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Introducció

Internet té un paper cada dia més important en la nostra societat i abraça la majoria
d’àmbits. El comerç no n’és una excepció i, actualment, el nombre d’operacions
comercials de compravenda i distribució de productes i serveis que es fa a través
d’internet és ja molt rellevant i, a més, no para de créixer.
En aquest context, les empreses necessiten dissenyar polítiques de comerç electrònic que els permetin assolir els seus objectius. Així doncs, és imprescindible
conèixer tant les tecnologies necessàries per construir, allotjar i mantenir webs
de comerç electrònic com els sistemes de comunicació digitals que permeten
planificar i realitzar accions de màrqueting digital.
En la unitat “Internet i màrqueting digital. Conceptes bàsics” es presenten les
eines que ofereix el mitjà digital i que són utilitzades per a la promoció de productes o serveis i per a la comunicació amb el consumidor o usuari. A continuació
s’explica el funcionament d’internet, els serveis que ofereix, els protocols i els
sistemes que s’hi utilitzen i els mètodes i les tecnologies que permeten accedir-hi.
Per acabar, es presenten serveis de navegació, correu electrònic, calendari i gestor
de tasques en línia, transferència de fitxers i emmagatzematge en línia.
En la unitat “Comunicació a la xarxa” s’analitzen les eines que proporciona
internet per a la relació amb els clients al llarg de tot el procés de compra. Es
tracten els grups de conversa o xats, la missatgeria instantània, la telefonia per
internet, els fòrums o grups de discussió, els blogs o bitàcores, els blogs externs
i RSS i, amb una especial atenció, les xarxes socials. S’estudien les principals
plataformes (Facebook, Twitter i Instagram) i es veu com s’especialitza cadascuna
per donar una resposta a les necessitats de les empreses.
En la unitat “Disseny i creació d’un web empresarial” s’introdueixen els conceptes
relacionats amb la creació i la publicació d’una pàgina web com a element
bàsic d’un lloc web, com ara els llenguatges de programació, els editors HTML,
el llenguatge HTML5 o els diferents tipus d’allotjament web. A continuació,
es tracten els sistemes de gestió de continguts o CMS; es presenten els CMS
més utilitzats, i a partir del CMS Wordpress s’explica el procés d’instal·lació,
la interfície i les funcionalitats principals. Per acabar, s’analitzen les diferents
fases del desenvolupament d’un projecte web, especialment la fase de disseny, i
s’expliquen les principals tècniques per promocionar el lloc web.
En la unitat “La botiga virtual” es presenten els tipus de negoci que es poden trobar
a internet i s’estudien tant els aspectes legals que afecten el comerç electrònic com
les qüestions relacionades amb la seguretat, els mitjans de pagament, la logística
o la facturació electrònica. A continuació, s’estudia el procés d’implantació d’una
solució de comerç electrònic, es tracten les diferents fases que integren qualsevol
projecte i es presta una especial atenció a la fase d’implantació del comerç,
mitjançant la configuració d’una botiga electrònica a la plataforma Prestashop.
En la unitat “Disseny del pla de màrqueting digital” es tracten les característiques
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Màrqueting digital

del màrqueting digital i s’estudia el procediment de disseny del pla de màrqueting
digital, des de l’anàlisi inicial de l’empresa i del mercat fins a la fase final de
mesura i anàlisi de resultats. A continuació, es presenten les principals estratègies
de màrqueting per a la creació de marca i per a la captació i fidelització de clients.
En la unitat “Màrqueting a cercadors i mitjans socials” es tracta el màrqueting als
cercadors i a les xarxes socials com a dos dels canals fonamentals per al desenvolupament del pla de màrqueting digital. Es tracta la millora del posicionament als
cercadors i l’estratègia de mitjans socials així com la publicitat als dos canals.
En la unitat “Màrqueting al comerç electrònic i mesura de resultats” es revisen
les característiques del comerç electrònic i es tracta la botiga virtual com un
altre dels canals fonamentals per al desenvolupament del pla de màrqueting. Per
acabar, s’estudia l’anàlisi de dades i la mesura de resultats com a pas necessari
per conèixer el grau d’assoliment dels objectius previstos i per plantejar, si cal,
mesures correctores.
Per acabar amb èxit aquest mòdul heu d’estudiar els continguts i fer les activitats
d’aprenentatge i d’autoavaluació proposades. Disposeu també de resums, adreces
d’interès i annexos en cadascuna de les unitats que us poden ajudar a consolidar,
completar o ampliar els coneixements adquirits.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:
Eines de màrqueting digital
1. Organitza i gestiona l’estratègia de màrqueting digital segons els objectius
fixats per l’empresa/organització, utilitzant diferents eines digitals.
2. Administra els accessos i connexions a xarxes públiques, semipúbliques i
privades, utilitzant navegadors i cercadors d’informació especialitzats en la
xarxa pública Internet.
3. Gestiona diversos serveis i protocols d’Internet, manejant programes de
correu electrònic i de transferència d’arxius, entre d’altres.
4. Determina l’estratègia que s’ha de seguir en les interrelacions amb altres
usuaris de la xarxa, utilitzant programes específics, fòrums de comunicació
i xarxes socials d’àmbit empresarial.
5. Construeix pàgines web atractives per als usuaris d’Internet, utilitzant
criteris de posicionament, fàcil maneig i persuasió.
6. Defineix la política de comerç electrònic de l’empresa, establint les accions
necessàries per efectuar vendes en línia.
7. Realitza la facturació electrònica i altres tasques administratives de forma
telemàtica, utilitzant en cada cas programari específic.
Pla de màrqueting digital
1. Dissenya el pla de màrqueting digital al mercat en línia, definint solucions
estratègiques mitjançant la implementació d’accions específiques de desenvolupament de la marca comercial.
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Introducció

El màrqueting digital fa ús de les tecnologies i eines digitals basades en internet per
promocionar productes, serveis i la mateixa empresa o organització, i aconsegueix
així una relació directa i personalitzada amb els consumidors i usuaris.
Les estratègies i accions de màrqueting digital es defineixen dins del pla de
màrqueting digital, que forma part del pla de màrqueting general de l’empresa
o organització.
Per dur a terme la planificació, execució, seguiment i anàlisi de les estratègies i
accions marcades al pla de màrqueting digital, cal conèixer les eines i serveis que
proporciona el mitjà digital, així com el mateix mitjà, és a dir internet.
En l’apartat “Màrqueting digital: eines i estratègies” es presenten les eines que
ofereix el mitjà digital i que són utilitzades per a la promoció de productes o serveis
i per a la comunicació amb el consumidor o usuari. Per a cada eina es destaquen
les funcions i accions que es poden dur a terme dins l’àmbit del màrqueting. A
continuació es tracta la definició d’objectius, com a pas previ a la concreció de
les estratègies i tàctiques que s’utilitzaran per al seu assoliment. S’introdueix el
concepte de la xarxa informàtica Internet i s’explica el seu origen i evolució fins
al projecte de World Wide Web, inici d’internet tal com la coneixem en l’actualitat.
S’explica com funciona internet, els serveis que ofereix la xarxa i els diferents
protocols i sistemes que permeten comunicar-nos i transferir fitxers a través d’una
xarxa informàtica. Es veu com és una xarxa informàtica i quins paràmetres són
necessaris per a la configuració d’un equip en xarxa. Per acabar, es presenten els
diferents mètodes i tecnologies que permeten l’accés a la xarxa Internet.
En l’apartat “Serveis i protocols d’internet” es presenten els serveis de navegació, correu electrònic, calendari i gestor de tasques en línia, transferència de fitxers
i emmagatzematge en línia. S’analitza el funcionament d’un navegador web i la
importància de navegar amb seguretat. S’expliquen els diferents tipus de cercadors
que existeixen i com utilitzar de forma efectiva la cerca avançada i els operadors de
cerca. Es detalla el funcionament del correu electrònic i la seva configuració, així
com el funcionament i configuració del calendari i el gestor de tasques en línia.
Per treballar els continguts d’aquesta unitat formativa i assolir-ne els objectius, és
convenient fer les activitats i els exercicis d’autoavaluació proposats.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:
1. Organitza i gestiona l’estratègia de màrqueting digital segons els objectius fixats
per l’empresa/organització, utilitzant diferents eines digitals.
• Identifica les funcionalitats de les diferents eines digitals per a dur a terme
les accions de màrqueting digital.
• Analitza avantatges i inconvenients de les diferents eines.
• Diferencia mitjans socials (social media) digitals de xarxes socials (social
networking).
• Determina l’estratègia en línia per a un establiment comercial o un espai
comercial.
• Estableix objectius realistes i mesurables.
• Defineix les fases per a les accions de donar a conèixer el producte.
• Estableix els indicadors d’avaluació de les accions de compra.
• Estableix accions de fidelització de clients.
• Determina el tractament de les dades obtingudes en els sistemes d’informació i elabora informes.
• Identifica la combinació per part del consumidor d’accions en línia i fora de
línia.
• Avalua les accions de màrqueting digital analitzant les desviacions produïdes i les possibles causes.
2. Administra els accessos i connexions a xarxes públiques, semipúbliques i
privades, utilitzant navegadors i cercadors d’informació especialitzats en la xarxa
pública Internet.
• Identifica els conceptes essencials de funcionament i ús de la xarxa.
• Avalua els diferents sistemes de connexió a la xarxa.
• Configura l’accés al sistema informàtic a la xarxa.
• Comprova les característiques pròpies de les intranets i les extranets.
• Utilitza els principals programes navegadors per moure’s per la xarxa.
• Realitza recerques selectives d’informació mitjançant aplicacions específiques.
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• Utilitza cercadors especialitzats per temes i altres aplicacions de recerca
avançada.
3. Gestiona diversos serveis i protocols d’internet, manejant programes de correu
electrònic i de transferència d’arxius, entre d’altres.
• Identifica els elements que configuren el correu electrònic.
• Utilitza el correu electrònic directament des de la web.
• Utilitza programes de client de correu electrònic per gestionar la tramesa i
la recepció de missatges.
• Organitza els missatges de correu electrònic utilitzant etiquetes i filtres.
• Identifica el protocol de xarxa per a la transferència d’arxius (FTP) des d’un
equip client a un servidor.
• Comparteix arxius a través d’una xarxa d’ordinadors entre iguals (peer-topeer P2P).
• Descarrega programari gratuït amb limitacions i sense temps d’ús.
• Realitza descàrregues de vídeos, música i videojocs, entre d’altres.
• Utilitza programari per emmagatzemar informació en línia i la comparteix
amb els membres de l’equip.
• Utilitza eines digitals per organitzar l’agenda i les tasques a fer.

Màrqueting digital
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1. Màrqueting digital: eines i estratègies

El màrqueting digital es fonamenta en l’ús d’eines i mitjans digitals per aplicar
estratègies de comercialització en una empresa o organització.
Les tècniques pròpies del màrqueting off-line o fora de línia són adaptades al món
digital, alhora que n’apareixen de noves fruit del ventall d’opcions que van oferint
les millores en aplicacions i tecnologies.
La web 2.0 ha significat l’ús social d’internet. Els usuaris poden compartir
informació (text, imatge, vídeo, àudio...) de forma instantània a través de les
xarxes socials. Poden emetre opinions sobre una marca, producte o servei.
L’empresa no es pot quedar enrere i ha de posar el focus en l’usuari, aprofitant
els nous canals per establir comunicacions amb el seu públic cada vegada més
directes i personalitzades.

L’usuari, personatge de
l’any
El 2006 la revista TIME escollia
com a personatge de l’any tots
els usuaris d’internet que
aportaven continguts propis a la
xarxa, contribuint a la “nova
democràcia digital”. Per saber-ne
més, vegeu: goo.gl/bSTNx9.

És essencial que l’estratègia de màrqueting digital inclogui tots aquells
canals i espais que utilitza el públic objectiu a qui s’adreça l’empresa o
organització.
El màrqueting digital i les seves estratègies han de portar l’empresa o organització
a assolir els seus objectius de retorn de la inversió (ROI). El monitoratge i l’anàlisi
de l’impacte real d’una campanya esdevenen imprescindibles per obtenir aquesta
informació. El món digital afavoreix i facilita molt aquestes tasques, perquè
aporta dades exactes sobre l’efectivitat d’una inversió. Obtenir aquestes mesures
en els canals de màrqueting fora de línia resulta molt més complicat, ja que la
comunicació es realitza només en un sentit.

1.1 Eines digitals per al màrqueting

El pla de màrqueting digital forma part del pla de màrqueting general de
l’empresa o organització.
Dins d’una estratègia general, el màrqueting digital és la part que aporta les eines
necessàries per dur a terme accions digitals que van molt més enllà de la creació
i manteniment d’una pàgina web. Aquestes eines digitals són les següents:
• Lloc web: és el camp base que serveix per desplegar la resta d’eines i
accions. Pot tractar-se d’un web corporatiu o d’una botiga en línia o de les
dues alhora. Permet crear una imatge de marca (branding) i habitualment

ROI
El ROI (return on investment) és
l’índex que compara els
beneficis obtinguts amb la
inversió realitzada.
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és el referent digital de l’empresa o organització per a l’usuari. Totes les
empreses, ja siguin grans, mitjanes o petites, poden arribar al client o usuari
a través del navegador. Si el client no coneix l’empresa, la primera imatge
que tindrà serà segurament la del web. És important cuidar la imatge que es
transmet, així com la qualitat dels continguts. És recomanable considerar
la creació d’un blog corporatiu com a element del web o com a pàgina
independent del web. El blog ha d’oferir continguts actuals, atractius i
originals per als clients o usuaris.
• Posicionament als cercadors: és fonamental perquè el públic digital pugui
conèixer l’empresa o organització. Es tracta d’aconseguir una bona posició
en el llistat de resultats dels cercadors.
• Correu electrònic: és un canal de comunicació directe i unipersonal cap
a l’usuari. És una eina d’ús molt estès i, per tant, permet arribar a la
gran majoria de públic. A través del correu electrònic, l’empresa pot fer la
distribució de butlletins informatius (newsletters). És recomanable aprofitar
aquesta eina per transmetre un missatge tan personalitzat com sigui possible.
No es pot utilitzar per enviar missatges massius sense consentiment del
receptor.
• Xarxes socials: són plataformes digitals que permeten a l’empresa interactuar i conèixer l’usuari, compartint continguts, localitzacions i opinions.
Ben utilitzades poden ajudar a captar nous clients i fidelitzar els que ja es
tenen. També és important la presència en les xarxes socials professionals
per conèixer l’estat del sector i de la competència i per establir vincles o
col·laboracions profitoses per a l’empresa.
• Publicitat digital: es realitza en espais destinats a la publicitat que ofereixen les pàgines web. Els anuncis digitals poden prendre diferents formes
en funció de l’espai on vagin destinats. Poden incloure text, imatge, so,
animació, vídeo i sempre un enllaç per accedir al producte o servei anunciat.
En l’ús de la publicitat digital és important que els espais on es publiquen els
anuncis siguin visitats pel públic objectiu al qual es dirigeix la campanya.
• Màrqueting mòbil: aprofita la popularització dels telèfons intel·ligents
(smartphones) per arribar al client, ja sigui a través d’aplicacions creades
per la pròpia empresa o organització, o bé utilitzant aplicacions de tercers
per establir un canal de comunicació amb l’usuari.

1.2 Estratègies del màrqueting digital
L’elecció de les estratègies digitals a seguir ve marcada pels objectius definits per
l’empresa o organització en el pla de màrqueting digital. Aquests objectius poden
ser, entre d’altres:
• Captar clients.
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• Obtenir nous contactes.
• Fidelitzar clients.
• Interactuar amb el públic.
• Generar vendes.
• Millorar la imatge de la marca.
La definició dels objectius començarà per una anàlisi de la posició actual de
l’empresa, així com de la situació present del mercat i de les previsions de cara al
futur. Una vegada sabem on som, ens podem preguntar cap on volem anar (meta o
objectiu final) i acabar definint quins objectius ens cal assolir per arribar a aquesta
meta.
Una vegada els objectius estiguin clars, caldrà definir estratègies, tàctiques i
accions per dur-los a terme.

1.2.1 La definició d’objectius: mètode SMART
Un dels mètodes que es poden utilitzar a l’hora de definir objectius és el mètode
SMART, acrònim mnemotècnic anglès per a specific (específic), measurable
(mesurable), attainable (assolible), relevant (rellevant), time-based (definit en el
temps).
Aquesta tècnica beu del concepte de la direcció per objectius (DPO) (en anglès,
management by objectives (MBO)), introduït per Peter Drucker l’any 1954, en la
seva obra The Practice of Management. L’acrònim, però, va ser definit l’any 1981
per George T. Doran en l’article “There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s
goals and objectives”.
El mètode SMART és una ajuda a l’hora d’establir els objectius. Per tal que
els objectius siguin clars, fàcils d’entendre, útils i que tinguin les màximes
possibilitats d’acomplir-se, haurien de tenir les característiques definides per
l’acrònim:
• S, específic: l’objectiu ha de ser concret i fàcil d’entendre de forma ràpida
per tothom. Si l’objectiu és massa complex, és millor desglossar-lo en
objectius més simples. Per exemple, fixar un nombre de visites a la pàgina
web de l’empresa o organització a aconseguir d’aquí a sis mesos.
• M, mesurable: l’objectiu s’ha de poder quantificar de forma que es pugui
valorar si s’ha assolit o no. En l’exemple anterior s’utilitzava l’indicador de
nombre de visites al lloc web.
• A, assolible: l’objectiu s’ha de poder realitzar tenint en compte els mitjans
dels quals es disposa. La fita ha de ser prou ambiciosa per motivar totes
les persones implicades, però no en extrem. Es poden marcar, per exemple,
etapes per poder arribar a l’objectiu.

La paraula anglesa smart
significa ‘intel·ligent’.
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• R, rellevant: l’objectiu ha de ser significatiu per a l’empresa o organització,
ha de respondre a una necessitat real. Una bona pregunta per fer-se en aquest
punt és què aportarà l’assoliment de l’objectiu.
• T, definit en el temps: ha de quedar fixada la data o període en el qual s’ha
d’acomplir l’objectiu. En aquest aspecte, cal tenir en compte el factor de
l’estacionalitat en depèn quins productes o serveis.
Si volem que els objectius siguin bons, han de ser SMART. Tanmateix, George T.
Doran, en l’esmentat article, també explicava que calia entendre que l’acrònim no
significa que cada objectiu hagi de tenir forçosament les cinc característiques.
És important que cada objectiu, a fi de complir el criteri de mesurabilitat, tingui
associat un indicador clau de rendiment o KPI (key performance indicator).
Un KPI permet quantificar els resultats d’una acció o estratègia determinada en
funció d’un objectiu predefinit. Es tracta d’una eina imprescindible per mesurar
l’assoliment d’un objectiu o la idoneïtat d’una estratègia o acció.

1.2.2 Estratègies digitals, tàctiques i embut de compra
En funció dels objectius, caldrà definir el tipus d’estratègia digital. Per exemple,
si l’objectiu marcat és el d’incrementar la base de clients potencials un 20% en un
termini d’un any, una estratègia pot ser la de reforçar el coneixement de la marca
i la tàctica podria ser millorar el posicionament en cercadors o, si es disposa de
pressupost, llançar una campanya de publicitat digital.
L’estratègia és la idea de com s’aconseguirà l’objectiu, i la tàctica és allò
que es farà, les accions i eines que s’utilitzaran per dur a terme l’estratègia.
La definició de l’estratègia i el desenvolupament de les tàctiques es fa en diferents
fases, concretament quatre:
1. En la fase d’adquisició es tracta d’arribar a l’audiència de l’empresa. Es vol
donar a conèixer la marca i atreure visites al web. Les eines que s’utilitzen
són el posicionament web, la publicitat digital, les xarxes socials (pròpies i
també externes) i el web.
2. La fase d’acció consisteix a influir en la gent que visita el web perquè acabi
prenent la decisió que l’empresa o organització pretén. Per exemple, que els
visitants decideixin comprar algun dels productes o serveis de la marca. Les
eines implicades són el blog, el web i les xarxes socials pròpies. En aquesta
fase la creació de continguts i l’optimització del web són essencials.
3. En la fase de conversió el visitant esdevé client quan compra o utilitza un
dels productes o serveis oferts. L’eina que hi intervé és el web, fent especial
atenció a l’experiència d’usuari.
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4. Finalment, en la fidelització es vol que la relació amb el client sigui
duradora. Per aconseguir-ho tornen a entrar en joc els continguts en xarxes
socials, el blog, els butlletins (newsletters) per correu electrònic, així com
el màrqueting mòbil, les promocions personalitzades i l’atenció al client.

Cadascuna de les fases necessitarà l’anàlisi dels corresponents KPI (indicadors
clau de rendiment) per tal de fer un seguiment de l’efectivitat de l’estratègia i de
les tàctiques.
Aquestes fases defineixen l’embut de compra (vegeu la figura 1.1), que és una
forma de representar visualment l’evolució de l’audiència en les diferents etapes.
F igur a 1 . 1 . Embut de compra

1.3 Internet: el medi digital
Durant molts anys s’ha parlat d’internet com l’autopista de la informació, concepte
evidentment vigent, al qual es podria afegir “i de la comunicació en temps real”.
Tant si es vol saber el resultat de l’últim partit de l’equip que seguim com conèixer
l’estat del trànsit, o consultar el catàleg d’una biblioteca, o comprar un bitllet
d’avió, o fer una videotrucada, l’eina que s’acaba utilitzant és internet. Ens ofereix
informació, coneixement sobre gairebé qualsevol tema que ens puguem imaginar
i experiències, de forma immediata i cada vegada a més dispositius (ordinador,
telèfon, tauleta, televisor, rellotge, ulleres...). Es tracta d’un canal de comunicació
digital molt estès i en creixement continu.

Internet a Catalunya
Segons les dades publicades per
l’Idescat a partir dels resultats de
l’última enquesta de l’INE
(2016), un 81% de la població de
Catalunya entre 16 i 74 anys
utilitza diàriament internet i un
41,4% realitza compres per
internet (Font: goo.gl/qI9Fkr).
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Internet és una xarxa informàtica mundial i descentralitzada que
interconnecta ordinadors i altres dispositius electrònics utilitzant protocols
de comunicació estandarditzats.

1.3.1 L’origen d’internet

Mapa ARPANET
Podeu veure els punts de
connexió d’ARPANET l’any
1969 a goo.gl/JoUVqN, i els que
tenia el 1973 a goo.gl/3jurRm.

La primera connexió entre ordinadors s’aconsegueix als Estats Units d’Amèrica
(EUA). Va ser el fruit de les investigacions i els mecanismes desenvolupats per
l’Advanced Research Project Agency (ARPA, Agència de Projectes d’Investigació
Avançats). Aquesta agència, fundada a través del Ministeri de Defensa del EUA,
estava formada per científics destacats de diferents universitats i disposava d’un
alt pressupost. El seu objectiu era crear una xarxa de comunicacions que pogués
suportar caigudes i talls en alguna de les seves línies.
El projecte desenvolupat va anomenar la xarxa d’ordinadors ARPANET. L’any
1969 ARPANET va ser una realitat, interconnectant ordinadors de quatre universitats. L’any 1973 ja connectava 40 punts.
Aquesta xarxa era descentralitzada, oferia diferents camins entre dos punts
per assegurar les transmissions. Un altre mecanisme que feia més robustes
les comunicacions era la divisió del missatge a transmetre en diferents paquets.
D’aquesta manera, si enmig d’una transmissió la connexió fallava, es podia seguir
enviant la resta de paquets per una altra ruta i quan tots els paquets havien arribat
al destí, es reconstruïa el missatge.
L’any 1974 Vinton Cerf i Bob Kahn, dos investigadors d’ARPA, van presentar
un seguit de protocols de comunicació, que acabaran conformant el conjunt de
protocols TCP/IP (transfer control protocol / internet protocol) i el sistema de
correu electrònic.
Durant la dècada dels 80 el desenvolupament de la tecnologia va afavorir el
creixement de la xarxa. El 1983 ARPANET es divideix en dues xarxes separades,
una d’ús civil i una altra per a ús del Departament de Defensa dels EUA (MILNET).
La xarxa civil es va anar expandint i el nombre de nodes (punts de connexió) va
augmentar tant a EUA com a Europa. És en aquest moment que es pren la decisió
d’agrupar els nodes per categories i identificar-los afegint al nom del node un
sufix (o domini). Es defineixen els següents dominis:
• .gov, per a organitzacions governamentals
• .mil, per a institucions militars
• .edu, per a institucions acadèmiques i educatives

Hipertext
Sistema d’organització de la
informació basat en la
possibilitat de moure’s per dins
d’un text i cap a textos diferents
per mitjà de paraules clau. Font:
wikipedia.org.

• .com, per a organitzacions comercials o empreses
• .org, per a organitzacions privades no comercials
• .net, per a nodes administratius
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La gran popularització de la xarxa Internet arriba gràcies a un projecte del
Laboratori Europeu de Física de partícules (CERN) desenvolupat pel físic Tim
Berners-Lee l’any 1991. El projecte neix amb el nom de World Wide Web (xarxa
d’abast mundial) i acaba definint la primera versió del Protocol de Transferència
d’Hipertext o HTTP (HyperText Transfer Protocol), que permet la consulta
telemàtica de documents d’hipertext.

1.4 El funcionament d’internet

Internet és una xarxa de xarxes on milions d’equips electrònics es comuniquen
uns amb els altres. Cadascun d’aquests equips (ordinadors, routers, servidors,
mòdems...) funcionen amb sistemes operatius o plataformes diferents. Perquè es
puguin entendre entre ells cal un seguit de protocols que estandarditzen, de forma
universal, aquestes comunicacions.
Tota la informació que viatja per internet ho fa en forma de bits. Un bit (mot
que prové de l’anglès binary digit) és un digit en sistema binari i representa la
unitat mínima d’informació en informàtica. Un bit pot tenir dos valors: 0 o 1.
Per transmetre els bits d’informació d’uns equips a uns altres s’utilitzen ones que
poden viatjar a través de diferents canals com la fibra òptica, el cable de coure o
l’aire. La connexió d’equips entre els diferents continents es realitza mitjançant
cables de fibra òptica submarins.
Quan es consulta una pàgina web, s’envia un missatge de correu electrònic o es
puja una foto a Instagram, la informació en forma de bits (digital) es transmet des
d’un dispositiu d’origen cap a un dispositiu de destí. S’estableix una comunicació
entre els dos dispositius regida per uns protocols. En la gran majoria dels casos,
aquesta comunicació no és directa entre els dos dispositius, sinó que pel camí
es transita per diferents punts, el primer dels quals és el servidor de l’empresa
proveïdora d’accés a internet o internet service provider (ISP). És a dir, per poder
accedir a internet, un dispositiu (ordinador, telèfon, tauleta) ho fa a través de
l’ISP (per exemple, Vodafone, Movistar, Orange) al qual estigui connectat, prèvia
contractació del servei.
L’esquema de la figura 1.2 representa l’estructura de la xarxa Internet. Qualsevol dispositiu d’usuari final (en una xarxa domèstica, corporativa o mòbil)
accedeix a internet a través del seu ISP regional. Els ISP regionals connecten
al seu torn amb els proveïdors de serveis globals, per accedir a qualsevol punt de
la xarxa mundial.

Cables submarins
Al web submarinecablemap.com
trobareu informació diversa
sobre tots els cables submarins
de fibra òptica que recorren el
nostre planeta i que permeten les
comunicacions entre equips
intercontinentals.
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Figu r a 1 . 2 . Esquema de l’estructura d’internet

Exemple de com fer el seguiment del camí de la connexió

L’ordre traceroute (Linux) o tracert (Windows) permet veure el camí que segueix un
paquet d’informació fins arribar al destí. Executant aquesta ordre des del nostre ordinador
(per exemple: tracert www.google.com) podem comprovar que la primera “parada” en
aquest camí correspon a un servidor de l’ISP que tinguem contractat.
La imatge mostra una captura de pantalla de l’ordre tracert www.google.com. Observeu
que per connectar amb el servidor web de Google (172.217.18.228) les dades han de
passar per un total de vint dispositius encaminadors. Els dos primers pertanyen a la
nostra xarxa local. El tercer i el quart pertanyen a l’ISP, en aquest cas Telefónica. A
partir d’aquí, les dades són encaminades cap a nodes de l’ISP NTT Communications
(www.us.ntt.net/about/network-map.cfm) per arribar finalment al servidor de Google. En
aquest exemple es pot considerar Telefónica com a ISP regional i NTT Communications
com a ISP global.
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1.4.1 Arquitectura client-servidor
La majoria de serveis que s’ofereixen a través d’internet, per exemple les pàgines
web, segueixen una arquitectura anomenada client-servidor.
Un servidor és un ordinador connectat a la xarxa que ofereix un o diversos
serveis i que s’encarrega d’atendre i respondre les peticions de servei que li
arriben des de múltiples clients, mentre que un client és un dispositiu que
sol·licita un servei determinat a un servidor concret.
El client envia peticions al servidor i aquest executa les accions necessàries
per retornar al client la informació que ha sol·licitat. El client és qui inicia la
comunicació, mentre que el servidor està sempre a l’espera de rebre sol·licituds
de servei. Un servidor pot atendre sol·licituds de servei de diferents clients.
El funcionament d’un sistema client-servidor és:
1. El client sol·licita un servei al servidor.
2. El servidor processa la sol·licitud.
3. El servidor envia el resultat obtingut al client.
4. El client rep el resultat i el processa.
L’esquema de la figura 1.3 mostra la connexió de diversos clients a un sol servidor.
F ig ur a 1. 3. Esquema client-servidor

Un dispositiu és qualsevol
aparell amb connexió a la
xarxa Internet (per exemple,
un ordinador, un portàtil, un
telèfon intel·ligent o una
tauleta).
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Exemple de connexió client-servidor
Quan un usuari obre un navegador i escriu l’adreça del lloc web que vol visitar, està enviant
una petició al servidor d’aquell lloc web. El servidor, que sempre espera atendre alguna
sol·licitud, en rebre la petició envia al client els fitxers necessaris perquè pugui visualitzar la
pàgina web al navegador. S’estableix una connexió client-servidor. Quan el client tanqui el
navegador, la connexió finalitzarà i el servidor web continuarà a l’espera de noves peticions.

