
MERCADONA
Avaluació de la usabilitat i proposta de 

re-disseny del supermercat en línia



DEFINICIÓ DEL PROBLEMA

Pàgina del supermercat en línia

Web corporativa

• Manca d’atractiu visual.

• Imatge desfasada vers 
els estàndards actuals.

• Usabilitat deficient. 

• Falta de consistència 
amb web corporativa.

NECESSITAT DE CANVI



MATERIALITZAR EL CANVI

• Planificació:   Es determina la temporalització, les 
tasques a realitzar i els recursos destinats.

• Anàlisi: Estudi del producte actual. Identificació 
d’errors, deficiències, target i presa de decisions.

• Re-disseny: Creació de la proposta d’actualització.

• Avaluació: Verificació del prototip. 



PLANIFICACIÓ
• Metodologia.

Disseny Centrat en l’Usuari

• Altres valoracions
Càrrega lectiva d’altres assignatures

Possibles dificultats i variacions

Conciliació familiar

• Fites importants.
Lliurament parcial 1:  04/10/2017

Lliurament parcial 2:   01/11/2017

Lliurament parcial 3:  03/12/2017
 
Lliurament final:   15/01/2018
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 PROJECTE: Anàlisi  84 días mié 20/09/17 lun 15/01/18

2 Fase 1: Idea, definició i planificació 11 días mié 20/09/17 mié 04/10/17

3 Pluja d'idees i cerca d'informació a Internet 4 días mié 20/09/17 dom 24/09/17

4 Definició del projecte 4 días lun 25/09/17 jue 28/09/17

5 Planificació 4 días vie 29/09/17 mié 04/10/17

6 PAC 1 0 días mié 04/10/17 mié 04/10/17

7 Fase 2: Anàlisi i avaluació de la pàgina actual 13 días jue 05/10/17 lun 23/10/17

8 Avaluació heurística del web actual 4 días jue 05/10/17 mar 10/10/17

9 Benchmark 5 días mié 11/10/17 mar 17/10/17

10 Enquestes 10 días jue 05/10/17 mié 18/10/17

11 Definició del public objectiu. 1 día jue 05/10/17 jue 05/10/17

12 Elaboració i enviament 1 día vie 06/10/17 vie 06/10/17

13 Espera de recepció 7 días sáb 07/10/17 dom 15/10/17

14 Extracció, representació i interpretació de les dades 3 días lun 16/10/17 mié 18/10/17

15 Conclusions 3 días jue 19/10/17 dom 22/10/17

16 Fase 3: Re‐disseny 31 días lun 23/10/17 dom 03/12/17

17 Prototipatge de baixa definició 11 días lun 23/10/17 dom 05/11/17

18 PAC 2 0 días mié 01/11/17 mié 01/11/17

19 Identitat visual 6 días lun 06/11/17 dom 12/11/17

20 Prototipatge d'alta definició interactiu 16 días lun 13/11/17 dom 03/12/17

21 PAC 3 0 días dom 03/12/17 dom 03/12/17

22 Fase 4: Anàlisi i avaluació del re‐disseny 21 días lun 04/12/17 dom 31/12/17

23 Avaluació heurística del redisseny 6 días lun 04/12/17 dom 10/12/17

24 Proves amb usuaris 16 días lun 11/12/17 dom 31/12/17

25 Definició d'escenaris per a la prova 6 días lun 11/12/17 dom 17/12/17

26 Selecció d'usuaris 4 días lun 18/12/17 jue 21/12/17

27 Realització de la prova 2 días vie 22/12/17 dom 24/12/17

28 Conclusions 6 días lun 25/12/17 dom 31/12/17

29 Fase 5: Finalització 11 días lun 01/01/18 lun 15/01/18

30 Conclusions finals i elaboració del document definitiu. 11 días lun 01/01/18 lun 15/01/18

31 Lliurament final 0 días lun 15/01/18 lun 15/01/18
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ANÀLISI

• Avaluació heurística.
Valoració qualitativa de la facilitat d’ús, 
navegació i interacció per a l’usuari.

