre de treballadors amb base a les oficines
que reben un terminal avançat de mobilitat 
+ aplicacions de mobilitat 2

Nombre d’altres treballadors que reben un terminal 
avançat de mobilitat + aplicacions de mobilitat 2

Nombre d’aplicacions de mobilitat introduïdes 
(automatització força de vendes, suport a tècnics 
de camp i seguiment entrega comandes) 3

Mobilització correu electrònic i agenda sí

Anys durada contracte 3

A partir d’aquestes dades, i utilitzant els valors considerats en diferents
estudis realitzats per entitats internacionals: Ipsos Reid, Aberdeen Group i
IDC pel que fa als valors promig d’estalvis en equipament, de millora de la
productivitat i eficàcia, reducció dels temps de trucada i del número de fax enviat,
etc. s’obtenen els següents resultats:

CÀLCUL DEL RETORN DE LA INVERSIÓ (ROI) 

Inversió inicial 343.864,00 €

Benefici Net Anual 753.566,00 €

Pay Back 5 mesos

Retorn de la Inversió en el primer any 219%



A continuació s’adjunten les taules amb els valors obtinguts i la relació de parà-
metres a tenir en compte en funció de l’adscripció departamental i funcional dels
usuaris de la mobilitat.

En primer lloc, en la taula es presenta el resum del càlcul del retorn de la
inversió (ROI):
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ANÀLISI DEL ROI

Costos inicials
Cost total adquisició dels dispositius mòbils -25.365,00 € 7%
Cost del desenvolupament de les aplicacions -150.000,00 € 44%
Cost de desenvolupament d'aplicacions en outsourcing -150.000,00 € 44%
Cost del maquinari del servidor -18.499,00 € 5%
Total costos inicials -343.864,00 € 100%

Costos recurrents anuals
Cost total serveis veu i dades -24.360,00 € 19%
Costos totals de suport, administració, manteniment i llicències -104.444,00 € 81%
Total costos anuals -128.804,00 € 100%

Estalvis en adquisició de dispositius
PC substituïts per dispositius mòbils (Blackberry o Windows Mobile)  22.000,00 € 63%
Altres dispositius substituïts 12.800,00 € 37%
(PDA, telèfons mòbils sense correu, dispositius de camp, etc.)

Total estalvis adquisició dispositius  34.800,00 € 100%

Estalvis recurrents anuals
Estalvi de temps i millora productivitat (soft returns)
Estalvis de temps i millora productivitat executius  75.075,00 € 17%
Estalvis de temps i millora productivitat força de vendes  181.475,00 € 41%
Estalvis de temps i millora productivitat tècnics de camp  68.145,00 € 15%
Estalvis de temps i millora productivitat tècnics sistemes diInformació  22.655,00 € 5%
Estalvis de temps i millora productivitat teletreballadors  52.635,00 € 12%
Estalvis temps i millora productivitat Treballadors basats a oficines  26.045,00 € 6%
Estalvis de temps i millora productivitat altres treballadors  18.795,00 € 4%
Total 444.825,00 € 88%

Reducció directa de despeses (hard savings)
Reducció despeses executius  6.625,00 € 11%
Reducció despeses força de vendes 39.750,00 € 64%
Reducció despeses tècnics de camp 3.870,00 € 6%
Reducció despeses tècnics sistemes d'informació  310,00 € 0%
Reducció despeses teletreballadors 9.810,00 € 16%
Reducció despeses treballadors basats a oficines  1.090,00 € 2%
Reducció despeses d'altres treballadors 1.090,00 € 2%
Total  62.545,00 € 12%

Total estalvis anuals 507.370,00 € 100%

Benefici incremental associat amb l'aplicació
(més ingressos anuals a causa d'una millor capacitat  375.000,00 €
de força de vendes per tancar contractes)



A continuació s’indiquen les principals magnituds considerades en el càlcul
dels estalvis que comporta l’adopció d’una solució de mobilitat:
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PARÀMETRES DE REDUCCIÓ DE COSTOS
Nota: valors obtinguts de diversos estudis publicats per entitats internacionals (Ipsos Reid, Aberdeen Group, IDC, etc.)

Guanys d'eficiència

Guanys d'eficàcia

Menys càrrega administrativa

Millores de productivitat
associades a la mobilitat del
correu electrònic, agenda i
telèfon

Reducció del nombre de fax
enviats (per executiu)

Disminució del nombre de
minuts en trucades des del
mòbil

Nombre de PC sustituïts per
dispositius mòbils (Blackberry
o Windows Mobile)

Altres dispositius substituïts
(PDA, telèfons mòbils sense
correu, dispositius de camp,
etc.)

Guanys d'eficiència

Guanys d'eficàcia

Menys càrrega administrativa

Millores de productivitat
associades a la mobilitat del
correu electrònic, agenda i
telèfon

Reducció del nombre de fax
enviats (per executiu)

Disminució del nombre de
minuts en trucades des del
mòbil

Nombre de PC sustituïts per
dispositius mòbils (Blackberry
o Windows Mobile)

Altres dispositius substituïts
(PDA, telèfons mòbils sense
correu, dispositius de camp,
etc.)

Millores en l'accés a la
documentació i a la
col·laboració amb col·legues
= 0,6 hores/setmana

Reducció del temps dedicat
a aprovar/respondre despeses
i viatges dels empleats =
0,5 hores/setmana

Reducció temps dedicat a
emplenar informes i
notificacions al cap immediat
= 1 hora/setmana

3,8 hores/setmana

4 unitats/setmana

10 minuts/setmana

0 unitats

2 unitats

Tècnics de camp

Recepció de tiquets i tarifes
des del mòbil =
1 hora/setmana

Col·laboració en línia amb el
cap i col·legues =
0,7 hores/setmana

Distribució de notificacions i
albarans des del mòbil =
2 hores/setmana

3,8 hores/setmana

1 unitats/setmana

30 minuts/setmana

4 unitats

2 unitats

Introducció de comandes de
client directament al sistema i
actualització de l'aplicació de
gestió de clients (CRM) =
1,5 hores/setmana

Reducció del temps de recerca
de noves oportunitats i obtenció
informació sobre prospectes =
0,8 hores/setmana

Introducció de comandes de
client directament al sistema i
actualització de l'aplicació de
gestió de clients (CRM) =
1 hora/setmana

3,8 hores/setmana

Millora de la capacitat per tancar
vendes = 5% valor ofertes en
curs

6 unitats/setmana

15 minuts/setmana

0 unitats

2 unitats

Tècnics sistems d'informació

Monitorització remota
d'aplicacions i servidors =
1 hora/setmana

Millores en la capacitat per
resoldre incidències a causa de
la col·laboració mòbil =
1 hora/setmana

Reducció del temps dedicat a
informes i comunicacions amb
el cap de sistemes =
0,2 hores/setmana

3,8 hores/setmana

1 unitats/setmana

10 minuts/setmana

2 unitats

2 unitats

Executius Força de vendes
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PARÀMETRES DE REDUCCIÓ DE COSTOS
Nota: valors obtinguts de diversos estudis publicats per entitats internacionals (Ipsos Reid, Aberdeen Group, IDC, etc.)

Guanys d'eficiència

Guanys d'eficàcia

Menys càrrega administrativa

Millores de productivitat
associades a la mobilitat del
correu electrònic, agenda i
telèfon

Reducció del nombre de fax
enviats (per executiu)

Disminució del nombre de
minuts en trucades des del
mòbil

Nombre de PC sustituïts per
dispositius mòbils (Blackberry
o Windows Mobile)

Altres dispositius substituïts
(PDA, telèfons mòbils sense
correu, dispositius de camp,
etc.)

Guanys d'eficiència

Guanys d'eficàcia

Menys càrrega administrativa

Millores de productivitat
associades a la mobilització
del correu electrònic, agenda
i telèfon

Reducció del nombre de fax
enviats (per executiu)

Disminució del nombre de
minuts en trucades des del
mòbil

Nombre de PC sustituïts per
dispositius mòbils (Blackberry
o Windows Mobile)

Altres dispositius substituïts
(PDA, telèfons mòbils sense
correu, dispositius de camp,
etc.)

Millores en l'accés al ticketing
i reserva de recursos a través
del mòbil = 1 hora/setmana

Capacitat de continuar
treballant o enviant informes
sense haver de tornar a la seu
central = 1 hora/setmana

Millores en la gestió de la
planificació de tasques,
priorització, seguiment i
canvis d'assignament =
1,5 hores/setmana

3,8 hores/setmana

4 unitats/setmana

15 minuts/setmana

2 unitats

2 unitats

Altres treballadors

Accés a la informació i
col·laboració amb altres
col·legues = 0,5 hora/setmana

Estalvi de temps per la
capacitat d'accés des del
mòbil a documentació i
servidors de xarxa = 1
hora/setmana

Estalvi de temps en
l'elaboració d'informes,
documentació cap al cap o
altres empleats =
1,5 hores/setmana

3,8 hores/setmana

4 unitats/setmana

15 minuts/setmana

2 unitats

2 unitats

Accés directe a recursos i
aplicacions d'Internet =
0,5 hora/setmana

Estalvi de temps per la capacitat
d'accés des del mòbil a
documentació i servidors de
xarxa = 1 hora/setmana

Reducció del temps a causa de
la capacitat d'inicar, delegar o
reaccionar davant de tasques
quan està en desplaçament per
les instal·lacions =
1,5 hores/setmana

3,8 hores/setmana

4 unitats/setmana

15 minuts/setmana

0 unitats

2 unitats

Teletreballadors Treballadors a les oficines
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ALKIRENT

Perfil de l’empresa
Alkirent, S.L. és una empresa gironina que es dedica al lloguer de mobiliari per a
obres, en especial cabines sanitàries ecològiques (WC) per a ús humà, de manera
que la seva activitat està molt centrada en el món de la construcció, esdeveni-
ments en general i actes festius.

La seva activitat consisteix en realitzar els lliuraments, efectuar els manteniments
periòdics i retirar els equipaments una vegada acabada l’activitat. Disposen de 7
vehicles amb els que efectuen les tasques indicades. Són una empresa referent
en el sector i tenen una forta implantació a les comarques de Girona.

Situació inicial
Tota la gestió i logística es realitzava de manera manual, basada en fitxes físiques
per ubicació. En general, comportava retràs en la gestió i en l’anàlisi de la situació
o en la freqüència en la realització dels manteniments. Requeria una forta dedi-
cació de recursos administratius per tal d’aconseguir uns nivells elevats de rendi-
ment, i no s’obtenien rendiments de la informació recollida.

La principal dificultat, però, consistia en la necessitat d’aconseguir la signatura
de l’encarregat del justificant de presència setmanal de manteniment de les
cabines, especialment en obres i ubicacions disperses o sense gestió personal.
Aquesta tasca podia comportar uns 10 o 15 minuts, el mateix temps que es
necessita per efectuar el manteniment, en una activitat no productiva i que afecta
a la qualitat del servei, sinó que serveix només per justificar la presència en el
lloc.

Solució implementada
Alkirent ha implantat una solució de gestió de flotes de baix cost i alt rendiment
basada en la plataforma de posicionament d’actius mitjançant el servei de loca-
lització GPS i l’enviament d’ordres i notificacions d’estat amb un servei de trans-
missió de dades des de terminals mòbils.

En una primera fase, es va desenvolupar una aplicació que indica mitjançant
text el número de la cabina i el treball efectuat, amb 4 caràcters. Aquesta infor-
mació s’envia a través del telèfon mòbil que porta l’operari; s’ha escollit un
telèfon de gama baixa però dotat de capacitat de transmissió de dades de baixa
velocitat. La posició de la cabina s’obté d’un posicionador GPS de butxaca
que es connecta al telèfon mòbil mitjançant Bluetooth .

