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Introducció

Recerca d’informació i viabilitat

del projecte

Investigació

Planificació de tasques, 

pressupost, contractació amb

tercers

Definició

Desenvolupament del projecte

segons la planificació

Generació

Tasca iterativa d’avaluació per 

trobar mancances i possible 

problemes.

Avaluació



Objectius

START

A més a més un portfolio de serveis

proposem afegir un blog de notícies i una 

solució d’e-commerce

Opcions d’e-commerce i blog

Creació de child theme, modificació

d’estils, seguretat addicional per a 

WordPress

Desenvolupament del projecte

2

Un petit negoci necessita crear la 

seva identitat digital

Identitat digital

Solució integral d’identitat digital, blog de 

notícies i e-commerce 

Resultats
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5

Seleccionem WordPress com a CMS 

per a la realització del projecte

Selecció CMS

Realitzem el disseny d’usabilitat/UX així

com l’arquitectura de la informació i la 

planificació de tot el projecte

Arquitectura, disseny i planificació

3 4



Desenvolupament

Personalització a mida del tema per a WordPress Divi, un dels més recomanats per

la comunitat WordPress per a integracions amb WooCommerce.

Tot el desenvolupament s’ha realitzat amb la metodologia DCU (disseny centrat en

l’usuari), la presentació és la més senzilla i intuïtiva possible per tal que els

possibles clients trobin allò que necessiten de manera ràpida i sense dilacions.

El blog de notícies complementa el projecte de manera positiva.

Disseny centrat

en l’usuari

(DCU)

Checkout

simple i intuïtiu

Seguretat

addicional per 

a WordPress

Valor afegit

amb un blog de 

notícies

CMS WordPress

Divi theme + WooCommerce



Resultats

Augment de les vendes

Amb la nova identitat digital les vendes 

s'espera que augmentin i amb

conseqüències econòmiques

importants.

Màxima difusió

Arribar al màxim públic possible amb el 

nou portfoli de serveis i el portal de 

notícies tecnològiques.

Solució digital

Una presentació digital clara, eficient i 

amb projecció a futur. 

Partner de missatgeria

Integració total amb serveis externs de 

missatgeria, impressió d’etiquetes i

seguiment de comandes.
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Solució digital integral per a un petit negoci amb e-commerce i

serveis de missatgeria integrats.

Valor afegit d'un blog de notícies per cridar l'atenció del màxim

públic possible.

Tot realitzat amb el CMS WordPress.

multisat.pro
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