Els serveis d’internet es poden classificar en les següents categories:
• Serveis de comunicació, on s’inclouen:
– El correu electrònic: permet enviar i rebre comunicacions escrites
entre usuaris de la xarxa que disposin d’una adreça on dirigir els
missatges. Admet l’adjunció de fitxers. Aquest servei utilitza els
protocols SMTP (simple mail transfer protocol), POP (post office
protocol) i IMAP (internet message access protocol).
– Els grups de notícies i fòrums: permeten intercanviar opinions,
experiències i participar de debats amb altres usuaris de la xarxa.
Aquests serveis es basen en un protocol de transferència de notícies
(NNTP o network news transfer protocol) i en alguns casos s’hi pot
accedir a través de pàgines web com, per exemple, Google Groups.
– La missatgeria instantània: permet conversar en temps real amb
un o diversos usuaris. Funciona amb el protocol XMPP (extensible
messaging and presence protocol) en aplicacions com WhatsApp o
FacebookChat.
– Els xats: permeten establir converses en temps real amb altres usuaris
de la xarxa. Les converses o debats són en format text. A diferència de
la missatgeria instantània, no cal conèixer els interlocutors prèviament,
sinó que qualsevol usuari pot accedir a un canal o xat i participar de la
conversa. Utilitzen el protocol IRC (internet relay chat).
– La telefonia i videoconferència: permet la comunicació en temps real
de veu o de veu i imatge entre dos usuaris d’internet. Aplicacions
com Skype o Hangouts fan ús d’aquests serveis. Actualment també
existeixen alguns proveïdors de servei d’internet (ISP) que ofereixen
el servei de telefonia a través de la connexió de dades d’internet, és el
que s’anomena telefonia sobre IP.
• Serveis d’accés a fitxers, on trobem:
– La transferència de fitxers, que permet enviar i rebre fitxers entre dos
ordinadors. S’utilitza molt a l’hora de transferir fitxers a un servidor
web. S’utilitza el protocol FTP (file transfer protocol).
• La World Wide Web (WWW), on trobem:
– La navegació per pàgines web, que permet la visualització de fitxers
d’hipertext, documents formats per text, imatges, contingut multimèdia i enllaços a altres documents o parts del mateix document. El
protocol utilitzat és HTTP (hypertext transfer protocol).
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La taula 1.1 mostra l’ús dels diferents serveis d’internet, segons dades de l’enquesta de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) a
usuaris d’Internet del desembre de 2015.
Taul a 1 .1. Serveis utilitzats a internet

Servei

Percentatge d’ús

Navegació

96,9%

Correu electrònic

91,4%

Missatgeria instantània

57,5%

Xats

17,1%

Trucades

12,6%

Transferència de fitxers

8,7%

Un ordinador que funcioni com a servidor pot oferir simultàniament diferents
serveis i atendre diverses peticions. Atendrà cada servei per un port d’entrada
diferent.
Els ports són punts de connexió lògics (no físics) d’un ordinador. Aquests
punts són com portes d’entrada i/o sortida a l’ordinador que permeten
atendre i respondre a peticions de servei.
Hi ha ports específics que es destinen a uns serveis concrets. La taula 1.2 mostra
els més utilitzats segons el protocol a través del qual es fa la petició de servei.
Tau l a 1 .2 . Ports més usats
Port

Protocol

Descripció del servei

21

FTP

transferència de fitxers

80

HTTP

navegació per pàgines web

110

POP3

correu electrònic entrant

143

IMAP

correu electrònic entrant

587

SMTP

correu electrònic sortint

119

NNTP

grups de notícies

194

IRC

xats

Font: www.wikipedia.org

1.4.2 Protocols de comunicació TCP/IP

Un protocol és un conjunt de normes que s’han de complir en l’intercanvi
de missatges entre dos o més dispositius d’un sistema de comunicació.
Aquestes normes descriuen l’estructura formal dels missatges a transmetre i
permeten que els diferents dispositius s’entenguin entre ells.
Els protocols especifiquen:

65.536 ports possibles
Els ports s’identifiquen amb
números i es representen amb 16
bits. Per tant, existeixen un total
de 216 = 65.536 combinacions
possibles.
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• La sintaxi: posició de cada element dins del missatge.
• La semàntica: significat de cadascuna de les parts del missatge.
• La sincronització de la comunicació: el moment d’inici i velocitat de la
transmissió del missatge.
• Els possibles mètodes de recuperació d’errors.
A la xarxa Internet, les comunicacions estan regides per la família de protocols
TCP/IP formada per molts protocols, però que agafa el nom dels dos més
importants.
El protocol de control de transmissió, TCP (transmission control protocol), és
l’encarregat del canal de comunicació que es crea des del client al servidor.
Controla el transport de la informació i detecta i corregeix possibles errors de
transmissió.
El protocol d’internet, IP (internet protocol), s’encarrega de dirigir la informació
de l’origen al destí de la forma més ràpida possible. En aquest cas, el protocol
no garanteix que les dades arribin sense errors al destí; aquesta és una tasca del
protocol TCP.
L’enviament de missatges a través de la xarxa es realitza dividint la informació
a enviar en paquets, identificant els paquets i encaminant-los cap a diferents
equips de la xarxa fins arribar al destí. Un cop al destí, es reordenen el paquets
d’informació rebuts i es corregeixen els possibles errors fins a reconstruir el
missatge original.
En una transmissió client-servidor s’estableixen diferents nivells de comunicació.
Aquests nivells s’anomenen capes. Els protocols estan presents en totes les capes,
des de la de nivell més baix (medi físic, com el cable de coure o la fibra òptica)
fins a la de nivell més alt, que és la que veu l’usuari (aplicacions informàtiques).
El model o arquitectura de capes simplifica molt les tasques que els diferents
dispositius han de fer per establir una comunicació client-servidor. Les funcions
queden repartides i els actors de cada capa (ja siguin dispositius físics o programari) només s’han d’ocupar d’una petita part de tot el mecanisme de comunicació.
Aquesta divisió comporta els següents avantatges:
• Fa que la comunicació es realitzi en parts més simples.
• Facilita l’estandardització dels components de la xarxa i alhora permet la
comunicació entre diferents tipus de maquinari i programari.
• Evita que els canvis en una capa afectin les altres. L’estructuració per capes
fa que una aplicació no hagi de saber res sobre el medi físic a través del qual
es transmetran les dades.
Vegeu la definició de port
al punt “Arquitectura
client-servidor” d’aquesta
unitat.

A la taula 1.3 es mostren les diferents capes de la família de protocols TCP/IP. El
nivell més baix és la capa física i el més alt la capa d’aplicació (la més propera a
l’usuari).
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Taul a 1 .3. Capes TCP/IP
Capa

Descripció/Funcions

Protocols

Aplicació

Nivell més alt. Permet a les aplicacions informàtiques la comunicació a
través de la xarxa amb altres aplicacions. És l’origen de la comunicació.

HTTP, SMTP, POP, IMAP, FTP, IRC

Transport

Divideix la informació en paquets i assegura que arribin correctament al
destí. Identifica el port (porta d’entrada a un dispositiu) al qual es
dirigeixen els paquets.

TCP, UDP

Xarxa

Determina el camí que seguiran els paquets de dades fins arribar al
destí.

IP

Accés o enllaç

Determina com s’efectuarà la transferència de dades a través del mitjà
físic en funció de les seves característiques.

Ethernet, Frame Relay

Física

Gestiona les especificacions de mitjà físic per on viatjaran les dades i
controla possibles col·lisions.

Cable de coure, coaxial, fibra òptica, microones,
ràdio

Model OSI
El model d’interconnexió de sistemes oberts OSI (open systems interconnection) és un
model de xarxa conceptual que estandarditza les comunicacions entre dispositius. Va
ser promogut per la Organització Internacional per a l’Estandardització ISO (International
Organization for Standardization). És un model que està basat en capes, com el TCP/IP,
però utilitza un total de set capes per classificar les diferents funcions de la comunicació.
El model OSI no s’utilitza a nivell pràctic, però serveix com a referència per explicar
detalladament les funcions de cadascuna de les capes en la comunicació per xarxes. La
figura 1.4 mostra una comparativa entre les capes dels dos models.

F igu r a 1. 4 . Comparativa entre el model OSI i el model TCP/IP

Per construir un paquet de dades, entren en joc els protocols i les capes a les
quals pertanyen. Cada capa va afegint una capçalera al paquet de dades. En
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aquesta capçalera s’afegeixen les informacions necessàries per tal que les funcions
que té la capa es puguin complir i el paquet de dades arribi sense problemes.
L’esquema de la figura 1.5 mostra com es va construint el paquet de dades segons
el model TCP/IP.
Fig ur a 1 . 5 . Paquet de dades segons el model TCP/IP

El paquet final, a la capa física i a la capa d’enllaç, s’anomena trama. A les capes
de xarxa i de transport, les dades encapsulades tenen el nom de datagrama. A la
capa d’aplicació el conjunt de dades rep el nom de missatge.
La comunicació entre diferents punts de la xarxa Internet seria impossible si
cadascun dels punts o nodes de connexió, entre les múltiples xarxes que conformen
internet, no es pogués identificar. El missatge, és a dir, els datagrames han de
contenir informació sobre l’origen, el destí i els punts o nodes intermitjos per on
han de passar. El protocol IP, a la capa de xarxa, s’encarrega d’identificar aquests
nodes mitjançant les adreces IP. La capçalera que afegeix el datagrama a la capa
de xarxa conté la informació de les adreces IP d’origen i destí.
Una altra informació important que han de contenir els paquets de dades és
l’aplicació a la qual van dirigits. D’això, se n’encarrega el portocol TCP, a la
capa de transport, afegint a la capçalera el número de port al qual s’ha d’entregar
el missatge.

Màrqueting digital

23

Internet i màrqueting digital. Conceptes bàsics

1.4.3 L’adreça IP

El protocol IP utilitza unes adreces numèriques, anomenades adreces IP,
que serveixen per identificar de manera única cada equip o dispositiu
connectat a una xarxa informàtica.
Existeixen dues versions d’adreces IP, la versió 4 (IPv4) i la versió 6 (IPv6),
definides cadascuna en les versions 4 i 6 del protocol IP.
Amb la previsió de creixement de dispositius connectats a la xarxa Internet (xarxa
mundial), que han de ser identificats unívocament (per tant, que han de ser únics
en tot el món) les adreces IPv4 poden arribar a esgotar-se. Per aquest motiu, en la
versió 6 del protocol IP es defineix l’adreça IPv6, que està representada per més
bits i permet disposar de més adreces.
L’adreça IPv4 es representa amb quatre números enters compresos cadascun
d’ells entre el 0 i el 255, separats per punts. S’utilitza 1 byte (8 bits) per codificar
cadascun d’aquests números. Per tant una adreça IPv4 està formada per 4 bytes o
el que és el mateix, 32 bits (1 byte = 8 bits; 4 bytes = 4x8 bits).
Les adreces IP es transmeten i codifiquen en format binari, però per facilitar la
seva lectura es representen amb la seva conversió a format decimal.
Exemple d’adreça IPv4
La següent imatge mostra una adreça IPv4 representada en 32 bits, agrupats en 4 grups
de 8 bits (és a dir 4 bytes), separats per punts (01010011.11110111.10010111.10110010)
i la mateixa adreça IPv4 representada per quatre números enters entre 0 i 255, separats
per punts (83.247.151.178). Cada grup de 8 bits es converteix a format decimal per facilitar
la lectura de l’adreça.

Els números de les adreces IP expressats en format decimal no poden ser més
grans de 255, perquè, utilitzant 8 bits, el número més alt que es pot aconseguir
és tots els bits amb valor “1”, 11111111 en binari. Cadascun d’aquests bits té un
valor decimal diferent en funció de la seva posició. El bit de més a l’esquerra, que
ocupa la vuitena posició, té el valor decimal de 128 (27 ), el de la setena posició té el
valor de 64 (26 ), seguit de 32, 16, 8, 4, 2 i 1, per a les successives posicions. Quan
tots 8 bits són “1”, el valor decimal resultant és la suma dels valors de cadascuna
de les posicions, és a dir 255. Les taules taula 1.4 i taula 1.5 mostren com convertir
un byte de format binari a format decimal.

Versions del protocol IP
El protocol IP versió 6 existeix
des de l’any 1996 i la majoria de
sistemes operatius l’admeten,
però actualment se segueix
utilitzant majoritàriament el
protocol IP versió 4.
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Tau la 1.4 . Conversió binari-decimal del byte 11111111
Descripció

Valors

Bit

1

1

1

1

1

1

1

1

Valor decimal (base 2 elevat a la posició
del bit)

27

26

25

24

23

22

21

20

Valor decimal del bit

128

64

32

16

8

4

2

1

Bit x valor decimal del bit

128

64

32

16

8

4

2

1

El valor decimal del byte 11111111 serà el resultat de la suma dels valors dels bits: 128+64+32+16+8+4+2+1 = 255

Tau la 1.5 . Conversió binari-decimal del byte 10100101
Descripció

Valors

Bit

1

0

1

0

0

1

0

1

Valor decimal (base 2 elevat a la posició
del bit)

27

26

25

24

23

22

21

20

Valor decimal del bit

128

64

32

16

8

4

2

1

Bit x valor decimal del bit

128

0

32

0

0

4

0

1

El valor decimal del byte 10100101 serà el resultat de la suma dels valors dels bits: 128+0+32+0+0+4+0+1 = 165

El número màxim de combinacions possibles utilitzant 32 bits és 4.294.967.296
(232 ). Això vol dir que amb IPv4 podem arribar a tenir uns 4.000 milions d’equips
i dispositius identificats de forma única en una xarxa.
Adreça IPv6

El símbols que utilitza el
sistema hexadecimal són
del 0 al 9 i de la a a la f.

Una adreça IPv6 està formada per 128 bits o 16 bytes. Pot arribar a representar
2128 combinacions de números (adreces) diferents, uns 340 sextilions.
Les adreces IPv6 es representen en sistema hexadecimal, és a dir, en base 16.
Amb un dígit hexadecimal es poden representar els valors decimals de 0 a 15, o
l’equivalent en sistema binari de 0000 a 1111. És a dir, amb un dígit hexadecimal
es pot representar el valor de 4 bits. Per tant, per representar 8 bits (1 byte) calen
dos dígits hexadecimals. En les adreces IPv6 els números hexadecimals s’agrupen
en vuit grups de quatre dígits. Això vol dir que a cada grup hi ha representats 16
bits (2 bytes). Els grups van separats per dos punts (:).
Exemple d’adreça IPv6
2002:8ac3:802d:1242:20d:60ff:fe38:6d16

Adreces públiques i privades

Les adreces IP públiques són aquelles que s’assignen a qualsevol equip o dispositiu connectat directament a la xarxa Internet com, per exemple, els servidors
que allotgen llocs web o dispositius que donen accés a internet o formen part de la
seva infraestructura. Les adreces IP públiques són úniques al món i no es poden
repetir.
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Les adreces IP privades són aquelles que s’utilitzen per identificar equips o
dispositius dins d’una xarxa privada, sigui empresarial o domèstica. Les adreces
privades són úniques i no poden repetir-se dins d’una xarxa concreta, però es
poden repetir en altres xarxes privades.
La figura 1.6 mostra dues xarxes privades que utilitzen les mateixes adreces IP
privades per identificar els seus equips (H1, H2, H3 i H4). Cadascuna d’aquestes
xarxes es connecta a internet a través d’un encaminador (R1 i R2). Aquests
encaminadors tenen una IP privada per comunicar-se amb la xarxa interna i una
IP pública per comunicar-se amb la xarxa Internet. L’equip H5 té una adreça IP
pública que li permet connectar-se directament a internet.
Fi g ura 1 .6. IP pública i privada

El protocol IPv4 defineix tres classes d’adreces reservades per ser utilitzades en
xarxes privades:
• Classe A: adreces compreses des de la 10.0.0.0 fins a 10.255.255.255.
S’utilitza per a xarxes molt grans, com les d’una companyia internacional.
• Classe B: adreces compreses des de 172.16.0.0 fins a 172.31.255.255.
S’utilitza per a xarxes mitjanes, com la xarxa d’una universitat.
• Classe C: adreces compreses des de 192.168.0.0 fins a 192.168.255.255.
S’utilitza per a xarxes petites, com una xarxa domèstica.
En una adreça IP privada hi trobem dues parts. La primera serveix per identificar
la xarxa on hi ha un equip o dispositiu, és l’identificador de xarxa (Network ID).
La segona part s’utilitza per identificar l’equip o dispositiu dins d’aquesta xarxa,
és l’identificador d’equip (Host ID). La primera part la formen els valors de més
a l’esquerra de l’adreça IP, mentre que la segona part la formen els valors de més
a la dreta. Diferents equips o dispositius que estiguin ubicats a la mateixa xarxa
tenen la primera part de l’adreça IP igual.
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Segons la dimensió de la xarxa, és a dir, el nombre d’equips que contingui,
s’empren més o menys bits per a l’identificador d’equip (Host ID). Com més gran
sigui la xarxa, més bits es necessitaran per al Host ID, ja que hi ha més dispositius
a identificar de forma única a la xarxa.
La figura 1.7 mostra les tres classes d’adreces IP i els bytes destinats a cada part
(Identificador de xarxa o Identificador d’equip).
F igu ra 1 .7 . Esquema de classes d’adreces IP

1.4.4 Configuració IP d’un equip
Un equip informàtic, que forma part d’una xarxa informàtica, no en té prou amb
una adreça IP per poder comunicar-se amb altres equips de la mateixa xarxa o
d’altres xarxes. Necessita conèixer a quina xarxa pertany i on s’ha de dirigir si
l’equip amb el qual es vol comunicar no es troba a la mateixa xarxa.
La màscara de subxarxa és una combinació de bits (32 bits en el protocol
IPv4) que permet identificar quina part de l’adreça IP de l’equip correspon a
l’identificador de xarxa (Network ID) i quina a l’identificador d’equip (Host ID).
Tots els equips que formen part de la mateixa xarxa han de tenir la mateixa màscara
de subxarxa.
Una màscara de subxarxa com la següent (255.255.255.0) implica que els tres
primers bytes de l’adreça IP identifiquen la xarxa, mentre que l’últim byte serveix
per identificar l’equip o dispositiu dins de la xarxa.
La figura 1.8 mostra un exemple de màscara de subxarxa 255.255.255.0. En
aquest cas l’identificador de xarxa és 192.168.110, i l’identificador d’equip és .141.
Les adreces IP d’altres equips o dispositius que es trobin a la mateixa subxarxa
coincidiran en els tres primers bytes (192.168.110) i diferiran en l’últim (.141).
Fi gu ra 1 . 8 . Màscara de subxarxa
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Quan un equip vol comunicar-se amb equips que no es troben dins la seva subxarxa
necessita saber on ha de dirigir les sol·licituds perquè puguin transmetre’s fora de
la seva xarxa, a l’exterior. És a dir, ha de conèixer l’adreça IP de la passarel·la
per defecte, que és el dispositiu que permet interconnectar dues xarxes. Aquest
dispositiu té dues adreces IP, que l’identifiquen a cadascuna de les xarxes que
connecta.
En la configuració IP d’un equip informàtic en xarxa, ha d’haver-hi l’adreça IP
de la passarel·la per defecte d’aquella xarxa. La figura 1.8 mostra un exemple
de configuració de xarxa on la passarel·la per defecte té la IP 192.168.110.1.
Observeu que l’adreça IP de la passarel·la coincideix en els tres primers bytes amb
l’adreça IP de l’equip (192.168.110.141). Això és perquè es troben a la mateixa
subxarxa, marcada per la màscara de subxarxa.
La passarel·la per defecte en una xarxa domèstica acostuma a ser l’encaminador
d’accés. És el punt de la xarxa per on passa tot el trànsit cap a i des d’internet.
Encaminador o ’router’
L’encaminador (en anglès, router ) és un dispositiu intermedi d’una xarxa de comunicacions
que s’encarrega de determinar el trajecte que ha de seguir un paquet de dades, dins
d’una xarxa de commutació de paquets, per arribar a la seva destinació. L’encaminador
d’accés és un encaminador especialitzat, situat a la perifèria d’una xarxa, que permet
la connectivitat de la seva xarxa amb xarxes externes, amb xarxes d’àrea estesa o amb
internet.
Font: www.termcat.cat

Per tant, tot encaminador té dues adreces, corresponents a dues xarxes diferents:
• Una adreça IP corresponent a la xarxa domèstica, xarxa d’àrea local o LAN
(local area network), que és una xarxa que interconnecta equips i dispositius
d’una mateixa empresa, organització o domicili amb la finalitat de compartir
recursos i comunicacions. Abasta una zona no massa gran, per exemple un
edifici o una planta. Es tracta d’una xarxa privada.
• Una adreça IP proporcionada pel proveïdor de serveis (ISP), que correspon a
una xarxa d’àrea extesa o WAN (wide area network), amb accés a internet.
És una xarxa que s’estén per una zona geogràfica molt àmplia, que pot
contenir ciutats, països o continents. Connecta diferents xarxes LAN entre
si. La xarxa WAN més coneguda és internet.
Quan un equip es connecta a una xarxa LAN, ja sigui domèstica o d’empresa,
necessita tenir una adreça IP i conèixer la màscara de subxarxa i la passarel·la
per defecte. L’assignació i configuració d’aquestes dades pot ser automàtica o
manual.
En una configuració manual s’assigna una adreça IP estàtica o fixa a l’equip o
dispositiu, i s’introdueixen la màscara i la passarel·la de la xarxa. Una adreça IP
estàtica és aquella que no canvia mai. S’utilitza bàsicament en servidors i altres
dispositius com routers o impressores.
Des d’un ordinador amb sistema Windows podeu canviar la configuració manual
dels paràmetres IP del vostre ordinador accedint a la finestra de propietats de la
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connexió i, a continuació, a les propietats del protocol d’internet versió 4. La
figura 1.9 mostra un exemple de configuració manual.
Fi gur a 1 .9 . Configuració de xarxa local IPv4

En una configuració automàtica s’assigna una adreça IP dinàmica, i habitualment
també s’assignen automàticament la màscara i la passarel·la. Una adreça IP
dinàmica és aquella que pot canviar amb cada connexió del dispositiu a la xarxa
o amb el temps. Aquesta configuració és la més utilitzada pels equips com ara
ordinadors, tauletes o telèfons.
L’encarregat d’assignar una configuració dinàmica als dispositius o equips és el
protocol de xarxa DHCP (sigles en anglès de dynamic host configuration protocol
o protocol de configuració dinàmica d’equips). Aquest protocol entrega a l’equip
que es connecta a la xarxa els paràmetres de l’adreça IP, la màscara de subxarxa, la
passarel·la per defecte i el servidor del sistema de noms de domini o DNS (domain
name system)

1.4.5 Sistema de noms de domini (DNS)

Un nom de domini és un
nom únic que permet
identificar un lloc web a
internet. Per exemple:
ioc.xtec.cat.

El sistema de noms de domini, DNS (domain name system), estableix una
equivalència entre les adreces IP d’equips, com servidors web i el seu nom de
domini. Permet, per exemple, que quan naveguem per internet no faci falta
escriure l’adreça IP del servidor web que volem visitar (seria molt complicat
recordar-les totes), sinó que podem escriure un nom de domini, molt més fàcil
de recordar.
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El sistema de noms de domini funciona gràcies a uns servidors que es dediquen
exclusivament a traduir noms de domini a adreces IP. Aquests servidors disposen
de bases de dades distribuïdes i interconnectades. La figura 1.10 mostra el
funcionament del DNS quan es fa una petició de pàgina web.
F ig ur a 1. 10 . Funcionament del DNS

Exemples de manteniment i funcionament d’un DNS
Els servidors DNS estan mantinguts per agències independents, empreses (com Google)
i proveïdors de serveis d’internet (ISP). Al lloc web public-dns.info podeu consultar els
servidors DNS públics que hi ha al món.
Podeu consultar el següent video per veure com funciona un DNS:

https://www.youtube.com/embed/2APUdv_g1JA?controls=1
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1.5 L’accés a internet
Els dispositius i equips que es connecten a internet ho fan utilitzant diferents
tecnologies. Aquests mètodes d’accés es poden classificar segons utilitzin un
mitjà cablejat o bé un mitjà sense fils.

1.5.1 Accés cablejat

Mòdem
Aparell que converteix senyals
digitals en senyals analògics
perquè puguin enviar-se per una
línia telefònica. El terme ve de
l’anglès modem, format a partir
de la truncació dels termes
modulator (modulador) i
demodulator (desmodulador).
Font: www.termcat.cat.

Aquest tipus d’accés utilitza un cable fins a l’equip de l’usuari. Els accessos per
cable a internet són els següents:
• Xarxa telefònica bàsica o XTB: l’accés es fa mitjançant un mòdem a través
de la línia telefònica de parell trenat (cable de coure). Aquesta tecnologia
d’accés ofereix velocitats de transmissió de dades molt baixes i no permet
la simultaneïtat amb la transmissió de veu.
• Línia de subscripció digital o DSL (digital subscriber line): la connexió
es realitza a través de la línia telefònica, però, al contrari de la XTB, les
tecnologies DSL permeten la transmissió de veu i de dades alhora. Una altra
millora que aporten són les velocitats de transmissió de dades més altes. La
variant de línia digital més utilitzada és l’ADSL (línia de subscripció digital
asimètrica).
• Cable o HFC (híbrid de Fibra coaxial): l’accés combina la fibra òptica i el
cable coaxial, utilitzat només en el tram final per arribar a l’usuari. Ofereix
velocitats més altes que la DSL.
• Fibra òptica fins a casa o FTTH (fiber to the home): l’accés a internet
es fa mitjançant la fibra òptica fins al punt final d’usuari. És la tecnologia
d’accés més ràpida.

1.5.2 Accés sense fils
Aquests tipus d’accés permeten una connexió fins a l’usuari mitjançant ones
electromagnètiques.
Entre aquests tipus de connexions trobem les que habitualment complementen
els accessos cablejats, substituint el tram final de cable que arriba a l’usuari
(WiFi i WiMax), i les que ofereixen una connexió amb una mobilitat gairebé total
(connexions mòbils):
• WiFi (wireless fidelity): és la connexió utilitzada en xarxes locals. L’emissió/recepció de dades cap als dispositius connectats es realitza des d’un punt

Màrqueting digital

31

d’accés (en xarxes domèstiques sol estar incorporat a l’encaminador). El
punt d’accés és l’element que fa d’interfície entre el mitjà cablejat i el mitjà
sense fils. El seu rang de cobertura no és gaire extens (20 metres en interiors)
i pot disminuir en funció de l’arquitectura i la presència d’altres xarxes sense
fils.
• WiMax (worldwide interoperability for microwave access): és l’accés sense
fils que permet cobrir àrees més extenses que la WiFi. Permet connexions
a una distància de l’antena de fins a 50 km. És un tipus d’accés utilitzat en
entorns rurals o zones aïllades.
• Banda ampla mòbil: és l’accés a través de la xarxa de telefonia mòbil.
Actualment existeixen les tecnologies de segona, tercera i quarta generació
(2G, 3G i 4G respectivament). Cadascuna millora l’anterior en velocitat,
capacitat i seguretat en les transmissions.
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2. Serveis i protocols d’internet

La xarxa Internet està formada per molts dispositius interconnectats que es comuniquen gràcies a protocols preestablerts i intercanvien informació en format digital
entre ells. Entre aquests dispositius hi ha els ordinadors anomenats servidors, que
es dediquen a oferir uns serveis determinats. Cada servei utilitza un protocol de
comunicació determinat. Un servidor pot oferir més d’un servei alhora.
La navegació web, el correu electrònic i la gestió de l’agenda són tres dels serveis
més utilitzats a Internet. Un altre servei d’Internet imprescindible és el de cerca
d’informació a la xarxa, un servei associat a la navegació web que ofereixen els
cercadors. També són serveis importants el que ofereix la possibilitat de transferir
fitxers de grans dimensions entre ordinadors i el que permet emmagatzemar fitxers
al núvol i accedir-hi des de qualsevol equip amb connexió a Internet.

2.1 Navegació web
Un dels serveis més utilitzats de la xarxa Internet és la navegació per pàgines web
o World Wide Web (WWW), ‘xarxa d’abast mundial’, que permet la visualització
de fitxers d’hipertext, documents formats per text, imatges, contingut multimèdia
i enllaços a altres documents o a parts del mateix document. El protocol utilitzat
és HTTP (HyperText Transfer Protocol).
L’aplicació o programari que ens permet visualitzar el contingut dels fitxers
d’hipertext és el navegador web.
L’origen de la World Wide Web es remunta a principis dels anys noranta, gràcies a
un projecte del Laboratori europeu de física de partícules (CERN), desenvolupat
pel físic Tim Berners-Lee, que, un any després, va crear el primer navegador web
(figura 2.1).
Fig ur a 2 . 1. Captura de pantalla del primer navegador

Font: info.cern.ch/NextBrowser.html

Vegeu el punt
“Arquitectura
client-servidor” de
l’apartat “Màrqueting
digital: eines i estratègies”
d’aquesta mateixa unitat.
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Primer es va anomenar WorldWideWeb i, més tard, va ser rebatejat com a Nexus,
per evitar la confusió entre la xarxa i el programa de navegació.

Comparativa de
navegadors web
A l’enllaç següent, podeu
consultar taules comparatives
dels diferents navegadors web:
goo.gl/GaryYz.

A partir del primer navegador, se n’han desenvolupat molts altres al llarg dels anys.
Alguns han perdurat, d’altres han existit durant breus períodes. El següent llistat
en detalla alguns dels més destacats, i a la figura 2.2 podeu veure un gràfic de
l’evolució del seu ús.
• Mosaic: va aparèixer el febrer del 1993 per a sistemes operatius Unix.
El National Center for Supercomputing Applications (NCSA) va fer-ne
versions per a sistemes Windows i Macinstosh, fet que va afavorir l’extensió
del seu ús. El gener de 1997 va deixar de desenvolupar-se.
• Netscape Navigator: és el substitut de Mosaic. Va ser el primer producte
de l’empresa Netscape Communications. Funcionava en entorns Unix i
Windows. Amb l’aparició del navegador Internet Explorer i degut als
problemes de compatibilitat que presentava, Netscape Navigator va perdre
mercat i va acabar desapareixent. L’ultima versió del codi del programa
va ser alliberada (programari lliure) i fou l’origen del desenvolupament de
Mozilla.
• Internet Explorer: l’agost de 1995 Microsoft va treure al mercat el seu
sistema operatiu Windows 95. Aquest sistema integrava el navegador
Internet Explorer, sense cap cost afegit. Al cap de pocs anys ja era el
navegador més utilitzat al món (un 95% entre els anys 2002 i 2003). Més
endavant va perdre quota d’ús amb l’aparició de Chrome (vegeu el gràfic de
la figura 2.2). El juliol del 2015, Microsoft va substituir Internet Explorer
pel navegador Microsoft Edge, que es troba incorporat al sistema operatiu
Windows 10.
• Mozilla (Mozilla Firefox): va aparèixer en la seva versió lliure (codi obert)
el juny de l’any 2002. Més tard, el 2004, va sortir la versió anomenada
Firefox, amb la qual s’ha popularitzat el navegador de la Fundació Mozilla.
Es tracta d’un navegador vàlid per a sistemes operatius Linux, Windows,
OS X, Android i iOS.
• Chrome: és el navegador desenvolupat per l’empresa Google que va
aparèixer el setembre del 2008. És gratuït, però la seva instal·lació i ús
implica l’acceptació de condicions específiques. Es troba disponible per a
tots els sistemes opreratius. A partir de l’any 2012 va començar a superar
en ús, a nivell mundial, el navegador de Microsoft Internet Explorer (vegeu
el gràfic de la figura 2.2).

Fundació Mozilla
Organització sense ànim de lucre
dedicada a la creació de
programari lliure. Entre els
productes que desenvolupa hi ha
el navegador web Mozilla
Firefox i el gestor de correu
electrònic Mozilla Thunderbird.