La informació enviada es processa en un servidor central, ja sigui en temps real
o diferit, que la sincronitza amb un sistema de gestió de flotes, que posiciona el
vehicle en tot moment i que serveix també per justificar la presència en una
ubicació determinada i l’hora en que s’ha efectuat el servei. Així mateix, ofereix
tots els beneficis inherents al seguiment en temps real de tota la flota.

Tota la informació és tractada en els servidors de l’aplicació SmovGPS i s’envia
als centres de control en un format 24 hores per set dies a la setmana. El
personal dels centres de control disposa de resums, llistats de presència per
client, cabina o agrupacions d’aquests criteris, amb una imatge cartogràfica que
facilita situar les cabines en les que s’han efectuat les tasques de manteniment,
lliurament o recollida.

CASOS D’ÈXIT7
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Beneficis
L’empresa ha optimitzat els temps dedicats a cadascuna de les activitats, però
especialment en la de manteniment.
Els clients estan agraïts de rebre un justificant detallat de les activitats indicant
dia i hora dels treballs realitzats, així com la posició cartogràfica de la 
instal·lació.
S’han eliminat suspicàcies d’activitats de manteniment no realitzades o de 
presència en els llocs.
Seguiment i custodia en temps real dels vehicles, així com obtenció d’infor
mació útil per elaborar les rutes.
Ajuda a la navegació en rutes desconegudes per a operaris nous.
Seguiment per part dels responsables mitjançant el telèfon mòbil propi dels 
treballs de guardia en qualsevol lloc i moment.

Calaix de Sastre

Perfil de l’empresa
Calaix de Sastre és una revista en paper i digital dedicada al lleure que porta
gairebé cinc anys al mercat. Es distribueix gratuïtament als forns de pa, amb un
total de 21.500 exemplars setmanals, i abasta tots els pobles de les comarques de
l’Alt i Baix Penedès i Garraf (excepte Olesa de Bonesvalls i Sant Joan de Mediona).
La publicitat té un paper important en aquesta revista; així que cuiden al màxim tant
l’estructura dels blocs com les pàgines temàtiques, per tal que els seus anunciants
en treguin el màxim benefici comercial.

Situació inicial
Inicialment la revista tenia un sistema molt manual que alhora feia difícil un model
de negoci pel que fa a la publicació dels anuncis classificats, un dels punts impor-
tants en cada publicació.

Calaix de Sastre necessitava també oferir nous serveis innovadors als anunciants
de la revista, a més de la buscar noves mecàniques de fidelització amb els seus
lectors i anunciants.

Solució implementada
Per solucionar la problemàtica dels anuncis classificats, s’ha habilitat un sistema de
recepció de missatges SMS a un número curt. El lector crea, des del seu mòbil, un
missatge SMS text amb el literal de l’anunci que vol que aparegui a la revista. 
Calaix de Sastre rep, d’una manera còmoda i al moment, tots els missatges dels
seus lectors, per tal de publicar-los a la revista de forma quasi bé automàtica. 

En cada edició de la revista apareixen noves campanyes de màrketing, amb les
quals pel simple fet d’enviar un missatge SMS a un número curt, el lector participa
en el sorteig d’un dels regals dobles que els anunciants i/o patrocinadors de Calaix
de Sastre ofereixen (sortides de cap de setmana, sopars, nits d’hotel, entrades a
recintes i parcs temàtics, ...)

Beneficis
A més de dotar d’un nou canal per a que els lectors puguin publicar d’una forma
còmode i ràpida els seus anuncis classificats, totes dues mecàniques comen-
tades tenen un model de negoci en el que Calaix de Sastre obté una reversió
(ingrés) per cada missatge que els seus lectors envien al número curt, que té un
cost de 1,20€ + IVA.
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COTTET

Perfil de l’empresa
Cottet és una empresa familiar que va començar a relacionar-se amb el món de
la òptica l’any 1902. Amb un capital 100% nacional, poc a poc ha anat obrint
nous establiments dedicats a la venta d’ulleres graduades, ulleres de sol, audiò-
fons i instruments òptics. Principalment té establiments a Catalunya, Balears,
Comunitat Valenciana i Madrid.

Situació inicial
Tenien la necessitat creixent d’avisar als clients un cop tenien preparades les
comandes per diversos motius enfocats en la voluntat de Servei: 

Necessitaven garantir que el client no fes desplaçaments innecessaris, avisant
des del punt de venda un cop la comanda ha superat tots els processos de mani-
pulació y controls de qualitat;

Garantir el mínim termini possible de lliurament, en comptes de donar una data
estimativa;

Avisar de manera que sigui el client qui decideixi quan rebre o llegir la notifi-
cació i la manera de rebre-la (opció a triar);

No endarrerir l’avís als clients degut a l’espera produïda per les trucades telefò-
niques (llista d’encàrrecs per trucar) ;

Anular l’error humà produït pels processos manuals (sempre pot passar que no
es faci la trucada ja que no es un procés automatitzat);

Addicionalment a la necessitat de servei, es pretenia també un millora econò-
mica:

Reduir el cost de les trucades telefòniques;
Reduir el cost hores/home que implica la trucada personal.

Solució implementada
Integrat en el sistema de comandes, es va desenvolupar un procés que genera i
envia un missatge SMS al client quan la comanda està preparada. El procés s’en-
carrega de crear automàticament el cos del missatge, de forma personalitzada
per a cada client, indicant la data de disponibilitat de la comanda i la adreça del
punt de venda on ha d’anar a recollir l’encàrrec: 
“COTTET OPTICS. El seu encàrrec ref. nnnnn esta a la seva disposició a la nostra
botiga de La Rambla (tel: 93 790 26 98)”

A més, disposa d’un sistema per comprovar l’acusament de rebuda del SMS, es
a dir, saber, mitjançant el servei implementat, si el telèfon mòbil del seu client ha
rebut el missatge SMS. 
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Beneficis
Un cop implementat aquest sistema, s’han assolit els objectius plantejats.

L’opció SMS suposa importants estalvis econòmics i de temps del personal
d’atenció al client. També es una opció en clar creixement any rere any, per la
major utilitat dels telèfons mòbils i SMS per un percentatge de la població cada
cop més ampli, i que inclou també cada cop més persones de edat més avan-
çada.

En referència al servei, el client es qui tria com rebre la comunicació de que te
llest el seu encàrrec (data estimada, trucada o enviament de SMS). També la
mecànica de l’avís per SMS ha aportat les avantatges d’avisar a temps, de
manera automàtica a la totalitat dels clients, i amb el màxim de rapidesa i mínim
error. 

Addicionalment, ha afegit un plus de modernitat i tecnologia, que complementa
la proposta de  valor de Cottet.

MULLOR

Perfil de l’empresa
“Mullor Limpieza y Servicios Generales”, és una empresa que ofereix serveis de
neteja (manteniment diari, treballs en altura, etc.) i d’altres serveis generals
(recepcionistes, jardineria, etc.)

Desenvolupen tota la seva activitat en les instal·lacions dels clients, que poden
ser de tot tipus de sectors i industries, amb un factor comú: la producció i la
qualitat són mesurades en el mateix moment.

Situació inicial
Fins a la implantació de la solució de mobilitat, els informes d’activitat del seu
personal desplaçat, controlat pels supervisors, s’entregava en paper i posterior-
ment era introduït en la base de dades, amb la conseqüent pèrdua de temps.

MULLOR necessitava disposar en el mínim termini de temps de la informació
actualitzada de l’estat dels treballs realitzats, i del personal assignat als mateixos,
per garantir l’execució i la qualitat del servei donat als clients.

Solució implementada
MULLOR va desenvolupar i implantar una solució de mobilitat que permet als
seus supervisors obtenir informació i reportar les seves activitats en temps real,
millorant així els seus processos interns, i oferint un millor servei d’atenció al
client.

Gràcies a la solució adoptada, els supervisors de Mullor disposen d’un dispositiu
mòbil des del que poden accedir a informació dels seus clients i reportar els
resultats de la seva activitat en qualsevol moment i lloc.
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Beneficis
Informació precisa i actualitzada de l’execució i la qualitat dels serveis que es

donen als clients.

Possibilitat de reaccionar en cas que es produeixi algun imprevist.

Reducció dels costos de desplaçament

Reducció en el número d’errors en les dades introduïdes a la base da dades.

COMERÇ SANT CUGAT

Perfil de l’empresa
La Federació d’Associacions de Comerciants de Sant Cugat representa el
comerç federat de la ciutat.

Situació inicial
La Federació d’Associacions de Comerciants de Sant Cugat va plantejar una
estratègia de comunicació per combatre la competència al comerç local dels
grans centres situats en la proximitat de la població.

Solució implementada
Aplicació desenvolupada per a la Federació de Comerciants de Sant Cugat.
Combina la tecnologia mòbil amb el sistema d’identificació mitjançant etiquetes
intel·ligents (RFID  ) per oferir un programa de fidelització als consumidors de
petits comerços de la localitat.

Qualsevol persona que consumeixi en qualsevol dels 236 establiments federats
de Sant Cugat obtindrà punts per euros gastats, i podrà canviar-los per serveis
com l’aparcament o entrades al Teatre-Auditori.

L’aplicació és accessible a qualsevol comerciant, independentment de la seva
capacitat tecnològica, ja que pot gestionar el programa a través de mòbil,
Internet o targetes RFID. Així si un establiment no disposa d’ordinador ni
connexió Internet, el comerciant pot assignar els punts des d’una aplicació java

instal·lada en el seu mòbil, identificant el client a través del seu número de
telèfon.

Beneficis
Fidelització i retenció dels clients.
Suport als comerciants adherits a la federació.
Ajuda a mantenir viu el comerç de proximitat al centre de la ciutat.
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PERI

Perfil de l’empresa
PERI és un dels més grans subministradors i fabricants de sistemes d’encofrats i
bastides del mercat, i a Espanya va decidir mobilitzar el departament de
muntatge amb dispositius de mà per millorar la gestió dels recursos en camp i,
per tant, incrementar la productivitat del departament.

Situació inicial
PERI subministra les bastides a diverses obres de construcció en punts diferents
de la geografia espanyola per muntar-les posteriorment amb els seus equips de
muntadors, de manera que necessita una bona coordinació entre la logística i els
equips per a un bon desenvolupament de les seves operacions. Per millorar la
coordinació entre tots els equips i poder oferir un millor servei, requerien un
sistema que els permetés de fer totes les gestions fossin on fossin.

Solució implementada
PERI ha implantat un servei de gestió d’ordre s de treball per mobilitzar la gestió
del departament de muntatge. Es tracta d’un sistema amb un interfície web per
als planificadors des de la central que els permet d’assignar els tasques i fer-ne
el seguiment en línia, i una interfície mòbil per a terminals tipus Pocket PC amb
diferents perfils, segons la jerarquia del departament que cal mobilitzar.

Beneficis
Ha augmentat la productivitat dels equips, ja que gràcies al sistema de gestió de
tasques en temps real s’han ajustat bels processos i s’ha millorat la capacitat de
planificació dels equips de muntadors. També s’han reduït les despeses de
desplaçaments, administratives i de comunicacions entre la central i els equips.
Tot plegat permet d’oferir un millor servei al client.
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CINESA

Perfil de l’empresa
Els orígens de CINESA es remunten a l’any 1944, quan el productor Alfredo
Matas, productor, i José Arquer promotor, es van associar per a la construcció
del cinema Windsor, a l’Avinguda Diagonal de Barcelona.

