Annex 2: Benchmarking

Anàlisi de la competència (Benchmarking competitiu)
S’ha realitzat una cerca al directori Dmoz segons el sector de la construcció (Top : World :
Español : Negocios : Construcción : Software). També s’ha utilitzat Google com a cercador en
les paraules clau:
●

Software para la gestión de la construcción

●

Gestión de la construcción en la nube

●

Red social construcción

En aquest document s’analitza el web de la competència:
●

http://www.brickcontrol.com/es/

En el procés de la comparativa s’han avaluat i descartat els següents webs:
●

http://www.dconstruccion.com/

●

http://www.soft.es/

●

http://www.brickcontrol.com/es/

●

http://www.distritok.com/distritok/SQLObras/erp_obras_introduccion.asp?gclid=CPTDuc2a0bQCFQ1Y3godjA4AhA

●

http://www.reformared.com/colab/bingpubli/altaparcial/

●

http://www.davisa.es/soluciones-por-industrias/dvconstruccion/?gclid=CKx0obxvbQCFSTLtAodH0sAlA

●

http://www.solinat.com/index.htm

●

http://www.construsur.net/index.php/

●

http://www.algoestacambiando.com/

Motius pels quals no es tenen en conte en l’anàlisi de competència: La majoria dels webs
avaluats es dediquen a vendre software d’escriptori com l’estàndard del sector de la construcció
Presto o altres com SQL Obras. D’altres com reformared.com aporten serveis per a petites
reformes connectant professionals amb clients finals, però sense una infraestructura d’intranet i
gestió al núvol. Finalment l’única xarxa social dedicada al sector de la construcció és
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algoestacambiando.com però es tracta d’un web més institucional orientat a la formació i
innovació, que no aporta eines de gestió de cap tipus.
El que es busca és un web o xarxa social que aporti solucions en la gestió de projectes d’obra
al núvol. De tots els webs analitzats l’únic que té una estreta relació és brickcontrol.com.
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Brickcontrol.com

Figura 1. Pàgina inicial Bickcontrol.com

1. Model de comunicació: La forma de comunicació del web és en tot moment molt eficaç
i pertinent. Aporta la informació adequada per cada apartat recolzada per contingut
visual i audiovisual que ajuda a la comprensió dels conceptes que tracta.
El web inclou 2 vídeos explicatius:
○

Avantatges de la gestió de projectes de construcció al núvol (pàgina inici)

○

Com funciona l’aplicació (pàgina “¿Cómo funciona?”)

Tots els apartats es descriuen de forma clara, directa i sense ambigüitats de cap tipus.
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2. Signes d'identitat: Un signe important d’identitat del web és la confiança. Per la
informació que aporta i la ajuda i suport que dóna, aquest és un valor que destaca per
sobre de la resta. A més a més el web ofereix el producte gratuït en fase de prova
durant un període de 7 dies, la qual cosa també és una garantia.
3. Objectius de posicionament natural: El web es posiciona com una solució
professional i de futur per a la gestió de projectes de construcció en SaaS (Software as
a service)
4. Estructura de la pàgina: El web està organitzat en tres àrees:
○

○

Capçalera
■

Logotip, eslògans

■

Menú horitzontal opcions principals

■

Accés a l’aplicació

Cos
■

○

Descripció de continguts

Peu
■

Menús organitzats temàticament

5. Sistema de cerca i navegació: És de destacar que la pàgina no disposa d’un cercador,
però la informació està accessible i és fàcil de trobar a través dels enllaços a peu de
pàgina.
6. Objectius de conversió: El model de negoci és el de subscripció i venta de brickpoints
amb els quals es té accés a funcions extres.
7. Aplicacions interactives: El producte és l’aplicació de gestió integral de projectes de
construcció al núvol. Cobreix els següents aspectes:
○

Estudi

○

Planificació

○

Execució

○

Control

Gestió
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8. Interfície gràfica:

La interfície gràfica del producte respon a una clàssica aplicació d’escriptori traslladada al núvol
(cloud computing). Es tracta d’una interfície adaptada a pantalla completa a la finestra del
navegador. Es mostra de manera compacta sense altres elements externs.
Es tracta d’una configuració d’interfície molt funcional amb els menús de navegació a la
columna esquerra i el contingut a la regió central de la pantalla. La columna esquerra es
reserva per a mostra estadístiques i informació secundària de forma molt visual.

La interfície és configurable permetent escollir menús, estils, colors, idiomes, animacions, etc.
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