• Safari: va aparèixer el gener del 2003 de la mà de la companyia Apple.
Es troba a tots els dispositius de la marca i existeix també una versió per a
Windows.
• Opera: desenvolupat el 1994 per l’empresa noruega de telecomunicacions
Telenor, la seva primera versió va sortir el 1996. És un navegador compatible amb tots els sistemes operatius tant per a ordinador com per a dispositius
mòbils.
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Fig u ra 2. 2. Evolució de l’ús dels navegadors

Font: http://gs.statcounter.com

2.1.1 Funcionament d’un navegador web

El protocol utilitzat per a la comunicació amb un servidor web és l’HTTP
(HyperText Transfer Protocol). Els navegadors usen aquest protocol per fer una
petició de servei al servidor web, és a dir per sol·licitar-li un fitxer de pàgina
web determinat. A part del protocol HTTP, els navegadors també admeten altres
protocols com l’HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure, versió segura del
protocol HTTP) o l’FTP (File Transfer Protocol).
Per accedir a una pàgina web a través d’un navegador, cal escriure a la barra
de navegació l’adreça de la pàgina o recurs al qual es vol accedir. Una adreça
internet o URL (Uniform Resource Locator) (en català, localitzador uniforme de
recursos) està formada per tres parts bàsiques: el protocol, el domini i la ruta o el
camí (vegeu la figura 2.3).
Quan es valida l’adreça escrita, el navegador utilitza el protocol marcat a la URL
per comunicar-se amb el servidor web associat al domini, gràcies als servidors
DNS, i fa la petició del recurs indicat per la ruta o el camí. El servidor, en rebre
la petició, envia al navegador la pàgina o recurs sol·licitat.

Funció dels DNS
Durant el procés d’accés a una
pàgina web, els servidors DNS
s’encarreguen de traduir el nom
de domini escrit a la URL a
l’adreça IP del servidor que
l’allotja.
Vegeu el punt “Sistema de
noms de domini (DNS)”
de l’apartat “Màrqueting
digital: eines i estratègies”
d’aquesta mateixa unitat.
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F igu ra 2 .3 . Parts d’una URL

Si el recurs sol·licitat pel navegador no està disponible o hi ha algun problema per
resoldre la petició, el servidor envia al navegador un codi d’error que identifica
la naturalesa del problema. Un dels errors més habituals és l’error 404 (vegeu
la figura 2.4), que indica que el navegador web és capaç de comunicar-se amb el
servidor, però que aquest no pot trobar el document sol·licitat.
F igu ra 2 . 4 . Exemple de pantalla Error 404

Enllaços o hipervincles
Un enllaç, també conegut com a
hipervincle, o en anglès com a
link, és un element d’un
document digital que fa
referència a un altre recurs
digital. Per exemple, a un altre
document o a una part
determinada del mateix
document.

Una altra forma d’accedir a continguts des del navegador és mitjançant els enllaços
o links que poden trobar-se en pàgines web o en altres tipus de documents, com
ara PDF, documents de text o fulls de càlcul.
Els fitxers que interpreten els navegadors són principalment documents HTML
(HyperText Markup Language o llenguatge de marques d’hipertext), o XHTML
(eXtensible HyperText Markup Language), però també inclouen imatges, sons i
vídeos en diferents formats o en temps real (streaming). Els documents que es
visualitzen en un navegador no han d’estar sempre ubicats en un servidor web,
també pot ser que es trobin al mateix ordinador des d’on s’estan visualitzant.
Els navegadors poden comptar amb complements o extensions (plug-in) que
amplien les seves capacitats a l’hora d’admetre altres tipus de fitxers o llenguatges,
i que també poden afegir més funcionalitats al navegador.
És important tenir sempre instal·lada l’última versió d’un navegador web. Un
navegador actualitzat a la seva última versió és sempre més segur, més ràpid i
permet accedir a les últimes funcionalitats o aplicacions.
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El W3C (World Wide Web Consortium) és una de les organitzacions internacionals
encarregades de crear i vetllar pel seguiment i desenvolupament dels estàndards
web. Aquests estàndards són la referència, a l’hora de crear i interpretar documents
a la xarxa d’abast mundial (WWW), per tal que els llocs web siguin cada vegada
més accessibles i compatibles amb qualsevol dispositiu amb accés a internet.

2.1.2 Navegar amb seguretat
El canal de comunicació que s’estableix entre client i servidor quan s’accedeix
a una pàgina web passa per molts nodes intermitjos. Aquest fet augmenta la
vulnerabilitat de les dades que s’estan transmetent davant de possibles atacs. Per
poder establir connexions segures, els navegadors utilitzen el protocol HTTPS
(HyperText Transfer Protocol Secure, és a dir, ‘protocol segur de transferència
d’hipertext’), que incorpora una capa de connexió segura SSL (Secure Sockets
Layer o ‘capa de sòcol segur’).
Aquesta capa va associada a un certificat que autentica el servidor web i permet
xifrar les dades que s’envien, com per exemple contrasenyes o dades bancàries.
La figura 2.5 mostra els indicadors de connexió segura que utilitza el navegador
Mozilla Firefox. El cadenat verd indica que la identitat del propietari ha estat
verificada i el protocol SSL (https) garanteix la seguretat de les dades que s’hi
introdueixen.
Figur a 2. 5. Indicadors de connexió segura

Alguns navegadors, com per exemple Mozilla Firefox i Google Chrome, ofereixen
la possibilitat d’afegir complements o extensions (plug-in) per tal de millorar la
seguretat i la privacitat quan es visiten pàgines web.
Així, es pot aconseguir que un web sigui segur, i millorar així la percepció que un
possible client pugui tenir-ne, afegint un plug-in que instal·li el certificat SSL al
servidor. El que fa aquest plug-in és encriptar totes les dades personals que puguin
facilitar els clients. Really Simple SSL, per a Wordpress, o One Click SSL Let’s
Encrypt Module, per a Prestashop, en són dos exemples.
Pel que fa a les galetes, per evitar que en accedir a un web s’enregistri res al disc dur
de l’ordinador i s’enviï informació al servidor, es pot desactivar l’opció Acceptar

Galetes i notificacions
Consulteu goo.gl/1i9hjE per
activar/desactivar les galetes a
Chrome o goo.gl/xKkWxV a
Internet explorer. D’altra banda,
podeu consultar goo.gl/DsrQLD
per activar/desactivar les
notificacions a Chrome.
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galetes. Una altra forma de controlar l’enviament de galetes és fer que cada cop
que s’enviï una galeta, aparegui un missatge d’avís, de forma que l’usuari pugui
decidir si vol que s’enviï o no al disc dur del seu ordinador. Per exemple, en activar
les notificacions de Chrome es demana permís abans de fer cap enviament.
També hi ha programes que permeten filtrar o eliminar les galetes que es van
instal·lant al disc dur de l’ordinador de l’usuari, com per exemple CCleaner.
Tipus de galetes

Navegació en mode
incògnit
Consulteu goo.gl/mqLct per
activar la navegació d’incògnit a
Chrome.

En l’argot informàtic, les galetes (en anglès, cookies) són petits fitxers de text que es desen
a l’ordinador quan es visita una pàgina web. Gràcies a aquests fitxers, un lloc web pot
detectar que ja ha tingut visites prèvies des d’aquell dispositiu. Les galetes no són cap
virus. Les dades que es desen a una galeta són referents a preferències de configuració, de
continguts o de caràcter tècnic, i s’associen al navegador. Les galetes tècniques permeten,
entre altres coses, detectar els usuaris registrats o facilitar el funcionament d’aplicacions
web. Les galetes analítiques recullen informació sobre la navegació (productes consultats,
franges horàries, temps de connexió, idioma, etc). Les galetes publicitàries permeten que
es mostrin determinats anuncis en funció dels llocs web que s’han visitat, la ubicació o
l’idioma, entre altres factors.

A internet poden trobar-se també programes i servidors que permeten una navegació anònima a través de la xarxa, eliminant o substituint elements identificadors de
l’usuari. Els navegadors, per exemple, disposen de l’opció de navegació privada
o d’incògnit. Aquest tipus de navegació garanteix la privacitat, ja que al final de la
sessió (quan es tanca el navegador) s’elimina qualsevol rastre de les pàgines que
s’han visitat (galetes o cookies, memòria cau i historial de navegació). La figura
2.6 mostra la pantalla inicial de la navegació d’incògnit a Chrome.
Figu r a 2. 6. Navegació en mode incògnit
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2.2 Cerca d’informació a la xarxa

Internet ens ofereix accés a una quantitat d’informació pràcticament inabastable,
amb l’inconvenient que no existeix cap ordenació centralitzada de totes aquestes
dades i recursos (imatges, vídeos, àudios). Els cercadors donen solució a aquesta
problemàtica, oferint un llistat o índex de llocs web relacionats amb una o diverses
paraules o frases de cerca.
Actualment seria inimaginable l’ús d’internet sense l’existència dels cercadors.
Només cal pensar a quantes pàgines web accedim teclejant la seva URL directament a la barra d’adreces, segurament són ben poques en comparació amb les que
visitem a partir dels resultats d’una cerca.
Dades inabastables
Segons dades de l’empresa de serveis d’internet Netcraft, el març del 2017 hi havia un total
de 1.760.630.795 llocs web al món. Vegeu-ho: goo.gl/QzO4VC.
A la pàgina web www.internetlivestats.com podeu trobar dades que quantifiquen diferents
usos d’internet en l’àmbit mundial. Per exemple, en un segon es realitzen una mitjana de
40.000 cerques d’informació utilitzant el motor de cerca de Google.

2.2.1 Tipus de cercadors
Els cercadors es poden classificar en tres tipus bàsics:

• Els cercadors per directori. Creen estructures jerarquitzades que classifiquen els llocs web per categories o temes. Normalment la indexació està
feta per persones, seguint un criteri temàtic. La cerca s’inicia a partir d’una
matèria o categoria general, per apropar-se a matèries més específiques
fins arribar a un resultat de cerca concret. Per exemple, si ens interessa
el cinema, podem començar per la categoria “Art”, continuar per “Cinema”,
després per “Actors i actrius”, “Cartellera”, “Pel·lícules”... Els cercadors
per directori han anat perdent pes i presència a internet.

Exemple del desús dels cercadors per directori
Un exemple de la seva pèrdua de presència a internet és el tancament, el març de 2017,
del cercador per directori DMOZ, un projecte de directori obert que estava en funcionament
des del juny del 1998, mantingut per una comunitat d’editors voluntària. La següent imatge
mostra una captura del lloc web www.dmoz.org.
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• Els cercadors per índex. També coneguts com a motors de cerca, representen la majoria de cercadors generalistes que existeixen a internet. Aquest
tipus de cercadors disposen de mecanismes autònoms (aranyes o bots) que
exploren els continguts de totes les pàgines web d’internet per crear índexs
a les seves bases de dades. Aquests índexs associen les pàgines web a les
paraules més significatives que contenen (paraules clau) i estableixen un
rànquing per poder presentar llistats de resultats ordenats segons la seva
rellevància. Un exemple de cercador indexat o per índexs és Google.
Exemple de posicionament en un motor de cerca
Aconseguir un bon lloc en el llistat de resultats d’una cerca concreta és l’objectiu de
qualsevol empresa o organització amb presència a la xarxa Internet. Per aconseguir un
bon posicionament existeixen tècniques i estratègies que s’agrupen sota el concepte de
SEO (search engine optimitzation, optimització per a motors de cerca o posicionament a
cercadors).
El següent vídeo explica com funciona el motor de cerca de Google.

https://www.youtube.com/embed/BNHR6IQJGZs?controls=1

• Els metacercadors. Són motors de cerca que recorren als resultats de
diferents cercadors indexats per oferir-ne un resum a l’usuari. El principal avantatge és que amplien l’àmbit de les cerques que realitzades,
proporcionant major quantitat de resultats. Com a desavantatges, són més
lents, els criteris emprats per ordenar els resultats no són gaire clars i,
a més, no distingeixen entre les diferents sintaxis pròpies de cada cercador. Per tant, sempre que busquem informació molt específica, és més
aconsellable emprar cercadors dels quals coneguem la sintaxi. Alguns
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exemples de metacercadors són www.metacrawler.com, www.ixquick.eu,
www.webcrawler.com/ o www.dogpile.com/.

2.2.2 Principals cercadors
Segons dades de StatCounter (gs.statcounter.com), el març del 2017, un 92,31%
de les cerques fetes a internet en l’àmbit mundial, realitzades des d’ordinadors i
dispositius mòbils, es van fer amb el cercador Google (www.google.com), seguit
a gran distància per Bing, de l’empresa Microsoft (www.bing.com), i Yahoo
(es.yahoo.com). La figura 2.7 mostra la gràfica corresponent.
F ig ur a 2. 7. Ús de cercadors en l’àmbit mundial (març del 2017)

Font: gs.statcounter.com

Està clar el domini absolut de Google com a eina de cerca a internet, i la
importància d’aconseguir un bon posicionament en aquest cercador. Però cal tenir
en compte també l’existència d’altres cercadors en funció del país o països on es
vulgui tenir presència. Per exemple, a Rússia el cercador Yandex (yandex.com) té
gairebé el mateix ús que Google, mentre que a la Xina el cercador més utilitzat
(76%, el març de 2017) és Baidu (www.baidu.com).
Per realitzar cerques amb privacitat, el cercador DuckDuckGo (duckduckgo.com)
és una bona alternativa. Es tracta d’un cercador que no emmagatzema mai les
cerques realitzades des d’un dispositiu i, per tant, pot garantir, per exemple, que
les cerques fetes no s’utilitzaran per mostrar a l’usuari anuncis en altres webs.

2.2.3 Cerca avançada. Operadors de cerca
Una cerca senzilla consisteix a teclejar els termes de cerca en el quadre de text
del cercador i, a partir d’aquests termes, obtenir el llistat de resultats. De vegades,

Captura de pantalla del cercador
DuckDuckGo, que no recopila ni
comparteix la informació. Això fa que
la cerca sigui la mateixa per a
qualsevol usuari.
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però, els resultats són massa generals o no són els esperats. Una opció per refinar
la cerca sense canviar les paraules clau (termes de cerca) és fer ús dels filtres que
ens ofereixen els cercadors o utilitzar operadors de cerca.
La figura 2.8 mostra les opcions de filtratge ràpid que ofereix el cercador Google.
A la primera fila trobem filtres per contingut (Totes, Vídeos, Imatges, Shopping,
Maps i Més) i a la segona fila, filtres per país, idioma o data.
Fig u ra 2 . 8 . Filtres de cerca de Google

El cercador Google compta amb un formulari de cerca avançada. Per accedir-hi
només cal seleccionar l’opció Configuració (situada a la primera fila) i després
Cerca avançada. La figura 2.9 en mostra les opcions disponibles, entre les quals
destaquen la possibilitat d’ometre determinats mots a la cerca o d’especificar el
lloc web o domini on cercar, i els filtres per format de fitxer i per llicència d’ús del
continguts que es llistin als resultats.
F igu r a 2. 9 . Formulari de cerca avançada de Google

Definir millor les cerques
Al següent enllaç trobareu una
infografia sobre els operadors de
cerca a Google: goo.gl/6qKgQ9.
I aquí, altres trucs per definir
millor les cerques:
goo.gl/me8ehP.

Hi ha una sèrie d’operadors de cerca que permeten aplicar les mateixes restriccions que el filtre de cerca avançada. El coneixement i domini d’aquests operadors
ajuda a realitzar cerques d’una forma més ràpida i eficient. La taula 2.1 mostra
una relació d’alguns dels operadors de cerca avançada.
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Taul a 2 .1. Operadors de cerca avançada
Operador

Ús

Exemple

””

Cerques amb concordança exacta. Els resultats contindran
exactament i en el mateix ordre les paraules escrites entre
cometes.

“cerca avançada amb google” obté molts menys resultats
que cercant les mateixes paraules sense les cometes (on
s’obtenen resultats que contenen totes, alguna o una de les
paraules, sense importar l’ordre).

-

Exclou resultats que continguin la paraula que segueix al guió
mig

sem -search -posicionament dona resultats amb la paraula
‘sem’, però no les paraules ‘search’ ni ‘posicionament’.

site:

Cerques específiques dins del lloc web indicat just després del
dos punts (sense afegir-hi cap espai).

“gestió de vendes” site:ioc.xtec.cat dona resultats que
continguin la frase exacta “gestió de vendes” i que es trobin dins
del lloc web ioc.xtec.cat.

filetype:

Cerques de resultats amb determinat format d’arxiu.

TCP/IP filetype:pdf llista resultats de fitxers en format PDF
indexats amb la paraula clau ‘tcp/ip’.

link:

Cerques de resultats que contenen un enllaç a la pàgina web
escrita després dels dos punts.

link:ioc.xtec.cat llista pàgines que contenen enllaços a
ioc.xtec.cat.

inurl:

Cerques de resultats de pàgines web que contenen a la seva
URL la paraula indicada després dels dos punts.

inurl:marqueting inurl:digital dona resultats de pàgines web
que a la seva URL hi hagi les paraules ‘màrqueting’ i ‘digital’.

Altres funcionalitats del cercador Google que van més enllà de cercar contingut a
internet són, per exemple, la possibilitat d’utilitzar una calculadora o de convertir
unitats de mesura. Proveu d’escriure al quadre de text de cerca de Google una
operació matemàtica, com per exemple: 4*(23/(3+23,4)). Veureu que apareixerà
una calculadora amb el resultat de l’operació. Per utilitzar el conversor d’unitats,
escriviu al quadre de cerca el valor amb la unitat origen la paraula in o to i la unitat
a la qual la voleu convertir. Per exemple: 245 eur in usd, ens dona a quants dòlars
americans (USD) equivalen 245 euros (EUR).

2.3 Correu electrònic

El correu electrònic és un servei que permet enviar i rebre missatges de text
i documents adjunts entre usuaris d’una xarxa informàtica (ja sigui d’àrea
extensa, com internet, o d’àrea local) que disposin d’una adreça on dirigir
els missatges.
La comunicació a través del correu electrònic ha substituït en la gran majoria de
les situacions al correu postal tradicional, i ha aportat millores com la rapidesa, el
baix cost i la simplicitat d’ús i gestió.
El correu electrònic és una eina de comunicació comercial a tenir en compte
ja que permet arribar al públic objectiu o al client fidelitzat d’una forma ràpida i
personalitzada.
El sistema de comunicació utilitzat pel servei de correu electrònic no és simultani,
sinó asíncron, és a dir, emissor i receptor/s del missatge no han d’estar connectats
a la xarxa en el mateix moment.

Altres funcionalitats del
cercador Google
Podeu trobar més informació
sobre la calculadora i el
conversor d’unitats de Google al
següent enllaç: goo.gl/IhplDs.
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El correu electrònic és anterior a l’aparició d’internet. Es va començar a utilitzar
l’any 1965, en l’àmbit de les grans empreses i institucions que disposaven
d’ordinadors, com a servei de missatgeria interna entre usuaris.
Amb la posada en marxa de la xarxa Arpanet, precursora d’internet, l’ús del correu
electrònic va deixar d’estar limitat a un ús intern (xarxa local) i va estendre’s
per oferir servei a qualsevol usuari de la xarxa i permetre la comunicació entre
persones amb ubicacions distants. La popularització del servei va fer que aviat es
desenvolupessin protocols perquè pogués funcionar fora d’Arpanet.
L’any 1971 es va començar a utilitzar el símbol @ (arrova) per separar el nom
de l’usuari del de l’ordinador al qual pertany l’usuari. El símbol @ significa, en
anglès, at i, en català, ‘a’. Per tant, una adreça com alex@hob4 es refereix a
l’usuari alex de l’ordinador hob4.
Actualment les adreces de correu electrònic conserven l’estructura amb l’arrova,
que separa el nom d’usuari del nom de l’equip, que ha passat a ser el nom del
domini associat al servidor de correu electrònic al qual pertany l’usuari.
Així doncs, una adreça de correu electrònic té la següent estructura: NomUsuari@NomDomini.
• El nom d’usuari és el que utilitza la persona per accedir al seu compte de
correu electrònic. Pot estar format per lletres, números i alguns signes com
el punt. No poden existir dos usuaris amb el mateix nom dins del mateix
domini.
• El nom del domini és el nom del proveïdor o del servidor de correu
electrònic al qual pertany l’usuari. Pot ser d’un proveïdor de correu web
gratuït o bé propi de l’empresa o entitat de què forma part l’usuari del
compte. En aquest últim cas, l’organització ha de tenir un domini propi.
Un compte de correu electrònic és únic i privat i el seu accés està protegit amb
contrasenya.
Els comptes de correu electrònic es poden obtenir a través de proveïdors gratuïts,
com per exemple gmail.com, de Google, o outlook.com, de Microsoft, o a través de
proveïdors de pagament. Els proveïdors de pagament permeten tenir una adreça
de correu electrònic amb un domini personalitzat. Habitualment la contractació
d’un servei d’allotjament (hosting) i domini web inclou un número concret de
bústies o comptes de correu associats al domini.
Es pot accedir a la bústia de correu electrònic mitjançant un navegador web, que
accedeix al que s’anomena correu web (webmail), o bé mitjançant un programa de
client de correu electrònic, com per exemple Thunderbird, de Mozilla, o Outlook,
de Microsoft.
En un missatge de correu electrònic s’identifiquen les parts que es mostren a la
figura 2.10 (seguiu la numeració):
1. Remitent: adreça del compte de correu de qui envia el missatge.
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2. Destinatari: adreça o adreces a les quals s’envia el missatge. Les adreces
que s’introdueixen en el camp Cc (còpia carbó) reben una còpia del missatge
(no són destinataris directes, però estan assabentats de la comunicació). Les
adreces en còpia són visibles per a tots els destinataris. Les adreces que
s’introdueixen en el camp Cco (còpia carbó oculta) reben una còpia del
missatge, però la seva adreça no és visible per cap altre destinatari.
3. Assumpte: títol breu que serveix per identificar el contingut o la finalitat del
missatge.
4. Cos: contingut en format text del missatge.
5. Adjunts: fitxers adjunts que s’enviaran amb el missatge.
Fi g ura 2 .10 . Parts d’un missatge de correu electrònic

2.3.1 Funcionament del correu electrònic
El servei de correu electrònic utilitza els protocols SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol), POP (Post Office Protocol) i IMAP (Internet Message Access Protocol).
El protocol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol o protocol simple de transferència de correu) té la funció de transmetre el missatge de correu des de l’aplicació
de l’usuari remitent fins al servidor de correu sortint i, un cop allà, fins al servidor
de correu entrant del destinatari del missatge.
El protocol POP (Post Office Protocol o protocol d’oficina de correus) permet la
transferència de missatges de correu electrònic des del servidor de correu entrant
fins a l’aplicació client de l’usuari destinatari. Aquest protocol permet descarregar
completament els missatges des del servidor al client de correu. Això el fa idoni
per a situacions en què la connexió a internet no és contínua. Segons s’esculli en
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Aplicacions connectades al
compte
Per saber quins dispositius i
aplicacions estan connectats a un
compte de correu de Google, cal
accedir a l’apartat “Aplicacions
connectades al compte” de la
configuració del compte. Podeu
trobar més informació al següent
enllaç: goo.gl/6YIHBd.
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la configuració del compte, els missatges descarregats poden conservar-se o ser
eliminats del servidor de correu entrant. Actualment s’utilitza en la versió 3, per
això es fa referència habitualment al POP3.
El protocol IMAP (Internet Message Access Protocol o protocol d’accés a missatges d’Internet) permet accedir als missatges emmagatzemats al servidor de correu
entrant des de qualsevol equip connectat a internet. Aquest protocol descarrega
només la informació bàsica i accedeix a un missatge tan sols quan se sol·licita. El
protocol IMAP permet utilitzar un mateix compte de correu electrònic en clients
de correu instal·lats a diferents dispositius (ordinadors, tauletes o telèfons). El
compte de correu està sincronitzat en tots els clients on estigui actiu. Qualsevol
acció sobre la bústia queda reflectida automàticament en tots els dispositius
sincronitzats.
Per garantir la seguretat en l’enviament i recepció de correu electrònic, la majoria
de servidors de correu permeten l’ús del protocol SSL (Secure Sockets Layer o
‘capa de sòcol segur’).
Els servidors de correu són aplicacions, ubicades en equips informàtics (ordinadors servidors), que donen els serveis de xarxa necessaris per a l’intercanvi de
missatges de correu electrònic. Estan formats per dos servidors de correu:
• El servidor de correu entrant (servidor POP/IMAP): encarregat de la
recepció i emmagatzematge dels missatges de correu electrònic dirigits a
un compte allotjat al mateix servidor.
• El servidor de correu sortint (servidor SMTP): encarregat del lliurament
dels missatges enviats al servidor de correu entrant que correspongui.

Observeu que els servidors
de correu prenen el nom del
protocol del qual
s’encarreguen.

T ots aquests elements, protocols i servidors entren en joc quan s’envia i es rep un
missatge de correu electrònic. L’esquema de la figura 2.11 en mostra el procés.
F igu ra 2 . 11 . Esquema del procés de funcionament del correu electrònic

Vegeu el punt “Sistema de
noms de domini (DNS)”
de l’apartat “Màrqueting
digital: eines i estratègies”
d’aquesta mateixa unitat .

Per exemplificar-ho suposem que el missatge s’envia des de l’adreça remitent@a.org cap a la bústia de destinatari@b.org. El procés consta de cinc etapes:
1. El client de correu de remitent@a.org (pot ser webmail com, per exemple,
Gmail o bé una aplicació com Thunderbird) envia el missatge utilitzant
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el protocol SMTP. El missatge es transfereix fins al servidor de correu
sortint del proveïdor que dona el servei de correu al remitent. En el cas
de l’exemple el servidor és smtp.a.org (observeu que el nom del domini de
l’adreça i el del servidor de correu coincideixen). El servidor de correu
sortint smtp.a.org analitza l’adreça destinatària del missatge, separant-ne
les parts de nom d’usuari (destinatari) i nom de domini (b.org). Per poder
enviar el missatge, el servidor de correu sortint smtp.a.org ha de localitzar
el servidor de correu entrant de b.org.
2. El servidor smtp.a.org pregunta al servidor DNS (Domain Name System o
sistema de noms de domini) del domini b.org (dns.b.org) a quin servidor
de correu entrant del domini b.org ha de transmetre el missatge. Aquesta
petició es realitza mitjançant un recurs del DNS anomenat Registre MX o
Mail eXchange Record (registre d’intercanvi de correu).
3. El servidor dns.b.org respon a la petició amb una llista que conté els noms de
domini dels servidors de correu entrant per al domini b.org. En l’exemple:
imap.b.org.
4. El servidor smtp.a.org envia el missatge al servidor de correu entrant
imap.b.org, utilitzant el protocol SMTP. Abans de lliurar el missatge, el
servidor imap.b.org pot transmetre el missatge cap a altres servidors de
correu entrant del domini, per exemple a pop3.b.org. El missatge és
emmagatzemat a la bústia de l’usuari destinatari als servidors imap.b.org
i pop3.b.org.
5. L’usuari destinatari accedeix al seu client de correu i comprova la bústia
del compte destinatari@b.org. En aquell moment el missatge es transmet
des del servidor de correu entrant fins al client. El protocol implicat en
aquesta transmissió pot ser el protocol POP o el protocol IMAP, depenent
de la configuració del programa client de correu. Si l’accés a la bústia es
realitza utilitzant el navegador web, a través d’un correu web o webmail, el
protocol usat és el protocol IMAP.
De vegades el lliurament d’un missatge de correu electrònic no s’aconsegueix i
el missatge és retornat al remitent amb un avís de fallada en el lliurament (Mail
delivery failed). Les causes més habituals per al retorn d’un missatge són:
• L’adreça del destinatari no existeix o no és correcta.
• S’ha excedit la quota d’espai d’emmagatzematge que té assignada la bústia
del destinatari al servidor de correu entrat (bústia plena).

2.3.2 Correu web
El correu web o webmail és una aplicació web que permet accedir a un servidor
de correu electrònic i gestionar una bústia de correu determinada, prèvia validació.
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Es tracta d’un client de correu que s’executa en un servidor web i al qual s’accedeix
des d’un navegador web.
La majoria d’interfícies de correu web permeten dur a terme totes les operacions
de gestió del correu, com ara llegir, redactar i enviar missatges, gestionar la bústia
d’entrada, veure els missatges enviats o mantenir una agenda de contactes.
Alguns avantatges d’utilitzar una plataforma webmail en comptes d’un programa
client de correu instal·lat a l’ordinador són:
• Permet accedir i gestionar el compte de correu electrònic des de qualsevol
ordinador o dispositiu que tingui un navegador web i connexió a internet.
• No cal instal·lar cap programa client de correu a l’ordinador ni s’ha de fer
la configuració per enviar i rebre correus.
• Els arxius adjunts no es descarreguen automàticament a l’ordinador, fet que
pot evitar la infecció de l’equip per virus.
• Els missatges de correu es troben al servidor del proveïdor de servei, que
s’encarrega de la seva seguretat.
Com a inconvenient hi ha el fet que el rendiment depèn de les característiques de
la connexió a internet i de l’equip des d’on s’executa el navegador web.
Actualment, entre les empreses més conegudes que ofereixen serveis de correu
web hi ha:
• Google, amb Gmail.com.
• Microsoft, amb Outlook.com i Hotmail.com.
• Yahoo!, amb Yahoo.com o Yahoo.es.
Aquests proveïdors de correu web ofereixen l’ús dels seus serveis de correu web
de forma gratuïta. A canvi. però, poden introduir publicitat a la interfície web
o utilitzar informació dels perfils d’usuari o d’ús de l’aplicació, sempre que ho
permetin des de la configuració de privacitat i seguretat del perfil.
A part d’oferir el servei de correu, aquests proveïdors integren a l’oferta altres
serveis associats al compte d’usuari, com l’agenda de contactes, el calendari,
la missatgeria instantània, les videotrucades o l’emmagatzematge en línia, entre
d’altres.
En l’àmbit empresarial, l’opció del correu web va essent cada vegada més
habitual. Per exemple, l’empresa Google ha desenvolupat i adaptat a les necessitats empresarials o de grans organitzacions els seus serveis (correu, calendari,
creació de documents i emmagatzematge en línia) i ha creat Google Suite (gsuite.google.com), que és un servei de pagament que permet a les empreses utilitzar
i gestionar les diverses aplicacions de Google (Gmail, calendari, Google Docs,
Drive) amb un domini personalitzat.
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Exemple de com crear un compte de correu web
Crear un compte de correu web amb qualsevol dels proveïdors esmentats és molt senzill.
Només cal omplir un formulari de registre amb les dades personals que volem associar
al compte. Normalment les dades que es demanen són nom, cognoms, telèfon, data de
naixement, ubicació, una adreça de correu alternativa (per si cal recuperar la contrasenya)
i un nom d’usuari i contrasenya. El nom d’usuari no pot estar ja registrat a la plataforma i
és recomanable que sigui identificatiu de la persona que representa. Per a la contrasenya,
hi ha indicacions sobre el nombre mínim de caràcters i sobre l’obligatorietat, per exemple,
que tingui alguna lletra majúscula o algun número (d’aquesta manera la contrasenya és
més robusta). La següent imatge, mostra els formularis de registre d’Outlook i de Gmail.