A dia d’avui, CINESA (“Compañía de Iniciativas y Espectáculos Sociedad
Anónima”) és una empresa líder a Espanya en exhibició cinematogràfica,
gestiona 392 pantalles amb més de 92.000 butaques. L’any 2007 va tenir més de
17 milions d’espectadors i va estrenar més de 300 pel·lícules. 

Situació de partida
Per estimular la captació de públic, l’estiu de 2007 va treure una promoció
anomenada “Cine Pasión”. Aquesta campanya va ser promocionada mitjançant
un sorteig a través d’enviaments de missatges curts de text (SMS ).

També com a  mitjà de fidelització dels seus usuaris, CINESA utilitza una targeta
de promoció CINESACARD que funciona acumulant punts a canvi de compres
d’entrades en els cinemes gestionats per la cadena. Els punts acumulats poden
ser bescanviats per entrades o d’altres articles en promoció (entrades gratis, cris-
petes, refrescos, etc.) 

Per a la promoció de CINESACARD es van realitzar diferents enviaments de
newsletter a les persones que s’havien enregistrat en la base de dades a partir d
ela promoció de CINEPASIÓN, que ja compta  actualment amb més 400.000
socis.

Solució implementada
Servei d’informació als usuaris de la seva targeta de fidelització que els permet
consultar el saldo de punts acumulats a través de missatges SMS. També, i per
promocionar el servei, ofereix un punt addicional per cada consulta que es
realitzi.

“Cine pasión” va ser la promoció de l’estiu del 2007, començant l’1 de juny i fins
al 31 d’agost  i que consistia en sortejos mensuals en els que hi van participar
tots els missatges enviats en aquest període. LA campanya agraïa la fidelitat dels
espectadors, oferint-los la possibilitat de participar en un sorteig d’un viatge a les
Seychelles pel fet d’adquirir entrades de les seves sales de cinema. Per parti-
cipar, els espectadors havien d’enviar un missatge SMS al número curt 7210 amb
la paraula CINESA i els 7 primers dígits del número identificatiu de la seva
entrada, o bé podien enviar l’entrada per correu postal incloent les seves dades
de contacte. El preu del missatge SMS és de 0,90 €. 

A més del viatge, cada mes CINESA va sortejar un passi VIP per a dues persones
durant 6 mesos, 2 TV de pantalla de plasma de 32”, 3 càmeres de fotografia
digital, 3 videoconsoles i 7 ulleres virtuals. Al final de la campanya, entre tots els
participants es va sortejar un cotxe Smart Passion. 

Beneficis
Increment de vendes de localitats en les sales de cinema.
Augment d’altes en la targeta de fidelització CinesaCard
Fidelització dels clients habituals



53

GRUP CODERE

Perfil de l’empresa
Grup Codere és un operador de màquines recreatives a escala internacional, és
un exemple de com una empresa, mobilitzant la seva força d’assistència tècnica,
ha agilitat el sistema tradicional d’atenció als avisos d’avaries de les màquines i
ha aconseguit oferir un millor servei als clients.

Situació de partida
Codere tenia una força de treball de 100 tècnics, equipats amb telèfon mòbil, que
cada dia passaven per la central per recollir les avaries diàries, i que al llarg del
dia anaven rebent els nous avisos a través de trucades de telèfon des de la
central. La mitjana era de 7 reparacions diàries per tècnic. A les oficines es desti-
naven múltiples recursos administratius per registrar i informatitzar els fulls de
treball.

Solució implementada
La solució de mobilitat ha consistit a desenvolupar un sistema de recepció i d’en-
viament de dades a través del telèfon mòbil (el mateix terminal que anteriorment
ja utilitzaven els operaris), que substitueix els antics fulls de treball. A la central,
el sistema facilita un servei de localització dels terminals que permet saber, cada
vegada que entra una nova avaria, quin és l’operari més proper al punt d’ac-
tuació, i notificar-li directament al mòbil la informació que necessita per reparar-
la. La solució mòbil s’ha basat a mobilitzar el sistema de gestió propi de Codere,
de manera que no ha representat cap canvi significatiu en les operacions habi-
tuals de la companyia.

Beneficis
La productivitat dels tècnics ha augmentat un 25%, i es fan més reparacions i
manteniments al dia. A més, s’han reduït les tasques administratives relacionades
amb els fulls de treball (75%), ja que s’han automatitzat.

També s’ha reduït el temps per localitzar els tècnics, i s’ha millorat el sistema de
facturació, ja que les avaries són ateses amb més rapidesa, els clients disposen
de més informació sobre l’estat de la seva reparació i han augmentat el nombre
d’incidències resoltes en la primera visita, gràcies al fet que els operaris disposen
de més dades sobre la tasca que han de fer.
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TRAVEL CLUB

Perfil de l’empresa
Travel Club, programa líder de fidelització multisectorial a Espanya, que disposa
de més de 12,9 milions de targetes de fidelització en el mercat, va incorporar
l’any 2004 i continua utilitzant amb èxit el canal mòbil en la seva estratègia de
comunicació amb clients i en el programa de fidelització.

Situació inicial
Travel Club es comunica amb els seus usuaris a través del seu web i de les
comunicacions escrites que els fa arribar per correu tradicional juntament amb
l’extracte de punts. Ofereix la possibilitat de bescanviar els punts acumulats pels
socis per qualsevol de les més de 600 referències de producte del seu catàleg,
des de regals físics fins a viatges i estades, entrades o donacions, entre d’altres,
i comunica les ofertes personalitzades de les més de 30 empreses patrocina-
dores del programa Travel Club.

Solució implementada
S’integra el canal mòbil dins de l’estratègia multicanal de comunicació amb els
socis, i es contracta un número curt propi per aconseguir un millor record i iden-
tificació de la marca. D’aquesta manera, s’ofereix un canal més d’interacció a
través del qual els socis poden consultar el seu saldo de punts, intercanviar els
punts per regals, demanar targetes addicionals o apuntar-se a ofertes personalit-
zades entre d’altres serveis. Per fer-ho s’ha proveït d’una aplicació de gestió de
missatges mòbils que comunica amb la base de dades de Travel Club per
comprovar que les dades enviades són correctes i fer els processos correspo-
nents en els punts.

A més, el programa ofereix als seus socis la possibilitat de bescanviar punts per
melodies o fons de pantalla per a mòbils, jocs i altres productes digitals. D’altra
banda, Travel Club ha desenvolupat un portal WAP  que permet als seus socis de
fer totes les accions possibles, com ara consultar el saldo i visualitzar els movi-
ments, canviar punts per regals, etc, a través de menús senzills.

Beneficis
Gràcies a aquest servei de mobilitat, Travel Club ofereix un valor afegit al
programa de fidelització i ha incorporat un nou canal en la seva estratègia de
comunicació i màrqueting. L’experiència dels usuaris ha estat satisfactòria i, arran
d’aquesta primera aproximació, l’empresa es planteja el llançament de nous
formats mòbils que ofereixen encara més serveis als seus socis i empreses patro-
cinadores.
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ROCA SANITARI

Perfil de l’empresa
Empresa creada l’any 1917 pels germans Roca, “Compañía Roca Radiadores,
S.A.” Inicialment es dedicava a la promoció de radiadors de ferro fos. L’any 1925
va començar la fabricació de banyeres de ferro fos, el 1936 porcellana  sanitària,
el 1954 aixetes i el 1980 ceràmica per a paviments i revestiments.

Roca lidera en la actualitat la majoria dels mercats on treballa. Té factories i filials
a tot el món, està present en 135 països i és líder mundial en el seu sector. Roca
és considerada avui un dels projectes empresarials més ambiciosos.

Situació de partida
Roca desitjava implementar una aplicació de màrqueting mòbil dirigida a tots els
visitants al seu estand de la fira ISH, celebrada a Frankfurt.

Solució implementada
Aplicació que permet als visitants de l’estand de Roca a la fira ISH de Frankfurt
descarregar en el seu terminal mòbil informació sobre les novetats que la divisió
de sanitaris de la companyia va presentar en aquesta fira. 

Es tracta d’una aplicació java que els visitants de Roca poden descarregar-
se per tecnologia Bluetooth    , a través de 8 balises emissores instal·lades en 
l’estand que ocupava a la fira.

Tots els visitants que tinguessin el bluetooth del seu mòbil activat, a l’aproximar-
se a la zona d’exhibició de Roca, rebien un missatge invitant-los a descarregar
una aplicació que, una vegada havien donat la seva acceptació, podien desca-
rregar-se imatges del catàleg de productes de l’any 2007.

La fira ISH es va celebrar a Frankfurt del 6 al 10 de març del 2007, té més de
2700 expositors i és un referent mundial en els àmbits del sanejament i al cons-
trucció. Roca hi tenia un estand en el pavelló 3, dedicat a món del bany.

Beneficis
La posta en marxa d’aquesta aplicació reforça el màrqueting mòbil, en espais
acotats, donant una imatge de modernitat i de prestigi per Roca al ser una
empresa tradicional pionera en la implantació de les noves tecnologies per faci-
litar la difusió de la seva informació corporativa entre els seus clients i pros-
pectes.
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NOVARTIS

Perfil de l’empresa
Amb seu social a Barcelona, és una de les companyies farmacèutiques amb més
presència industrial a Espanya. L’1 de gener de 1997 Novartis va començar a
operar a Espanya, encara que la seva presència data des de 1917 , amb el grup
Ciba-Ceigy, i a 1924, amb el grup Sandoz.

La companyia està present a Espanya a través de les seves divisions Pharma,
Sandoz, Consumer Health i Vacunas & Diagnósticos.

Novartis España dirigeix la Regió Intercontinental de Nous Mercats (“Emerging
Growth Markets Region”, EGM). Comprèn més de 55 països, que constitueixen el
77% de la població mundial.

Situació inicial
Novartis desitjava enviar a la seva força de vendes un vídeo promocional amb la
presentació interna de les noves indicacions en insuficiència cardíaca i infart de
miocardi recent del seu fàrmac Diovan en el seu telèfon mòbil.

Solució implementada
Es va desenvolupar una adaptació al format 3GP, estàndard per als terminals
Nokia i Motorola de Movistar que feien servir els més de 370 responsables
comercials de Novartis a Espanya. Així mateix, es va reduir la mida de l’arxiu per
garantir una ràpida descàrrega i es va fer servir la plataforma de missatgeria per
a l’enviament dels missatges, a través de GSM .

Al tractar-se del primer enviament d’un vídeo promocional per al canal de vendes
que realitzava Novartis, el grup farmacèutic va enviar a la seva força de vendes
un SMS previ informant de l’enviament del vídeo. A continuació va enviar el
missatge WAP Push que realitza la descàrrega del vídeo en el telèfon, i una
vegada acabada, amb un sol clic es pot visualitzar la presentació del medica-
ment.

Beneficis
Millora de la imatge de la companyia entre els seus empleats.

Promociona el coneixement del medicament entre els seus comercials, la qual
cosa estimula les vendes del producte.
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Què entenem per mobilitat?
Mobilitat vol dir donar accés a les aplicacions i informació de l’empresa des de
qualsevol lloc i en tot moment. Va lligar als conceptes d’estar contínuament
accessible pels clients, proveïdors i col·laboradors. Tot això és possible gràcies
als nous terminals, que incorporen a les funcionalitats pròpies de la telefonia
mòbil més potència pel tractament de la informació de dades, i a les xarxes i
serveis de telecomunicacions que han augmentat considerablement les presta-
cions per a la transmissió de dades a preus assequibles

Quin són els objectius de la mobilitat?
La mobilitat permet bàsicament donar accés a permanent a les aplicacions críti-
ques pel negoci de l’empresa des de qualsevol lloc, a qualsevol hora i en un
entorn cada vegada més global. Per aquest motiu, els objectius de les aplica-
cions de mobilitat són:

Augmentar la productivitat dels empleats;
Millorar la satisfacció dels clients;
Eliminar les barreres d’espai i horari;
Estalviar costos;
Tenir disponible l’accés permanent a la informació en temps real per prendre 
decisions.

