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 La problemàtica que hi ha hagut fins ara era: 

 
◦ La cadena H10 Hotels va comprar altres hotels (Ocean Hotels) que ja tenien la seva pàgina. En 

comptes de quedar-se amb una sola web, ha mantingut les dues pàgines. En alguns, casos durant 
la navegació, és fa un salt d’una pàgina a l’altra; és a dir: se salta d’un domini a altre. 

◦ Quant a les aplicació mòbil, n’existeixen dues: una per a tota la cadena i l’altra per als Hotel Ocean. 

◦ Cada hotel d’Ocean Hotels té la seva pròpia pàgina web (domini) i, per tant, en l’hotel Ocean Coral 
& Turquesa, per exemple, es pot reservar per la web de H10, per la d’Ocean Hotels o a la web 
pròpia del hotel www.hoteloceancoralturquesa.net 

◦ El menú principal conté molta informació. 

◦ La galeria d’imatges no és gaire pràctica. 

◦ L’opció de contactar no es troba fàcilment. 
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Pàgina principal de la cadena 
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Pàgina principal del hotels que han comprat 



 Per començar el projecte, s’han definit els usuaris: 
◦ S’han creat qüestionaris. 

◦ A partir dels qüestionaris, es creen usuari que hem nomenat Persones. 

◦ Es creen escenaris. 

◦ Es fan observacions i comentaris. 
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Qüestionaris Persones Escenaris 
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Eye-Tracking Mouse -Tracking 
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 Eye-tracking 
◦ En no tenir un Eye-Tracker, he fet servir una pàgina web que simulava aquests moviment. 

◦ He dibuixat una trajectòria aproximada dels ulls dels usuaris. 

 Mouse-tracking 
◦ De les quatre persones que han participat, he anat marcant aproximadament per on movien el 

ratolí  

◦ Cada color, representa una de les persones que participaven en l’estudi. 
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 Informació sobre els usuaris 
◦ En realitzar l’enquesta, he obtingut informació 

important dels usuaris que ens ha servit per fer el nostre 
prototip. 
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 De cada una n’hem obtingut dades que es podien aplicar al prototip de la 
nostra pàgina. 
◦ Posarem el botó "reservar" en cada por cada tipus d'habitació. 

◦ Al motor de reserves, a més del camp "entrada" i "sortida" s‘hi ha afegit un camp que calcula les 
nits que es volen reservar 

◦ Trobar els hotels des del menú principal per país i regió. 

◦ Millorar la galeria de fotos. 

◦ El botó "contactar" s'ha de posar al menú principal i opcionalment també al menú inferior. 
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 Es fa un estudi de 5 cadenes hoteleres: 
◦ NH Hoteles 

◦ Hoteles Melià 

◦ Starwood Hotels & Resorts 

◦ Husa Hotels 

◦ Hotusa Hotels 
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 Es fa un estudi de 5 cadenes hoteleres: 
◦ NH Hoteles 

◦ Hoteles Melià 

◦ Starwood Hotels & Resorts 

◦ Husa Hotels 

◦ Hotusa Hotels 

TFC - User Experience Strategy - Cadena Hotelera H10 Hoteles 

 Aspectes que podem aplicar al nostre 
prototip: 
◦ Nosaltres farem una versió mòbil; per tant, no serà 

una aplicació que es podrà comprar en App Store, 
Play Store, etc. 

◦ La versió mòbil serà molt més senzilla que la versió 
web. 

◦ Respectarem els menús principals perquè siguin 
iguals que a la versió web. 

◦ La versió mòbil també estarà disponible en 6 idiomes 
com als altres cadenes hotleres estudiades 

◦ Només hi haurà una única versió mòbil per a tots els 
hotels. 
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 Test d’usuaris pàgina web 
◦ S’agafen 3 persones amb diferents perfils. 

◦ Se’ls dóna 1 tasca a realitzar a cadascú. 

◦ Es dialoga amb ells per obtenir més dades. 