Les funcions bàsiques d’ús i gestió del correu electrònic a través d’un correu
web són llegir, respondre, crear i eliminar els missatges, així com arxivar-los,
organitzar-los per carpetes o etiquetes i realitzar cerques de missatges.
La figura 2.12 i figura 2.13 mostren les interfícies dels webmail Outlook i Gmail,
respectivament. Els números indiquen les diferents zones, accions i funcions
bàsiques:
1. Àrea de cerca, que permet trobar missatges o contactes a partir de paraules
que continguin.
2. Botó per crear o redactar un missatge nou.
3. Barra d’accions sobre el missatge seleccionat. Les accions són: respondre
(només a Outlook), eliminar, arxivar, marcar com a correu brossa, moure i
etiquetar.
4. Botó per accedir a la configuració del compte de correu.
5. Àrea de safates o carpetes, que permet organitzar els missatges. En aquesta
àrea hi ha les etiquetes (a la imatge, ESCOLA i PERSONAL).
6. Àrea de missatges, on es visualitza un llistat dels missatges de la safata
activa.
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7. Mòduls associats al correu, com per exemple Contactes, Calendari o
Tasques.
8. Accés a altres serveis de l’empresa proveïdora de correu (només a Gmail).
Fig u ra 2 . 1 2 . Interfície de correu d’Outlook

Fig u ra 2 . 1 3 . Interfície de correu de Gmail

Arxivar missatges és una bona manera de tenir neta la safata d’entrada sense
suprimir correus electrònics. Els missatges es mouran a l’etiqueta anomenada Tot
el correu. Si algú respon a un missatge arxivat, el missatge torna a col·locar-se a
la safata d’entrada.
Les etiquetes (Gmail) o carpetes (Outlook) permeten organitzar els missatges per
temes i tenir ordenada la bústia. Un missatge pot tenir diverses etiquetes/carpetes
i es pot crear una estructura jerarquitzada d’etiquetes/carpetes. Si un missatge
etiquetat s’arxiva, no perd l’etiquetatge.
Una forma d’automatitzar l’etiquetatge o classificació en carpetes dels missatges
és a través dels filtres (Gmail) o normes (Outlook). Els filtres o normes permeten
definir les accions (arxivar, eliminar, reenviar, destacar o etiquetar) que s’aplicaran
a un missatge quan es compleixin una o diverses condicions. Per exemple, es pot
definir que, si un missatge té un remitent determinat, s’etiqueti i s’arxivi. Per
definir filtres o normes cal accedir a la configuració del correu.
Una altra funció interessant que ofereixen els correus web és la possibilitat de
configurar respostes automàtiques, que permeten respondre automàticament al
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correu entrant amb un missatge preconfigurat i durant el període que s’especifiqui.
És una opció molt útil per a períodes de vacances. Per definir les respostes
automàtiques cal accedir a la configuració del correu.
El correu de Gmail permet, a més, programar l’enviament dels missatges, des
del desplegable que hi ha al lateral del botó Envia, i incorpora altres opcions
complementàries que es poden activar accedint a la configuració del compte, des
de l’apartat Opcions avançades. Entre aquestes opcions hi ha la de respostes
predefinides (vegeu la figura 2.15). Aquesta funció permet desar missatges a mode
de plantilla, que posteriorment es poden utilitzar per crear missatges estàndard.
F ig ur a 2. 14. Opcions avançades de Gmail

2.3.3 Client de correu electrònic

Un client de correu electrònic és un programa o aplicació que permet
gestionar un o diversos comptes de correu.
El client de correu electrònic es connecta al servidor de correu entrant (utilitzant el
protocol POP o IMAP) i al servidor de correu sortint (utilitzant el protocol SMTP)
del compte configurat, per descarregar, gestionar i enviar els missatges.
Els clients de correu electrònic més utilitzats són Microsoft Outlook (que forma
part del paquet de programari de Microsoft Office) i Mozilla Thunderbird. La
principal diferència entre ells és que Outlook és un programari de propietat i cal
adquirir una llicència per utilitzar-lo, mentre que Thunderbird és un programari
de codi obert i gratuït desenvolupat per la fundació Mozilla.
Els clients de correu permeten configurar un compte de qualsevol proveïdor de
correu, ja sigui tipus correu web (com Gmail o Outlook) o d’un proveïdor de
pagament (com el que va associat a la contractació d’un allotjament web).

Descàrrega de Mozilla
Thunderbird
Mozilla Thunderbird es pot
descarregar gratuïtament des del
web:
www.mozilla.org/ca/thunderbird
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Exemple de configuració d’un compte a un client de correu
La configuració d’un compte a un client de correu no té massa complicació, si es disposa
de les dades de connexió als servidors de correu entrant i sortint. Aquestes dades les ha
de proporcionar l’empresa proveïdora del servei de correu.
Quan es crea un compte nou a un client de correu, s’executa un assistent de configuració.
El primer que demana són el nom, l’adreça de correu electrònic i la contrasenya. A partir
d’aquí, l’aplicació intenta efectuar la configuració de forma automàtica basant-se en les
dades que tingui sobre el proveïdor de correu associat al domini de l’adreça de correu
especificada. Per confirmar que la configuració és correcta, el programa envia un missatge
de comprovació.

En el cas d’utilitzar proveïdors de correu web gratuïts, com Gmail, la configuració
automàtica no acostuma a donar problemes, però si el compte de correu és d’un
proveïdor de pagament pot ser que calgui configurar manualment els paràmetres
de connexió als servidors de correu. Aquests paràmetres, a part del nom d’usuari
i contrasenya, són:
• El nom del servidor de correu entrant, el port i si requereix connexió segura
(SSL/TLS), tant per al protocol POP com per al protocol IMAP.
• El nom del servidor de correu sortint, el port i si requereix connexió segura
(SSL/TLS).
La figura 2.15 mostra la finestra de configuració manual d’un compte de correu
amb el client de correu Thunderbird.
F igu r a 2. 1 5 . Finestra de configuració d’un compte amb Mozilla Thunderbird

Les funcions d’ús i gestió que ofereixen els clients de correu són principalment
les mateixes que al correu web, amb la diferència que els missatges es poden emmagatzemar a l’ordinador i es pot escollir si els missatges descarregats s’eliminen
o no del servidor de correu.
La figura 2.16 mostra la finestra principal del client de correu Thunderbird.
Observeu que la distribució d’elements és similar a la dels correus web (vegeu
figura 2.12 i figura 2.13):
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• A la part superior s’ubica la barra de menús de l’aplicació, que també es pot
desplegar des del botó amb tres línies horitzontals situat a la part superior
dreta.

• Per sota del menú hi ha els botons d’acció per als missatges.

• A la part lateral esquerra hi ha situat el panell de safates i carpetes.

• A la part central, hi ha l’àrea on es llisten els missatges de la safata
seleccionada.

• A la part dreta hi ha un panell on es visualitzen les cites i/o tasques
programades per al dia. La visualització i disposició dels diferents elements
es pot configurar des del menú Visualitza.

Fig u ra 2. 16 . Finestra principal de Mozilla Thunderbird

Per accedir a la configuració de filtres que permetin organitzar de forma automàtica els missatges amb el client de correu Thunderbird, cal anar al menú Eines
/ Filtres de missatge, seleccionar a quin compte volem crear el filtre i clicar el
botó Nou. A la finestra Regles de filtratge donem nom al filtre i definim els seus
paràmetres. La figura 2.17 mostra un exemple de filtre que desplaça a la carpeta
ESCOLA els missatges entrants des d’adreces que continguin @xtec.cat, per tant
de qualsevol remitent del domini xtec.cat.

Activació de la barra de menú
superior de Thunderbird

Màrqueting digital

54

Internet i màrqueting digital. Conceptes bàsics

Fig u ra 2 . 1 7 . Exemple de filtre de correu

2.3.4 Correu no desitjat
El correu no desitjat, també anomenat correu brossa o, en anglès, spam, és un
missatge de correu electrònic que s’envia de forma massiva i indiscriminada, sense
que el destinatari l’hagi sol·licitat. Moltes vegades el correu brossa té caràcter
comercial, però d’origen i amb finalitats molt dubtoses.
Molts proveïdors de correu disposen dels seus propis filtres per als correus
no desitjats. Aquests filtres detecten els missatges que són sospitosos de ser
fraudulents o no desitjats per l’usuari i els col·loquen automàticament a la carpeta
de Correu brossa. Un cop dins la carpeta, si l’usuari no elimina els missatges, el
servidor els elimina automàticament al cap d’uns dies.
La figura 2.18 mostra la safata de correu brossa d’un compte de Gmail. Observeu
les dues accions disponibles: suprimir el missatge definitivament o bé marcar com
que no és correu brossa.
Fig u ra 2 . 1 8 . Correu brossa de Gmail

Pot passar que algun correu que no és spam sigui filtrat a la carpeta de Correu
brossa. Aquesta situació es dona de vegades amb els correus automàtics que es
reben després de fer alguna subscripció o de donar-se d’alta en algun servei. Si
es dona el cas que esperem un missatge de confirmació i no apareix a la safata
d’entrada, cal verificar que no hagi estat filtrat com a correu brossa.
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Origen del terme ’spam’
El terme anglès per referir-se al correu brossa és spam. Segons diverses fonts, l’origen
de la utilització d’aquesta paraula com a correu no desitjat deriva d’un esquetx de la sèrie
Monty Python’s Flying Circus, creada pel grup d’humoristes britànics Monty Python als anys
setanta.
A l’esquetx, Spam és una marca americana de carn de porc enllaunada. L’escena se situa
en una cafeteria on tots els plats que s’ofereixen inclouen aquesta carn. En menys de tres
minuts la paraula spam es repeteix 130 vegades. Posteriorment, i arran de l’ús excessiu
de la paraula spam a l’esquetx, s’associa el terme a una cosa abusiva i innecessària.
Podeu veure l’esquetx al següent enllaç següent:

https://www.youtube.com/embed/M_eYSuPKP3Y?controls=1

2.4 Calendari i gestor de tasques en línia
Les empreses proveïdores del servei de correu web (com ara Gmail, Outlook
(Hotmail) o Yahoo) ofereixen aplicacions associades al compte de correu com
ara el calendari o l’agenda i el gestor de tasques a través d’internet, és a dir, en
línia. Aquestes funcions també es troben als clients de correu Mozilla Thunderbird
i Microsoft Outlook. Si el compte que s’està gestionant amb el client de correu
és un compte de correu web o webmail, qualsevol canvi a l’agenda o al llistat de
tasques se sincronitza amb l’agenda i les tasques en línia associades al compte de
webmail.
El calendari en línia permet planificar i anotar cites, reunions, esdeveniments,
com si es tractés d’una agenda personal, amb l’avantatge afegit de poder accedir-hi
des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet i un navegador web instal·lat.
Altres funcionalitats que ofereix l’ús d’un calendari en línia són:
• Compartir una cita amb altres usuaris o convidar-los a una reunió o un
esdeveniment programat.
• Sol·licitar confirmació d’assistència quan es realitza una invitació a una
reunió o un esdeveniment.
• Programar fàcilment cites que es repeteixen amb una periodicitat determinada.
• Programar recordatoris d’avís per a les anotacions de l’agenda, que es reben
al correu electrònic o al telèfon mòbil.
• Crear i gestionar més d’una agenda des del mateix compte.
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• Compartir un calendari (sencer) amb altres usuaris, configurant els permisos d’accés i ús. Això és molt útil per a grups de treball.
• Exportar i importar calendaris o parts d’un calendari (per exemple, una
setmana o un mes).
Els calendaris de Google i d’Outlook són molt semblants. Les figura 2.19 i figura
2.20 mostren les interfícies dels calendaris de Google i Outlook, respectivament.
S’hi distingeixen les àrees següents (vegeu la numeració):
1. Barra de cerca
2. Botons de navegació
3. Opcions de visualització del calendari
4. Botó de configuració
5. Creació d’una cita, un esdeveniment o una reunió
6. Calendaris de l’usuari
7. Calendaris compartits
8. Àrea de visualització del calendari
F igu r a 2. 1 9 . Interfície del calendari de Google

F igu r a 2. 2 0 . Interfície del calendari d’Outlook
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Per accedir al calendari de Google, es pot escriure l’URL calendar.google.com al
navegador i, a continuació, el nom d’usuari i la contrasenya per entrar. O bé, si ja
s’està utilitzant Gmail, des de la part superior dreta de la pantalla, cal desplegar el
menú d’aplicacions de Google i seleccionar el Calendari.
Per accedir al calendari d’Outlook, des del web del correu electrònic, cal clicar la
icona del calendari situada a la part inferior esquerra.
El gestor de tasques en línia permet crear llistes d’activitats, feines, encàrrecs
o deures pendents de realitzar. S’utilitzen per portar un control de les tasques a
realitzar, ja siguin personals o compartides en grups de treball. Les tasques es
poden marcar com a acabades un cop s’han dut a terme.

2.5 Transferència de fitxers

Accés a Google Calendar

La transferència de fitxers és un servei d’internet que permet enviar i rebre fitxers
entre dos ordinadors connectats a la xarxa. Aquest servei utilitza el protocol de
transferència de fitxers o FTP (File Transfer Protocol). És un servei molt utilitzat
a l’hora d’accedir i gestionar arxius o carpetes situats en un ordinador remot. Per
exemple, en un servidor web.
En una transferència de fitxers hi intervenen dos actors:
• El servidor (servidor FTP): un equip informàtic que té en execució una
aplicació per donar el servei d’intercanvi de fitxers.
• El client: un dispositiu que connecta amb el servidor per descarregar o
transferir fitxers al seu espai de disc.
Un servidor FTP preveu l’accés només per a descàrrega, o baixada de fitxers
(la transferència només es fa des del servidor cap al client), i l’accés per a
transferències bidireccionals, o de pujada i baixada de fitxers (el client pot
descarregar i també pot enviar fitxers al servidor).
Per a l’accés a servidors que ofereixen fitxers per a descàrrega (que habitualment
són repositoris d’aplicacions i documents d’accés lliure) no és necessari cap nom
d’usuari ni contrasenya, ja que s’utilitza una connexió anònima amb un usuari
genèric anonymous. Per contra, en el cas de l’accés de pujada i baixada a un
servidor FTP, la connexió requereix una autenticació amb un nom d’usuari i
contrasenya.
La connexió a un servidor FTP es pot realitzar utilitzant un programa específic,
client d’FTP, o bé a través del navegador web. Un dels clients FTP més utilitzats
és el FileZilla, de descàrrega gratuïta. La figura 2.21 mostra una captura de la
pantalla principal del programa FileZilla. A la part central esquerra es visualitzen
els fitxers i carpetes de l’equip local (client), mentre que a la part central dreta hi
ha l’estructura de carpetes i fitxers de l’equip remot (servidor).

Repositoris d’aplicacions i
documents d’accés lliure
RedIris (ftp://ftp.rediris.es/) té un
servidor FTP que funciona com
a repositori de programari i
documentació.

Descàrrega de FileZilla
Podeu descarregar-vos i utilitzar
el client d’FTP FileZilla, de
forma gratuïta, al següent enllaç:
filezilla-project.org
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Fig u ra 2 . 2 1 . Pantalla principal de FileZilla

Font: filezilla-project.org

La millora en qualitat i velocitat de les connexions a internet ha propiciat l’aparició
de serveis d’allotjament de fitxers per a la seva descàrrega. Aquests serveis
permeten transferir fitxers que són massa grans per enviar-los a través de correu
electrònic i, alhora, faciliten la compartició de fitxers grans entre usuaris sense
necessitat d’utilitzar cap client d’FTP.
Aquest serveis s’ofereixen a través d’aplicacions web, i per accedir-hi només cal
tenir un navegador web i connexió a internet. Quan es comparteix un o diversos
fitxers per aquest mitjà, es genera un enllaç que s’envia a les persones amb qui es
vol compartir. L’enllaç és vàlid durant un període de temps limitat.
Algunes de les plataformes web que ofereixen aquest tipus de servei gratuïtament
són: WeTransfer (wetransfer.com), Ge.tt (ge.tt), DropSend (www.dropsend.com)
o Transfer Big Files (www.transferbigfiles.com).

2.6 Llicències i distribució de programari
És habitual referir-se al
programari utilitzant el seu
terme en anglès, software.

L’ús que es pot fer d’un programari, en referència a la seva distribució, formes
i llocs d’ús, còpia i modificació, el determina el seu autor o empresa propietària
mitjançant la llicència del programari. N’hi ha tres tipus bàsics:
• Llicència de programari privatiu: limita l’ús del programari a unes
condicions específiques i no permet cap modificació, còpia o redistribució.
• Llicència de programari lliure: dona dret a còpia, modificació, estudi i ús
lliure, i permet la seva redistribució amb o sense canvis. El software lliure
és moltes vegades gratuït o bé té un preu simbòlic per assumir les despeses
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de distribució. Tot i així, que un programa sigui lliure no implica la seva
gratuïtat.
• Llicència de programari de domini públic: dona tots els drets sobre el
programari a qualsevol persona. El programa i codi font són de domini
públic i es permet la seva modificació, distribució, ús o venda sense que hi
hagi d’haver cap reconeixement d’autoria.
Segons la seva forma de distribució, el programari privatiu es pot classificar en:
• Freeware (de l’anglès Free software, o programari gratuït): es distribueix
gratuïtament i permet la instal·lació i l’ús sense cap cost, però manté la seva
propietat i, per tant, no es pot modificar.
• Shareware (programari de prova): es distribueix de forma gratuïta, però té
unes limitacions pel que fa al nombre de vegades o al temps que s’utilitza.
Una vegada superat el límit d’ús, cal adquirir la llicència del programari per
seguir utilitzant-lo.

2.7 Emmagatzematge en línia
L’emmagatzematge en línia és un dels serveis associats al concepte d’informàtica
al núvol (en anglès, cloud computing), que es basa en l’oferta dels serveis d’un
sistema informàtic (com els que dona un ordinador personal) a través d’una xarxa,
normalment internet.
L’inici de la informàtica al núvol va produir-se quan grans proveïdors de serveis a
internet, com Google, Amazon o Microsoft, van començar a tenir la seva pròpia
infraestructura i van organitzar l’ús dels seus recursos de forma distribuïda.
L’accés a les eines i serveis d’informàtica al núvol es realitza a través d’un
navegador web. És, per tant, independent de la ubicació de l’usuari. Permet, per
exemple, la creació i edició de documents de text, fulls de càlcul o presentacions
en línia, sense necessitat de tenir instal·lat a l’ordinador cap programa específic
per a aquestes tasques.
L’emmagatzematge en línia, o al núvol, és un espai de disc virtual. L’usuari pot
accedir-hi des de qualsevol lloc i dispositiu que tingui connexió a internet. L’ús
d’aquest servei requereix autenticació amb usuari i contrasenya. L’espai màxim
d’emmagatzematge depèn de l’empresa que ofereixi el servei. La gran majoria
d’empreses permeten el registre i ús gratuït d’aquest servei, i algunes ofereixen la
possibilitat d’ampliar funcionalitats o espai d’emmagatzematge pagant una quota.
Algunes de les empreses que ofereixen serveis d’emmagatzematge en línia són:
• Dropbox (www.dropbox.com)
• Google Drive (drive.google.com)
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• OneDrive (onedrive.live.com)
• Amazon Drive (www.amazon.es/clouddrive/home).

Comunicació a la xarxa
Joaquim Bohigas Mollera, Mònica Buj Gelonch i Xavier Garcia
Rodríguez
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Introducció

En un món digital, la comunicació se centra en les eines 2.0. Els usuaris i les
marques s’han de poder relacionar entre si, i és per aquest motiu que s’han de
conèixer els diferents mecanismes existents, tant des de la perspectiva del client
com des de la visió empresarial.
Els missatges que es transmeten a través dels canals digitals solen incloure, a més
del text, elements multimèdia diversos, com ara imatges, animacions o vídeos.
Així, l’elaboració de missatges per a la xarxa implica, no només la redacció dels
textos, sinó també la recerca i adaptació dels recursos multimèdia que s’hi volen
incloure.
En l’apartat “Eines de comunicació a la xarxa” es presenten, en primer lloc,
els grups de conversa o xats, la missatgeria instantània, el correu electrònic,
la telefonia per Internet, els fòrums o grups de discussió i els blogs i RSS. A
continuació, es tracta el funcionament de les xarxes socials en l’àmbit de l’usuari
i s’expliquen les principals característiques i funcionalitats de Facebook, Twitter i
Instagram i es presenten també les xarxes socials professionals, prestant especial
atenció a LinkedIn. Finalment, s’introdueix la cerca de xarxes socials o de
comunitats virtuals d’interès.
En l’apartat “Comunicació als mitjans socials” es tracta en primer lloc la
composició dels equips de comunicació social i les fases per al disseny del pla de
comunicació social. A continuació, es tracta la gestió de les xarxes i els elements
a tenir en compte en la publicació de continguts i en la interacció amb els usuaris:
s’introdueixen els drets de la propietat intel·lectual, les principals llicències d’ús
i el programari més utilitzat per editar imatges, àudio o vídeo i s’estudien els
diversos tipus d’imatges i les particularitats de cada format. Per acabar, es detallen
els factors principals per optimitzar una imatge per a la web.
Per treballar els continguts d’aquesta unitat formativa i assolir-ne els objectius és
convenient fer les activitats i els exercicis d’autoavaluació proposats.

Comunicació a la xarxa
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En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:
1. Determina l’estratègia que s’ha de seguir en les interrelacions amb altres
usuaris de la xarxa, utilitzant programes específics, fòrums de comunicació i
xarxes socials d’àmbit empresarial.
• Utilitza programes web per mantenir ciberxerrades de text.
• Empra programes de missatgeria instantània.
• Aplica sistemes de comunicació oral que utilitzen només so o so i imatge.
• Estableix contactes amb altres usuaris de la xarxa a través de fòrums de
debat i opinió.
• Crea contactes sobre temes concrets a través de blocs temàtics de contingut
professional.
• Efectua comunicacions, publicitat i vendes amb altres usuaris de la xarxa a
través de xarxes socials.
• Genera continguts audiovisuals i fotogràfics de l’activitat, productes i
processos comercials.
• Redacta correus electrònics als clients o proveïdors seguint un protocol de
comunicació escrita comercial.

Comunicació a la xarxa
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1. Eines de comunicació a la xarxa

La digitalització abasta tots els àmbits de la vida empresarial. Els mètodes de
comunicació també s’han vist afectats, i la comunicació, que es feia d’un a un via
telefònica o via correu ordinari, ha evolucionat, d’un a molts, utilitzant el correu
electrònic, i, de molts a molts, fent servir els serveis de missatgeria.
La relació dels consumidors amb les marques també ha canviat, i, tenint present el
nou paradigma de la comunicació, la marca parla als consumidors, els escolta
i els fa participar. Els permet crear, formar part de la marca i decidir com ha de
ser. El consumidor actual (smart consumer) ha deixat de ser passiu per adoptar
un paper més actiu: s’informa, pregunta, busca recomanacions, demana consells
abans de comprar... i si, a més a més, crea o produeix continguts i els comparteix,
es converteix en el que es coneix com a pro-consumer.
Mireu el següent vídeo, on s’explica com funciona el nou paradigma de la
comunicació i com la interacció entre consumidors i empresa genera valor per
a la marca (brand equity):

https://www.youtube.com/embed/PFv_Bu7Qzik?controls=1

L’ús de la tecnologia combinada amb l’accés a Internet ha fet que la comunicació
sigui cada dia més fàcil i més ràpida. La tendència actual no és únicament
la de comunicar-se amb algú, sinó que s’ha creat la necessitat de compartir
qualsevol informació o opinió amb la societat. Per adaptar-se a aquest nou
paradigma, les empreses necessiten professionals especialitzats, com ara els
gestors de comunitats o community managers, que s’ocupin de la comunicació
amb la comunitat d’usuaris que giren a l’entorn la marca.

Les eines de la comunicació en xarxa, com ara el xat, la missatgeria
instantània, el correu electrònic, la telefonia per Internet, la
videoconferència, els fòrums i les xarxes socials s’utilitzen no tan
sols per comunicar-se entre els amics i familiars, sinó també entre clients i
empreses.

El gestor de comunitats o
community manager
s’ocupa de crear contingut i
de dinamitzar les xarxes
socials d’una empresa.
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1.1 Grup de conversa o xat

Un grup de conversa o xat (de l’anglès chat, ‘xerrar’) és un mètode de comunicació
digital en temps real que permet que una persona o un grup de persones conversin
a través d’Internet. La comunicació que s’estableix entre emissor i receptor pot
estar basada únicament en missatges de text o bé pot integrar veu i vídeo, però
destaca sobretot per l’enviament de missatges curts i ràpids.
La majoria de xats utilitzen el protocol IRC (Internet Relay Chat), que és capaç
de proporcionar converses privades i grupals i que permet la compartició de
fitxers, entre altres característiques. L’estructura d’aquest servei és de tipus clientservidor. Cal que l’usuari s’instal·li una aplicació (client) al seu dispositiu perquè
es pugui connectar al servidor i pugui així establir la comunicació entre diferents
usuaris.
El fet de connectar-se amb un determinat servidor dóna accés a uns canals o sales
concrets. Les sales s’identifiquen amb un nom precedit pel caràcter # (coixinet),
i els usuaris s’identifiquen amb un pseudònim o àlies anomenat nick. Un cop
l’usuari ha iniciat la sessió al servidor entra en una sala i ja pot començar a parlar,
tal com es mostra en la figura 1.1.
Fig u ra 1 . 1 . Aplicació d’escriptori de missatgeria instantània

’Chatiquette’
El terme chatiquette (chat
etiquette) és una variació del
terme netiquette (internet
etiquette) i descriu les normes
bàsiques d’educació en la
comunicació en línia.

Els temes són diversos i el bon funcionament d’aquest mitjà el regula l’operador
o el coordinador, un usuari que té permisos per expulsar o prohibir l’entrada
d’usuaris si el seu comportament no és del tot correcte. Participar en un xat
implica no violar la política del servidor i complir les normes del mateix canal.
Un altre tipus de xat és el webxat, un xat molt fàcil i ràpid d’utilitzar, ja que l’únic
que s’ha de fer és entrar en una pàgina web, escriure un usuari i una paraula de
pas, seleccionar la sala i començar a parlar. La figura 1.2 mostra una conversa al
canal cinéfilos entre l’operador Airdoll i l’usuari TiburonVerde.
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Fi gura 1 .2. Webxat de l’IRC Hispano

Font: chathispano.com

1.2 Missatgeria instantània
La missatgeria instantània és un tipus de xat en línia que permet la comunicació
en temps real entre un o més usuaris utilitzant una xarxa de comunicacions, com
per exemple Internet. Es poden enviar i rebre missatges de text, missatges de veu,
enllaços i fitxers adjunts com ara documents, imatges, fotografies, vídeos, àudio,
ubicacions i informació d’un contacte.

Segons el baròmetre del
CIS (Centre d’Investigacions
Sociològiques) de febrer de
2016, el 70,1% dels
espanyols reconeix haver
utilitzar aplicacions de
missatgeria instantània en
els últims sis mesos.

Uns altres elements que es poden utilitzar en les converses de text a través de
telèfons intel·ligents són les emoticones, els emojis, els adhesius o stickers i
els gif (vegeu la figura 1.3). Les emoticones són signes de puntuació combinats;
els emojis són icones gràfiques senzilles; els adhesius o stickers són gràfics més
elaborats que poden arribar a comunicar frases, i els gif són imatges en moviment
o petits vídeos que capturen una situació o un sentiment.
Fig ur a 1 . 3. Exemples d’emoticona (signes de puntuació
combinats) i emoji

El funcionament és molt senzill. Primer l’usuari s’ha d’instal·lar un client
de missatgeria instantània per poder enviar o rebre missatges a altres usuaris
connectats a Internet o a altres xarxes. Després cal afegir els contactes que
prèviament ens han autoritzat a posar-nos en contacte amb ells. I finalment, només
queda seleccionar l’usuari connectat i obrir una finestra de conversa per poder
començar a parlar.
Els clients de missatgeria instantània utilitzats amb més freqüència són WhatsApp, el xat de Facebook, Telegram i Line.
WhatsApp, amb 1.000 milions d’usuaris actius únics mensuals, és el client de
missatgeria instantània més utilitzat amb diferència, però Telegram el segueix

Comparació de clients de
missatgeria instantània
Una comparativa d’aspectes
generals, sistemes operatius que
suporten, protocols que utilitzen
i altres característiques que cal
tenir presents la podeu consultar
a: goo.gl/gLyPDu.
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amb 100 milions d’usuaris. Totes dues aplicacions ofereixen una gran varietat
de funcionalitats, però tot i així Telegram és reconegut per garantir la seguretat i
privacitat dels seus usuaris.
Quant a la seguretat, tot i que recentment WhatsApp ha afegit el xifrat d’extrem
a extrem, un sistema que assegura que únicament l’emissor i el receptor poden
llegir el que s’envia, Telegram el supera encriptant, autodestruint i mantenint els
missatges fora de perill dels atacs de pirates informàtics.
Quant a la privacitat, un dels inconvenients que presenta WhatsApp és que tothom
pot veure el telèfon de les persones que integren un grup, tot i que no formin part
de l’agenda de contactes. A Telegram, en canvi, la informació visible dels grups
és el nom d’usuari i la fotografia.
WhatsApp permet controlar qui pot veure la informació d’un usuari (hora d’última
connexió, foto de perfil i/o estat) i bloquejar aquells contactes que es desitgi, i des
del 2014 permet intercanviar missatges de text, àudio o vídeo utilitzant un sistema
que es caracteritza per:
• Utilitzar una encriptació client-client en què únicament l’usuari final pot
generar i emmagatzemar una clau única per encriptar i desencriptar les
dades.
• No deixar rastre als servidors, perquè aquests no formen part del procés de
generació de claus i únicament veuen els missatges encriptats enviats entre
usuaris que s’estan comunicant.
Telegram, amb el xat secret, activa l’encriptació client-client i és capaç de:
• Encriptar el missatge mitjançant el protocol MTProto, desenvolupat per
Telegram, abans d’enviar-lo via protocol de transport (HTTP, TCP, UDP).
• No deixar rastre als servidors de Telegram.
• Tenir un temporitzador d’autodestrucció.
• No permetre el reenviament.

API
La sigla API correspon a
l’equivalent anglès Application
Programming Interface, o
‘interfície de programació
d’aplicacions’, i es refereix al
conjunt de rutines que utilitza
una aplicació per demanar i
executar determinats serveis
realitzats per un sistema operatiu.
Consulteu l’apartat
“Correu electrònic” de la
unitat “Internet i
màrqueting digital.
Conceptes bàsics”
d’aquest mateix mòdul.

Protocol MTProto de Telegram
El protocol MTProto està format per tres capes. El component més elevat defineix el
mètode que converteix les preguntes i les respostes de l’API a codi binari. La capa
d’encriptació defineix el mètode d’encriptació que serà utilitzat abans d’enviar el missatge.
I l’última capa, el component d’enviament, defineix el mètode d’enviament d’un missatge.
Durant la preparació del missatge, per proporcionar una forta encriptació client-client,
Telegram afegeix una clau d’identificació de 64 bits al cos del missatge. Aquest identificador
defineix les claus d’autorització de l’usuari i del servidor, i el missatge encriptat conté la
següent informació: sessió, ID del missatge, número de sèrie del missatge i informació del
servidor.
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1.3 Correu electrònic
El correu electrònic és un element fonamental per a la comunicació empresarial,
perquè la facilitat d’enviar un missatge des de qualsevol dispositiu i des de
qualsevol lloc ha fet que s’hagi convertit en una eina imprescindible.
Un correu electrònic es pot rebre en qualsevol moment, però l’avantatge que
presenta és que el receptor pot triar quan llegir-lo.
A l’hora d’utilitzar el correu electrònic cal tenir en compte les normes d’etiqueta
a la xarxa, és a dir el conjunt de regles de convivència i de normes de conducta
que han de seguir els usuaris d’Internet. Aquestes normes es poden agrupar en
dos conjunts: les normes d’enviament i les normes de redacció. Les primeres
agrupen convencions sobre el procediment de l’enviament, com ara què es pot
enviar?, a qui? o en quina modalitat?, i les segones se centren en el contingut dels
missatges.
Mesures de seguretat que cal tenir en compte en la utilització del correu electrònic
• Utilitzar només protocols segurs, com l’htpps.
• Tancar la sessió cada vegada que es surti.
• No triar l’opció de recordar la contrasenya que s’ofereix de vegades, per evitar que quedi
registrada.
• Evitar respondre correus identificats com a correu brossa (spam) o de procedència dubtosa.
• Instal·lar filtres automàtics anti-spam o de control del correu no desitjat.
• Utilitzar programes antivirus i que detectin programari maliciós (malware).