Quines empreses han de pensar en adoptar aplicacions de mobilitat?
Les aplicacions de mobilitat estan disponibles per a tots els sectors i requeri-
ments propis de les empreses. Hi ha des de solucions verticals específiques per
a una aplicació determinada, fins a solucions transversals aplicables a empreses
de qualsevol mida i sector. En general, podem solucions de mobilitat per aplica-
cions tant diverses com:

Automatització de forces de vendes;
Gestió de flotes i localització de persones, vehicles, maquinària i mercaderies;
Transport i missatgeria;
Equips de manteniment i assistència tècnica;
Presa de dades de camp (estadística, lectura de comptadors, etc.)
Accés a informació de comandament per a directius;
Seguretat (alarmes, televigilància, etc.)
Aplicacions de telecontrol i telecomandament d’equips tècnics.

A quines àrees de l’empresa són aplicables solucions de mobilitat?
Les solucions de mobilitat es poden aplicar a qualsevol àrea de l’empresa.
Evidentment, aporten més valor quan s’apliquen per automatitzar els processos
que afecten al personal o equipaments que han d’estar desplaçats, però també
es poden obtenir guanys importants en la seva aplicació en l’automatització de
processos administratius, d’accés mòbil al correu electrònic i a l’agenda. En tots
els casos, caldrà fer una anàlisi interna que identifiqui els processos que poden
ser mobilitzats i determini els objectius a assolir i els beneficis esperats.

Una Pime pot adoptar solucions de mobilitat?
Les Pimes, per la seva mida, són les empreses que més es poden beneficiar amb
la implantació de solucions de mobilitat. Les dues raons principals són que els
permet ser molt més eficients i rendibles, i en segon lloc que els permet
compensar la seva mida, capacitant-les per arribar a més llocs, més lluny i en
molta més quantitat que si continuessin amb els seus procediments tradicionals.
A més els permet automatitzar procediments que permeten alliberar personal per
dedicar-lo a les tasques més crítiques pel procés de negoci.

FAQ8
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Quina grandària hauria de tenir la meva empresa per justificar l’adopció
d’una aplicació de mobilitat?
Les solucions de mobilitat són aplicables a qualsevol empresa, amb indepen-
dència de la seva mida. Els paràmetres que determinen la idoneïtat de la inversió
en aplicacions de mobilitat són el retorn de la inversió (ROI) i el cost total de la
solució (TCO). El primer ens indica els guanys que aportarà la inversió en mobi-
litat, i el segon els costos totals que representa la inversió (adquisició, manteni-
ment, operació, consums, etc.) La inversió ideal ha de ser aquella que tingui un
TCO assumible per a l’empresa i produeixi un ROI atractiu.

Es pot aplicar la mobilitat a qualsevol procés de la companyia?
Hi ha aplicacions per dotar de mobilitat qualsevol procés, però abans d’aplicar-
les cal fer una anàlisi detallada de la seva empresa i dels objectius que pretén
assolir. Les tecnologies de mobilitat són una eina de treball i no una moda.

Què és el Pla de Mobilitat?
Per garantir l’èxit en el procés d’adopció de serveis de mobilitat cal definir prèvia-
ment el Pla de Mobilitat que consisteix en aplicar una metodologia d’anàlisi
estructurada en cinc passos:

Identificar les aplicacions clau en el procés de negoci i per les que la seva 
mobilització comporta millores clares en la competitivitat.

Disposar de suport expert que ajudi a determinar els escenaris on implantar els
serveis de mobilitat, els recursos tècnics necessaris i els canvis organitzatius 
que implica, amb una anàlisi econòmica apropiada.

Identificar un escenari adequat i realitzar una prova pilot controlada.

Estendre l’experiència a d’altres àrees de la companyia; formar el personal i 
permetre l’ús dels dispositius mòbils tant per a finalitats pròpies de la seva 
tasca com per a usos purament particulars.

Ampliar l’experiència a tota la companyia.

Perquè cal permetre que els empleats facin ús dels dispositius de mobilitat
per a usos particulars?
Perquè facilita l’aprenentatge i millora la percepció i valoració que els usuaris
tenen sobre aquesta tecnologia. És un dels accelerants en el procés d’implan-
tació de les tecnologies de mobilitat. Una vegada estigui ben establerta, també
actuarà com a barrera de retenció i fidelització dels empleats.
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Com es pot millorar la relació amb els clients?
L’adopció de tecnologies de mobilitat permet enfocar de nou el mode en que les
empreses es relacionen amb els seus clients. En primer lloc, quan s’automatitza
i es dota de solucions de mobilitat a la força de vendes o als departaments
tècnics de camp, es millora la percepció del client sobre el servei que se li està
donant i augmenta l’eficàcia amb que és atès.

En segon lloc, la introducció d’aplicacions de mobilitat, permet crear nous canals
d’atenció al client i de comercialització de serveis:

Ús del missatges curts de text per enviar notificacions, recordatoris, serveis 
d’alerta, etc.

Efectuar campanyes de màrqueting o promocions amb l’enviament de 
missatges de text, multimèdia  o amb la descàrrega de continguts audiovisuals.

Oferir informació de productes i serveis o realitzar operacions bàsiques amb el
terminal mòbil.

Serveis de pagament per descàrregues de continguts o accés a serveis de 
comunicació (xats, contactes, cites...)

Posar en funcionament aplicacions d’identificació: pagament des del mòbil, 
control d’accessos, etc.

Serveis de pagament periòdics: descàrrega de continguts, subscripcions, 
accés a serveis de TV, vídeo o música sobre el mòbil, etc.

Com es pot ser més eficient?
Aplicant solucions de mobilitat que millorin la gestió i la productivitat interna de
l’empresa:

Gestió de rutes: localitzar empleats, vehicles i gestionar millor els 
desplaçaments;

Gestió de la informació corporativa: dades de clients, documents, catàleg de 
productes, informació d’incidències, etc.

Gestió de les tasques en mobilitat: actualització de la informació que generen 
els empleats en mobilitat i integració amb les dades centrals de l’empresa, 
previsió de transaccions, comandes o facturació, etc.

Consulta i gestió del correu electrònic.

Qui em pot ajudar a adoptar una solució de mobilitat?
És important recórrer al suport d’un expert en tecnologies de mobilitat, especial-
ment per a l’elaboració del Pla de Mobilitat, encara que també durant les fases
posteriors d’implantació i posta en marxa. Normalment es podrà sol·licitar suport
als departaments de Sistemes d’Informació propis de l’empresa externa que
gestioni la nostra plataforma informàtica,  o recórrer a consultors externs. Les
operadores de telecomunicacions i, especialment, els empreses que han desen-
volupat aplicacions de mobilitat són també un bon suport.
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Quines actuacions asseguren l’èxit de la implantació d’un servei de mobilitat?
Per implantar amb èxit una solució de mobilitat cal tenir presents un conjunt de
recomanacions:

Només s’han de mobilitzar els processos que aportin realment valor o millores
clares en la productivitat.

Planificar abans d’actuar.

Tenir  present l’entorn de l’empresa on s’ha d’implantar la solució, els seus 
processos i els sistemes.

Demanar i obtenir la visió dels clients sobre com millorarien l’empresa i els seus
processos.

Disposar de suport d’un expert especialistes en mobilitat.

Definir  bé els objectius que es volen assolir i els beneficis que s’esperen.

Fixar una mètrica apropiada que permeti valorar en tot moment l’èxit i l’estat 
d’avançament i d’acceptació de la solució.

Formar als usuaris.

Facilitar l’ús dels dispositius mòbils per a usos particulars.

Seguir un procés continu de millora: identificar noves àrees i processos que 
poden ser mobilitzats.

Quan em pot costar desenvolupar una aplicació de mobilitat?
Dependrà en cada cas de l’aplicació en sí, el cost dels dispositius i del nivell d’in-
tegració que es desitgi amb els sistemes informàtics corporatius. Les inversions
han d’estar acotades tant per la capacitat de l’empresa com pel retorn esperat de
la inversió a efectuar. Però en qualsevol cas, sempre estarà disponible l’opció
d’utilitzar un proveïdor de serveis que ja disposa del maquinari i de les aplica-
cions necessàries que ens interessa implantar i ens cedeix l’ús a canvi d’unes
quotes per usuari.

En quan de temps puc amortitzar una inversió en mobilitat? 
Si l’opció és la de desenvolupar un projecte a mida de serveis mòbils, si s’ha
efectuat una anàlisi correcta dins del Pla de Mobilitat, els retorns de la inversió
solen estar per sota dels 12 mesos. 
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2G
Sistema de telefonia mòbil digital desenvolupat per l’organisme internacional
ETSI (European Telecommunications Standards Institute) i pensat per a trans-
missió de veu i dades a baixa velocitat. Opera en les bandes de 900, 1800 i 1900
MHz i també és conegut com a GSM (Global System for Mobile Communication).

2,5G
Evolució del servei 2G que permet a les xarxes cel·lulars un ampla de banda més
gran que el GSM; també permet facturar per servei/volum d’informació. Rep el
nom de GPRS (General Packet Radio Service).

3G
Tercera generació de telèfons mòbils, suporta velocitat de transmissió de dades
de fins a 144 kbit/s sobre vehicles en moviment a gran velocitat, 384 kbit/s en
espais oberts d’extraradis i fins a 2 Mbit/s en situació de baixa mobilitat (interior
d’edificis). Permet suportar aplicacions sobre protocol IP (Internet Protocol), de
manera que és apte per oferir serveis multimèdia interactius. Aquesta tecnologia
es denomina UMTS (Universal Mobile Telecommunication System).

Aplicacions Java
Tecnologia desenvolupada per SUN  Microsystems i que està present a la majoria
dels terminals mòbils i que permet descarregar i executar en el terminal aplica-
cions interactives.

ASP
Un application service provider (ASP) és un model de negoci que consisteix a
proporcionar serveis informàtics a diversos usuaris sobre una xarxa de comuni-
cacions. En el sentit més habitual, significa proporcionar accés un programa
d’aplicació particular (per exemple, un servei de facturació) utilitzant una
connexió sobre una xarxa estàndard tipus Internet.

Back-office
És la part de les empreses on es realitzen les tasques destinades a gestionar la
pròpia empresa i amb les quals el client no necessita contacte directe. Per
exemple: els departaments d’informàtica i comunicacions, els de recursos
humans, el de comptabilitat, etc.

Banda ampla
Transmissió de dades en la qual s’envien simultàniament diversos elements d’in-
formació amb l’objectiu d’incrementar la velocitat de transmissió efectiva.
Algunes de les variants dels serveis de línia d’abonat digital (de l’anglès Digital
Subscriber Line, DSL) són de banda ampla en el sentit que la informació de
dades s’envia per un canal i la veu per un altre, però compartint el mateix cable.

Bluetooth
Tecnologia que permet la connexió sense fils entre dispositius que estiguin dotats
d’aquesta tecnologia. Permet la connexió del telèfon mòbil amb un PC, mans
lliures d’un cotxe, etc. Permet sincronitzar dades com agenda del telèfon,
connexió a Internet, descàrrega de fitxers, etc.