◦ Tenen un temps limitat per realitzar la seva tasca. 
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 Test d’usuaris mòbil 
◦ Es fan les mateixes proves amb els mateixos usuaris però amb dispositius mòbils. 
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 Conclusions (versió web): 
◦ Un dels entrevistats ha comentat la possibilitat de posar banderetes en lloc d’idiomes. En aquests 

sentit, ho deixarem tal com està ara perquè les banderetes representen països i no idiomes.  
◦ Afegir un altra opció al menú inferior (Newsletter) i crear un apartar corresponent. 
◦ Aabans de confirmar la reserva, ha d’aparèixer la informació detallada amb els detalls de la nostra 

reserva i l’opció de confirmar-ho tot o modificar alguna cosa. 
◦ Les notes dels usuaris han estat 8, 7 i 7 respectivament. 
◦ Alguns usuaris no han acabat la seva tasca dins el temps establert. 

 
 

 

 Conclusions (versió mòbil): 
◦ La versió mòbil, als tres 

participants els ha resultat més 
pràctica i senzilla que la versió 
web. 

◦ Les notes han estat 9, 8, 8 
respectivament. 

◦ Alguns usuaris no han acabat la 
seva tasca dins el temps 
establert. 
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 Després de fer el test hem 
escoltat els suggeriments dels 
usuaris i hem realitzat uns petit 
canvis al disseny: 
◦ Hem afegit el botó “newsletter” al 

menú inferior. Si fem un clic aquí, 
s’obre l’apartat corresponent. Les 
notes han estat 9, 8, 8 respectivament. 

◦ L’àrea de “Info i Reserves 902 100 
906” l’hem convertit en àrea clicable 
per petició dels usuaris. Es una secció 
molt important i ha de ser molt visible. 

◦ També hem afegit l’opció  de 
visualitzar les dades de la reserva 
abans de confirmar-la. 

◦ S’ha millorat el contingut de la fitxa 
dels hotels. 
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 Després de fer el test hem escoltat els 
suggeriments dels usuaris i hem realitzat uns petit 
canvis al disseny: 
◦ Hem afegit el botó “altres opcions” al menú principal que 

conté opcions secundàries i entre elles la de newsletter. L’àrea 
de “Info i Reserves 902 100 906” l’hem convertit en àrea 
clicable per petició dels usuaris. Es una secció molt important 
i ha de ser molt visible. 

◦ A partir de l’estudi de Benchmarking, hi hem afegit algunes 
millores: 

 Afegir el botó “Reservar” per cada tipus d’habitació. 

 Intentar que les versió web i mòbil tinguin la mateixa experiència 
d’usuari. 
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 Respostes valuoses i interessants de part dels usuaris. 

 He après utilitzar el programa Axure per fer els prototips. Ha estat la 
part més interesant del projecte. 

 Quant al test d’usuaris, m’hagués agradat poder fer-lo amb més 
participants. 

 Malauradament, no he tingut temps per tractar el tema d’avaluació 
heurística que era un pas previ al test d’usuaris.  

 Els formularis i el booking engine estan molt limitats, però com es 
tracta d’un prototip, són suficients 

 Pel que fa al prototip mòbil, no he aconseguit que es pugui fer scroll. 

 Aplicant totes les tècniques utilitzades crec que he millorat 
l’experiència d’usuari. 
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 Les proves de mouse-tracking i eye-tracking tindrien un millor 
resultat si es fessin amb unes tecnologies i tècniques professionals. 

 Amb l’avaluació heurística i el card-sorting, el projecte hagués estat 
més complet.  

 Els formularis es podrien millorar molt, sobretot si s’introduïssin 
missatges que anessin guiant l’usuari i que s’adaptessin a ells.  

 Al booking engine, s’hi podrien afegir opcions que oferissin un valor 
afegit a l’usuari / client com ara: escollir llit doble, un missatge de 
benvinguda personalitzat, opció de reservar aparcament, trasllat de 
l’aeroport, etc. 

 Les imatges són la part més important de la pàgina web i sobretot en 
una cadena hotelera. Per tant, per a algunes pantalles s’han d’escollir 
imatges amb molt bona resolució. 

 Les icones que he utilitzat estan creades amb Photoshop, però es 
poden millorar molt, sobretot en el cas de la versió mòbil on haurien 
de ser més professionals, intuïtives i lògicament pensades per a 
l’usuari. 
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Gràcies! 