El correu electrònic professional o de negocis ha de complir unes regles mínimes,
com ara la formalitat i la seriositat. Els missatges han de ser breus i directes,
han d’estar redactats correctament i han d’utilitzar uns tractaments de cortesia
adequats. Cal tenir en compte els següents aspectes:
1. Correu amb el domini de l’empresa. Si es tracta d’un correu empresarial,
cal utilitzar el compte de correu amb el domini de l’empresa, perquè en
millora la imatge i denota professionalitat.
2. Idioma. Un correu electrònic s’ha de redactar en l’idioma del destinatari,
la qual cosa fa que s’hagin de preveure les diferències culturals i les males
interpretacions degudes a paraules o expressions utilitzades.
3. Assumpte clar i significatiu. L’assumpte és un titular que ha de servir
per resumir el contingut del missatge. La redacció de l’assumpte és molt
important atès que pot condicionar que el missatge s’obri o no. L’assumpte
ha de contenir informació rellevant que identifiqui el contingut del missatge,
ja que en molts casos és probable que quan algú l’hagi de buscar ho faci
observant l’assumpte dels missatges que té a la safata d’entrada.

Recomanació 1/2013
L’Autoritat Catalana de Protecció
de dades va publicar la
Recomanació 1/2013, sobre l’ús
del correu electrònic a l’àmbit
laboral; la podeu consultar a
goo.gl/uQi53k.
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4. Missatge. El text del missatge ha d’estar redactat sense faltes d’ortografia,
i amb una gramàtica i una puntuació correctes. Els signes d’exclamació
cal utilitzar-los amb mesura, cal vigilar amb l’ús de majúscules i no
s’ha d’abusar dels emojis o de les emoticones, perquè resten seriositat
al missatge. Abans d’enviar el correu s’ha de revisar el contingut i cal
comprovar si s’hi han afegit els documents adjunts.
5. Resposta. A l’hora de respondre un correu cal anar amb molta cura, ja que
en prémer el botó de resposta hi ha la possibilitat que s’enviï a un grup de
persones. Per tant, una bona pràctica seria mirar el remitent del correu i
detectar si es tracta d’una persona individual o d’una llista. A més:
• Els correus electrònics cal respondre’ls al més aviat possible, en un
termini de 24 hores des de la recepció del correu, aplicant un ordre de
prioritat en funció de la seva importància.
• Cal donar resposta a totes les preguntes i ésser proactiu, proposant
possibles dates de reunió, solucions a temes exposats en el cos del missatge, aportant idees si hi ha algun punt del correu que ho requereixi,
etc., per tal de no perdre el temps enviant diversos missatges.
• Cal tenir en compte que la majoria de proveïdors de correu electrònic
agrupen les respostes sobre un mateix missatge en un mateix registre
o conversa i no és recomanable modificar l’assumpte i utilitzar l’opció
Respondre per enviar un missatge amb informació diferent al tema de
la conversa. Si ho fem així, el missatge es desarà a la mateixa conversa
i en un futur serà més difícil de trobar, ja que quedarà englobat en
l’assumpte del missatge original que hem utilitzat per respondre.
• Per indicar que el missatge és de resposta, és habitual que s’afegeixi un
Re: al principi de l’assumpte de forma automàtica. En aquest sentit,
si la conversa s’allarga, cal limitar la successiva acumulació d’aquesta
expressió a l’assumpte.
6. Fitxers adjunts. En afegir fitxers adjunts als correus electrònics cal tenir
en compte les següents recomanacions:
• Si es tracta de fitxers grans, enviar-los comprimits.
• Si es tracta d’imatges grans, redimensionar-les, canviar-les a un format
amb major compressió o, si és possible, disminuir-ne la resolució.
• Si s’han d’enviar diversos fitxers, agrupar-los en una carpeta i
comprimir-la. Així només caldrà adjuntar un únic fitxer.
• Valorar la possibilitat d’enviar un enllaç a la documentació en comptes
d’enviar-la com a document adjunt.
Recomanacions per a la redacció de l’assumpte en els correus electrònics
• No s’ha de deixar mai l’espai de l’assumpte en blanc.
• Ha de contenir informació rellevant i que permeti identificar el missatge, evitant les dades de
caràcter personal.
• Quan es respon a un missatge, no s’ha de variar l’assumpte .
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• Si utilitzem l’opció Respon per no haver de buscar l’adreça del destinatari, tot i que el
contingut del missatge no sigui resposta a l’original, variar l’assumpte mitjançant l’opció Editar
assumpte
• No deixar que s’acumulin excessius Re: quan hi ha un successiu intercanvi de respostes
sobre el contingut d’un missatge.

1.4 Telefonia per Internet
La veu per IP (VoIP, Voice over IP) és una tecnologia que permet mantenir
converses a través d’Internet i del protocol IP. El principal avantatge que ofereix
aquesta tecnologia és el fet d’utilitzar una mateixa xarxa per portar veu i dades, la
qual cosa implica una reducció de costos pel que fa a la realització de trucades,
tant internes com externes, a través d’Internet.
Un dels inconvenients que presenta és que si falla la xarxa de dades a causa d’un
problema intern o del mateix ISP, l’empresa estarà incomunicada i no es podran
utilitzar els telèfons IP. Un altre factor a tenir en compte és el cost dels terminals,
que són una mica més cars que els de telefonia tradicional.

VoIP i telefonia sobre IP
Cal diferenciar entre veu per IP
(o VoIP), que és la tecnologia
que permet transmetre veu sobre
el protocol IP, i telefonia sobre
IP, que és el servei telefònic
disponible al públic realitzat amb
tecnologia de VoIP.

Aquesta tecnologia ofereix els serveis de telefonia i videoconferència, i els elements fonamentals de la seva arquitectura de xarxa o estructura són els següents:
• Terminals: són els dispositius que substitueixen els telèfons actuals, implementats per maquinari o per programari.
• Gatekeeper: és la centraleta i actua com a centre de l’organització VoIP.
• Gateway: és l’enllaç amb la xarxa telefònica tradicional.
• Protocols de VoIP: són els llenguatges que utilitzen els diferents dispositius
VoIP per connectar-se.

1.5 Videoconferència
Una videoconferència és una comunicació simultània de vídeo i so entre dos
o més individus en temps real. Aquest terme no s’ha de confondre amb el de
videotrucada, ja que aquesta és una trucada que permet veure la persona amb la
qual s’està parlant.
Durant una videoconferència es poden compartir aplicacions, mostrar tot tipus
de documents i fins i tot crear, editar i modificar arxius de forma simultània
sense necessitat que els participants s’hagin de traslladar al lloc on tingui lloc
l’esdeveniment.

Una videotrucada és una
trucada que permet veure la
persona amb la qual s’està
parlant.
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Per a la realització d’una videoconferència cal un dispositiu amb càmera de vídeo,
un programari específic i una connexió a Internet de bona qualitat. Els clients
de programari que es poden utilitzar són el següents: Google Duo (només amb
vídeo), Cisco WebEx, Facetime (amb vídeo i VoIP) i Google Hangouts i Skype
(amb vídeo, VoIP i missatgeria instantània i, a més a més, basats en navegador).

1.6 Fòrums o grups de discussió

Un fòrum és un lloc de discussió en línia, asíncrona, que permet a l’usuari enviar
missatges relacionats amb un tema, creant així un fil de conversa jeràrquic
(thread). El diàleg no es produeix en temps real, sinó que un cop publicat un
missatge, la resta d’usuaris el poden llegir més tard i comentar-lo o no. La figura
1.4 mostra un fòrum amb diferents fils de conversa sobre un determinat tema:
F igu r a 1. 4 . Fòrum amb diferents fils de conversa

Font: www.elforo.com

Normalment, als fòrums cal registrar-se per poder escriure o respondre temes,
però de vegades es permet accedir-hi mitjançant un compte d’invitat o un usuari
anònim.
Els fòrums estan perfectament organitzats, perquè, per una banda, classifiquen els
temes per categories i subcategories i, per una altra, hi ha la figura del moderador,
que s’encarrega de gestionar els temes de discussió i atendre les consultes, les
queixes o els suggeriments, i l’administrador, que s’ocupa de la part més tècnica,
gestionant la configuració, les actualitzacions, les còpies de seguretat, la gestió
d’usuaris i rols... La figura 1.5 mostra un fòrum amb diferents categories:
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Figur a 1. 5. Categories d’un fòrum

Font: http://www.elforo.com

La majoria de fòrums disposen d’un reglament o normes de conducta, una llista
de normes que detallen els desitjos, els objectius i les directrius que els seus
creadors volen que se segueixin. No tots els usuaris que participen als fòrums
en respecten les normes de conducta i convé aprendre a identificar aquells usuaris
que no en fan un bon ús.
Tipus d’usuaris que no respecten les normes dels fòrums
• Trolls: usuaris que tenen com a únic interès molestar els altres usuaris i interrompre el
correcte funcionament del fòrum.
• Fakes: usuaris que es fan passar per altres membres.
• Sockpuppet: usuaris que utilitzen diferents pseudònims en un mateix fòrum.
• Chaters: usuaris que escriuen utilitzant textos breus i que no aporten res a la conversa.
• Leechers: usuaris que utilitzen recursos aportats per altres usuaris sense indicar-ne l’autoria
o que no fan cap aportació a la xarxa.
• Newbies: usuaris acabats d’arribar que per desconeixement poden cometre errors.
• Lamers: usuaris veterans que creuen ser uns entesos i en realitat són ineptes en la matèria
i que tenen poc respecte pels moderadors.
• Spam: missatges no sol·licitats, generalment publicitaris, que no segueixen el fil de la
conversa o que van en contra de les regles del fòrum.

Bitàcola

1.7 Blogs o bitàcoles
Un blog (també conegut com a bitàcola digital o weblog) és un lloc web on,
periòdicament, un o més autors hi van afegint continguts del seu interès.
A cadascun dels articles que formen part del blog se’ls anomena publicacions o
entrades, i s’hi poden inserir, juntament amb el text, altres elements multimèdia,
com ara imatges, vídeos i àudio (vegeu la figura 1.6).

El terme bitàcola fa referència
als antics quaderns de bitàcola
dels vaixells, i s’empra quan és
té la intenció de portar un
registre cronològic de successos.
Plataformes per crear blogs
Les plataformes més conegudes
per crear blogs són Blogger,
Tumblr, Wix i WordPress.
Consulteu una comparació a
goo.gl/4WV5M6.
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A mesura que es van introduint articles es van ordenant en un ordre cronològic
invers, és a dir, les publicacions més recents són les que s’ubiquen a la part superior
del blog. Però hi ha una altra forma d’organitzar els blogs, que és mitjançant les
etiquetes o paraules clau, que es poden afegir a una entrada o post per catalogar-la
temàticament.
Els usuaris que llegeixen els blogs poden interactuar amb l’autor del blog o bloguer
a través dels comentaris. Si després de llegir una entrada el lector vol escriure un
comentari, el bloguer el podrà respondre i comunicar-se amb el lector.
F igu r a 1. 6 . Blog de PuroMarketing

Font: www.puromarketing.com

El blog va ser una de les primeres formes de xarxa social a internet. Tècnicament,
un blog és més fàcil de gestionar que un web, però presenta limitacions en
l’acceptació de contingut.
Exemple d’ús d’un blog i del seu potencial
El blog és una eina molt potent per projectar una marca mitjançant els continguts. El
funcionament del blog explica l’eclosió de la comunicació en forma de teranyina: l’autor
del blog, el bloguer, publica una entrada en un document electrònic amb format de web
i amb una opció per deixar-hi comentaris. Aquesta entrada rep comentaris dels lectors
com a resposta. El bloguer respon a aquests comentaris, però també els que han escrit
comentaris es contesten mútuament. Els lectors poden vincular-se al blog mitjançant un
enllaç o una subscripció.

’The Huffington Post’
Podeu veure la versió en castellà
del The Huffington Post a:
www.huffingtonpost.es.

El blog és l’eina adequada per divulgar notícies sobre l’empresa i el sector al
qual pertanyem no necessàriament amb una periodicitat determinada, però sí amb
regularitat. A més, per l’especialització, els blogs atrauen lectors que busquen
informació sobre temàtiques concretes, tal com explica el professor Brian Sheehan
en el següent fragment:
“Actualment, els blogs més populars d’internet s’han especialitzat fins a convertir-se gairebé
en revistes o diaris en línia interactius. Els internautes visiten certs blogs quan estan
interessats en informació sobre temes concrets. Als Estats Units, un dels més visitats és
The Huffington Post, iniciat per la comentarista social Arianna Huffington el 2005 i que s’ha
convertit en tota una referència pel que fa a notícies polítiques. De fet, el diari londinenc
The Observer ha dit que és “el blog més poderós del món”. Les opinions que es publiquen
tenen el poder de formar l’opinió pública, que fins ara havia estat reservat a mitjans com
The New York Times, TIME o The Economist.”
Brian Sheehan (2012). Marketing on-line (pàg. 100).

Màrqueting digital

19

Comunicació a la xarxa

El blog ha d’aportar informació útil al públic objectiu i ha d’estar allunyat
del llenguatge publicitari.
Amb un blog propi es poden aconseguir els següents beneficis:
• Més trànsit cap al web.
• Millor posicionament en els cercadors.
• Reforç en la imatge positiva de la marca, mitjançant un llenguatge allunyat
del llenguatge publicitari.
La figura 1.7 és la pàgina d’inici del blog d’una coneguda empresa del sector
turístic. El blog està vinculat al web corporatiu i té la finalitat de difondre notícies
relacionades amb l’empresa i el seu sector econòmic.
Fig u ra 1. 7. Blog de Viatges Halcón

Font: www.bloghalconviajes.com

1.7.1 Lectors o agregadors de canals web
Avui en dia, quan a un usuari li interessa un determinat tema, és habitual visitar
diferents blogs de forma periòdica per estar al dia de les novetats. Aquesta tasca
es pot agilitzar si el blog facilita algun mecanisme de redifusió, com ara l’URL
del feed de notícies.
Un canal web o d’informació web, també conegut com a fil web, feed o webfeed,
és un contenidor d’informació destinat a la seva difusió. És un document XML, i
els seus formats més habituals són RSS (Really Simple Syndication) i Atom.
Exemple d’URL del ’feed’ de notícies
Al següent enllaç podeu consultar l’URL del feed de notícies del blog de PuroMarketing:
bit.ly/2Ep5wbW.

Gràcies als agregadors o lectors de canals web es poden obtenir els titulars d’un
blog. Després d’implementar-los es poden trobar incrustats en navegadors web,
en forma de widgets a l’escriptori, en programes de correu electrònic, en webs i

Canal web és el mitjà de
redifusió i RSS és el format
d’aquest canal.
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en programes dedicats. Entre els lectors més populars podem citar My yahoo!,
Feedly i netvibes.
Els lectors o agregadors de canals web permeten obtenir els titulars d’un
blog i en faciliten el seguiment.

Els prescriptors o
influencers es tracten a la
unitat “Màrqueting a
cercadors i mitjans
socials” d’aquest mateix
mòdul.

En el context del màrqueting digital, les empreses utilitzen els agregadors de
canals web per seguir blogs de tercers que puguin tenir influència sobre el seu
públic objectiu o que els ajudin a detectar continguts interessants que poden
tractar també a les seves xarxes.
Les empreses poden intentar, també, que aquests blogs de tercers, amb influència
sobre el seu públic objectiu, actuïn com a prescriptors de l’empresa. Un
prescriptor és una persona que n’influencia d’altres en les decisions de compra
de productes per raó de coneixements o experiència en l’ús.

1.8 Xarxes socials
Internet ha canviat els hàbits de vida de les persones i actualment les xarxes socials
són bàsiques per a la socialització. Les xarxes socials permeten la comunicació
bidireccional de les persones amb les seves amistats i el seguiment d’aquelles
persones i organitzacions que els interessen.
Una xarxa social és una estructura formada per un conjunt de persones
relacionades entre si per algun motiu que es comuniquen a través d’Internet.

Les altres xarxes socials
A banda de les xarxes socials
més conegudes existeixen altres
comunitats virtuals
especialitzades que no paren de
créixer. Les podeu consultar a
goo.gl/IFKXb0.

Les xarxes socials són un lloc d’interacció i una font d’informació per als
consumidors, i també per a l’empresa. Permeten conèixer, a cada moment, les
tendències, els corrents d’opinió i els fets i les novetats que se succeeixen arreu
del món.
Les principals xarxes socials tenen les característiques següents:
• Audiència massiva, és a dir, un elevat nombre d’usuaris actius al dia.
• Alta capacitat de segmentació, ja que permeten emmagatzemar dades de l’usuari com ara el sexe, l’edat i la població, entre d’altres, que posteriorment
es poden utilitzar per fer campanyes de màrqueting molt efectives.
• Baixa percepció de la publicitat, fet que facilita que hi hagi una major
presència de la marca.
• Permeten a l’usuari pertànyer i connectar-se a diferents grups d’interès.
• Permeten a l’usuari no únicament consumir contingut, sinó a més a més
generar-lo, provocant així una comunicació bidireccional entre usuari i
marca.
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Les xarxes socials, segons la seva finalitat, es poden classificar en:
• Horitzontals o genèriques, dirigides a qualsevol tipus d’usuari, on no hi ha
cap tema ni objectiu específic (en són un exemple Facebook o Twitter).
• Verticals, que se centren en un tema i objectiu concrets (LinkedIn seria un
exemple de xarxa professional orientada al món laboral).
Segons el tema, trobem les xarxes socials de fotografia representades per Instagram, Pinterest i Flicker, o les xarxes socials de vídeo, entre les quals les més
destacades són Youtube i Vimeo. Tot i així, Snapchat, Instagram, Facebook
Live i Periscope, malgrat no ser plataformes exclusives de vídeo, ofereixen la
funcionalitat d’emetre una gravació de vídeo.
L’ús de les xarxes és cada vegada més estès, ja que d’acord amb les dades del
baròmetre del CIS del febrer de 2016, el 46,3% dels espanyols han utilitzat les
xarxes socials en els últims sis mesos.
Actualment les xarxes socials més utilitzades a Internet són Facebook,
Twitter, Instagram, LinkedIn i Snapchat.

Baròmetre del CIS
Podeu consultar el baròmetre del
CIS del febrer de 2016 a
goo.gl/4BnkdJ.
Sistema d’administració
Hootsuite
Hootsuite permet la gestió
comuna de diferents xarxes
socials, com ara Facebook,
Twitter i Instagram
(hootsuite.com/es).

1.8.1 Facebook
Facebook és una xarxa social que permet la connexió amb amics i familiars i
compartir i descobrir contingut.
A Facebook podem trobar tres tipus de perfils: el perfil personal, orientat a
particulars amb una limitació de 5.000 contactes; els grups, on els usuaris
s’uneixen amb relació a un tema en concret; i els perfils d’empresa, que permeten
a la companyia interactuar amb els seus seguidors. Aquests últims no tenen
limitacions pel que fa al nombre de seguidors i, a més a més, proporcionen
analítiques.
Els valors més rellevants de Facebook són la proximitat, la possibilitat que els
continguts es converteixin en virals i la creació de comunitats, que implica el
desenvolupament de vincles comunitaris forts entre els usuaris. Entre les seves
característiques, hi destaca:
• Té molta capacitat de cobertura.
• És una xarxa intergeneracional.
• Els usuaris hi accedeixen diverses vegades al dia.
• Posa a disposició les pàgines d’empresa, vinculades a un compte personal.
• Permet incloure informació general i detallada de l’empresa.

Facebook és una xarxa generalista
amb una gran cobertura.
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• Es pot usar com un aparador i facilitar la compra.
• Mitjançant grups, vincula persones amb interessos específics.
• Inclou crides a l’acció, que es materialitzen, per exemple, en accessos al
web de l’empresa.
Trobareu una guia sobre
la interfície de Facebook i
les indicacions bàsiques
per crear publicacions i
pàgines d’empresa a la
secció “Annexos”, a
l’annex “Facebook:
interfície i publicacions”.

La gestió de Facebook és molt senzilla, des la creació del compte fins a compartir
el contingut. També s’ha de remarcar la flexibilitat per incloure elements gràfics
com ara fotografies, vídeos o il·lustracions. Aquests elements l’han convertit en
la xarxa social de referència.
Compartir fotos i novetats a la pàgina la manté actualitzada i, per tant, ajuda a
no perdre el contacte amb els clients. Facebook permet crear i desar esborranys
i programar publicacions perquè apareguin més tard i així estalviar temps. Les
poden crear els administradors i editors que ajuden a gestionar la pàgina.
Hi ha publicacions de diferents tipus (vegeu la figura 1.8), però han de tenir textos
curts i imatges interessants per captar l’atenció.
F igu ra 1 .8 . Tipus de publicació d’una pàgina

Una vegada realitzada una publicació, es pot fixar a la part superior de la pàgina
per tal de destacar-la de la resta. Per atraure els clients es poden fer publicacions
amb ofertes especials, invitacions a esdeveniments o bé vídeos en directe.
Publicar un vídeo curt és una bona manera de presentar l’empresa, els seus
productes, un equip o una botiga. Es pot capturar amb un mòbil mateix o bé
preparar un vídeo més professional, però, sigui quin sigui el mètode, un vídeo
ajuda a captar l’atenció de la gent i augmenta el seu compromís amb la marca, el
que es coneix com a engagement.
De fet, la publicació de contingut a la pàgina de l’empresa no garanteix tampoc
que aquest contingut arribi a tots el seguidors. Facebook utilitza un algoritme de
distribució, anomenat EdgeRank, per decidir quin contingut, d’entre tot el que hi
ha disponible, mostra a cadascun dels usuaris. L’algoritme es basa en l’afinitat i
la rellevància que assigna a les publicacions i prioritza, per tant, les publicacions
d’amics i familiars en detriment de les publicacions de les marques. En definitiva,
doncs, la visibilitat a les xarxes passa gairebé sempre per opcions de pagament.
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Cada xarxa social utilitza el seu propi algoritme per decidir quin contingut
mostra als usuaris, d’entre tot el que té disponible.
Per augmentar l’abast de les publicacions més enllà dels seguidors de la pàgina es
poden promoure publicacions i seleccionar les persones amb les quals es vulgui
connectar. Compartir les publicacions no comporta cap cost afegit però promoure
publicacions per augmentar-ne l’abast més enllà dels seguidors de la pàgina sí que
porta implícita una despesa per a l’empresa.

Pàgines per a empreses

A diferència dels usuaris, que utilitzen un perfil personal, les empreses connecten i
es comuniquen amb els clients i amb els usuaris de la xarxa, en general, mitjançant
les pàgines de Facebook, que s’han de vincular a un perfil personal (vegeu la
figura 1.9).
Fi g ura 1 .9. Exemple de pàgina de Facebook

Font: http://www.facebook.com/xtrategics/

Una pàgina de Facebook pot proporcionar tota la informació relativa a una
empresa, com ara el seu lloc web, horaris i informació de contacte, descripció
del negoci, serveis, productes, indicacions de com arribar-hi i molt més (vegeu la
figura 1.10 i la figura 1.11).

Les promocions de
pàgines i publicacions a
Facebook es tracten a la
unitat “Màrqueting a
cercadors i mitjans
socials”.
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F ig ura 1 .1 0 . Bloc “Més informació” d’una pàgina de facebook

Fig u ra 1 . 1 1 . Pàgina “Més informació”

Una vegada configurada una pàgina a Facebook, es pot convidar les persones que
formen part de la vida de l’administrador a connectar amb l’empresa. Convidar
les amistats consisteix a suggerir als amics que puguin estar interessats en
l’empresa que indiquin que els agrada la pàgina.
D’aquesta manera, els amics estaran en contacte directe amb l’empresa, coneixeran les novetats de primera mà i ajudaran la companyia a connectar amb més
públic, ja que quan a la gent li agrada una pàgina o una publicació, als seus amics
els apareix al seu canal de notícies i pot ser aquesta una manera de descobrir un
negoci (vegeu la figura 1.12 i la figura 1.13).
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Fig ur a 1 . 1 2 . Bloc de comunitat per con-

vidar amistats

F igur a 1 . 1 3 . Finestra per convidar amistats perquè els agradi una

pàgina

“Convidar les amistats”, a banda de poder accedir-hi des de la pàgina d’inici de
l’empresa, també es pot gestionar des de la secció “Avisos” (vegeu la figura 1.14),
igual que les opcions de compartir i promocionar una pàgina.
Figu r a 1 . 1 4 . Blocs per promoure
una pàgina
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Seguint amb la mateixa línia de convidar les amistats, es pot compartir una
pàgina amb la finalitat de donar-la a conèixer a un públic més gran. Una pàgina
es pot compartir a la cronologia de l’usuari, a la cronologia d’una amistat, en
un grup determinat, en un esdeveniment, en una pàgina que administra l’usuari i
mitjançant un missatge privat. I a més a més, sempre es pot configurar qui la pot
visualitzar: el públic en general, els amics, els amics llevat d’algunes persones,
amistats específiques o només l’usuari (vegeu la figura 1.15).
F i g ura 1 . 1 5. Compartir pàgina

Les promocions de
pàgines i publicacions a
Facebook es tracten a la
unitat “Màrqueting a
cercadors i mitjans
socials”.

Com en el cas de les publicacions, convidar les amistats perquè els agradi la
pàgina i compartir una pàgina no suposa cap tipus de cost afegit, però crear una
promoció per afavorir el negoci porta implícita una despesa per a l’empresa.
Administració i configuració d’una pàgina d’empresa

Administrar bé una pàgina de Facebook significa que s’han de conèixer i entendre
totes les possibilitats que ofereix aquesta plataforma per poder-les utilitzar en
benefici del negoci. Aconseguir més seguidors i fomentar el contacte amb les
persones requereix dedicar-hi temps i, per tant, l’administració de la pàgina és
fonamental (vegeu la figura 1.16).
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Fig u ra 1. 16 . Pàgina de configuració de Facebook

Els administradors de la pàgina poden afegir rols de pàgina, tal com es mostra
en la figura 1.17; és a dir, poden afegir els correus dels usuaris administradors,
editors, moderadors, anunciants, analistes o live contributors:

Comunicació a la xarxa
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F igu ra 1 .1 7 . Rols de la pàgina de Facebook

• Els administradors poden manipular tots els aspectes de la pàgina. Poden
enviar missatges i publicacions, respondre i eliminar comentaris, crear
anuncis, veure quin administrador ha creat una publicació o comentari,
veure les estadístiques, respondre i eliminar comentaris d’Instagram de la
pàgina, editar els detalls del compte d’Instagram des de la pàgina i assignar
rols.
• Els editors poden enviar missatges i publicar a la pàgina, respondre i
eliminar comentaris, crear anuncis, veure quin administrador ha creat una
publicació o comentari, veure les estadístiques, respondre i eliminar comentaris d’Instagram de la pàgina i editar els detalls del compte d’Instagram des
de la pàgina.
• Els moderadors poden enviar missatges, respondre i eliminar comentaris,
crear anuncis, veure quin administrador ha creat una publicació o comentari,
veure les estadístiques i respondre els comentaris d’Instagram des de la
pàgina.
• Els anunciants poden veure quin administrador ha creat una publicació, un
comentari o un anunci, i també les estadístiques.
• Els analistes poden veure quin administrador ha creat una publicació o
comentari i veure les estadístiques.
• Els live contributors poden anar al directe de la pàgina des d’un dispositiu
mòbil, però no poden comentar, crear anuncis, accedir a les eines de
publicació o veure les estadístiques.
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La comunicació és un element fonamental i Facebook, a la secció “Missatges”,
amb la “Safata d’entrada”, ofereix a les empreses o negocis la possibilitat de
respondre fàcilment els missatges i comentaris sense haver de sortir de l’aplicació
per enviar un correu electrònic, tal com es mostra en la figura 1.18.
Fi g ura 1 .18 . Safata d’entrada de Facebook

La informació del perfil de cada contacte mostra el lloc de procedència, el lloc
on viu actualment, el lloc on ha estudiat, el lloc on treballa, informació de quan li
va agradar la pàgina i l’hora local.
Les notes són útils quan hi ha més d’un administrador a la pàgina, i s’haurien
d’utilitzar per afegir notes sobre la persona, com ara comandes actuals, o bé per
deixar constància de certes preferències i informació rellevant.
Les etiquetes serveixen per etiquetar converses amb paraules clau, la qual cosa
permet organitzar els missatges i facilita localitzar-los posteriorment.
Les persones busquen respostes immediates i, perquè no hi hagi mals entesos,
Facebook permet utilitzar les següents directrius per comunicar-se amb els clients,
tal com es mostra en la figura 1.19:
• Missatges automàtics: s’envien automàticament a les persones que escriuen a la pàgina i serveixen per indicar-los quan rebran una resposta o bé on
poden trobar informació.
• Missatge de benvinguda: s’envia automàticament a les persones que
escriuen a la pàgina per primera vegada. Serveix per informar que s’ha
rebut el missatge i per agrair que s’hagin posat en contacte.
• Respostes guardades: permet crear i guardar respostes per a preguntes
comuns. Abans d’enviar-les es poden modificar per tal de personalitzar-les.
• Estat absent: quan s’activa aquesta funció es mostra a l’estat i així l’usuari
pot saber que no hi ha ningú disponible per contestar (vegeu la figura 1.20).
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Fig u ra 1 . 1 9 . Pàgina de configuració de la missatgeria de Facebook
Missatgeria
Per a més informació relacionada
amb la missatgeria consulteu el
centre d’ajuda a: goo.gl/8byNFt.

Fig ura 1 .2 0 . Estat absent de Facebook

Facebook utilitza la insígnia nivell alt de resposta per destacar aquelles pàgines
que reben missatges directes i que es responen ràpidament. Perquè es visualitzi
en una pàgina, un negoci necessita respondre el 90% dels missatges en un temps
de resposta, de mitjana inferior a 15 minuts. Es tracta d’una funció dinàmica i es
calcula a partir dels últims 7 dies (vegeu la figura 1.21).
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Fig ur a 1 . 21 . Nivell alt de resposta

Una altra opció que preveu Facebook són els missatges privats, que permeten respondre de forma privada als comentaris que requereixen l’intercanvi d’informació
privada o confidencial. Tal com es mostra en la figura 1.22 i en la figura 1.23,
les persones poden enviar missatges privats a l’empresa per plantejar dubtes, per
contactar-hi o bé per fer suggeriments (vegeu la figura 1.24).
Fig u ra 1. 22 . Configuració dels missatges privats

F igur a 1. 23 . Botó per enviar missatges privats
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F ig ura 1 .2 4 . Finestra per enviar missatges privats

En la secció “Avisos” es visualitzen les notificacions (els m’agrada, els comentaris,
les comparticions i altres), l’activitat (ressenyes, check-ins o registres, mencions i
comparticions) i les sol·licituds (vegeu la figura 1.25).
Fig u ra 1 . 2 5 . Opcions del menú lateral de la secció “Avisos”

Amb els avisos es pot saber quan un usuari fa un comentari nou a la pàgina,
comparteix una publicació, hi reacciona o indica que li agrada. Amb l’activitat de
la pàgina es fa referència a les ressenyes que s’han realitzat, check-ins o registres a
esdeveniments, mencions i comparticions. I a les sol·licituds es fan requeriments
d’informació.