Cel·la
En telefonia mòbil, àrea coberta per una estació base. Per aquest motiu a la tele-
fonia mòbil també se la coneix com a telefonia cel·lular.

GLOSSARI9
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Codis Bidi o 2D
Codificació bidimensional que s’associa a un element físic (quadre en una expo-
sició, monument turístic, etc.) i que permet, per exemple, que un usuari el foto-
grafiï amb el seu terminal mòbil i l’enviï a un servei central que, en resposta, li
trametrà una informació sobre l’objecte associat al codi 2D.

Continguts Mòbils
Servei de descàrrega de continguts multimèdia des de terminals mòbils.

Dispatching 
És un procediment per assignar recursos, ja siguin tècnics o vehicles a clients.
Pot fer referència a qualsevol industria, principalment de serveis, com ara taxis,
transportistes, serveis d’emergència, així com serveis comercials del tipus elec-
tricista, reparadors, tècnics de manteniment, etc. L’assignació es pot fer seguint
diversos criteris, el més comú dels quals és per proximitat a la ubicació assenya-
lada pel client.

Espectre radioelèctric
Distribució d’energia de les ones electromagnètiques. Diversos Organismes inter-
nacionals i l’Administració Pública són els responsables de regular-ne el seu ús,
dividint-lo en bandes de freqüència que s’assignen a diversos usos: radiodifusió,
TV, telefonia mòbil, radar, etc.

GPS: 
(Global Positioning System) és un sistema de navegació per satèl·lit que permet
saber amb molta precisió la pròpia situació geogràfica i l’hora de referència amb
gran exactitud en gairebé qualsevol lloc de la Terra o en una Òrbita de la Terra.

Hipervincle 
Veure “link” en aquesta mateixa secció.

Hotspot
És una zona de cobertura WiFi, en la que un o més d’un punt d’accés (access
point) proporcionen serveis d’accés a Internet a través d’un Proveïdor de Serveis
d’Accés Sense Fils a Internet (Wireless Internet Service Provider). Els hotspots es
troben en llocs públics com aeroports, biblioteques, centres de conferències,
cafeteries, hotels, etc. Aquest servei es pot oferir de manera gratuïta no pagant
una quantitat en funció dels proveïdor (pagament per accés, abonament, targetes
prepagament, etc.)

HSDPA
(High Speed Dowlink Packet Access), evolució del servei UMTS que fa servir
noves modulacions per millorar l’ús de l’espectre radioelèctric. Permet incre-
mentar les velocitats de transmissió de dades fins a un pic teòric de 14 Mbit/s en
una cel·la (típicament 3,6 Mbit/s de baixada de dades des d’Internet per usuari).
Serveis per donar serveis de banda ampla en el mòbil (ADSL-mòbil).

HSUPA 
(High Speed Uplink Packet Access), evolució del servei UMTS que fa servir noves
modulacions per millorar l’ús de l’espectre radioelèctric. Permet incrementar les
velocitats de transmissió de dades cap a Internet fins a valors típics de  5,76
Mbit/s. Serveis per donar serveis de banda ampla en el mòbil (ADSL-mòbil).

Identificació de la trucada 
visualització de la identitat del número de telèfon des del que s’està rebent una
trucada en la pantalla del Terminal.
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kbit/s
Unitat de mesura de la capacitat d’un canal de comunicació per a la transmissió
de dades; equival a l’enviament de 1024 bits d’informació per cada segon.

Link
(hipervincle)és una referència a un document d’hipertext o a qualsevol altre
recurs. Com a tal, és similar a una citació literària. Combinat amb una xarxa de
dades i un protocol d’accés adient, un ordinador pot obtenir el recurs referenciat.
Els hipervincles són part dels fonaments de la World Wide Web creada per Tim
Berners-Lee. Hi ha moltes formes de mostrar enllaços en una pàgina web, una de
les més comunes és encastar-los en el text.

M-business
Es refereix a les aplicacions de màrqueting i comercialització de servei que es
realitzen sobre la base de l’ús de serveis de mobilitat.

Mbit/s
Unitat de mesura de la capacitat d’un canal de comunicació per a la transmissió
de dades; equival a l’enviament de 1.048.576 bits d’informació per cada segon.

MMS
Servei de missatgeria que permet als usuaris intercanviar missatges multimèdia
amb d’altres usuaris; aquests missatges poden estar composats per continguts
multimèdia, com imatges, àudio, vídeo, o links cap a continguts a Internet.

Multimèdia
Continguts que incorporen informació de text, imatges, so, icones ó vídeo.

NFC
(Nera Field Communication) etiquetes electròniques que permeten transmetre
informació d’identificació del terminal quan estan en la proximitat d’un dispositiu
lector. Són apropiades per identificar terminals i fer pagaments.

Opt-in
Consentiment exprés per part de l’usuari per rebre informació comercial d’acord
amb els seus gustos.

Opt-out
Opció de deixar de rebre informació i causar baixa en la llista o base de dades.

PDA
(Personal Digital Assistant) dispositiu portàtil que ofereix funcionalitats com
emmagatzematge de contactes, gestió d’agenda i tasques, calendari, correu
electrònic i, progressivament, comunicacions telefòniques, GPS i connexió
Internet.

Pla de numeració privat
Pla de numeració únic que integra tant les línies mòbils com les extensions fixes
del client; aquest numeració sol ser curta (de 3 a 5 xifres) i permet definir un
mateix número per l’extensió fixa que pel telèfon mòbil només canviant la primera
xifra (per exemple: 61234 pel mòbil i 71234 per l’extensió fixa del mateix usuari).

Portal Mòbil
Servei d’informació amb continguts dirigits a usuaris que hi accedeixen amb
dispositius i telèfons mòbils.
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Protecció end-to-end
Sistema que permet encriptar la comunicació entre els dos extrems, de manera
que queda protegida davant de qualsevol atac extern que es pugui produir en el
canal de comunicació (no pot ser escoltada, alterada ni suplantada). 

Pull
Campanyes de màrqueting iniciades pel consumidor que fa servir el mòbil com a
eina per contestar a comunicacions realitzades en d’altres mitjans (web, TV,
radio, premsa, pack promocional, material en punt de venda, etc.)

Push
Campanyes iniciades per l’anunciant que envia missatges publicitaris a una base
de dades, pròpia o de tercers, de destinataris, els quals prèviament han donat el
seu consentiment per rebre aquestes comunicacions, amb la finalitat d’obtenir
certa reacció per part del receptor a través de múltiples canals (web, números
curts, línies 900, adreces email, etc.)

Roaming
Representa la possibilitat de fer i rebre trucades des de l’estranger.

SMS
(Short Message Service) és un servei disponible en els telèfons mòbils que
permet l’enviament de missatges curts (també coneguts com a missatges de
text) entre telèfons mòbils, telèfons fixes i altres dispositius de mà. SMS fou
dissenyat originàriament com una part de l’estàndard de telefonia mòbil digital
GSM, però en l’actualitat està disponible en una àmplia varietat de xarxes,
incloent les de tercera generació 3G.

SMS-MMS Push
Modificació del servei d’enviament de missatges curts de text (SMS) o de contin-
guts multimèdia (MMS) que permet l’enviament automàtic d’informació al
terminal de l’usuari amb un mínim d’intervenció per part d’aquest.

SMS Premium 
servei que ofereixen les operadores de comunicacions mòbils per a l’enviament
de missatges curts de text SMS des de telèfons mòbils a un número curt de
quatre xifres; permet donar servei de valor afegit a través de SMS sobretarificats
a través d’un repartiment d’ingressos entre l’operadora i l’empresa que dona el
servei.

Streaming
Transmissió de continguts multimèdia sobre una xarxa de comunicacions en una
seqüència de paquets que són interpretats i que l’aplicació de visualització
mostra a l’usuari en temps real a mida que van arribant els paquets d’informació.

WAP
(Wireless Application Protocol) estàndard de la industria per a l’accés a Internet
des de terminals de telefonia mòbil.

WAP-Push
Modificació del servei de navegació Internet des de terminals mòbils WAP que
permet l’enviament automàtic d’informació multimèdia al terminal de l’usuari amb
un mínim d’intervenció per part d’aquest. Bàsicament, és un missatge codificat
que inclou un link a una adreça WAP.
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WiFi
(Wireless Fidelity) és una marca per a un conjunt d’estàndards de compatibilitat
per a comunicacions per a xarxes locals sense fils (WLAN). Les comunicacions
són a través d’ones de ràdio de curt abast, que pel fet d’estar codificades no
interfereixen entre si, i la seva potència és molt baixa. El radi de cobertura d’un
senyal sense fils pot arribar teòricament fins a 300 metres, però la disposició dels
equips, parets, etc, fa que el senyal pugui arribar als 100 metres.

WiMAX
(Worldwide Interoperability for Microwave Access), és una tecnologia que permet
realitzar transmissions de dades sense fils com ho fan altres tecnologies però
aquesta permet fer-ho a distancies molt superiors a les tecnologies sense cables
actuals, com per exemple la tecnologia Wi-Fi, ja que és capaç de proporcionar
accés concurrents en àrees de fins a 48 km de radi i a una velocitat que pot
arribar fins als 70 Mbit/s.

Xarxa Privada Virtual
Família de serveis orientats a facilitar l’ús i a controlar els costos de la telefonia
mòbil en l’entorn corporatiu.
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ACC1Ó
Agència del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, neix de la inte-
gració del CIDEM i el COPCA. La seva voluntat és la de millorar la prestació de
serveis i el suport estratègic a l’empresa catalana, potenciant el foment de la
innovació i la internacionalització, així com estimulant  un canvi de cultura empre-
sarial basat en una política d’acompanyament a l’empresa i de prestació de
serveis integral:

http://www.acc10.com/

AETIC
És la “Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones de España”, resultat de la fusió entre la “Asociación
Nacional de Industrias Electrónicas y de Telecomunicaciones (ANIEL)” i la
“Asociación Española d’empresas de Tecnologías de la Información (SEDISI)”.

http://www.aetic.es

Barcelona Mèdia
Centre d’Innovació, és un centre tecnològic que es dedica a la recerca aplicada
en l’àmbit de la indústria de la comunicació i a la transferència de coneixements
i de tecnologia a la indústria d’aquest sector:

http://www.barcelonamedia.org/ca

Blackberry
Fabricant de dispositius mòbils especialitat en solucions de mobilització de
correu i aplicacions:

http://www.blackberry.com/
http://www.blackberry.com/solutions/cross_industry/index.shtml
https://www.blackberry.com/ThirdParty/search.jsp
http://www.blackberry.com/select/ask/
https://www.blackberry.com/SolutionsGuide/index.do

Cambra de Comerç de Barcelona
Institució que treballa per millorar els resultats de les empreses per partida doble:
d’una banda, ofereix serveis que les empreses poden utilitzar de forma individua-
litzada i, de l’altra, du a terme actuacions d’interès general que afavoreixen la
promoció de l’activitat econòmica i empresarial del país i que, indirectament,
també afavoreixen cadascuna de les empreses:

http://www.cambrabcn.org

Camerfirma 
Entitat de certificació digital

http://www.camerfirma.com/

ENLLAÇOS D’INTERÈS10
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Càtedra Telefónica/UPC 
Té per objectius analitzar i investigar la Societat del Coneixement sota un enfoca-
ment ampli, a nivell nacional i internacional, centrant el seu interès en els canvis
que afectessin a les tecnologies, a les persones, a les organitzacions, al treball i
al conjunt de les relacions socials; s’inclou el link cap a l’estudi “TecnoPyme.cat.
Los retos tecnológicos de la Pyme Catalana”:

http://www.upc.edu/web/CatedraTelefonicaUPC/index_ca.html
http://www.upc.edu/web/CatedraTelefonicaUPC/docs/TecnoPIME%20(web).pdf

