
1 

GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ 

 

Andreu Jiménez Arcos 

 

 

TFM, Màster Aplicacions Multimèdia 

 

 



2 

Introducció 

iSOCOideas 

¿Per què innovar? 
 

La innovació és un procés estratègic clau en qualsevol empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

La innovació permet assolir avantatges sobre la competència, optimitzar els processos de 

producció i d’aquesta manera millorar en diversos àmbits interns. 

Per a qualsevol empresa, innovar és una necessitat imprescindible per tal d’evitar 

l’estancament dels seus productes i destacar, respecte la resta, en el mercat 

Planificació 

estratègica 
Innovació Màrqueting Comunicació 

Atzar 
Creativitat 

Inspiració 
Genialitat 
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Introducció 

iSOCOideas 

La innovació pot aparèixer de diverses maneres: 

Producte  Mitjançant la creació o redefinició d’un nou producte 

Procés  Mitjançant la optimització 

Tecnològica  R+D 

Impacte  Mitjançant un producte o servei que pugui trencar les regles del joc 

Incremental  Millora contínua 

 
Procés de gestió de la innovació: 

Generació 

d’idees 
Maduresa 

Redefinició 

de Procés 

Producte 

CAL UNA PLATAFORMA PER DONAR SUPORT A AQUEST PROCÉS! iSOCOideas 
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Presentació 

iSOCOideas 

La innovació col·laborativa permet 

administrar el coneixement i aconseguir 

un motor de gestió d’innovació de punta a 

punta gràcies a la generació d’idees 

constant supervisada mitjançant la 

presència de diversos rols d’usuari 

iSOCOideas 
Gestió de la innovació 

 

Descobrir i obtenir noves idees i recursos a 

través d’una plataforma col·laborativa i 

social 

 

Evaluadors 

Administradors 

Participants 

Participants Participants 

Innovació 

Creació de 

coneixement 

Transparència 

Cultura de la  

innovació 

Noves 
oportunitats 

Actitut 
col·laborativa 

Orientació al 
repte 

Filosofia: 
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Entorn col·laboratiu 

Participants 

Rendiment i implicació: 

Col·laboració social 

Banc d’idees 

Potenciament de la innovació 

mitjançant noves idees i inspiracions  

Implicació dels usuaris 

Notificacions per email 

Mètriques d’innovació 

Entorn participatiu: 

Interfície: 

Experiència d’usuari senzilla i atractiva 

Text enriquit per millorar-ne la 

interactivitat 
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Inspiració per passar a l’acció 

Participants 

Superar el hàndicap del “full en blanc” 

iSOCOideas disposa de funcionalitats per 

compartir “insights” com notícies, vídeos, 

presentacions o altra informació.  

Utilitzant el banc d’idees, els usuaris també 

poden obtenir inspiració. 

 

CREAR IDEES 
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Transparència 

Participants 

Vèncer la frustració de la falta d’informació 

Cada usuari rep informació clara del que 

està passant amb les seves idees.  

La informació i la transparència son claus 

per a l’èxit de qualsevol iniciativa 

d’innovació. 
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Orientació al repte 

Participants 

Orientació al repte 

iSOCOideas està orientat al repte ja que al 

canalitzar la innovació mitjançant reptes 

concrets s’augmenta la participació i la 

qualitat de les idees. 

Els reptes es poden configurar de forma 

senzilla amb diferents fases i fluxos de 

treball 
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Especialització de rols en la innovació 

Participants 

1.Inspiración 2.BrainStorming 3.Votar/comentar 

Investigador Creativos Maduradores 

/Visionarios 

Rols diversos 

iSOCOideas permet configurar diversos 

rols per a cada procés de innovació.  
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Tasques d’avaluació 

Avaluadors 

1.Inspiración 2.BrainStorming 3.Votación

pública

4.Revisión

Rápida
5.Revisión

Experta

6.Evaluación

Final

7. Ideas 

ganadoras

Procés de Conceptualizació 

Tasques d’avaluació 

Procés de participació Procés d’avaluació 

Procés d’avaluació 

Un cop els usuaris han participat en la 

creació d’idees, comencen les fases 

d’avaluació. 

Aquest procés serveix per filtrar i 

obtenir la concepció ideal que cerca 

qualsevol procés de innovació. 

iSOCOideas se centra en aquesta 

àrea per a simplificar el procés i fer-

lo extremament eficient. 
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Evaluación y Supervisión 

Avaluadors 

Avaluacions adaptades a les necessitats 

Revisió ràpida: promoció o descart d’idees 

(KO/OK) en base a un criteri principal. 

Revisió detallada: cada avaluador haurà de 

puntuar diversos criteris d’una idea. 

Votació conjunta: cada avaluador disposarà 

d’un nombre de vots predeterminat i els haurà 

d’assignar a aquelles idees que disposin de 

més potencial. 

Control del procés d’innovació 

Per a adaptar-se de forma flexible a situacions 

imprevistes, cada repte té assignat un 

supervisor responsable del procés. Entre 

fase i fase, aquest supervisor rebrà una 

notificació que li permetrà validar que tot va 

segons el previst o, en cas contrari, 

prendre’n les mesures necessàries. 
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“Innovation Workflow” configurable 

Administració 

iSOCOideas permet determinar quines fases incloure en cada repte, quines persones involucrar-hi i quines 

accions dur a terme en cada fase. D’aquesta manera mitjançant aquest producte, s’aconsegueix crear un 

workflow d’innovació que s’adapta a les necessitats de qualsevol empresa 
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CONCLUSIONS 

Resum 

La innovació és un procés estratègic clau per al desenvolupament i posicionament de 

qualsevol empresa 

La innovació parteix sempre d’una idea 

La idea més trencadora pot ser aportada per qualsevol individu 

Les idees i altra informació inspiren noves propostes 

 

Cal dur a terme una gestió de la innovació per tal de no quedar-se enrere 

Cal utilitzar la tecnologia per aconseguir dur a terme aquesta gestió 
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ENTORN DE DEMO 

Entorn 

S’ha creat un entorn de demo dedicat a la UOC, la seva durada serà limitada. 

 

Dades d’accés: 

URL:  https://uoc.isocoideas.com/ 

 

Usuaris: 

• sschvarstein@isoco.com   Supervisor 

 

• ajimenez@isoco.com  Avaluador 

• lsanchez@isoco.com Avaluador 

 

• coller@isoco.com    Participant 

• mgiralt@isoco.com   Participant 
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VOLS INNOVAR ? 

Gràcies per l’atenció 