Comprar i vendre a Facebook

La compra i venda de productes a través de les xarxes socials és un tipus de comerç
electrònic que es coneix també com a comerç social (s-commerce). El social
commerce pretén que l’usuari tingui una experiència de compra, motivada pels
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comentaris dels seus amics i familiars o pels membres d’una comunitat a la qual
pertany, i que, a més a més, es pugui beneficiar de descomptes, vals i cupons.
L’aplicació Marketplace de Facebook és un servei per comprar i vendre articles
de segona mà. Hi ha la possibilitat de crear un nou grup de compravenda o bé
d’unir-se a un d’existent. Un grup de compravenda és un grup que permet als seus
membres publicar articles de venda, marcar articles com a venuts i buscar articles
per comprar (vegeu la figura 1.26).
F igur a 1. 26 . Grups de compravenda

Els productes estan organitzats per temes i hi ha un filtre segons la localització.
Els usuaris paguen perquè la seva oferta estigui a les primeres posicions de la
plataforma. El servei no permet fer pagaments a través de l’aplicació. Un dels
avantatges és que els compradors coneixen el perfil del venedor, i viceversa.
Si es crea una pàgina amb un perfil d’empresa, Facebook ofereix la possibilitat de
crear una oferta de forma gratuïta com una publicació (vegeu la figura 1.27).

Crear una oferta
Podeu consultar més informació
sobre com funcionen les ofertes
a goo.gl/RWuRjP.
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F i g ura 1 . 2 7. Creació d’una oferta de Facebook

L’usuari la detecta fàcilment perquè té un estil propi, la pot guardar per consultarla més tard i pot rebre recordatoris de les notificacions emmagatzemades (vegeu
la figura 1.28).
F i g ura 1 . 2 8 . Exemple d’oferta de Facebook

Crear una botiga
Podeu consultar més informació
sobre com crear una botiga a
goo.gl/iy2XU3.

Una altra opció que hi ha disponible amb un perfil d’empresa és crear una botiga
amb una de les pestanyes de la pàgina. Després d’editar la pàgina i seleccionar la
plantilla de serveis o de botiga (shopping), Facebook permet seleccionar el mètode
amb el qual els usuaris podran comprar els productes: mitjançant un enllaç a una
pàgina externa o bé amb missatges dins de la plataforma (vegeu la figura 1.29).
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F igur a 1. 29 . Exemple de botiga

Hi ha empreses que prefereixen utilitzar aplicacions, i per aquest motiu al mercat
se’n poden trobar que permeten crear un aparador a Facebook (BigCommerce i
ShopTab), aplicacions que permeten crear una botiga completa (Alvenda, Payvment) i aplicacions que integren el comerç electrònic de l’empresa a Facebook
(Beshopy).

Altres aplicacions de Facebook

Facebook ofereix la possibilitat de connectar-se a través de diferents aplicacions en
funció de l’ús que se li dóna a aquesta xarxa, i per aquest motiu ha desenvolupat:
• Facebook Mentions: és una aplicació que millora la manera de compartir
i estar en contacte amb els fans a Facebook.
• Facebook Lite: és una versió de Facebook que utilitza menys dades i
treballa en totes les condicions de la xarxa, ja que està dissenyada per a
xarxes 2G i zones amb una connexió a Internet lenta o inestable.
• Facebook Pages Manager: és una aplicació mòbil que facilita la gestió de
totes les pàgines que s’administren.
• Facebook Groups: és una aplicació dissenyada exclusivament per treballar
i connectar-se amb grups.
• Facebook Ads Manager és una aplicació que s’utilitza per gestionar i crear
anuncis de Facebook.
Facebook inclou aplicacions dins la plataforma a les quals es pot accedir des de
l’aplicació mòbil, i d’aquesta manera podem accedir a aplicacions ben diverses,
com ara:
• Instant Game: dóna accés directe per jugar a jocs com ara l’Snake, el PACMAN, el solitari...

A tots els grups de compravenda, a
les botigues i a les ofertes guardades
s’hi pot accedir des del menú lateral
esquerre, dins de la secció "Explora".
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• Weather: ofereix informació del temps actual i de la previsió per als cinc
propers dies.
• Sport: permet seguir diferents equips i saber qui juga en els propers partits.
• City Guides: és una manera diferent d’explorar les ciutats més importants,
ja que permet consultar restaurants, cafès, llocs d’interès, art i cultura, llocs
per anar de compres...
• Nearby Friends: activa la ubicació de l’usuari i rep una notificació en cas
que un amic es trobi a prop.
• Moves: és una aplicació que compta el nombre de passos fets mentre un
usuari es desplaça caminant.
• Nearby Places: localitza i mostra restaurants, bars, cafès, llocs d’oci nocturn,
hotels, botigues, art i llocs exteriors a prop de la ubicació actual de l’usuari.

1.8.2 Instagram
Instagram és una xarxa social que té com a objectiu capturar i compartir moments.
Està concebuda com una galeria de fotografies amb una finalitat estètica, on la
informació visual que transmet la imatge és més important que el contingut textual.
El terme igers és l’abreviatura de la paraula anglesa instagramers i s’utilitza per
referir-se a les persones que utilitzen aquesta xarxa.
Instagram és una xarxa en
creixement en la qual les imatges i
vídeos predominen sobre el text.

Trobareu una guia sobre
la interfície i les
publicacions d’Instagram
a la secció “Annexos”, a
l’annex “Instagram:
interfície i publicacions”.

Quan es vol afegir una nova publicació a Instagram hi ha diverses opcions (vegeu
la figura 1.30).
F ig ura 1 .3 0 . Nova publicació d’Instagram
consultada des de l’aplicació mòbil
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La primera opció seria la més fàcil, i consisteix a seleccionar una o un grup de
fotografies de la galeria; la segona seria fer una fotografia amb la càmera del
mòbil i la tercera, gravar un vídeo. Independentment de l’opció triada, Instagram
permet modificar la imatge o el vídeo aplicant filtres i editant el contrast, la
brillantor, l’estructura, el color o la saturació, entre altres propietats, i fins i tot
es pot activar o desactivar el so del vídeo.
Dins de la galeria, Instagram permet crear un boomerang i un layout, però
prèviament s’han hagut d’instal·lar aquestes dues aplicacions.
Un boomerang no és ni una foto ni un GIF, i consisteix a fer una ràfega de fotos,
agrupar-les i a continuació crear un minivídeo d’alta qualitat que va endavant i
endarrere.
Un layout és una aplicació que permet combinar múltiples fotos en una sola imatge.
El procediment és el següent: primer se seleccionen les imatges, després es tria
el layout, a continuació es pot aplicar un determinat filtre i finalment es publica la
composició.

’Boomerang’ i ’layout’
Podeu consultar més informació
sobre la creació dels boomerangs
d’Instagram a goo.gl/kAxcLe.
També podeu consultar més
informació per a la creació del
layout d’Instagram a
goo.gl/DXhuwd.
La venda a Instagram

Comprar i vendre a Instagram

A Instagram es pot comprar i vendre a través dels anuncis que disposen del botó
de compra, tal com es mostra en la figura 1.31.
Fig ur a 1 . 3 1. Anunci d’Instagram

En aquestes publicacions etiquetades, després de clicar el text ”Tap to view”, es
mostra la informació de compra dels productes etiquetats i es dona la possibilitat
d’obtenir informació més detallada si s’hi torna a clicar (vegeu la figura 1.32).

A l’enllaç goo.gl/maO09v podeu
consultar l’article on s’anuncia
l’arribada de les compres a
Instagram.
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F igu r a 1. 3 2 . Publicació etiquetada

Blog d’Instagram Business

Una altra alternativa per comprar i vendre és mitjançant l’URL que es facilita a la
bio del compte. Un enllaç a la galeria de Like2Buy, per exemple, que permet que
la fotografia es converteixi en un aparador on es destaquen els diferents articles
que s’hi poden comprar (vegeu la figura 1.33 i la figura 1.34).
F ig ura 1 .3 3 . Like2Buy (1)
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Fig ur a 1 . 3 4. Like2Buy (2)

1.8.3 Twitter
Twitter és el servei de microblogging més utilitzat, que ofereix a tothom el poder
de crear i compartir idees i informació a l’instant, sense barreres.
Twitter està posicionat com un canal informatiu en temps real, fins i tot avançantse a la publicació de notícies en els mitjans convencionals. Això implica que els
usuaris s’hi connectin diverses vegades al dia per estar constantment informats.
Un tuit (tweet) és una expressió d’un moment o d’una idea que pot incloure
text, fotos i vídeos. Inicialment admetia un màxim de 140 caràcters però
actualment n’admet fins a 280.
La capçalera d’un tuit, o piulada, inclou els elements següents (vegeu figura 1.35):
• Foto de perfil: imatge personal pujada al perfil de l’usuari.
• Nom de compte i @nomdusuari: el nom del compte és com es mostra
el nom de l’usuari a Twitter i el @nomdusuari s’utilitza per mencionar
persones en un tuit.
• Botó Segueix: quan se segueix algú a Twitter, els seus tuits apareixen a la
cronologia de l’usuari.

Twitter està posicionat com un canal
informatiu en temps real.

Trobareu una guia sobre
la interfície de Twitter a la
secció “Annexos”, a
l’annex “Interfície de
Twitter”.
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Fi gu ra 1 .3 5 . Publicació de Twitter

Tweetdeck
Tweetdeck
(tweetdeck.twitter.com) és
l’aplicació d’escriptori de
Twitter i permet gestionar
diversos comptes al mateix
temps.

Els usuaris poden interactuar amb un tuit de diverses formes:
• Resposta: serveix per fer un comentari sobre un tuit i unir-se a una conversa.
• Retuit: consisteix a compartir un tuit amb els seguidors del compte. Abans
de compartir-lo, l’usuari també hi pot afegir les seves pròpies opinions o
comentaris. Convé que el nombre de retuits no superi el nombre de tuits de
producció pròpia.
• M’agrada: permet marcar un tuit perquè l’autor sàpiga que el seu contingut
ha interessat a l’usuari.
• Botó Compartir: permet compartir el missatge utilitzant altres aplicacions,
desar-lo per veure’l més tard o enviar un missatge privat a l’autor.
L’estructura d’un tuit està composta pels següents elements bàsics (vegeu figura
1.36):
• Text del tuit: cal tenir present la limitació de caràcters i procurar que sigui
al màxim de sintètic i concís.
• Enllaç escurçat: si cal ampliar la informació o es vol remetre l’usuari al
web, cal incorporar l’adreça amb un enllaç escurçat.
• Etiqueta o hashtag: el símbol # s’utilitza per marcar paraules clau o temes
en un tuit. Se’n poden crear de noves o utilitzar-ne de ja existents per tal
d’unir-se a un tema específic. Posant l’etiqueta al cercador es pot saber si
s’està fent servir.
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• Mencions: si es volen esmentar altres persones, cal incorporar el seu nom
d’usuari amb el format @nomdusuari.
Fig ur a 1 . 36 . Nova publicació a Twitter

A part, s’hi poden afegir també altres elements, com ara:
• Fotos o vídeos, de la càmera del mòbil o bé imatges de la galeria: es
recomana incorporar-ne sempre que sigui possible, atès que ajuden a captar
l’atenció de l’usuari.
• Vídeos en viu, o vídeos en directe: mitjançant Periscope es poden penjar
vídeos en streaming.
• Emoticones o emojis.
• Gif, amb l’ajuda del cercador de gif.
• Enquestes: permeten formular una pregunta i mostrar fins a quatre opcions
de resposta, amb una durada determinada, de com a màxim 7 dies.
• Ubicació: es pot indicar la ubicació exacta o bé una de més genèrica, a
nivell de país, comunitat autònoma, província o ciutat.
Videotrucades i vídeos en directe
Si s’accedeix a Twitter des de l’ordinador, i no des d’un telèfon intel·ligent o smartphone,
s’activa la icona d’Skype, i és possible fer una videotrucada.
D’altra banda, la informació relativa a com crear un vídeo en directe i les preguntes més
freqüents les podeu consultar a: goo.gl/mt9xv5.

Altres funcionalitats a Twitter

Els moments de Twitter són un recopilatori de tuits que selecciona l’usuari per
crear una història personal. S’hi poden incloure tot tipus de tuits: tuits on hi hagi
únicament text, on hi hagi imatges, gif, vídeos...

Centre d’ajuda de Twitter
Trobareu més informació al
centre d’ajuda de Twitter. Sobre
els moments, podeu consultar
goo.gl/Gb94ur; sobre l’ús de les
llistes, goo.gl/tFa3IZ; i sobre l’ús
dels codis QR, goo.gl/dFZw5Z.
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L’ús de les llistes és molt recomanable quan se segueix un gran volum de comptes,
ja que, seleccionada una llista, únicament es visualitzen els tuits relacionats amb
aquell tema o grup d’interès.
Els codis QR emmagatzemen un URL, i des de Twitter es pot, per una banda,
generar el codi QR que enllaça el perfil de l’usuari, i per una altra, escanejar un
QR d’un altre usuari per poder-lo seguir més fàcilment.
Periscope és una aplicació dissenyada per crear i compartir vídeos en directe.
Amb aquesta aplicació es poden gravar i a posteriori visualitzar vídeos en directe
de 360°. Per identificar-los d’alguna manera s’etiqueten mitjançant la insígnia de
“LIVE 360°”.

1.8.4 Youtube

Youtube és la referència per accedir
a creacions audiovisuals de petit
format.

Youtube és un mitjà rellevant en el màrqueting digital perquè és la
plataforma d’accés tant dels usuaris que cerquen uns continguts concrets
com dels que realitzen cerques generalistes.
Youtube és la plataforma de referència per difondre continguts audiovisuals.
Respecte al màrqueting digital, algunes aplicacions pràctiques de Youtube són:
• Vídeo corporatiu.
• Resum audiovisual d’activitats de l’empresa.
• Comunicacions urgents (intervenció del portaveu, o de càrrecs directius,
arran d’un succés).
• Anuncis destinats a l’emissió per televisió convencional o a les edicions
digitals dels diaris o webs, entre d’altres.
• Creacions audiovisuals destinades a ser virals.
• Creacions audiovisuals que formen part de campanyes, per exemple, de
fidelització, d’una promoció de vendes...
• Portafolis (en el cas d’empreses del sector audiovisual). És a dir, un espai o
dossier on mostrar els treballs realitzats fins aquell moment.
Es recomana que tots els vídeos de l’empresa estiguin agrupats en un mateix
canal.
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1.8.5 Pinterest
Pinterest és una xarxa social basada a compartir imatges amb un propòsit més
artístic i inspirador que informatiu. Els usuaris creen i administren uns taulers
virtuals, coneguts com a boards, que poden ser tematitzats amb fotografies,
il·lustracions i vídeos curts. Aquests taulers formen, finalment, unes col·leccions
d’imatges pròpies i seleccionades d’altres usuaris que queden fixades amb un pin.
Inicialment, calia ser invitat per un altre usuari per formar part de la comunitat,
però aquesta restricció va ser anul·lada el 2012. És una xarxa social essencialment
visual. Ben Silbermann, Paul Sciarra i Evan Sharp van llançar la primera versió
de Pinterest el març de 2010.
Des del punt de vista del màrqueting, té les característiques següents:
• El perfil d’usuari és femení i interessat en temes de moda i complements.
• Ofereix una versió per a empreses.
• Els usuaris busquen continguts amb paraules clau.
• És un gran aparador al qual els usuaris accedeixen per inspirar-se.
• Expressa, davant la resta de xarxes socials més massives i impersonals, un
to d’exclusivitat.
Pinterest té un alt contingut visual, relacionat amb l’emprenedoria i la
moda, i un públic molt segmentat.
Exemples d’ús comercial de Pinterest
Alguns exemples d’accions que es poden realitzar amb Pinterest són:

• Elaboració d’un catàleg virtual dels productes a la venda.
• Ús del catàleg per generar trànsit cap al web o la botiga virtual.
• Elaboració d’un catàleg d’imatges d’interès per al públic objectiu.
• Crida als seguidors a participar en el creixement d’aquest catàleg.
• Eina per descobrir tendències.
• Espai per organitzar activitats de dinamització a partir dels continguts.
• Utilització com a cercador de productes del mateix sector professional.

Pinterest és una mena de catàleg
global al qual els usuaris accedeixen
per buscar idees que, després,
posaran a la pràctica. La creativitat
triomfa en els seus continguts.
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1.9 WhatsApp

WhatsApp ha evolucionat de ser una
aplicació per comunicar-se amb
rapidesa a ser un espai per a
interaccions més llargues, gràcies a
la potenciació de les converses amb
imatges, vídeos o símbols gràfics per
a expressar estats d’ànim.

WhatsApp és una aplicació de missatgeria instantània per comunicar-se amb una
o diverses persones a la vegada que, inicialment, només funcionava en aparells de
telefonia intel·ligent, però ara també ho fa a través d’una pàgina web. WhatsApp
Inc. va crear la versió inicial el 2009. Facebook va comprar-ne l’aplicació el
2014. L’aplicació ha deixat en desús els SMS (short message service). Malgrat
ser un servei de missatgeria, el fet que els usuaris es puguin agrupar, converteix
WhatsApp en una xarxa social.
L’aplicació té les següents característiques:
• Permet enviar missatges en forma de text, però també fotografies, vídeos i
so.
• Des de 2015, permet realitzar trucades de veu.
• Permet la formació de grups d’un màxim de 100 persones i de llistes de
distribució a partir del número de telèfon mòbil de la llibreta de contactes.
• Se sincronitza automàticament amb l’agenda de telèfon mòbil.
• Permet converses privades entre emissor i receptor.
WhatsApp és una possible opció si l’empresa vol oferir un servei d’atenció
al client que es gestioni de manera ràpida, a baix cost i amb un valor de
modernitat.
Exemple d’aplicacions de missatgeria mòbil amb/sense funcionalitat comercial
Aquests són alguns exemples d’accions comercials mitjançant WhatsApp:

• Canal de recepció i resolució de dubtes dels consumidors (a la manera del clàssic telèfon
d’atenció al client).
• Canal de recepció de successos que demanen una actuació ràpida.
• Element de dinamització per a grups vinculats per alguna acció de relacions públiques.

Tanmateix, Snapchat (www.snapchat.com/l/es) i Telegram Messenger (telegram.org)
són dos casos d’aplicacions de missatgeria mòbil amb força popularitat entre els seus
públics objectius, però, a dia d’avui, amb possibilitats limitades en l’àmbit comercial.
Snapchat és una aplicació, adreçada, bàsicament, al públic adolescent, en què els usuaris
s’intercanvien vídeos i fotografies que s’esborren automàticament al cap de 10 segons.
Telegram Messenger destaca per oferir opcions de conversa amb màxima seguretat (els
missatges són encriptats). La Generalitat de Catalunya ofereix un servei de consultes per
missatgeria instantània a través de Telegram. Hi podeu accedir mitjançant aquest enllaç:
goo.gl/Cmzmxf.
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1.10 Xarxes socials professionals

Les xarxes socials professionals són aquelles que estan orientades al món laboral.
Els usuaris acostumen a incorporar-hi els seus currículums per donar a conèixer
les seves competències professionals i per detallar quines són les seves inquietuds
referents al món laboral.
A aquestes xarxes hi accedeixen tant els usuaris que estan buscant feina com les
empreses que volen fer noves incorporacions, i és per aquest motiu que cal tenir
cura dels perfils professionals i de les publicacions que s’hi pengen, ja que les
empreses utilitzen aquestes plataformes per acabar de seleccionar o descartar
candidats.
No enviar missatges de forma massiva, actualitzar el perfil constantment i tenir
una estratègia clara de contactes són algunes de les recomanacions generals que
cal tenir presents.
Hi ha moltes xarxes professionals (Jobandtalent, FormadoresEnRed,
Nearmeeting, Emprendgo, Periodistas por el mundo, Netconcilia,
Womenalia, Reference.me, Parabook, Red fashion, etc.), però les més
utilitzades actualment són LinkedIn, Xing i Viadeo.
Inicialment, Xing va començar a Alemanya i copava el mercat dels països de
parla alemanya (Bèlgica, Austria, Suïssa, Luxemburg i Liechtenstein), mentre que
Viadeo s’utilitzava a França i a les parts de parla francesa de Suïssa. Actualment,
però, si observem la figura 1.37 i la figura 1.38, la realitat ha canviat, ja que tenint
en compte l’interès mundial que desperten, LinkedIn representa un 80%, Viadeo
representa un 2% i Xing representa un 4%.
F ig ur a 1. 37. Comparativa a Google Trends de LinkedIn, Viadeo i Xing en l’àmbit mundial

Font: https://goo.gl/e0zw7N
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F igu r a 1. 3 8 . Comparativa a Google Trends de LinkedIn, Viadeo i Xing en l’àmbit mundial

Font: https://goo.gl/e0zw7N

Segons Google Trends, a Catalunya, en els darrers 5 anys, l’interès per LinkedIn
és més elevat que el que desperten Xing i Viadeo, ja que LinkedIn representa un
80% de mitjana, mentre que Xing representa un 1% i Viadeo un 0% (vegeu la
figura 1.39).
F igu r a 1. 3 9 . Comparativa a Google Trends de LinkedIn, Viadeo i Xing a Catalunya

https://goo.gl/3koONq

1.10.1 LinkedIn
LinkedIn és una xarxa social professional orientada a les empreses, als negocis i a
les ofertes de treball. La filosofia de LinkedIn es basa en el fet que els usuaris, dins
del seu perfil, publiquin la seva experiència laboral i llavors la plataforma facilita
el contacte entre les empreses i els treballadors.

LinkedIn és una xarxa per establir
contactes professionals i visualitzar
la marca en el sector.

LinkedIn dona a conèixer la marca i l’empresa des del punt de vista de la gestió
professional i estableix contactes amb altres usuaris afins. Malgrat que LinkedIn
no és una xarxa social per establir relacions amb els consumidors finals, un pla de
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màrqueting digital ha de considerar que l’empresa hi sigui present a benefici de la
imatge de marca entre les empreses i els professionals del mateix sector.
Respecte al màrqueting digital, l’interès de LinkedIn rau en què:
• Facilita el contacte amb perfils professionals del mateix sector.
• Permet elaborar una llista de contactes, amb informació bàsica de la
trajectòria acadèmica i professional.
• Facilita la formalització de nous contactes a partir dels contactes que un
usuari ja té.
• Permet recuperar contactes professionals passats.
• Copsa tendències en un sector professional.
• Facilita la cerca de candidats per cobrir un lloc de treball.
• Dota l’empresa d’una imatge de modernitat.

LinkedIn estableix contactes amb altres professionals i empreses del mateix
sector.
Exemples d’ús comercial de Linkedin
Alguns exemples d’aplicacions pràctiques a l’àmbit comercial són:

• Plataforma perquè professionals del sector segueixin la trajectòria acadèmica i laboral.
• Espai virtual per trobar informació d’altres professionals i empreses.
• Formació de grups amb els mateixos interessos laborals per compartir informació i
coneixements.
• Posicionament d’un professional com a expert en determinades matèries.
• Divulgació de contingut empresarial a través d’articles.
• Desenvolupament de fòrums de discussió sobre temàtiques professionals.

LinkedIn ofereix una interfície molt senzilla per crear una publicació, tal com es
mostra en la figura 1.40, i permet compartir un article, una foto o una actualització,
o bé escriure un article.
F igur a 1. 40 . Nova publicació de LinkedIn

Trobareu una guia sobre
la interfície de LinkedIn i
les indicacions bàsiques
per crear publicacions a la
secció “Annexos”, a
l’annex “LinkedIn:
interfície i publicacions”.
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1.10.2 Cerca de xarxa social o de comunitat virtual d’interès
A l’hora de cercar una xarxa social mitjançant un navegador i un cercador,
primer s’ha pensar en l’objectiu i el motiu pel qual se’n vol formar part. I a
continuació, en funció d’aquests dos aspectes, es pot iniciar la cerca. Les xarxes
socials horitzontals, en ser globals i en proporcionar la interrelació entre usuaris
en general, són més fàcils d’identificar, mentre que les xarxes socials verticals,
caracteritzades per definir clarament el tema i l’objectiu, de vegades poden resultar
més difícils de localitzar.
Totes les xarxes socials disposen d’eines i mecanismes per localitzar usuaris
i/o comunitats virtuals en funció dels interessos i gustos de l’usuari. A
Facebook, per exemple, es poden cercar persones, trobar amistats i explorar
grups; a Twitter i a Instagram també s’hi poden fer cerques, i a LinkedIn
també és possible localitzar gent i grups.

1.10.3 Creació d’una xarxa de contactes influents
En el món empresarial és fonamental el networking, o gestió de la xarxa de
contactes. No és una tasca fàcil, i de vegades pot resultar difícil crear la xarxa
i mantenir-la, perquè l’important no és la quantitat, sinó la qualitat dels contactes.
Un dels objectius que justifica l’existència d’una xarxa de contactes eficient
és estar actualitzat dins del sector, obtenir consells i informació d’interès o bé
aconseguir feedback. El networking, per tant, es converteix en una eina de suport
estratègica dins de l’empresa.
Existeixen tres tipus de contactes: els personals, els operacionals i els
estratègics.
• Els contactes personals són aquells en els quals es confia plenament i amb
els quals es comparteixen interessos. En són exemples els familiars, els
amics i els coneguts.
• Els contactes operacionals són aquells que es necessiten per desenvolupar
la tasca laboral, i s’hi inclouen els companys de feina, els proveïdors, els
clients...
• Els contactes estratègics són aquells que tenen una projecció de futur i que,
siguin o no del cercle laboral de l’usuari, l’ajudaran a definir el seu futur i
a tenir èxit en el món laboral.
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El networking se centra a cercar contactes, a establir relacions i a mantenirles a llarg termini.
Per aconseguir connexions professionals fortes, primer s’ha de revisar i optimitzar
la xarxa de contactes existent, i a continuació cal fer contactes nous. El networking
es pot fer en un entorn físic o o en un entorn virtual, però l’ideal és una combinació
de tots dos àmbits.
El networking físic és més car, requereix habilitats socials i normalment és més
difícil contactar amb la persona desitjada, però és més natural, hi intervé el
llenguatge no verbal i permet crear vincles més ferms. En canvi, el networking
virtual és més barat, permet arribar a persones que no estan al nostre abast i,
mitjançant plataformes, el nombre de contactes que es poden establir és més gran
en relació amb el temps de dedicació. El networking virtual requereix de les eines
2.0, no pot beneficiar-se del llenguatge no verbal i acostuma a ser més difícil
establir lligams estrets.
Mentre que el networking físic es pot fer en cursos, esdeveniments, jornades, conferències, fires, congressos professionals, col·legis oficials, cambres de comerç,
associacions, etc., el networking virtual es porta a terme mitjançant els perfils de
xarxes socials generals o professionals i des de webs o blogs.
Alguns consells per crear una xarxa de contactes eficient són els següents:
• Planificació. La creació de la xarxa és una tasca que requerix planificació,
temps i esforç, ja que no es basa únicament a conèixer gent, sinó que es tracta
d’intercanviar dades (targeta de visita) per a futures preses de contacte i/o
col·laboracions.
• Donar abans de rebre. Les relacions que es creen han de ser bidireccionals,
i totes dues parts han de sortir-ne beneficiades, és a dir, no s’han d’utilitzar
els contactes egoistament per aconseguir un benefici personal, sinó que s’ha
de cercar la manera com els altres ens poden ajudar i com nosaltres podem
ajudar els altres, obtenint així una relació win-win.
• Assistir a esdeveniments. Assistir a esdeveniments del sector és important,
però també és molt recomanable participar en altres tipus d’actes per
ampliar la xarxa de contactes. És interessant apropar-se o conèixer persones
noves i, si es dóna el cas, és una molt bona pràctica presentar coneguts a
terceres persones perquè es puguin establir lligams nous.
• Targetes de visita. Entregar i recollir tantes targetes com es pugui.
• Elevator pitch. Pot ser útil preparar-se una petita presentació per saber què
dir i no quedar-se en blanc quan ens hem de donar a conèixer.
• Notícies. No tot és feina, i per tant s’haurà d’estar al dia de les notícies del
moment per poder parlar d’altres temes d’actualitat.
• Escoltar. No parlar d’un mateix i escoltar el que diguin els altres; és
important preguntar què es pot fer per ells o què se’ls pot oferir.
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Màrqueting digital

50

Comunicació a la xarxa

• Converses. Tancar la conversa positivament i no allargar-la massa.
• Zona de confort. No relacionar-se només amb la gent propera, o amb la
que es coincideixi diàriament, i atrevir-se a fer contactes nous.
Després d’establir relacions en un esdeveniment, per exemple, algunes de les
recomanacions a tenir en compte són:
• Anotar tota la informació important d’un contacte a la targeta de visita per
després contactar-hi via LinkedIn.
• Complir amb els compromisos que s’hagin adquirit, ja sigui fer una trucada
telefònica, realitzar un servei...
• Enviar una nota d’agraïment sempre que es cregui convenient.
Per mantenir relacions a llarg termini amb els contactes és aconsellable posars’hi en contacte una vegada al mes o dues o tres vegades a l’any, ja sigui per correu
o per qualsevol altre canal, perquè la relació no es refredi.
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2. Comunicació als mitjans socials

El mitjà social, habitualment conegut com a social media, està integrat per les
eines i plataformes de comunicació digital, com ara les xarxes que les persones i
organitzacions utilitzen per comunicar-se.
El mitjà social

Els blogs, els fòrums, les wikis, els llocs web i les aplicacions per compartir fotos i vídeos,
els agregadors de notícies i de fluxos RSS, les eines de microblogging, els marcadors
socials, les xarxes socials, les xarxes socials d’empresa, les xarxes professionals, els
butlletins electrònics, els jocs socials i els mons virtuals són alguns dels diferents tipus
de mitjans de comunicació social que es veuen representats en la figura anterior (font:
conversationprism.com).

El terme mitjans de comunicació social o social media fa referència al
conjunt de plataformes de comunicació en línia dedicades a crear, editar,
publicar i compartir informació, idees i altres formes d’expressió a través de
xarxes i comunitats virtuals.
L’empresa ha de participar activament a les xarxes socials perquè formen part de la
quotidianitat dels consumidors, no només individualment sinó també en les seves
relacions col·lectives. Les xarxes socials tenen influència en la formació d’idees i
conceptes sobre la marca i en les decisions de compra, d’entre altres.
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Exemple d’abast de les xarxes socials
El jugador Leo Messi va decidir compartir una fotografia d’un sopar que va fer, acompanyat
de la seva esposa, Antonella Roccuzzo, a un restaurant de Barcelona al seu compte
d’Instagram. La fotografia va sumar, en tres dies, gairebé dos milions de “m’agrada” i
més de 20.500 comentaris de seguidors. En el moment de compartir aquesta imatge,
Messi arribava a quasi 54 milions de seguidors. El jugador acompanyava la imatge amb un
innocent text: “Avui passem a conèixer el restaurant Bellavista. Bonica nit!!”.