CEDETEL
Centro de Innovación en Movilidad és una iniciativa empresarial promoguda per
Microsoft juntament amb Indra, Siemens i Thales, i amb el suport de la Junta de
Castilla y León a través de CEDETEL. Relació d’aplicacions de mobilitat:

http://www.cedetel.es/files/cmi/aplicaciones.asp

CMT
La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions té per objecte l’establiment i
supervisió de les obligacions específiques que hagin de complir els operadors en
els mercats de telecomunicacions i el foment de la competència en els mercats
dels serveis audiovisuals, conforme al previst per la seva normativa reguladora, la
resolució dels conflictes entre els operadors i, si s’escau, l’exercici com òrgan
arbitral de les controvèrsies entre aquests:

http://www.cmt.es

Domini punt cat 
El domini .cat, és un domini genèric com el .com o el .org, però  adreçat especí-
ficament a la comunitat lingüística i cultural catalana a Internet.

http://www.domini.cat

EITO
European Information Technology Observatory, ofereix informes online sobre les
tecnologies de la informació i les Comunicacions (TIC), així com sobre el marcats
dels Consumidors d’Electrònica europeus (EU25, Norway, Switzerland) i de set
mercats clau internacionals:

http://www.eito.com

Elteumòbil 
És el nom de la campanya que s’impulsa des de la Generalitat de Catalunya per
promoure la telefonia mòbil en català. Informa dels terminals que hi ha en català
actualment al mercat i mitjançant quines operadores es poden adquirir, i  també
permet conèixer quins serveis i aplicacions de la Generalitat de Catalunya i de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió Interactiva poden ser utilitzats amb el
mòbil:

http://www.elteumobil.cat/
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FOBSIC
Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya, és una
entitat privada creada amb la finalitat d’ajudar els agents socials, especialment
les administracions públiques, en la presa de decisions relatives al desenvolupa-
ment de la societat de la informació i del coneixement a Catalunya:

http://www.fobsic.net/

Forrester (Europe’s 2005 Enterprise Telecom Outlook – juliol 2005)
estudi sobre l’ús del correu mòbil en les empreses:

http://www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,37241,00.html

Fundació Barcelona Digital
Centre tecnològic de les TIC, promou la generació i millora de coneixement
tecnològic i la seva corresponent aplicació i difusió per al creixement del sector i
el desenvolupament de la Societat de la Informació tant en l’àmbit empresarial
com a social:

http://www.bcndigital.org/ca/index.php

Fundació Orange
Forma part del Grup France Telecom; el seu objectiu és afavorir la comunicació i
la creació de vincles entre les persones, fent un esforça especial en els col·lectius
amb barreres de comunicació i participació:

http://www.fundacionorange.es/

Fundetec
La Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad  té per
objectiu impulsar l’adopció i l’ús generalitzat de les TIC per part dels ciutadans,
empreses i institucions, i incrementar la penetració d’Internet en les llars i en la
petita i mitjana empresa:

http://www.fundetec.es

Gartner (ITXpo 2005) – Strategic Planning Assumptions 
estudi sobre mobilització de recursos en les empres.

http://www.gartner.com/DisplayDocument?ref=g_search&id=487302&subref=sim
plesearch

I2Cat 
L’entitat promou el desplegament de serveis i aplicacions de banda ampla des de
les comunitats de recerca i innovació impulsant el desplegament d’infraestruc-
tures i serveis experimentals per part dels operadors de telecomunicacions,
l’Administració o les empreses:

http://www.i2cat.cat/
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Internet Solidària: 
Té per objecte promoure la societat de la informació i combatre el desequilibri
digital d’oportunitats i d’igualtat entre aquells col·lectius amb major discriminació
social i menys recursos econòmics, i alhora vetllar pel reciclatge i l’eliminació
d’ordinadors, programari, fotocopiadores, centraletes telefòniques, equips de so,
antenes i d’altres residus informàtics i tecnològics:

http://www.sisoscat.org/

Josep Valor Salvatier (Movilforum, IESE 23/11/2006) – “La adopción de aplica-
ciones móviles en las pymes”:

http://webprofesores.iese.edu/valor/docs/jvalor-movilforum-06.pdf

LOCALRET 
És el Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions
i de les noves tecnologies format, en aquests moments, per 800 ajuntaments de
tot el territori català, que agrupen més del 99% de la població de Catalunya, així
com per les dues entitats municipalistes catalanes: l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya:

http://www.localret.cat

Micmovilidad
Centre Microsoft + CEDETEL d’innovació en mobilitat:

http://www.micmovilidad.es/portal/Movilidad/AplicacionesenMovilidad/tabid/68/
Default.aspx

Microsoft Windows Mobile
Portal sobre al mobilitat en l’entorn Windows, amb aplicacions, dispositius i
casos pràctics:

http://www.microsoft.com/spain/windowsmobile/GPS/default.mspx

Movilforum
Presentació amb dades interessants sobre hàbits dels usuaris mòbils i diverses
aplicacions relacionades amb la mobilitat (a destacar la descripció l’aplicació de
codis bidimensionals –Bidis– que permeten identificar elements mitjançant l’ús
de codis en dos dimensions: quadres en una exposició, monuments turístics,
etc.) :

http://soporte.movilforum.com/eventos/eventosPasados.php
http://soporte.movilforum.com/eventos/20080626.php?param=documentacion

Movistar 
Operador de serveis de telecomunicacions mòbils; link cap a la selecció d’aplica-
cions per al mòbil:

http://www.movistar.es
http://movistar.handango.com/home.jsp?siteId=2019
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Network World and Research Concepts (March 2005 survey – K. Shaw) 
Anàlisi sobre l’estat d’adopció de tecnologies de mobilitat en empreses:

http://www.networkworld.com/best/2005/022805testsside2.html

OCDE
Organization for Economic Cooperaction and Developement (OCED) disposa
d’una gran quantitat d’informació sobre temes diversos que l’explota per ajudar
als Governs a treballar en contra d ela pobresa i afavorint el creixement econòmic
i l’estabilitat financera. També vetlla perquè la dimensió mediambiental sigui
presa en consideració en les polítiques de desnvoluopament econòmic i social.
S’hi poden trobar nombrosos estudis sobre economia, innovació i societat del
coneixement:

http://www.oecd.org

Orange
Operador de serveis de telecomunicacions mòbils; link cap a la selecció d’aplica-
cions i programa de partners amb solucions sectorials:

http://www.orange.es
http://empresas.orange.es/empresas/sectores_y_partners/catalogo_de_solu-
ciones/

PIMESTIC
És el pla d’actuació del govern de la Generalitat de Catalunya, impulsat conjun-
tament per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI)
i pel Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), per promoure
les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l’empresa catalana:

http://www.pimestic.cat/

Red.es
És l’entitat pública empresarial adscrita Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (MITyC) encarregada d’impulsar el desenvolupament de la Societat de
la Informació a Espanya i executar projectes d’acord a les prioritats estratègiques
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información (SETSI) interactuant amb Comunitats Autònomes, Diputacions, Ens
Locals i el sector privat en matèria de tecnologies de la informació i comunica-
cions (TIC):

http://www.red.es
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Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació 
Organisme de la Generalitat de Catalunya que té per objecte, entre d’altres
funcions, impulsar la integració de les tecnologies de la informació en tots els
àmbits de la societat catalana, impulsar el sector de les tecnologies de la infor-
mació i les comunicacions a Catalunya a través d’iniciatives orientades a incre-
mentar-ne el valor afegit, fomentar-ne la innovació i el coneixement especialitzat
i coordinar les polítiques de promoció del sector, promoure la creació a Catalunya
de les infraestructures de telecomunicacions adequades per fer arribar a la ciuta-
dania, les empreses i les administracions públiques els serveis avançats de
comunicacions electròniques:

http://www.gencat.cat/societatdelainformacio

Seven
Serveis de correu en mobilitat:

http://www.seven.com/

Vodafone
Operador de serveis de telecomunicacions mòbils; link cap al seu catàleg de
solucions de mobilitat:

http://www.vodafone.es
http://www.vodafone.es/empresas/servicios/mobile_solutions_catalogue/index.jsp

Xarxa de telecentres de Catalunya
Espais orientats al desenvolupament de processos integrals d’alfabetització
digital i d’accés a les noves tecnologies, dotat d’equipament informàtic i ajuda
personalitzada:

http://www.xarxa365.cat
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Des de la popularització del servei de telefonia mòbil, i en especial des de l’ines-
perat èxit del servei d’enviament de missatges curts de text, s’ha vingut produint
una evolució tecnològica continuada en el sentit de dotar als terminals mòbils
de capacitats per a la transmissió de dades. Sempre per oferir velocitats supe-
riors que permetin descarregar imatges, música i jocs i, en les més recents tecno-
logies, visualitzar des del mòbil programes de TV i d’altres continguts multimèdia
en temps real.

Els serveis de telefonia mòbil, però, encara continuen sent la principal raó del
negoci i el servei de més valor per als usuaris, i el que més fan servir. Per aquesta
raó, també ha experimentat un procés d’agregació de funcionalitats i millores que
l’han anat sofisticant, tant des del punt de vista tecnològic com de les facilitats
de facturació i control de la despesa, en especial per a empreses que tenen flotes
de telèfons mòbils.

Tot això ha vingut suportat per un procés d’evolució tecnològica que ha permès
augmentar considerablement les facilitats i prestacions de les diferents genera-
cions de tecnologies. En el quadre següent es mostra quina ha estat aquesta
evolució i el que han anat aportant una rere l’altra:

ANNEX: SERVEIS MÒBILS11

11.1.EVOLUCIÓ DE LA TECNOLOGIA MÒBIL

És el sistema de telefonia mòbil digital més
estès a nivell mundial i actualment està en
ús per tots els operadors europeus; va
substituir els antics terminals analògics i va
suposar la ràpida popularització del servei
de telefonia mòbil (a nivells que ningú
s’esperava). Tècnicament es coneix amb el
nom de GSM (Global System for Mobile
Communications)

Permet augmentar la velocitat de transmissió
de les comunicacions mòbils, millorant les
prestacions de la generació anterior. Permet
la facturació per servei/volum d’informació,
de manera que l’usuari només pagui pel
servei/quantitat de dades enviades o rebudes
i no pel temps de connexió. Aquest servei
es denomina GPRS (General Packet Radio
Service).

Aquest servei aporta capacitats de
transmissió elevades, equivalents a les
connexions ADSL domèstiques. Permet l’ús
de connexió i navegació Internet a velocitats
adequades. El seu nom tècnic és UMTS
(3G) (Universal Mobile Telecommunication
System).

Representen una evolució del servei anterior,
suportant velocitats fins i tot superiors a les
dels ADSL domèstics. Permeten la navegació
per Internet i la descàrrega de continguts
de qualsevol tipus i mida, així com la recepció
en directe de TV i vídeo. Aquestes
tecnologies es coneixen com HSDPA (High
Speed Dowlink Packet Access) ó HSUPA
(High Speed Uplink Packet Access)

Serveix bàsicament per
serveis de veu, tot i que
admet transmissió de
dades a baixa velocitat.

Resulta més adequat per
a la transmissió de dades,
navegació tipus web (que
en mòbils s’anomena
WAP) i descàrrega de
continguts no massa
grans

Permet oferir serveis
multimèdia interactius i
noves aplicacions de banda
ampla      (videotelefonia i
vídeo conferència), així com
navegació per Internet i
descàrrega o visualització
de continguts multimèdia
(jocs, cançons, vídeo).