• Enquestes a usuaris.
Anàlisi dels hàbits de compra en línia 
de persones desconegudes per definir 
quien és el perfil de client a qui anirà 
dirigit el producte final.

• Estudi de la competència
Conèixer els bons hàbits i pràctiques 
dels principals competidors.

1
2

Exemples de detecció d’errors d’usabilitat

DADES GENERALS CONTACTE

- Sexe

- Edat

- Estat civil

- Quantes persones (inclòs vostè)
  formen la unitat de convivència?

- És usuari habitual dʼinternet?

- Quins dispositius utilitza per a 
  navegar?

- Compra habitualment per internet?

- Amb quina freqüènia compra per
  internet?

- Quan va comprar online per darrera
  vegada?

- Quin tipus de productes compra?

- Alguna vegada ha comprat en línia 
  amb un dispositiu mòbil?

- Quina quantitat mitjana sol gastar a 
  les compres online?

- Coneix alguna cadena supermercats
  que vengui productes per internet?

- Quines?

- Ha comprat alguna vegada en 
  alguna dʼelles?

- Com va ser lʼexperiència?

- Què en destacaria?

- Va comprar només allò que
  buscaba incialment?

- Va usar el buscador o hi va accedir
  mitjançant un enllaç extern?

- Fins ara no ha comprat mai en un
  supermercat en línia. Per què?

- Suposi que el seu super de confiança
  té la intenció dʼobrir una pàgina de 
  venda per internet. Li semblaria una
  bona idea?

- Hi compraria?

- Què hauria dʼoferir el servei per 
  animar-vos a fer-lo servir?

- Estaria disposat a formar part dʼun 
  grup dʼusuaris per a provar el servei
  abans del llançament oficial?

- Correu electrònic

HÀBITS DE COMPRA SUPERMERCATS 
EN LÍNIA

SUPERMERCAT 
DE CONFIANÇA

Aquestes preguntes tenien respostes que 
evitaven a lʼusuari consultes posteriors
sense interès per a ell. El camí alternatiu 
està marcat amb línia de punts.

Preguntes i estructura de l’enquesta

Pàgina d’inici de Mercadona i competència



RE-DISSENY
• AI - Arquitectura de la  

informació.
Estructurar continguts, interrelacions 
entre ells i definició de funcions.

• Recategoritzacio menú.
A la fase d’anàlisi es va detectar una 
categorització de productes deficient i 
es va decidir la seva millora.

• Creació dels prototips
Disseny dels esquemes de baixa fidelitat 
i alta. Els darrers, interactius.

Prototips de baixa fidelitat i alta de la pàgina d’inici



AVALUACIÓ
• Anàlisi heurística.

Valoració qualitativa de la facilitat d’ús, 
navegació i interacció de la proposta, 
en relació amb els punts copnflictius 
detectats a l’etapa inicial del projecte.

• Proves amb usuaris.
Es va posar a prova amb usuaris reals 
una versió interactiva dels prototips 
d’alta definició. 

Els participants van ser seleccionats 
entre els col·laboradors a l’enquesta 
realitzada per a determinar el públic 
objectiu.

Usuaris durant la realització de la prova



CONCLUSIONS

• Seguiment de la planificació i resultat final
Han existit dos desafiaments no previstos a la planificació: el reestrucurament de les 
categories de menú i la decisió de crear una proposta responsive, adaptable a diferents tipus 
de resolucions de pantalla. Malgrat les dificultats, s’ha complert la planificació i el resultat 
millora molt la usabilitat i la imatge visual prèvies i aconsegueix posar la pàgina al dia. 

• Aprofundiment i actualització de coneixement
El principal avantatge de la realització del projecte ha estat l’aprofundiment i l’actualització 
de coneixements estudiats al Grau i de les eines usades en l’elaboració: InDesign i AfterEffects 
per a maquetar la memòria i la presentació en vídeo; i Axure RP8 per a la creació de prototips.

• Repte personal
El Treball Fi de Grau ha suposat un repte personal important degut a la seu desenvolupament 
conjunt amb la càrrega d’una assignatgura addicional, una feina a torns a jornada completa 
i les obligacions familiars habituals.



Anàlisi de la usabilitat i  proposta de 
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