2.1 Equip de mitjans de comunicació social
Segons la infografia de Go-Gulf que podeu veure en la figura 2.1, el 42% de
les empreses dediquen una única persona a la gestió dels diferents mitjans de
comunicació social. A part, com també mostra la figura, la majoria d’equips de
mitjans de comunicació social no superen les quatre persones.
Fig ur a 2 .1 . Estructura dels equips de mitjans de comunicació

social

https://goo.gl/mtTQhI

Abans de crear un equip de mitjans de comunicació social cal planificar la seva
estructura i definir bé les seves funcions.
El gestor de comunitats, també conegut com a community manager, és
la persona encarregada d’administrar comunitats virtuals (la creació, la
dinamització...) segons unes directrius determinades.
Noves generacions de
professionals
Les noves generacions de
professionals que s’estan
incorporant a les diferents
tipologies d’agències de
comunicació són natives digitals,
cosa que provoca un
coneixement molt precís de com
funcionen els escenaris digitals.

Les funcions o els rols d’un equip de social media van canviant constantment, però
avui en dia els més comuns són els següents:
• Community manager (CM). Executa la planificació realitzada pel social
media manager i, per tant, és el que crea contingut i dinamitza les xarxes
socials i es comunica amb la comunitat d’usuaris que giren a l’entorn la
marca.
• Social media manager. És el coordinador i supervisor de les tasques
que desenvolupen els CM. S’encarrega de dissenyar el pla de mitjans de
comunicació socials a curt termini.
• Social media strategist. És l’encarregat de dissenyar l’estratègia de l’empresa a llarg termini.
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• Social media analyst. És la persona que acumula i interpreta les mètriques,
és a dir, les dades que s’obtenen d’analitzar la informació dels perfils socials.
• Social media developer. Programador coneixedor de les aplicacions (API)
socials.
• Social media public relations. És un perfil que s’encarrega de promoure
continguts fora dels canals propis.
• Social media SEO. Expert en SEO, és a dir, expert a fer augmentar la visibilitat dels mitjans de comunicació social als motors de cerca, incrementant
la seva posició a la pàgina de resultats.
• Content curator. Cerca, filtra i comparteix continguts que altres usuaris ja
han publicat abans, afegint informació i millorant-ne la qualitat.
Tot i així, es comencen a sol·licitar altres perfils, com ara els de:
• Record manager: és qui gestiona tota la informació relativa a l’empresa,
cerca i manipula la informació a través del web i de les xarxes i regula l’accés
a les dades de la companyia.
• Social media metric: defineix els objectius i utilitza les dades per mesurar
l’impacte als mitjans de comunicació social i a Internet i fa, a posteriori,
seguiments d’avaluació de resultats. És l’encarregat d’explicar què signifiquen les dades que s’obtenen.
• Social media legal i social media security: s’encarreguen de garantir la
privacitat i la seguretat de l’empresa a les xarxes socials. Protegeixen
els interessos de l’empresa en termes legals i supervisen que les persones
compleixin amb les lleis de privacitat a Internet.
• Influencer manager: és una persona innovadora i creativa que, amb un pensament estratègic, s’associa amb els diferents influencers per desenvolupar
campanyes de màrqueting.

2.2 Pla de mitjans de comunicació social
El pla de mitjans de comunicació social és el full de ruta que s’ha de redactar quan
una empresa, projecte, marca o individu es planteja una estratègia de comunicació
i màrqueting als mitjans de comunicació socials. Normalment, té una aplicació
temporal concreta; una bona opció és la planificació a 6 mesos, temps suficient
per poder analitzar els resultats de les accions planificades i aportar conclusions i
correccions.
Un bon pla de mitjans de comunicació social ha de respondre a les
estratègies de comunicació o de màrqueting i ha d’estar alineat amb les
necessitats d’altres departaments i als objectius de l’empresa en general.

Les xarxes socials són els
canals més utilitzats en els
plans de mitjans de
comunicació social.
Guia de xarxes socials de la
Generalitat de Catalunya
La guia estableix unes pautes
comunes per a la presència
homogènia de la Generalitat a les
xarxes socials, i es pot consultar
a: goo.gl/W7G1cf.
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El disseny del pla de mitjans de comunicació social inclou els següents passos:
1. Anàlisi de la situació actual. Inclou l’anàlisi de la presència de l’empresa/marca a Internet i també l’anàlisi de la presència dels competidors, per tal
d’observar quin ús fan dels mitjans de comunicació social. En aquest pas és
molt important identificar els referents.
2. Definició d’objectius. Han de seguir les regles SMART.
3. Definició del públic objectiu o target. Cal definir l’audiència i fer-ne una
segmentació en grups i subgrups.
4. Definició del posicionament. Segurament, el posicionament ja està definit
prèviament i, per tant, el missatge ha de ser coherent i no s’ha d’allunyar
de la línia i l’estil marcats. En aquest punt, cal determinar els valors a
transmetre a cadascun dels targets digitals.
5. Elecció d’estratègies. A cada objectiu li correspondran diverses estratègies
que es complementaran per aconseguir-lo.
6. Elaboració del pla d’acció i elecció dels canals. Es tracta de concretar
quines accions s’han de dur a terme per posar en marxa les estratègies que
s’han seleccionat. Tot seguit s’ha de decidir on s’actuarà i concretar en quins
canals tindrà presència digital l’empresa.
7. Redacció del pla de continguts i del pla de publicacions. Un cop elegits
els canals socials hi ha d’haver una planificació específica per a cadascun.
En el pla de continguts es mostra un calendari que conté els temes a tractar
i la seva tipologia. I al pla de publicacions es programen totes les entrades,
indicant-ne el dia i l’hora, ja sigui per períodes setmanals, quinzenals o
mensuals.
8. Redacció de la documentació de suport. S’ha de redactar paral·lelament
al pla de mitjans de comunicació social i ha d’incloure una guia d’estil i un
protocol de prevenció de crisis:
• Guia d’estil. S’hi fa constar tot el que fa referència a la identitat digital
de l’empresa.
• Protocol de prevenció de crisis. Cal tenir en compte que la presència
a les xarxes també pot ser un motiu de conflicte i pot acabar derivant
en una crisi de reputació. El protocol ha d’incloure els possibles
conflictes i la manera de resoldre’ls. A tall d’exemple, es considera
que la millor manera d’afrontar una crisi seria: respondre amb rapidesa, empatitzar amb l’usuari, amb una escolta activa permanent, amb
transparència, claredat i honestedat, reconeixent els errors i fent-ne un
seguiment.
9. Elaboració del pressupost. Cal detallar, per a cada acció, el seu pressupost,
o fer una estimació dels costos i ingressos tenint en compte els leads
esperats.
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Exemple d’objectius, estratègies i accions d’un pla de mitjans de comunicació social
• Objectiu de negoci: captació de nous clients.
• Objectiu pel pla de social media: augmentar la comunitat, incrementar la visibilitat de la marca,
aconseguir viralitzar el contingut...
• Estratègies: promoció i vendes, captació de leads...
• Accions: creació de formularis de subscripció, incentius per subscripció, creació de landing
pages concretes...

Font: josefacchin.com (plan de social media marketing)

Un cop redactat el pla, comença la fase d’implantació. Es desenvolupa el pla de
mitjans prèviament dissenyat i es van portant a terme totes les accions que s’hi
han detallat. Aquesta fase inclou també el monitoratge continuat de les xarxes.
Per acabar, hi ha una fase de mesura i anàlisi de resultats. Es poden utilitzar
fulls de càlcul personalitzats o bé programari especialitzat, però en tots dos casos
cal redactar informes perquè es pugui veure l’evolució de l’acompliment dels
objectius i se’n pugui fer un seguiment.

2.3 Gestió de les xarxes
El primer pas a l’hora de plantejar-se la presència a les xarxes és escoltar què s’hi
està dient amb relació a la marca o a la competència i també amb relació a tots
aquells temes que puguin tenir afectar d’alguna manera l’empresa o marca. Cal
detectar, per exemple, qui són els líders d’opinió i els influenciadors en el sector
de l’empresa i en quins canals publiquen o quines són les paraules clau o les
tendències. Aquesta escolta és de gran importància a l’hora d’afinar els objectius
definits.
Un cop a la xarxa, aquesta escolta ha de ser constant i l’empresa ha d’estar
contínuament informada de les mencions o de les opinions amb relació a la marca
o el producte que es produeixin.
Una bona manera de seguir el que s’està dient sobre un tema d’interès és mitjançant
el monitoratge. La taula 2.1 mostra algunes eines per fer un gestió integrada de
les diferents xarxes socials. Aquestes eines permeten programar continguts i fer
un monitoratge de la marca a les xarxes. Normalment també permeten obtenir
estadístiques i fer anàlisis de perfils.
Tau l a 2 . 1.

Eines per a la gestió
integrada de les xarxes socials

Nom

Accés

Hootsuite

hootsuite.com

Sproutsocial

sproutsocial.com

Buffer

buffer.com

A part, cada xarxa posa a disposició les eines necessàries per fer aquest monitoratge en el seu entorn, com ara: Google alerts (www.google.es/alerts), per

A l’apartat “Reputació en
línia” de la unitat “Disseny
del pla de màrqueting
digital” es tracten les
eines de reputació que
s’utilitzen per avaluar
l’impacte de la marca a la
xarxa.

Alerti
Alerti (es.alerti.com/) és una
eina de reputació digital que, tot
i ser de pagament, permet crear
una alerta gratuïta.
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a l’àmbit de Google; Tweetdeck, l’eina de gestió de Twitter, i Twitter alerts
(www.mytweetalerts.com), per a l’àmbit de Twitter.

És necessari no cedir el control de les converses als usuaris, sinó que cal
fer un monitoratge dels comentaris. La difusió de comentaris falsos, que
solen tenir molt seguiment, pot danyar la imatge de l’empresa.

2.3.1 Publicació de continguts

El màrqueting de
continguts es tracta a
l’apartat “Màrqueting als
cercadors” de la unitat
“Màrqueting a cercadors i
mitjans socials” d’aquest
mateix mòdul.

Al punt “El disseny de
correus electrònics
comercials” de la unitat
“Disseny del pla de
màrqueting digital”
d’aquest mateix mòdul
podeu consultar algunes
recomanacions per a la
redacció de textos
comercials.

Als mitjans socials, s’ha de buscar la interacció amb els usuaris i atreure nous
seguidors. Es tracta d’un espai que l’empresa comparteix amb els usuaris en un
pla d’igualtat i convé adoptar un llenguatge natural, pròxim i entenedor, sense
renunciar a la correcció, amb el qual els usuaris puguin empatitzar.
Per fer més atractiu el contingut i convidar a la interacció, es recomana que
els textos siguin al màxim de concisos i que les publicacions incloguin elements
multimèdia; com ara imatges, gifs o vídeos. Si es vol aportar informació
addicional o més completa, es recomana utilitzar enllaços i evitar, així, els textos
massa llargs.
Per aconseguir generar interès, els continguts publicats han de ser de qualitat i han
d’aportar valor als usuaris. Convé que siguin variats, per tal de mantenir l’atenció
de l’audiència, i, en la mesura del possible, oportuns i connectats amb l’actualitat.
Tant els canals bàsics com les xarxes socials han d’atraure el públic
objectiu a través dels continguts; es recomana que aquest sigui concís i
contingui elements multimèdia.
Així, a l’hora de publicar continguts a les xarxes, cal seguir les recomanacions
següents (vegeu figura 2.2:):
• Continuïtat: implica determinar una periodicitat, la mateixa dinàmica
demana una presència constant. La publicació de contingut ha d’estar
distribuïda al llarg de la jornada i intensificada quan l’empresa està en
funcionament. La programació de contingut en dies festius ajuda a tenir
una presència continuada.
• Creació d’una atmosfera: les marques transmeten idees, valors, conceptes... Aquests intangibles s’han de transmetre amb els continguts. Els
continguts han de generar un sentiment de pertànyer a una comunitat i han
d’aconseguir generar converses de forma natural. La “naturalitat” atia la
confiança entre la marca i els consumidors.
• Utilització d’etiquetes: les etiquetes (#) referencien i agrupen contingut.
L’usuari que busca informació sobre un determinat tema fa servir una
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etiqueta, amb què algunes xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram, per
citar les més importants) li ofereixen contingut agrupat. Convé combinar les
etiquetes pròpies de la marca, per construir audiència, amb la resta d’etiquetes que permeten unir-se a converses ja creades i comunicar determinades
idees o associar-hi la marca.
• Ús de fotografies i vídeos: les accions han d’incloure fotografies i vídeos
perquè són més capaços d’atraure l’atenció.
Crida a l’acció

• Crida a l’acció: el contingut ha de motivar una “crida a l’acció” i ha de
remetre al web o botiga virtual, en què, finalment, s’aproxima o genera la
venda.
• Seguiment de les tendències: observar com treballen les marques de
referència del sector per extreure’n idees. És erroni adoptar un perfil propi
excessivament diferenciat, perquè el seguidor té unes expectatives i es pot
mostrar desubicat.
Fi g ura 2 .2. Cinc regles per generar interès

Marc GLIDE
Twitter dona una sèrie de recomanacions a l’hora de definir una estratègia a la xarxa que,
en realitat, són d’aplicació a qualsevol altra xarxa i que conformen el que anomenen marc
GLIDE. L’acrònim desplegat significa:
• G: Goals o objectius. Definir els objectius de contingut és fonamental. S’ha de considerar
què és l’èxit per a la marca i definir uns objectius vinculats amb els objectius empresarials.
• L: Listening o escoltar. Escoltar a la xarxa és molt important, perquè s’hi poden trobar idees
per a un sector determinat i per a la marca. A Twitter s’hi poden identificar moments personals,
moments de marca i moments culturals.
• I: Inspire o inspirar. Cal inspirar el públic, i per això s’han de deixar de banda les dades i ser
creatiu per intentar que la campanya sigui informativa o divertida. La gent vol ser informada,
busca inspiració i necessita entreteniment.
• D: Development o desenvolupament. Cal començar a desenvolupar el contingut a partir
d’aquestes tres preguntes: què es vol que pensin els clients? Què es vol que facin? Què
es vol que sentin? Cal pensar en el contingut multimèdia, crear experiències basades en la

En màrqueting, una crida a
l’acció (call to action o CTA) és
una instrucció per a l’audiència,
dissenyada per provocar una
resposta, generalment utilitzant
un verb imperatiu, com per
exemple “Truca ara” o
“Registra’t”.
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participació, considerar la longitud del tuit, planificar per ser espontani i donar continuïtat als
continguts.

• E: Execution o execució. Definir una estratègia d’etiquetes o hashtags és bàsic, i les
marques han de decidir si s’uneixen a les converses creades pels usuaris o bé si creen una
etiqueta nova per iniciar una conversa i construir audiència per a la marca. Les marques
poden utilitzar una etiqueta determinada per formar part de la conversa general, facilitar
el descobriment del contingut, mostrar el suport a un problema social o cultural, divertir o
comunicar idees.

Les diferents aplicacions per a la gestió de les xarxes permeten programar les
publicacions per a un dia i hora determinats i que es publiquin de forma automàtica.
Es tracta d’una prestació de gran utilitat que facilita molt la gestió de les xarxes
però convé mantenir una vigilància constant i no abusar-ne. L’actualitat és
canviant i determinats esdeveniments poden convertir les publicacions previstes
en inadequades o directament contraproduents.

2.3.2 Interacció amb els usuaris
La característica fonamental dels mitjans socials és el seu caràcter relacional.
La presència a les xarxes suposa compartir un espai amb els clients en un pla
d’igualtat, però també implica participar en la conversa.
Cal fer una escolta activa i reaccionar a les aportacions dels usuaris,
especialment si s’adrecen a l’empresa directament.

El perill de les xarxes
socials
Malgrat que un pla de
màrqueting digital ha
d’interpretar les xarxes socials
com una eina positiva, cal tenir
en compte que també poden ser
un motiu de conflicte entre
l’empresa i els consumidors que
pot acabar derivant en una crisi
de reputació.

Resulta imprescindible disposar d’una política de respostes, que defineixi els
fluxos interns que han de seguir les consultes i com s’han de resoldre. Les
mencions o al·lusions s’han de respondre com més aviat millor. Es recomana
que el temps de resposta no superi les dues hores. Si abans de respondre cal fer
alguna gestió prèvia o cercar més informació, convé informar el client que s’hi
està treballant. Per tal que sigui comprensible, s’ha de procurar que la resposta
contingui també el subjecte de la pregunta; així, si la pregunta és quin és el termini
per a les devolucions, és millor respondre “El termini per a les devolucions és de
15 dies” que no pas “Quinze dies”.
A les xarxes socials hi ha la possibilitat que els usuaris estiguin descontents i ho
facin saber a l’empresa, de manera pública i privada. Cal gestionar les queixes
de manera eficient i no caure en l’error d’ignorar-les o d’eliminar-les atès que això
podria incrementar el descontentament i provocar una crisi de reputació.
Cal diferenciar si el comentari prové d’un client descontent per algun motiu o
d’un trol. Els trols són usuaris que es dediquen a fer comentaris negatius, que ho
critiquen tot i que aprofiten qualsevol oportunitat per intervenir, encara que no els
afecti. Un cop detectat el trol, és recomanable ignorar-lo.
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2.4 Recursos per a la creació de continguts
Lectors d’RSS

Les empreses no només han de ser presents a les xarxes socials sinó que, un
cop allà, han d’aconseguir que els continguts publicats siguin rellevants per
als consumidors, de forma que puguin captar l’atenció dels clients potencials i
incrementar l’interès cap a la marca dels clients actuals.

Els lectors d’RSS són molt útils
per localitzar i centralitzar
continguts d’altres fonts que
puguin ser compartits o que es
puguin utilitzar com a font
d’inspiració.

Els elements multimèdia són un aspecte cabdal en la creació de continguts per a
les xarxes socials. Com a mínim s’espera trobar imatges, però el més habitual
és que contingui tota una sèrie d’elements que poden incloure a més a més:
animacions, sons, vídeos, aplicacions o jocs en 2D i 3D.
Per generar continguts rellevants, cal dedicar-hi temps i recursos. Convé que les
persones encarregades de gestionar les xarxes socials tinguin coneixements bàsics
de disseny i edició d’imatges i vídeos perquè puguin crear elements multimèdia
que amplifiquin i viralitzin encara més les publicacions.
A la xarxa es poden trobar diverses eines en línia per a la creació o adaptació de
continguts multimèdia.
Eines en línia per a la creació o adaptació de continguts multimèdia
Eines per adaptar el format i les dimensions de les imatges per adequar-les a les xarxes:
• Pablo (pablo.buffer.com)
• Social Media Image Maker (bit.ly/2NgYUgi)
Disseny d’infografies:
• Piktochart (piktochart.com)
• Easel.ly (www.easel.ly)

2.4.1 Drets de la propietat intel·lectual i llicències d’ús
En la creació de continguts per a la xarxa cal respectar les lleis de la propietat
intel·lectual i utilitzar o bé recursos propis, o bé recursos amb una llicència que
en permeti l’ús que se’ls vulgui donar o bé recursos lliures de drets d’autor. Per
aquesta raó és imprescindible consultar sempre la llicència de qualsevol material
que es vulgui fer servir.
Quant a les llicències d’ús, es poden distingir dos grans grups de llicències:
• Llicències amb copyright: si no s’especifica una altra cosa, tota obra és
considerada automàticament amb copyright, no cal fer cap acció específica
ni indicar-ho. Aquesta protecció permet a l’autor explotar la seva obra i
cedir part dels seus drets a altres.

Més informació sobre la
propietat intel·lectual
Podeu trobar més informació
sobre els drets de la propietat
intel·lectual al web del Ministeri
de Educació, Cultura i Esport:
goo.gl/83dWgO.
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• Llicències amb copyleft: aquests tipus de llicències permeten a un autor
renunciar als seus drets sobre l’obra, de manera que aquesta pot ser copiada,
derivada, modificada i redistribuïda. Sempre s’ha d’incloure la llicència on
s’especifica què pot i què no pot fer la persona que rep una còpia, per evitar
per exemple que la redistribueixin sense aplicar-hi el copyleft. Dintre del
copyleft podem trobar també llicències amb copyleft parcial. Una de les
més conegudes d’aquest tipus és Creative Commons.
Drets d’autor i programari
S’ha de tenir en compte que en el
cas del programari, pel que fa als
drets d’autor, s’ha d’enregistrar
com a “obra literària”.

Un tipus de llicències molt utilitzades actualment són les Creative Commons.
Aquestes comparteixen alguns punts amb el copyleft, ja que permeten als autors
renunciar a part dels seus drets sobre les seves obres, de manera que poden ser
compartides molt fàcilment.
Aquestes llicències tenen dos punts forts: per una banda, són molt fàcils d’entendre (com pot apreciar-se a la figura 2.3), i per una altra poden combinar-se per
formar els següents sis tipus, més el de domini públic:
Fig u ra 2 . 3 . Semàfor Creative Commons

Font: Marko Txopitea “Txopi” (commons.wikimedia.org)

• CC0: domini públic. Renunciem a tot dret sobre l’obra (excepte als
irrenunciables).
• CC BY: reconeixement. Permet distribuir, remesclar, retocar i crear a partir
de l’obra, fins i tot amb fins comercials, sempre que s’acrediti l’autor.
• CC BY-SA: reconeixement-compartir igual. Com l’anterior, però l’obra
s’ha de distribuir amb les mateixes condicions.
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• CC BY-ND: reconeixement-sense obra derivada. Aquesta llicència no
permet crear obres derivades, es pot distribuir l’obra comercialment però
de manera íntegra i acreditant l’autor.
• CC BY-NC: reconeixement-no comercial. Amb aquesta llicència no és
possible fer un ús comercial de l’obra.
• CC BY-NC-SA: reconeixement-no comercial-compartir igual. Aquest tipus
no permet fer un ús comercial i la distribució s’ha de fer sota les mateixes
condicions.
• CC BY-NC-ND: reconeixement-no comercial-sense obra derivada. Aquesta és l’opció més restrictiva, atès que no permet modificar l’obra ni
comercialitzar-la.
Exemple de com combinar dues imatges sota llicència Creative Commons
En el cas de tenir dues imatges sota llicència Creative Commons, si una és CC0 (domini
públic) i l’altra és CC-BY (atribució), l’obra derivada podrà distribuir-se sempre que s’acrediti
l’autor, perquè hi obliguen les restriccions CC-BY.
Podeu trobar més informació
cat.creativecommons.org.

sobre

les

llicències

Creative

Commons

a:

2.4.2 Programari per crear i processar imatges
Una vegada vistos els diferents formats, és hora de veure com es poden crear i
formatar imatges pròpies. Tot i que hi ha eines per modificar les imatges des de
la línia de comanda, ens centrarem en programari que compta amb una interfície
gràfica.
A Internet es poden trobar tota mena d’imatges, però no sempre es troben les que
es necessiten o bé no es poden utilitzar tal com estan, ja sigui perquè les llicències
no ho permeten, perquè es necessita una imatge molt concreta o perquè se n’ha
d’optimitzar la mida. En altres ocasions, ja es disposa de les imatges o, fins i tot,
pot tractar-se d’imatges pròpies.
Sigui com sigui, és molt habitual que no es puguin fer servir les imatges en la seva
forma original i s’hagin de retocar i optimitzar abans de fer-les servir.
Habitualment les tasques que realitzareu amb el programari d’edició
d’imatges estaran centrades en l’optimització i el canvi de mida dels
recursos gràfics.
Tot i així, és imprescindible conèixer les eines bàsiques d’aquests tipus de
programari per poder portar a terme, com a mínim, algunes tasques de dibuix
i retoc simples, com per exemple crear un logotip a partir dels materials d’una
empresa o personalitzar icones que es faran servir a la pàgina.
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Exemple de processament d’imatges per a web
Voleu incorporar imatges a la pàgina web de l’empresa i disposeu de les següents que ja
heu fet servir en el catàleg en paper:

• El logotip de l’empresa que és una imatge vectorial.
• Les fotografies del catàleg que són JPEG amb màxima qualitat i ocupen més de 10 MB
cadascuna.

En el cas del logotip, abans de poder utilitzar-lo l’haureu de convertir en mapes de bits
amb diferents mides segons on el necessiteu fer servir (favicon, logo de l’empresa, marca
d’aigua sobre fotos, etc.) i les fotografies les haureu de redimensionar per ajustar-les a una
mida apropiada per veure-les en un monitor i exportar-les amb un nivell de compressió més
alt per reduir dràsticament el seu pes.

Per fer aquests canvis, cal un programari d’edició gràfica que permeti treballar
amb mapes de bits o imatges vectorials, segons el tipus d’imatge que es tracti.

Editors en línia
Existeixen diversos editors
d’imatge en línia, i Pixlr n’és un
exemple. El podeu trobar en el
següent enllaç: pixlr.com/editor.
Podeu consultar les
funcionalitats principals
del GIMP a la secció
“Annexos” d’aquesta
mateixa unitat.

Tant en el cas de programari gratuït com en el de pagament, es poden trobar
multitud de connectors (plugins en anglès) que augmenten la capacitat d’aquests
programes. Per exemple, un tipus de connectors molt habituals en el programari
d’edició de mapes de bits són els que afegeixen nous filtres i els que afegeixen la
capacitat d’exportar en nous formats.
Entre el programari d’edició d’imatges en format de mapa de bits hi ha moltes
opcions, però aquestes dues són les més populars:
• GIMP: és un programari gratuït multiplataforma que forma part del projecte GNU. Permet obrir gairebé tots els tipus d’imatges de tipus mapa de bits
i exportar en els formats més habituals.
• Adobe Photoshop: en aquest cas, es tracta d’un programari privatiu líder
en el sector només disponible per a les plataformes Windows i macOS.
Permet treballar amb un nombre menor de formats i exportar només als més
habituals (GIF, PNG, JPEG i SVG). Destaca la gran quantitat de connectors
de tercers disponibles, una interfície molt intuïtiva i la possibilitat de
treballar amb formes vectorials.
Quant a l’edició d’imatges vectorials la selecció és molt més limitada i, com en el
cas anterior, us mostrem dos programaris molt coneguts:
• InkScape: igual que GIMP, aquest és un programari gratuït multiplataforma que permet obrir molts formats d’imatges vectorials, guardar-les amb
format SVG i SVG comprimit i exportar en format PNG.
• Adobe Illustrator: com és el cas d’Adobe Photoshop, aquest programari és
privatiu, està limitat als usuaris de Windows i macOS. La seva interfície és
molt intuïtiva, pero els formats que permet obrir són molt més limitats que
els que suporta InkScape. Aquest és el més utilitzat en el disseny d’imatges
vectorials i destaca per poder exportar directament en formats suportats per
les impremtes.
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Un avantatge del programari gratuït és que per desenvolupar tasques
puntuals com són el canvi de format o optimitzar una imatge no necessitem
més; per altra banda, professionalment són més valorades les competències
adquirides amb el programari privatiu.

2.4.3 Programari per manipular i editar àudio i vídeo
Molt sovint, quan s’ha de portar a terme algun tractament d’àudio o vídeo, el que
s’ha de fer és optimitzar-lo per fer-lo servir en el mitjà que interessi: exportar-lo a
diferents formats, optimitzar la seva compressió, retallar un tros de vídeo...
Entre el programari d’edició d’àudio trobem moltes opcions, però aquestes dues
són les més populars:
• Audacity és un programari lliure multiplataforma, disponible per a Windows, mac OS i Linux, que es pot descarregar des del següent enllaç:
audacity.es.
• Adobe Audition CC és un programari privatiu disponible per a Windows i
mac OS.
Totes dues aplicacions permeten dur a terme accions bàsiques d’edició d’àudio per
al web, com ara l’exportació a diferents formats, la modificació del volum, retallar
i concatenar pistes o afegir efectes especials de so.
Entre les opcions de programari gratuït per a l’edició de vídeo hi ha les següents:
• VSDC Free Video Editor (Windows): és un editor gratuït i molt complet,
d’ús senzill i compatible amb gairebé tots els formats de vídeo i àudio. Es
pot descarregar des del següent enllaç: www.videosoftdev.com.
• iMovie (mac OS): aquesta és l’opció més completa, ja que és intuïtiu i
ofereix una gran col·lecció de sons, animacions i efectes per afegir als
vídeos.
• Avidemux (Windows, mac OS, Linux): aquesta opció és molt més limitada
i més complicada de fer servir que les dues anteriors, però l’avantatge que
té és que es pot emprar en qualsevol plataforma i que admet la creació de
treballs per lots, cosa que permet, per exemple, canviar de format tots els
fitxers d’un directori o aplicar-los un mateix filtre.
Les opcions de programari privatiu són totes molts similars. Es tracta de
programes força complexos i que requereixen dedicar algun temps per aprendre’n
el funcionament abans de treure’n profit:
• Adobe Premiere CC (Windows, mac OS): adobe.ly/2x0Tm4u
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• Sony Vegas Pro (Windows): bit.ly/1GeRHbT
• Final Cut Pro (mac OS): https://apple.co/2GTW8dS
• Pinnacle Studio Ultimate (Windows): bit.ly/2F3mlpI

2.4.4 Fonts de recursos a la xarxa
A Internet es poden trobar molts llocs de descàrregues, però només una minoria
indiquen quines llicències s’apliquen a aquests recursos o si es poden reutilitzar.
Alguns d’aquests llocs estan dedicats a la venda d’aquests recursos, siguin
dibuixos, música o fotografies, i en proporcionen una part de manera gratuïta per
aconseguir més visites, normalment es tracta de recursos lliures de drets. D’altres,
són llocs dedicats a promocionar els treballs dels artistes.
La llista següent mostra llocs on es poden trobar recursos que o bé en mostren les
llicències o bé són de domini públic:
• Música i sons:
– Freesound (sons): www.freesound.org/browse
– Free Music Archive (música): www.freemusicarchive.org
– incompetech (música): incompetech.com
• Imatges:
– Flickr: www.flickr.com
– flaticon (imatges vectorials): www.flaticon.es
– Unsplash (fotografies en alta resolució, CC0): unsplash.com
– Behance: www.behance.net
– DeviantArt: www.deviantart.com
A
part,
la
guia
“Recursos
audiovisuals
i
drets
d’autor”
(//ddd.uab.cat/record/108435), publicada al Dipòsit Digital de Documents
de la UAB, inclou un recull de recursos per obtenir imatges, sons, mapes, música,
etc., de manera gratuïta. Es tracta d’una guia que es va actualitzant periòdicament.