Serveis de banda ampla
sobre el mòbil (ADSL-
mòbil)

Telefonia de segona
generació (2G)

Telefonia de Segona
Generació i mitja
(2,5G)

Telefonia de tercera
Generació (3G)

Serveis d’alta
capacitat
(algun operador els
anomena 3,5G)

Evolució dels serveis
de telefonia mòbil

En què consisteix Serveis que suporta
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Els serveis de veu mòbil són els primers cronològicament en la seva aparició al
mercat i tenen per finalitat facilitar la comunicació permanent amb les
persones que s’han de desplaçar del seu lloc de treball. Posteriorment, han
evolucionat en el sentit d’augmentar les facilitats posades a disposició de les
empreses per al control de despesa: identificació dels usuaris propis, creació de
xarxes d’usuaris de manera que es puguin definir tarifes planes de grup, etc. En
línies generals podem descriure aquesta evolució en el sentit d’increment de
valor afegit pels usuaris:

11.2. SERVEIS DE VEU MÒBIL

Serveis bàsics Identificació de la trucada
de telefonia Ocultació de la identitat

Trucada en espera
Retenció de la trucada.
Multiconferència
Desviament de trucades
Avís de trucada
Avís de disponibilitat
Bloqueig de les trucades entrants i sortints
Resposta automàtica
Bústia de veu
Agenda telefònica
Missatges curts (SMS)

Serveis avançats Polsa i parla (push to talk)
de telefonia Targeta ECO

Targeta Dual
Serveis de dades i fax amb GSM
Rèplica dades emmagatzemament
SMS Gestió
Accés WAP
Posiciona
Control de consum

Serveis de xarxa Estructura de preus adaptada a l’entorn corporatiu
privada virtual Pla de numeració 

Funcionalitats avançades (Possibilitat de definir Usuaris
Virtuals; restricció de trucades entrats i sortints, 
nacionals o internacionals; definició de grups tancats 
d’usuaris; reencaminaments i desviaments; marcació 
abreujada).

Trucades personals (empleats)
Perfils horaris
Administració de la xarxa privada virtual

Serveis Possibilitat d’establir i rebre trucades des de l’estranger.
internacionals Les tarifes varien en funció dels acords de roaming que 
de telefonia l’operador tingui establerts amb cada país.

En cas de serveis avançats (xarxa privada virtual), els 
acords poden cobrir totalment o parcial els aspectes 
avançats que s’han descrit en funció dels acords

Va
lo

r 
af

eg
it
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El primer servei que va ser accessible als usuaris de mobilitat va ser el de tele-
fonia. Només uns quants pioners feien servir els seus terminals mòbils com a
punts de connexió dels seus PCs portàtils. La majoria dels usuaris es limitaven a
fer servir les connexions telefòniques, des de casa o l’hotel, per accedir als
serveis d’informació de les seves empreses, sempre a baixa velocitat. 

Amb l’aparició de les tecnologies de telefonia de segona, i en especial les de
tercera generació, els usuaris en mobilitat disposen de facilitats per
connectar-se de manera segura, fiable i, especialment, a alta velocitat  als
serveis d’Internet (navegació i descàrrega de continguts) i de connexió a la
xarxa corporativa de les empreses (aplicacions corporatives, tipus correu elec-
trònic, agenda, gestió de comandes, etc.)

Paral·lelament, en moltes ubicacions públiques (aeroports, hotels, biblioteques,
edificis de l’Administració), i fins i tot en espais oberts (ciutats digitals), han
aparegut operadors que ofereixen connexions a Internet inalàmbriques (mitjan-
çant tecnologies anomenades WiFi ). Aquests punts de connexió a Internet
s’anomenen hotspots i són bastant freqüents: molts funcionen per subscripció,
prepagament o també n’hi ha amb accés lliure (normalment en locals públics).
Representen un medi alternatiu de connectivitat.

D’aquesta manera, una persona que s’hagi de desplaçar per feina, disposa de
múltiples opcions de connectivitat. A nivell d’exemple, en la taula següent s’ha
representat un possible dia de feina d’un executiu qualsevol, en la que s’han
representat les diferents situacions en que es pot trobar durant un dia de treball
amb les opcions de connectivitat que pot tenir disponibles en cada cas:

11.3. SERVEI DE MOBILITAT EN DADES

A nivell de les empreses, els treballadors que fan ús de la mobilitat es poden
agrupar en categories, en funció de la intensitat de l’ús que en facin. En la taula
següent, a partir d’una classificació genèrica, s’indiquen les necessitats d’equi-
paments i serveis que tenen aquests usuaris en mobilitat.

casa taxi aeroport avió tren Oficines Rest. taxi oficina hotel
client

TECNOLOGIA D’ACCÉS DISPONIBLE EN FUNCIÓ DE LA UBICACIÓ

ADSL Xarxa Connexió
corp. tel.

mòbil mòbil mòbil mòbil mòbil mòbil mòbil mòbil Mòbil

WiFi WiFi WiFi WiFi WiFi WiFi
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Treballador
d'oficines,
fàbrica o
magatzem

Lloc de treball
+ mobilitat
reduïda dins
de les
dependències
de l'empresa

Telefonia mòbil
+ Correu
electrònic +
agenda
electrònica

Ordinador
domèstic +
telèfon mòbil

Xarxa
corporativa +
accés Internet
domèstic +
telèfon mòbil

Help desk
estàndard

Teletreba-
lladors

casa

Telefonia
mòbil +
Correu
electrònic +
agenda +
totes les
aplicacions
corporatives

PC portàtil +
telèfon mòbil
+ impressora

accés Internet
domèstic +
telèfon mòbil

Help desk
24x7 + suport
accés i
seguretat

Categoria
tipus

Lloc des d'on
es connecten

Aplicacions
que fa servir
en mobilitat

Equipament

Tipus d'accés
utilitzat

Necessitats
de suport

Treballador
de carrer

Executius

Oficina +
casa +
viatges

Telefonia
mòbil +
Correu
electrònic +
agenda +
altres
aplicacions

PC portàtil +
 PDA +
telèfon mòbil

Xarxa
corporativa +
accés
Internet
domèstic +
telèfon mòbil
+ xarxes WiFi

Help desk
estàndard +
suport accés
i seguretat

Tècnics de
Sistemes
d'Informació

Oficina +
delegacions
+ casa +
mobilitat dins
de les
dependèncie
s de
l'empresa

Telefonia
mòbil +
Correu
electrònic +
agenda +
aplicacions
corporatives

PC portàtil +
telèfon mòbil

Xarxa
corporativa +
accés
Internet
domèstic +
telèfon mòbil
+ xarxes WiFi

Help desk
estàndard +
suport accés
i seguretat
(incl. fora
horari laboral)

Venedors i
Tècnics de
camp

Oficina + seus
clients + casa
+ viatges

Telefonia mòbil
+ Correu
electrònic+
agenda +
aplicacions
corporatives

PC portàtil +
telèfon mòbil +
PDA

Xarxa
corporativa +
accés Internet
domèstic +
telèfon mòbil +
xarxes WiFi

Help desk
24x7 + suport
accés i
seguretat
(inclús fora
horari laboral)

Teletreballador
complert

Treballador
sedentari

Treballador
a jornada
extensiva

Teletreballador
parcial



GUIA D’EMPRESA76

Les aplicacions mòbils més comunes utilitzades en mobilitat són les següents
(dades de l’estudi “MNCs and mobility: ten important messages for service provi-
ders” – Ovum, july 6, 2006):

En aquest entorn i, en especial, com a conseqüència de les experiències posi-
tives que s’han anat enregistrant en el temps, les empreses necessiten que els
serveis que ofereixen les operadores de telecomunicacions vagin més enllà
de la simple connectivitat per passar a oferir una gestió complerta, extrem a
extrem, de tot el servei. Seguint aquesta línia, el servei de les operadores ha
evolucionat en el sentit d’oferir molt més valor per als clients:

Aplicacions gestionades per l’operador de xarxa mòbil:
Veu integrada (mòbil + fixa corporativa);
Vídeo integrat (capacitat de fer videotrucades i descàrrega de continguts 
multimèdia); 
Directori unificat;
Protecció davant d’atacs informàtics;
Sistemes antivirus i antispam en xarxa;
Gestió de les còpies de seguretat (Back-up) dels dispositius en mobilitat.

Gestió de polítiques:
Control de costos;
Seguretat (ús de xarxes privades virtuals, autenticació dels usuaris, protecció 
d’intrusió);
Gestió del software (clients de missatgeria, correu electrònic i aplicacions de 
col·laboració);
Suport a l’usuari (nivells de servei i d’atenció help-desk).

Donada l'extensió dels serveis
de mobilitat dins de les
empreses, de la complexitat
d'entorns a gestionar (diversi-
tat de llocs i tecnologies de
connexió), les empreses
demanden als operadors de
xarxes mòbils serveis avan-
çats de gestió complerta del
servei de mobilitat.

Quines aplicacions mòbils de dades utilitza actualment la seva empresa o té pensat utilitzar?

Oficina mòbil / correu electrònic mòbil

Automatització de la força de vendes

Màquina a màquina

Automatització del servei

Enviament / comanda i control

Altres aplicacions basades en localització

Seguiment i gestió de la flota

Gestió de la cadena de subministrament

Màrqueting mòbil

Altres

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Utilitzat habitualment

No utilitzat ara però tenen previst
fer-ho el pròxims dos anys

No utilitzat i sense previsió de fer-ho

NS / NC

Font: Ovum / EVUA

APLICACIÓ DE DADES MÒBILS
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Facilitar l’accés en múltiples entorns i circumstàncies:
Des de la línia telefònica (per exemple, des de casa o un hotel);
WiFi públic o d’accés per abonament (en edificis públics, hotel, mitjans de 
transport, oficines del client);
Connexions de banda ampla fixa (ADSL), normalment domèstiques;
Des la xarxa corporativa, ja sigui a la seu de treball o en qualsevol altra on 
estigui desplaçat;
Dades mòbils: des de telèfons i dispositius avançats (Windows Mobile ó 
Blackberry).

Estar localitzable en
tot moment quan
estigui fora de l’oficina

Com a conseqüència, les tendències actuals en mobilitat són:

Xarxa única: contractar els serveis d’un operador de xarxa mòbil que ofereixi
solucions per a tots els possibles entorns de connectivitat: des de terminals fixes
i mòbils amb qualsevol dels entorns d’accés que els usuaris puguin necessitar.

Arquitectura d’aplicació integrada: dissenyar les aplicacions informàtiques
perquè puguin ser utilitzades des de qualsevol tipus de terminal i en qualsevol
circumstància de mobilitat.

Dispositius universals: disposar d’un únic terminal per accedir a totes les apli-
cacions, en qualsevol circumstància de mobilitat i fent servir qualsevol dels
mitjans d’accés disponibles en cada moment.

Tendència a concentrar en un únic proveïdor:

Serveis d’accés remot;
Serveis gestionats de xarxa;
Software de seguretat, gestor de connexions i consola de gestió.

