Annex 4: Modelització d’usuaris

Perfil d’usuari: Autònom
Nom: Variat
Edat: 50 anys
Professió: Arquitecte
Sexe: Home
Descripció de la persona
L'Arquitecte està casat i té dos fills, de 15 i 20 anys. Viu a Amposta, un poble de 20.000
habitants, a les Terres de l’Ebre. Té el despatx a la mateixa població i el comparteix amb 2
arquitectes més, un de 47 anys i l’altre de 28. Va al despatx tots els dies on fa una jornada
d’unes 8 hores. Utilitza en un 80% de seu temps l’ordinador, o bé dibuixant plànols o bé
preparant documentació per les obres que té en curs o comunicant-se amb els constructors
d’aquestes obres. Pensa que perd molt de temps quan ha de buscar i enviar documentació de
les obres que té en curs. Les empreses constructores sovint li reclamen documentació que ell
ja ha entregat però que s’ha perdut a les obres.
A casa disposa d'accés a Internet per ADSL, se sol connectar sovint per llegir el diari o
consultar les xarxes socials. També li agrada llegir, tot i que disposa de molt poc temps lliure.
Descripció de l'escenari
Avui arriba al despatx a les 9:15 h. després de deixar el seu fill al col·legi. En arribar ja té dos
missatges de 2 obres diferents que s’estan construint. Li reclamen uns plànols que no troben.
Accedeix a la nova web que fa un mes que està provant. La web, dedicada al món de la
construcció, li permet guardar i compartir tota la documentació de l’obra. A més disposa de
totes les dades dels integrants de l’obra: industrials, tècnics, propietat, etc. Entra i comprova
que, en els dos casos, la documentació que li reclamen ja està penjada a la web i compartida a
la carpeta de l’obra. De forma automàtica envia uns correus interns a les persones que li havien
reclamat la documentació. Pensa que segurament encara no fan servir aquest servei a Internet,
per això els torna a enviar el número d’obra i la clau d’accés. En un moment ha enllestit la feina,
està content amb la nova aplicació. De totes formes els fa una trucada per informar-los de que
tota la documentació de l’obra està penjada a la nova web, que poden accedir i registrar-se per
fer-la servir.
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Perfil d’usuari: Tècnic
Nom: Variat
Edat: 40 anys
Professió: Arquitecte Tècnic (cap d’obra d’empresa constructora)
Sexe: Home
Descripció de la persona
L'Arquitecte Tècnic està casat i té un fill de 10 anys. Viu a Tortosa, un poble de 35.000
habitants, a les Terres de l’Ebre. Ha començat fa poc un hotel a Abizanda, un poblet de la
província d’Osca. La seva empresa l’envia per tota Catalunya per fer obres variades. Es
desplaça a aquest poble els dilluns i hi passa tota la setmana. L’empresa ha llogat una casa per
ell, l’encarregat de l’obra i el delegat de l’empresa. A totes les obres que fa té una caseta d’obra
amb connexió a Internet. Les seves jornades de treball són d’unes 11 hores, menys els
divendres, quan després de dinar torna cap a casa. Passa uns 70% del temps davant
l’ordinador i l’altre 30% a l’obra.
A casa disposa d’accés a Internet per ADSL. Algunes setmanes pot passar més temps a casa
perquè pot fer part de la feina a través d’Internet. La resta de temps es reserva per la seva
família. Està bastant desconnectat dels amics i de les xarxes socials. La seva feina és molt
absorbent i no li deixa temps per moltes altres coses.
Descripció de l'escenari
Abans, quan iniciava una obra, en una zona on no havia treballat mai, perdia molt de temps
contactant amb empreses per poder subcontractar els diferents treballs. Ara, gràcies a Internet,
i a una nova aplicació, contacta ràpidament amb empreses i industrials que treballen a la zona.
D’una forma ràpida els demana preu i els contracta tot el què necessita. Amb aquesta nova
aplicació també té tota la documentació localitzada en unes carpetes compartides amb la resta
de tècnics de l’obra. La pèrdua de documentació a les obres i les últimes versions en quant a
plànols i altra documentació ja no són un problema.
La comunicació amb el gran nombre d’empreses que té contractades per l’obra és immediata.
Amb un únic correu intern pot concretar una reunió d’obra, un canvi d’ordres o qualsevol altre
tema. Internet i les noves aplicacions fan que la seva feina diària sigui més ràpida i senzilla.
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Perfil d’usuari: Magatzem
Nom: Variat
Edat: 55 anys
Professió: Administrativa de magatzem de materials
Sexe: Dona
Descripció de la persona
L’Administrativa del magatzem de materials està casada i té 2 fills, un de 30 anys i un de 35.
Viu a Falset, un poblet de 3.000 habitants, a les Terres de l’Ebre. Treballa al mateix poble, en
un magatzem de materials de tota la vida. Fa una jornada de 8 hores. Porta tota la comptabilitat
de l’empresa i fa els pressupostos que li sol·liciten els seus clients. Es passa tota la seva
jornada laboral davant l’ordinador. Tant fa gestions a través d’Internet com en els programes
propis de l’empresa, bàsicament de comptabilitat i facturació.
A casa disposa d’accés a Internet per ADSL. Els seus fills ja no viuen amb ella i la van a veure
un cop cada 15 dies. El seu marit està de baixa per una incapacitat laboral i es passa el dia a
un hortet que tenen al costat de casa. Quan està a casa li agrada mirar la televisió. Ella
prefereix connectar-se a les xarxes socials per tafanejar la vida de les seves amigues i
consultar les tendes ‘online’ de roba.
Descripció de l'escenari
Arriba a la feina un dilluns al matí a les 9:00 h. En altres temps el primer que hagués fet hagués
estat consultar el correu electrònic, però ara, amb les noves aplicacions en núvol accedeix
primer a la web de construcció amb la que està treballant. Hi troba 4 sol·licituds de preus que,
segurament, pensa, li han degut fer aquest cap de setmana. Les contesta ràpidament perquè
són de clients habituals, i no ha de consultar amb el gerent els descomptes a fer-los. Amb la
nova aplicació ja no ha de redactar més pressupostos, pot anotar els preus directament a la
web.
Després tafaneja els fòrums que hi ha oberts. Cada dia aprèn coses noves del món de la
construcció gràcies a les consultes i les respostes que es van generant. També consulta un
blog que ha publicat l’administrador de la web sobre una fira de construcció a la que va assistir
la setmana passada.
Rep l’aprovació d’una de les ofertes que ha passat aquest matí. Li arriba un missatge al mòbil
amb la confirmació. Pensa que són fantàstiques les noves tecnologies. Agafa el telèfon per
trucar a l’encarregat del magatzem perquè porti el material demanat a l’obra. En aquell moment
se li ocorre que estaria bé poder-ho fer de forma automàtica amb un correu al mòbil de
l’encarregat. Decideix enviar-li un suggeriment a la web perquè ho tinguin en compte. Mai se
sap, igual algun dia ho podrà fer tot des d’aquesta web.
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