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Durant els darrers dos anys l’Hospital del Mar i l’Hospital Clínic han desenvolupat una app 
anomenada SIMPLe per a ajudar a persones amb trastorn bipolar. Aquesta aplicació es 
troba disponible per Android i IOS, i, per tal de testar-la, a partir de diverses estratègies 
de màrqueting s’està convidant a persones afectades de tots els països de parla hispana 
a què facin servir l’app de forma totalment gratuïta. Les dues úniques condicions són que 
contestin uns breus tests diagnòstics i que cedeixin, de forma totalment anònima, les dades 
obtingudes a partir de l’ús diari que fan de l’app.

Per poder accedir a l’app es necessita un nom d’usuari i una contrasenya. Aquest s’obté si es 
compleixen les dues condicions comentades anteriorment. Per fer aquesta comprovació i 
posterior assignació d’usuari-contrasenya, l’assignació del nom d’usuari i la contrasenya fins 
a aquest moment es feia de forma manual.

El nombre potencial d’usuaris que volen fer servir l’aplicació de SIMPLe ha augmentat 
de manera considerable durant el darrer any. És per això que va sorgir la necessitat 
d’automatitzar la tasca de comprovació de condicions i assignació d’usuari-contrasenya 
per a l’aplicació. D’aquesta necessitat va sorgir la col·laboració entre el IMIM i la UOC amb 
l’objectiu de crear una nova pàgina web que presenti tant el projecte SIMPLe i les seves 
novetats, com l’aplicació mòbil i els seus tutorials, i aporti la nova funcionalitat de creació 
automàtica d'usuari i contrasenya per a l'ús de l'aplicació.
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Participa en l’Estudi OPEN 
SIMPLe per a persones 
amb trastorn bipolar.

Comunitat SIMPLe: crea i 
comparteix els teus consells 
psicoeducatius.

Informa't sobre totes les 
novetats i progressos del 

projecte.

Envia els teus suggeriments 
sobre l'aplicació o el 
projecte.

Contacta amb l’equip de 
SIMPLe per a qualsevol dubte.

Consulta temes d'ajuda de per 
a l'ús de l'aplicació mòbil de les 

versions per a IOS i Android.

Consulta les publicacions 
i premis del projecte.Obté en uns minuts un 

usuari i contrasenya 
per a l’aplicació mòbil.

CONTINGUTS



La nova web del projecte SIMPLe s’adapta a tot tipus de dispositius i mides de monitor, de manera que és 
accessible tant des d’ordinadors de sobretaula i portàtils com tablets o telèfons mòbils. 

Ara és possible participar en l’estudi OpenSIMPLe còmodament des de qualsevol lloc.
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DISPOSITIUS
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CARACTERÍSTIQUES

Manteniment

i actualitzacions més 
senzilles i intuïtives per 

als administradors.

Nova Imatge

més moderna i 
atractiva, generant 

més confiança en els 
usuaris.

Experiència d’usuari

millorada, facilitant la 
navegació a tot tipus 

d’usuari.

Estudi OpenSIMPLe

integrat en la nova web, 
eliminant la dependència 

amb plataformes 
externes.

Automatització

del procés de creació 
d'usuari i contrasenya 

per a l'aplicació.
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ESTUDI OPENSIMPLE
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ESTUDI OPENSIMPLE

El qüestionari de l'Estudi OpenSIMPLe es pot omplir en només uns 15 minuts. Són preguntes senzilles sobre l'estil de vida de l'usuari, que 
determinaran si aquest pateix el trastorn bipolar o no. 

En cas positiu, es demanen unes dades de registre, i es demanarà a l’usuari si vol fer ús de l'aplicació mòbil. Si indica que si, 
automàticament es crearà un usuari i contrasenya que rebrà per correu electrònic per poder accedir a l'aplicació SIMPLe.

Dins de l’entorn d’administració quedarà registrat l’Estudi enviat per tal que els investigadors ho puguin consultar. A més, també podran 
generar una contrasenya nova a l’usuari en cas que la demani, o crear un usuari i contrasenya nous per algun usuari que no ho hagi 

demanat en el moment de fer l’Estudi i canviï d’opinió.
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CREACIÓ D’USUARI I CONTRASENYA

WEB SIMPLe

Parse

Estudi OPENSIMPLe
En omplir el qüestionari, 
l’usuari pot demanar un usuari 
i contrasenya per a l’aplicació 
mòbil.

Zona administració
L’administrador pot tornar a 
generar una nova contrasenya 
per a un usuari de l’aplicació.

Zona administració
L’administrador pot crear un
usuari i contrasenya per a un 
participant en l’Estudi que no 
l’hagi demanat a l’acabar el 
qüestionari.

L’usuari rebrà en la direcció de 
e-mail indicada un missatge 
amb l’usuari i contrasenya 
generats.

ADMIN

USERS

WORDPRESS
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USUARIS APP

Un cop rebut el missatge electrònic amb l’usuari i contrasenya, només s’ha de 
descarregar l’aplicació al telèfon mòbil per tal de monitoritzar els estats d’ànim del 

pacient i preveure les possibles recaigudes.
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ENTORN D’ADMINISTRACIÓ

Des d’aquest panell l’usuari administrador pot 
gestionar els continguts de tota la web, per exemple:

Publicació de notícies i novetats sobre el projecte.

Gestionar les imatges de la web.

Manteniment de textos i formularis de contacte.

Actualitzar la informació del footer.

Publicació i manteniment dels temes d’ajuda per a les 
aplicacions per a IOS i Android.
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ENTORN D’ADMINISTRACIÓ

Algunes funcionalitats d’aquest panell són especialment rellevants per al projecte SIMPLe ja que 
simplifiquen la gestió d’usuaris i Estudis als coordinadors:

Consultar els Estudis enviats 
pels usuaris

ordenats pel criteri seleccionat, 
com nom, data,  o si són usuaris de 

l’aplicació mòbil.

Tornar a generar una 
contrasenya per a l’app

en cas que l'usuari de l'aplicació se 
n'oblidi d'ella o simplement sol·liciti 

una de nova.

Crear un nou usuari i 
contrasenya per a l’app

en cas que el participant de l’Estudi 
OpenSIMPLe no l’hagi demanat en 

acabar el qüestionari i vulgui fer 
servir l’aplicació.

Actualitzar el qüestionari de 
l’estudi OpenSIMPLe

i editar els textos sense sortir de 
l’entorn de gestió.



WEB SIMPLe

EXPANSIÓ

Actualment el projecte OpenSIMPLe es troba accessible per a totes les persones 
hispanoparlants. En aquests moments, s'està desenvolupant una versió en francès que la 

farà accessible també a persones de parla francesa. 

Molt aviat, es publicaran els temes d'ajuda en francès d'aquesta nova versió a la pàgina web.
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GRÀCIES

El resultat d'aquest projecte fomenta la participació en l'Estudi OpenSIMPLe 
al mateix temps que facilita la gestió i administració i la consulta de les dades 

obtingudes a l'equip d'investigadors.

Amb les millores i les noves funcionalitats aportades s'espera poder impulsar les 
estratègies de màrqueting per arribar a més gent i millorar el dia a dia de

les persones afectades pel trastorn bipolar.