NECESSITATS DE L’USUARI FINAL

Accessibilitat:

Veu mòbil
SMS/MMS
Correu mòbil

Facilitat de treball
Senzill d’utilitzar

Correu electrònic  
amb fitxers adjunts
Accés corporatiu a 
les aplicacions i a les 
dades
Accés al servei de 
telefoni corporativa 
(veu sobre la xarxa IP)
Continguts multimèdia

Productivitat i
rendibilitat

Automatització de la
força de vendes
Manteniment
Logística
Gestió de la relació 
amb el client

Treballar en qualsevol
lloc de manera
confortable, com si
estigués a l’oficina

Ser més eficient i ràpid
en el la seva feina diària,
en qualsevol moment i
en qualsevol lloc
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EQUIPAMENT EN MOBILITAT

En el quadre següent es presenta un resum de les ofertes comercials que es
poden trobar en el mercat a dia d’avui:

Terminals 
mòbils

PCs portàtils +
dispositius de
mobilitat

Movistar: TP 3,5G
Vodafone: TP 3G
Orange: TP 3G

Movistar: Tarifa Diaria
Vodafone: TP Diaria
Orange: TP Diaria 3G

Movistar: TP 3,5G sin
límites
Vodafone: TP 3G Premium
Orange: TP 3G Plus

1 GByte/mes
(1 mil·lióde caràcters
al mes)

Movistar: 10 MByte
Resta: 1 GByte/mes

Movistar: il·limitat
Resta: 5 GByte/mes

Tarifa Plana
1 GByte/mes

Tarifa Plana
Diària
1 GByte/mes

Tarifa Plana
5 GByte/mes

Servei

alta gratuïta
 quota mensual fixa
el tràfic que superi la 
quota es factura per 
MByte (milers de 
caràcters) d’excés

alta gratuïta
quota mensual fixa 
reduïda + quota per dia
de connexió (fracció 24
hores) + facturació pel
tràfic que superi la 
quota (es factura per 
MByte d’excés)

alta gratuïta
quota mensual fixa
Vodafone + Orange: el
tràfic que superi la 
quota es factura per 
MByte

Denominació comercial Tràfic inclòs Tarificació

SERVEIS DE MOBILITAT COMECIALS ACTUALS
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El correu mòbil permet alliberar a l’usuari de l’ordinador de sobretaula, perme-
tent-li l’accés al seu correu electrònic en mobilitat.

Sempre que per la seva estructura o activitat en l’empresa part dels seus
empleats estiguin en situació de mobilitat, cal adoptar solucions d’accés al
correu electrònic en mobilitat. Actualment, s’ha convertit en una fita equivalent a
la introducció de les comunicacions mòbils de veu.

Les millores de productivitat i en la satisfacció dels empleats degudes a la intro-
ducció d’un servei de correu mòbil en mobilitat es poden resumir en els següents
punts:

Disposaran de la informació actualitzada amb independència de la seva 
ubicació, facilitant:

La presa de decisions;
L’assignació de prioritats a la seva feina.

Podran fer millor ús del seu temps. Segons els estudis, els usuaris estalvien 
fins a 45 minuts diaris.

Són eines senzilles i molt intuïtives, amb les quals l’usuari s’hi troba a gust 
des del primer dia.

11.4. MOBILITZAR EL CORREU

Correu mòbil

Usuaris en mobilitat

Clients/ProveïdorsOperacions internes

Sistemes d’informació
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També és una eina útil per millorar el servei que es dona als clients i la relació
amb els proveïdors:

Minimitza el temps de resposta als clients amb independència de la ubicació
dels empleats.

Facilita que el seu personal desenvolupi la seva activitat dedicant més temps
i de més qualitat als clients.

Trasllada les seves necessitats als proveïdors amb més agilitat.

Les solucions tècniques disponibles actualment són fàcils de gestionar i d’inte-
grar en els Sistemes d’Informació de l’empresa:

No necessiten canvis en els servidors de correu (Lotus Notes o Microsoft
Exchange).

Incorporen mecanismes de seguretat de la informació que es transmet.

Inclouen eines de gestió i administració dels usuaris.

El correu en mobilitat també permet millorar l’eficiència de les operacions: 

Es disposa d’un canal de comunicació sempre obert amb el personal tècnic en
mobilitat.

Permet estalviar costos de desplaçament.

Permet millorar el flux de treball.

Els treballadors desplaçats disposaran d’accés a informació actualitzada.

Hi ha disponibles dos modalitats d’accés al correu electrònic des de terminals
mòbils:

Correu ISP: permet accedir als comptes de correu personals fent servir els
procediments estàndard d’Internet (comptes de correu POP3/IMAP4 i SMTP) a
través d’una connexió de dades des del mòbil (serveis 3G); el model de factu-
ració és mitjançant una quota mensual fixa (tarifa plana).

Correu corporatiu: consisteix en la connexió interactiva entre el servidor de
correu de l’operador mòbil i el servidor de correu corporatiu de l’empresa. Permet
la sincronització dinàmica entre el terminal mòbil i el servidor de correu, de
manera que quan es rep un correu el servei l’envia automàticament al terminal de
l’usuari. Aquesta facilitat es denomina Push de correu. La facturació també
consisteix en una tarifa plana per usuari, però en aquest cas hi haurà uns costos
derivats de l’adquisició del servidor d’integració i de les tasques pròpies de
connexió i configuració del servei de correu corporatiu.
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Empreses amb servei
de correu instal·lat i
infraestructura Sistemes
d’Informació (TIC)

Empreses sense
infraestructura TIC i
servei de correu allotjat
en un servidor extern
(Internet)

Correu
Corporatiu

Correu ISP

Modalitat

Lotus Notes
 Microsoft Exchange
Novell

Microsoft Exchange

Lotus Notes
 Microsoft Exchange

Apropiat per: Solució de mobilització
de correu

Servidors de correu
corporatiu compatibles

Blackberry

Windows Mobile

Seven

Blackberry

Windows Mobile
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Els operadors de telecomunicacions mòbils incorporen en els seus catàlegs
serveis de transmissió de missatges curts o multimèdia (missatgeria instantània
SMS o MMS) i serveis de cobrament (serveis Premium). Aquest serveis van orien-
tats a aquests tipus de solucions de negoci:

Entreteniment: empreses enfocades als serveis d’oci, amb interès a oferir
continguts i aplicacions d’entreteniment als seus clients mitjançant l’enviament
de continguts als terminals mòbils (descàrrega de continguts mòbils, votacions,
sortejos, bescanvi de cupons, etc.

Empreses de media (premsa, revistes, radio, TV, Internet): continguts propis
per oferir a l’audiència, fent servir el mòbil com a nou canal de comunicació, que
a més, aporta la capacitat d’interactuar amb l’usuari i conèixer la seva opinió.

Anunciants directes o agències de medis: fan servir el mòbil com a canal
publicitari que complementa les campanyes desenvolupades en d’altres mitjans.

Administracions Públiques (entitats turístiques, ajuntaments, Comunitats
Autònomes, servies de transport, etc.): fan servir el mòbil per completar els
serveis que ofereixen al ciutadà.

Solucions verticals: qualsevol empresa que pretengui desenvolupar aplica-
cions mòbils lligades al seu negoci o activitat, dirigides a clients, proveïdors,
empleats, etc.

A continuació es descriuen els serveis disponibles, les seves característiques i les
possibles solucions de negoci:

11.5. SERVEIS DE MISSATGERIA INSTANTÀNIA I SERVEIS PREMIUM

 



83

permet donar servei de
valor afegit a través de
SMS sobretarificats a
través d’un repartiment
d’ingressos

Servei unidireccional
que permet l’enviament
de SMS gratuïts per
l’usuari final

Servei d’alertes en el
que l’usuari es subscriu
a la recepció de
continguts, que són
enviats per SMS quan
es produeixen
determinats
esdeveniments

Permet a l’usuari fer una
sol·licitud des del seu
mòbil mitjançant SMS
per rebre una o
múltiples respostes,
sense cost per l’usuari
perquè l’assumeix en la
seva totalitat l’empresa
que ha contractat el
servei

SMS
Premium

SMS Massiu

SMS
Subscripció

SMS
Cobrament
Revertit

Servei

 Descàrrega de
continguts (logos,
tons, fons de pantalla,
etc.)
 Participació en

programes de TV per
SMS

Serveis de
comunicació (xats,
contactes,
cites,adults, etc.)

 Recepció de
promocions en el
mòbil per SMS
 Serveis d’alertes i

notificacions gratuïtes

 Recepció de
continguts periòdics
Subscripció a clubs
 Recepció d’alertes

Premium: noticies
d’esport,
meteorologia, trànsit,
esportives, etc.

 Serveis gratuïts de
les Administracions
Públiques, serveis
d’atenció ciutadana,
etc.
 Serveis gratuïts

d’atenció als clients
per SMS.

Definició Operativa Solució de negoci

 L’usuari envia un
SMS a un número curt
(ABCD)
 l’empresa respon

amb un o diversos
SMS  que contenen la
informació sol·licitada
 L’operador

comparteix el
sobrecost del
missatge enviat per
l’usuari amb l’empresa

 l’empresa que
contracta el servei
envia missatges SMS
a una llista de
destinataris
 el missatge sempre

és gratuït per l’usuari
final receptor del
mateix

és possible habilitar
la possibilitat de
resposta de l’usuari a
l’empresa que l’envia

 L’usuari envia un
SMS d’alta al servei
 Periòdicament rep

missatges d’alerta al
seu mòbil
(sobretarificats)
 L’usuari pot

sol·licitar la baixa del
servei enviant un SMS
amb el text “BAJA”
 Hi ha un límit màxim

de la quantitat
cobrada per alertes

 L’usuari inici el
servei enviant un SMS
gratuït a un número
curt (ABCD)
 Per cada SMS de

petició enviat,
l’empresa que
contracta el servei
respon enviat un o
múltiples SMS de
resposta, gratuïts per
l’usuari
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Funciona igual que el
servei SMS Premium,
però en aquest cas el
missatge pot portar
continguts Multimèdia
(MMS). Hi ha tres
possibilitats:
 l’usuari envia un SMS

i rep un MMS
 l’usuari envia un MMS

i rep un SMS
 l’usuari envia un MMS

i rep un MMS

Funciona igual que el
servei SMS Massiu però
per a l’enviament de
continguts multimèdia
(MMS)

Funciona igual que el
servei SMS subscripció
però per a l’enviament
de continguts
multimèdia (MMS)

Servei de navegació i
descàrrega de
continguts en portals
WAP gestionats per les
empreses que
contracten el servei i
l’operador mòbil realitza
la tarificació
d’esdeveniments tipus
Premium. Hi ha dos
tipus:

WAP Premium
Esdeveniments: es
traifica com un servei
Premium individual

WAP Premium
Subscripció: l’usuari
contracta un servei de
subscripció amb

MMS
Premium

MMS massiu

MMS
subscripció

WAP
Premium

Servei

 descàrrega de
continguts Multimèdia
(fotografies, noticies,
melodies
 serveis de

comunicació
multimèdia:  xats,
contactes d’adults
amb imatges, etc.

Participació en
programes de TV:
enviament de fotos,
melodies, etc.

 Recepció de
promocions en el
mòbil per MMS, amb
fotografies, imatges,
so, etc.

Servei d'alertes i
notificacions
multimèdia gratuïtes

Recepció de
continguts multimèdia
de forma periòdica:
acudit del dia,
fotografia o to del dia,
etc.

Recepció d’alertes
multimèdia: notícies,
alertes de borsa i
banca, alertes
immobiliàries, etc.

Descàrrega de
continguts mòbils de
pagament des de
portals WAP

Accés de pagament
a serveis WAP off-
portal: diaris, serveis
d’adults, continguts
de vídeo en
descàrrega o en
streaming, etc.

Definició Operativa Solució de negoci

igual que el servei
SMS Premium

Mateix esquema
que al SMS massiu

Mateix esquema que
al SMS subscripció

L’usuari inicia la
navegació per un
portal WAP, en el qual
pot sol·licitar la seva
alta en un servei de
descàrrega.

L’usuari rep
informació per
pantalla del cost del
servei i se li demana
confirmació per
continuar.