2.5 Tractament d’imatges
Es poden distingir dues categories d’imatges: per una banda, tenim els mapes
de bits (per exemple gif, jpeg o png) i, per una altra, les imatges vectorials (per
exemple svg). Tant l’origen com l’edició i l’ús són molt diferents i és necessari
aprendre a distingir-los i saber quan fer servir l’un o l’altre. El tipus d’imatge
determina els possibles formats i també el programari que es pot utilitzar per
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editar-les i optimitzar-les, tot i que freqüentment les imatges vectorials s’acaben
exportant com imatges de mapes de bits.
Un mapa de bits és una estructura de dades que representa una matriu de punts
individuals, anomenats píxels, amb la informació de color de cada punt (vegeu la
figura 2.4).
Figu r a 2 . 4 . Exemple de mapa

Un píxel es la unitat mínima
que es pot representar en
un monitor.

de bits

Mapa de bits amb 24x20 píxels i 1 bit de
color

Per exemple, si tenim una imatge de 100x100 píxels amb 16 bits de color, el que
tenim és una matriu de 100x100 que guarda la informació de 10.000 píxels, i
cadascun d’aquests píxels tindrà un valor d’entre 0 i 65.535.
Com que aquest format ocupa molt espai, s’han desenvolupat diverses tècniques
de compressió, i una de les més conegudes és JPEG. Aquest format permet fer
servir transparències afegint als canals RGB (vermell, verd i blau) un canal més,
anomenat alfa, que guarda la informació sobre la transparència de la imatge com
una capa extra en escala de grisos.
L’inconvenient d’aquest tipus d’imatges respecte a les imatges vectorials és que
si volem ampliar-les es perd qualitat i es fan cada vegada més borroses, perquè el
que es fa és operar amb la informació de color que tenim, i encara que es poden
suavitzar més o menys els colors, l’efecte és el mateix i es perd la nitidesa.
Els casos d’ús més freqüents dels mapes de bits que trobem a Internet són:
• Fotografies: aquesta és l’única forma de mostrar-les; sempre que tinguem
una fotografia la mostrarem en format de mapa de bits.
• Icones: els dos casos més comuns són la icona que es mostra a la pestanya
del navegador, anomenada favicon, i la seva inclusió dins d’atles per
optimitzar la descàrrega quan hi ha diferents símbols que volem utilitzar
freqüentment a una pàgina, per exemple els símbols de “M’agrada” de
Facebook.
• Logotips: encara que el més habitual és dibuixar els logotips com a gràfics
vectorials a l’hora de fer-los servir, s’han d’exportar com a mapa de bits.
• Imatges decoratives i de fons: tot i que aquestes poden tenir com a origen
tant un mapa de bits com una imatge vectorial, s’han d’exportar com a mapa
de bits per fer-les servir (vegeu la figura 2.5).

Generador de ’favicons’ per
a diferents dispositius
Per simplificar la feina a l’hora
de generar favicons per a
diferents dispositius podem fer
ús de generadors com
realfavicongenerator.net per
obtenir totes les versions
ràpidament.
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F i g ura 2 . 5 . Fons d’IOC-Puzzle

A diferència dels mapes de bits, les imatges vectorials treballen amb figures geomètriques com ara punts, línies, corbes, formes i polígons basades en expressions
matemàtiques per definir les imatges (vegeu la figura 2.6).
Això permet mostrar el mateix resultat a qualsevol escala, ja sigui en el logotip
d’una pàgina web, imprès en una samarreta o estampat en un globus aerostàtic.
Fi gu ra 2. 6 . Mostra d’una mateixa imatge vectorial amb diferents escales

Superior esquerra escala 100%, superior dreta escala 200%,
inferior esquerra escala 400%, inferior dreta escala 800%.

Com podeu imaginar, aquest sistema només es pot aplicar a composicions senzilles, perquè no ofereix el grau de control a nivell de píxel que ofereix un mapa
de bits i normalment el seu ús està limitat a figures, fonts, colors plans o amb
degradats, però mai amb el nivell de qualitat d’una fotografia.
Tot i això, aquest format és ideal per a la realització de logotips, icones, imatges
decoratives, fonts, gràfiques, etc. Precisament, en els últims anys, tant en el
disseny de pàgines web com d’aplicacions s’ha promogut l’ús de colors plans i
imatges d’estil vectorial en lloc dels mapes de bits.
Els gràfics vectorials es fan servir en els següents casos, tenint en compte que
generalment cal exportar-los com a mapes de bits amb la mida desitjada:
• Logotips: la creació dels logotips és interessant fer-la com a gràfics
vectorials i després exportar-los al format que ens requereixin. Per exemple,
en una impremta segurament ens demanaran el disseny en format vectorial,
però per a una pàgina web s’exportarà com a mapa de bits.
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• Motius decoratius: a causa de la naturalesa dels gràfics vectorials, és molt
més fàcil generar patrons (com el que es pot apreciar a la figura 2.7) o
imatges a partir de fórmules matemàtiques amb una gran precisió.
F igu r a 2 . 7 . Aplicació del patró

Font: AssEyeDee (www.devianart.com)

• Cartells: encara que generalment no es farà servir únicament el format
vectorial, és interessant aplicar-lo sempre que sigui possible, ja que ens
assegura que encara que les mides del cartell siguin molt grans la qualitat
es mantindrà intacta.
• Icones: generalment, les icones estan compostes amb colors plans i formes
senzilles, per la qual cosa el seu disseny fent servir aquestes imatges és ideal.
Això inclou els favicons que es mostren a les pestanyes dels navegadors.

Cartell: Federal Theatre. Marioneet
Theatre presents "RUR". Font:
Charles Verschuuren
(commons.wikimedia.org).

2.5.1 Formats d’imatges
Existeixen molts formats diferents d’imatges, però els més usuals són GIF, JPEG
i PNG (vegeu la taula 2.2).
Tau l a 2 .2 . Comparativa de formats
Característica

GIF

JPEG

PNG

Nombre de colors

8 bits

24 bits

24 i 32 bits

Compressió

Sense pèrdua

Amb pèrdua

Sense pèrdua

Transparència

Limitada

No

Sí

Es pot animar

Sí

No

No

Comparativa dels formats d’imatges més coneguts de tipus mapa de bits

El format GIF va ser un dels primers formats emprat a Internet. Té dues característiques principals: per una banda, permet definir un color com a transparent,
i per una altra, permet crear animacions. A causa de les limitacions de colors i
transparències, ha caigut en desús a favor del format PNG, encara que per afegir
animacions simples continua sent una bona opció, com es pot veure per exemple
a Facebook, que inclou l’opció de fer servir GIF als seus comentaris i entrades.
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Quan es treballa amb logotips, com que normalment inclouen pocs colors, és
factible fer servir aquest format, encara que és més adient el format PNG. En
canvi, si fem servir aquest format per a fotografies ens trobarem amb una pèrdua
de qualitat molt gran, com es pot apreciar a la figura 2.8.
F i g ura 2 . 8 . Conversió de fotografia a format GIF

Font: Matteo Paganelli (unsplash.com)

Artefactes
Els artefactes són els punts de la
imatge on, en aplicar els
algorismes de compressió, surt
distorsionada. Freqüentment es
troben a les vores on hi ha un
canvi important de color o
contrast.

El format JPEG és ideal per a fotografies perquè redueix molt la mida dels fitxers,
i la pèrdua de qualitat pot ser inapreciable. En canvi, no és indicat per a imatges
amb colors plans, perquè es generen artefactes a les zones properes on es produeix
un canvi de colors.
S’ha de tenir en compte que, si treballeu amb aquest format, cada vegada que
genereu una nova imatge la qualitat serà pitjor, ja que per cada vegada que s’aplica
la compressió la pèrdua serà major com es pot apreciar a la figura 2.9.
Figu r a 2. 9. Comparativa de qualitat d’imatges en JPEG

Superior esquerra 100% de qualitat, superior dreta 50%, inferior esquerra 10%, inferior dreta 0%. Font: Matteo Paganelli
(unsplash.com)
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Per aquesta raó és important, sempre que sigui possible, treballar amb les
imatges originals o exportades amb un format sense pèrdua, i només exportar a
format JPEG la imatge final.
El format PNG substitueix en gairebé tots els casos els GIF, perquè permet
treballar amb més color i més detall a les transparències, i no hi ha pèrdua de
qualitat a les imatges. És el més indicat quan es treballa amb imatges amb colors
plans, ja que la qualitat és perfecta (com es pot apreciar a la figura 2.10) i, gràcies a
com es comprimeixen les dades en treballar amb grans grups de píxels del mateix
color, redueix molt la mida dels fitxers.
Fig ur a 2 . 1 0. Imatge vectorial exportada

com a PNG

Per saber-ne més
Hi ha diversos llocs web especialitzats en GIF animats, un d’aquests és giphy.com, on es
poden trobar multitud de GIF animats en què s’aprofiten captures de vídeos convertides en
animacions. També podeu trobar més informació sobre el format GIF a: bit.ly/2yEqOeK.
El format JPEG s’ha convertit en un estàndard de qualitat i, normalment, les càmeres
digitals guarden les fotografies en aquest format per estalviar espai, tot conservant
una bona qualitat d’imatge. Podeu trobar tota la informació sobre el format JPEG a:
ca.wikipedia.org/wiki/JPEG.
Pel que fa al format PNG, podeu trobar més informació en el següent enllaç: bit.ly/2x0eHrS.

2.5.2 Optimització d’imatges per al web
Hi ha dos factors determinants per optimitzar les imatges per al web: un és el
format d’imatge i el seu nivell de compressió, i l’altre és la mida.
S’ha de tenir molt en compte com es farà servir la imatge, perquè encara que
aquesta es pot engrandir o reduir fent servir regles CSS, no té gaire sentit fer servir
una imatge gegantina més gran que la pantalla per mostrar una vista en miniatura
d’un producte.
En la taula 2.3 podeu veure la diferència de pes d’una fotografia d’alta resolució
en diferents formats i nivells de compressió.
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Taul a 2. 3. Comparativa de formats per a fotografia en alta resolució
Imatge

Mida

Format

Compressió

Pes

Skate

4.022x2.681

PNG

Skate

4.022x2.681

JPEG

100%

3.473 KB

Skate

4.022x2.681

JPEG

50%

382 KB

Skate

4.022x2.681

JPEG

10%

176 KB

Skate

4.022x2.681

JPEG

0%

141 KB

6.469 KB

S’ha de tenir en compte que el format GIF només suporta 256 colors, mentre
que la resta treballen amb 24 bits.
Full HD 1080p
Amb Full HD ens referim a una
pantalla d’alta definició que
suporta 1080 p d’alçada. Es
tracta d’una resolució de
1.920x1.080 píxels, amb una
relació d’aspecte de 16:9.

En la taula 2.4 podeu veure les dades de la mateixa imatge però redimensionada
per omplir una pantalla Full HD. Comproveu amb l’anterior taula la diferència de
pes.
Taul a 2. 4. Comparativa de formats per a fotografia en alta resolució
Imatge

Mida

Format

Compressió

Pes

Skate

1.920x1.080

PNG

Skate

1.920x1.080

JPEG

100%

1.386 KB

Skate

1.920x1.080

JPEG

50%

105 KB

Skate

1.920x1.080

JPEG

10%

43 KB

Skate

1.920x1.080

JPEG

0%

31 KB

1.882 KB

Normalment, per a fotografies es fa servir el format JPEG, amb una qualitat
al voltant del 60%; en molts casos pràcticament no es nota la diferència. En
alguns casos la qualitat pot ser molt important, i en uns altres ho pot ser
reduir la mida, llavors cal anar provant fins a arribar a un compromís entre
qualitat i compressió.
Però, segons el format, el contingut de la imatge també és important: vegeu, en la
taula 2.5, com canvia el pes si en lloc de fer servir una fotografia es fa servir una
imatge amb formes i colors simples:
Taul a 2. 5. Comparativa de formats per a fotografia en alta resolució
Imatge

Mida

Format

Compressió

Pes

Forma simple

1.920x1.080

PNG

Forma simple

1.920x1.080

JPEG

100%

63 KB

Forma simple

1.920x1.080

JPEG

50%

34 KB

Forma simple

1.920x1.080

JPEG

10%

29 KB

Forma simple

1.920x1.080

JPEG

0%

27 KB

21 KB

En conclusió, a l’hora d’optimitzar un recurs gràfic les principals opcions són:
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• Reduir la mida de la imatge al mínim necessari, de manera que s’ajusti a les
necessitats.
• Si es tracta d’una fotografia o una imatge amb molta varietat de formes
i colors, exportar-la com a JPEG amb un nivell de compressió adequat,
generalment al 60%.
• En el cas de les imatges vectorials o de colors plans i formes senzilles, es
pot exportar en el mateix format (GIF o PNG), però reduint el nombre de
colors.
Exemple de com exportar una imatge amb diferent format a GIMP
Encara que no tots els programaris d’edició gràfica funcionen de la mateixa manera,
habitualment l’exportació d’imatges és força similar. A continuació podeu veure els passos
a seguir per exportar una imatge amb format JPEG i una qualitat del 60%:

1. Obriu la imatge que voleu optimitzar amb GIMP: seleccioneu l’opció del menú Fitxer / Obre...
i seleccioneu el fitxer al vostre equip.
2. Seleccioneu l’opció del menú Fitxer / Exporta com a...
3. S’obrirà la finestra Exporta la imatge, on podeu seleccionar el directori on guardar-la i el nom
del fitxer; a la part inferior, desplegueu les opcions de Seleccioneu el tipus de fitxer i cliqueu
sobre Imatge JPEG (o canvieu l’extensió del nom del fitxer per .jpg).
4. Cliqueu al botó Exporta.
5. Veureu una finestra com la de la figura 2.11 anomenada Exporta la imatge com a JPEG.
6. Canvieu la qualitat al 60% i cliqueu al botó Exporta.

Fig u ra 2. 11. Exportació d’una imatge amb format JPEG a GIMP

Podreu trobar la vostra imatge amb format JPEG i qualitat 60% a la carpeta que hàgiu
especificat.

Comunicació a la xarxa
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Introducció

El màrqueting digital inclou la gestió de diverses eines que permeten a l’empresa
tenir presència a Internet. Entre aquestes eines hi ha el lloc web de l’empresa, que
ha de respondre als objectius generals d’oferir informació i serveis a clients nous
i antics, així com potenciar la comunicació i les relacions amb el públic.
El pla de màrqueting digital defineix, entre d’altres, els objectius i les estratègies
que s’han de seguir a l’hora de planificar un projecte de creació o de remodelació
d’un nou web o simplement a l’hora de planificar l’actualització de continguts en
un web ja existent.
Conèixer què és un lloc web, de quins elements està format i quines eines i recursos
s’utilitzen actualment per a la seva creació i desenvolupament és una ajuda per a
la seva bona gestió.
En l’apartat “Estructura i creació de pàgines web” es presenta la pàgina web
com a element bàsic d’un lloc web. S’analitza la seva estructura, veient-ne les
parts bàsiques. A continuació s’introdueixen els llenguatges de programació
utilitzats per a la creació de pàgines web. Es presenten alguns editors HTML i
s’expliquen els elements del llenguatge HTML5 més bàsics. Per acabar, es tracten
els diferents tipus d’allotjament web, com registrar un domini i finalment com
publicar la pàgina web.
En l’apartat ”Sistemes de gestió de continguts” s’analitzen les funcionalitats
d’un sistema de gestió de continguts i els avantatges que suposa la seva utilització
per a la implementació d’un lloc web per a l’empresa. Es veuen els diferents
tipus de CMS (sistema de gestió de continguts) que existeixen, en funció de la
tecnologia que utilitzen i de les funcionalitats que ofereixen. Es presenten els
CMS més utilitzats per a la implementació de llocs web i botigues en línia. Prenent
Wordpress com a exemple de CMS, s’explica el procés d’instal·lació, es presenta
la interfície i per acabar es veuen les funcionalitats relacionades amb la gestió de
continguts i la configuració i administració del lloc web.
En l’apartat ”Planificació i desenvolupament d’un projecte web centrat en
l’usuari” s’analitzen les diferents fases del desenvolupament d’un projecte web.
Entrant més en detall en la fase de disseny, es presenten els passos a seguir
per a l’elaboració d’un prototip web. A continuació es presenten els conceptes
d’experiència d’usuari, usabilitat i accessibilitat. Per acabar, s’analitza com
promocionar el lloc web per captar més trànsit i es veuen algunes tècniques per
millorar el posicionament en cercadors.
Per treballar els continguts d’aquesta unitat formativa és convenient fer les
activitats i els exercicis d’autoavaluació proposats.

Disseny i creació d'un web empresarial
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:
1. Construeix pàgines web atractives per als usuaris d’Internet, utilitzant criteris
de posicionament, fàcil maneig i persuasió.
• Redacta les sentències més utilitzades en llenguatge d’etiquetes d’hipertext
(HTML).
• Utilitza programes comercials que permeten crear de forma senzilla els
fitxers que componen les pàgines web.
• Registra la direcció de pàgines web amb domini propi o amb allotjament
gratuït.
• Envia al servidor d’Internet fitxers web creats mitjançant programes especialitzats en aquesta tasca.
• Utilitza programes específics d’inclusió de textos, imatges i so.
• Inclou en la web enllaços per captar tràfic. Tipus de tràfic. Tràfic de
pagament.

Disseny i creació d'un web empresarial
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1. Estructura i creació de pàgines web

La presència a Internet és avui dia necessària per a una empresa. Una de les eines
digitals bàsiques i que representa el nucli d’aquesta presència a la xarxa és el lloc
web (en anglès, website) de l’empresa. Tot i la importància que les xarxes socials
tenen a l’hora d’arribar al públic i oferir noves experiències de comunicació amb
la marca, el lloc web segueix sent el referent digital de l’empresa per a l’usuari.
Un lloc web és un lloc d’Internet format per un conjunt de pàgines web
que una empresa, una organització o una persona publica perquè s’hi pugui
consultar la informació que conté.
Una pàgina web és un document d’hipertext que conté informació textual,
imatges, contingut multimèdia i enllaços a altres documents o a parts del mateix
document. El llenguatge més utilitzat en la creació de pàgines web és l’HTML
(HyperText Markup Language o llenguatge de marques d’hipertext), o l’XHTML
(eXtensible HyperText Markup Language). Els navegadors web són els programes
que ens permeten visualitzar aquest tipus de fitxers.
Actualment molts llocs web estan construïts utilitzant un sistema de gestió de
continguts que estalvia haver-se de barallar amb el codi HTML. Tot i així, és
important tenir un coneixement bàsic del llenguatge HTML per entendre la base
sobre la qual es fonamenta qualsevol pàgina web.

1.1 Estructura bàsica d’una pàgina web
En un lloc web trobem diferents pàgines web, i cal buscar una uniformitat entre
aquestes pel que fa a l’organització dels seus elements dins l’espai. Mantenir
aquesta uniformitat fa que la navegació pel lloc web sigui més fàcil per a l’usuari
i proporciona sensació de continuïtat.
La figura 3.12 presenta les diferents parts que es poden arribar a trobar en una
pàgina web. Una pàgina web típica no inclou normalment totes aquestes parts,
sinó que presenta una estructura més simple. Les parts bàsiques d’una pàgina
web són:
• Capçalera
• Columna lateral
• Àrea de contingut
• Peu de pàgina

En alguns casos ens referim
al concepte lloc web elidint
el substantiu “lloc”, que
actua com a nucli, i el
sintagma queda reduït a la
forma “web”, que manté el
gènere masculí. Font:
Termcat.

Hipertext
És un sistema d’organització de
la informació basat en la
possibilitat de moure’s per dins
d’un text i cap a textos diferents
per mitjà de paraules clau. Font:
Viquipèdia.org.
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Figu r a 1 . 1 . Esquema de l’estructura d’una pàgina web

1.1.1 Capçalera
La capçalera és la part de la pàgina que és més propensa a repetir-se entre pàgines
d’un mateix lloc web.
A la capçalera hi trobem la identitat i la navegació general del lloc web, així com
una caixa de text per cercar continguts i altres eines com ara la cistella de compra
(en botigues virtuals).
En aquesta àrea no pot faltar un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web, en anglès
homepage. Aquest enllaç acostuma a anar associat a la imatge del logotip de
l’empresa o organització. En gairebé la totalitat de les pàgines web se situa a
la cantonada superior esquerra de la pàgina.
El menú de navegació també acostuma a situar-se dins l’àrea de capçalera. Aquest
menú permet a l’usuari accedir a les altres pàgines del lloc web mitjançant
hipervincles. El format en què es presenta el menú pot variar segons l’estil de
la pàgina, i pot ser des d’una simple taula fins a una disposició en pestanyes. La
inclusió d’un menú de navegació a la capçalera afavoreix la usabilitat de la pàgina
i la seva optimització per a motors de cerca.
En llocs web adaptats per a dispositius mòbils, on les mides de les pantalles són
reduïdes, el menú s’acostuma a col·locar en una icona representada per tres línies
horitzontals paral·leles, de forma que es desplega quan es prem sobre aquesta
icona. A aquesta icona de menú se la coneix amb el nom d’“icona d’hamburguesa”
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(hamburguer icon, en anglès). Actualment, l’ús d’aquesta icona s’ha estès també a
webs que es visualitzen des de qualsevol pantalla, sigui petita o no. La figura 3.13
mostra un exemple de menú desplegat amb la icona de tres línies horitzontals.
Fig u ra 1. 2. Icona d’hamburguesa amb el menú desplegat

Font: Wikipedia

Origen de la icona d’hamburguesa
Tot i que sembla que la icona d’hamburguesa hagi aparegut amb els dispositius mòbils, el
seu origen el trobem a principis dels anys vuitanta, quan Norm Cox va dissenyar la primera
interfície gràfica d’usuari de l’ordinador Xerox Star. Podeu saber-ne més llegint el següent
article: bit.ly/2g3o7fg.

La caixa de cerca acostuma a estar situada a la part superior dreta de l’àrea de
capçalera. Aquesta eina permet al visitant cercar contingut dins del lloc web.
Altres elements que es troben a la capçalera poden ser la cistella de compra, en el
cas de botigues en línia, i bàners publicitaris, que habitualment se situen per sobre
dels altres elements de la capçalera.

1.1.2 Columna lateral

Les columnes laterals (en anglès, sidebar columns) són àrees que s’utilitzen per a
enllaços de navegació interna (dins del mateix lloc web), enllaços externs, blocs
d’informació de contacte, caixa de cerca (si no es troba a la capçalera) o publicitat.
El menú de navegació acostuma a situar-se a la barra lateral esquerra, mentre que
la publicitat se sol col·locar en la barra lateral dreta.
No totes les pàgines web han de tenir les dues columnes laterals, podem trobar-ne
amb només una o amb cap de les dues.

Bàner
Un bàner és un espai publicitari
en una pàgina web, generalment
de forma rectangular, que permet
accedir al web de l’anunciant
quan s’hi fa clic. Font: Termcat.
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1.1.3 Àrea de contingut
Aquesta zona està destinada a mostrar el contingut principal de la pàgina web. La
distribució dels elements en aquesta àrea és variable, ja que depèn del tipus i de
la quantitat de continguts (text, imatge, vídeo) que es mostrin i de la composició
que es vulgui utilitzar. És interessant, però, tenir en compte algunes normes que
faciliten la visualització d’aquests continguts al visitant:
• Situar un títol a la part superior utilitzant les etiquetes HTML <h1>. Fer que
el títol contingui paraules clau és una ajuda per al cercador intern i també
per a la millor indexació en els motors de cerca.
• Crear enllaços per tornar a l’inici de la pàgina en cas que el contingut sigui
molt extens.
• Afegir un navegador de pàgines (enllaços a la pàgina següent i anterior) en
cas que el contingut estigui repartit en diferents pàgines.
• Mostrar la data de publicació o d’actualització del contingut. En el cas de
diaris, revistes digitals o blogs, la data se situa a la part superior.
• Mostrar la ruta de navegació (en anglès, breadcrum navigation) en una línia
de text situada a la part superior, permetent així a l’usuari veure on és la
pàgina que està consultant en relació amb la jerarquia del lloc web.

1.1.4 Peu de pàgina
Al peu de pàgina (en anglès, footer) generalment hi trobem informació sobre
l’autoria del lloc web, el mapa del lloc, els drets sobre els continguts, informacions
legals, política de privacitat i dades de contacte, entre d’altres. També és habitual
en aquesta àrea repetir enllaços de navegació per a les diferents seccions del lloc
web.

1.2 Llenguatges de desenvolupament web
Els llenguatges de desenvolupament web són HTML, CSS i JavaScript.
La figura 1.3 mostra de forma esquemàtica com queden presentats, mitjançant un
CSS, els continguts d’un fitxer HTML.
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Fi gu ra 1 . 3 . Estructura i presentació d’una pàgina web

Font: “Web Style Guide” de Patrick J. Lynch. Ed. Yale University Press

Aquests llenguatges de desenvolupament web es descriuen com a:
• HTML (Hyper Text Markup Language): s’utilitza per al contingut i l’estructura de la pàgina web. El llenguatge HTML proposa una sèrie de
marques o etiquetes que, inserides juntament amb la informació, estableixen
el seu format. Aquestes etiquetes són interpretades pel navegador, que és
l’encarregat de mostrar el contingut formatat. El Consorci W3C (World
Wide Web Consortium) s’encarrega de l’estandardització del llenguatge
HTML. Actualment, l’estàndard que s’utilitza per a la creació de pàgines
web és l’HTML5.
• CSS (Cascading Style Sheets): els fulls d’estils en cascada s’utilitzen per
definir la presentació de la pàgina web. Ofereixen la possibilitat de definir
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regles i estils que especifiquen com mostrar els diferents elements HTML
en diferents tipus de dispositius, com ara pantalles d’ordinadors, mòbils,
tauletes, etc. Els CSS permeten la separació del contingut del document
(escrit en HTML o en un llenguatge de marques similar) de la presentació
del document, incloent-hi elements com la disposició, els colors i les fonts.
Aquesta separació pot millorar l’accessibilitat al contingut, proporcionar
més flexibilitat i control en l’especificació de característiques de presentació
i permetre que múltiples pàgines comparteixin un format comú.
• JavaScript: s’utilitza per programar el comportament de la pàgina web. És
un llenguatge de programació interpretat i orientat a objectes. S’utilitza en
el costat del client, és a dir, que s’executa en el navegador web, la qual cosa
permet millores en la interfície d’usuari. El seu ús més comú és escriure
funcions (petits programes) que s’inclouen en les pàgines web.

1.3 Aplicacions per a l’edició HTML

Editors WYSIWYG (’What
you see is what you get’)
Permeten generar el codi dels
documents HTML a partir d’una
interfície gràfica amb la qual es
dibuixa la pàgina resultant. Són
molt senzills d’usar, però poden
generar molt codi no desitjat
(com etiquetes buides o salts de
línia).
Els snippets són parts de
codi font reusables. Així es
minimitza l’ús de codi repetit
que és comú en diverses
funcions.

Per tal de desenvolupar un lloc web és útil fer servir un editor o gestor d’HTML.
Aquest tipus de programari ofereix facilitats per a l’edició de documents HTML
i, a més, també pot proporcionar funcionalitats avançades per gestionar el codi i
administrar el lloc web.
Existeixen diverses opcions per a l’edició del codi d’un lloc web: editors HTML
locals o editors HTML en línia. Les funcionalitats més importants que inclouen i
que els fan adequats per al desenvolupament web són:
• Creació de documents nous d’una manera ràpida i còmoda.
• Gestió de plantilles de diversos documents.
• Sintaxi acolorida per a una millor llegibilitat dels documents.
• Validació del codi.
• Accés ràpid al codi amb l’ajuda de marcadors.
• Configuració del sagnat i de l’estil del codi.
• Autocompleció del codi amb tancament automàtic d’etiquetes.
• Inserció d’etiquetes i atributs mitjançant auxiliars.
• Gestió de fragments de codi reusable, en anglès snippets.
• Gestió de projectes.
• Connectors addicionals, que donen més funcionalitats al gestor.
Posteriorment, per a la visualització de la pàgina web desenvolupada, s’utilitza el
navegador web. Alhora, aquest incorpora una sèrie d’eines per als desenvolupadors que ajuden en la depuració del codi de la pàgina.
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1.3.1 Editors HTML locals
Avui dia hi ha una gran quantitat d’editors d’HTML que permeten el desenvolupament d’un lloc web, tots els quals tenen característiques comunes. Alguns dels
editors d’HTML amb els quals podem treballar actualment són Brackets, Sublime
Text, Atom... Aquestes són les seves característiques més rellevants:
• Brackets: permet veure dos o més arxius a la vegada mitjançant la funció
Inline Editors. També incorpora la funcionalitat Live Preview, que permet
visualitzar l’aspecte de la pàgina web a mesura que es va desenvolupant. A
més a més, facilita la manera de trobar, afegir o modificar les correlacions
entre documents HTML i CSS gràcies a la funcionalitat Prepocessor
Support. És de codi obert i es troba disponible per a Windows, Linux i Mac
OS. Es pot descarregar a: brackets.io. En la figura 1.4 en podeu apreciar un
exemple:

Figu ra 1. 4. Interfície de treball de l’editor Brackets

• Sublime Text: disposa de molts comandaments de teclat que agilitzen
l’accés a les funcions i les característiques que ofereix. Així mateix, també
compta amb plugins i complements que estan disponibles per a llenguatges
de programació específics. La seva interfície és en pestanyes i mostra una
vista en miniatura per visualitzar en quina part del codi s’està treballant. Es
distribueix com un software d’avaluació i es troba disponible per a Windows,
Linux i Mac OS X. Es pot descarregar a: www.sublimetext.com. En la
figura 1.5 en podeu apreciar un exemple:

Logotip de l’editor Brackets
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Fi gur a 1 .5 . Interfície de treball de l’editor Sublime Text

• Atom: proporciona les funcions més importants per al desenvolupament
web i està integrat en les eines del navegador. És de codi obert i està
disponible per a Windows, Linux i Mac OS X. Es pot descarregar a: atom.io.
En la figura 1.6 en podeu apreciar un exemple.

Fi gura 1 . 6 . Interfície de treball de l’editor Atom
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1.3.2 Editors HTML en línia
A l’hora de fer el disseny d’una pàgina web es pot optar per l’ús d’eines en línia que
permeten escriure el codi directament des del navegador, com poden ser Codepen,
Online HTML Editor o Real-Time HTML Editor, entre molts altres. Les seves
característiques principals són les següents:
• Codepen: aquesta eina està enfocada a crear un prototip ràpid i a provar
fragments de codi. També permet que diversos usuaris col·laborin en un
mateix projecte i que comparteixin fragments de codi. La trobem disponible
a: codepen.io/pen. Vegeu-ne un exemple d’ús en la figura 1.7. A més,
Codepen:
– Ofereix una interfície d’usuari i funcionalitats bastant intuïtives i fàcils
d’usar.
– Permet actualitzar ràpidament el codi HTML, CSS o JavaScript i
obtenir resultats immediats.
– Permet guardar i compartir fragments de codi a través d’enllaços
personalitzats, i incentiva la col·laboració oferint l’oportunitat de
contribuir amb altres desenvolupadors.
Fig u ra 1. 7. Utilització de Codepen

Interfície gràfica de Codepen

• Online HTML Editor: aquest editor permet generar el codi dels documents
HTML a partir d’una interfície gràfica. Consta de dues parts, una per
crear la pàgina web mitjançant una interfície gràfica (a l’esquerra), la qual
permet donar format al text, afegir-hi imatges, etc., i una altra per escriure
directament el codi HTML (a la dreta). La trobem disponible a: htmlonline.com/editor. Vegeu un exemple d’ús en la figura 1.8:
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Fi gur a 1 .8 . Utilització d’Online HTML Editor

Interfície gràfica de l’editor Online HTML Editor

• BDS Editor Online: permet visualitzar diferents panells on es pot incloure
codi HTML, Javascript o CSS. També permet una previsualització de la
pàgina web. Està disponible a: jseditor.proyectosbds.com. Vegeu-ne un
exemple d’ús en la figura 1.9:

Fi gura 1 . 9 . Utilització de BDS Editor

Interfície gràfica de l’editor BDS Editor
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1.4 Llenguatge HTML5 bàsic
El llenguatge de marques HTML5 és la versió actual del llenguatge HTML. És el
llenguatge que s’utilitza per al disseny de pàgines web i fa referència a un estàndard
desenvolupat per W3C.
L’estàndard HTML5 conté un conjunt ampli de tecnologies que permet crear
llocs web, així com aplicacions web d’envergadura. Algunes característiques
d’HTML5 agrupades per la seva funció són:
• Semàntica: permet descriure amb major precisió quin és el seu contingut.

Logotip d’HTML5

• Rendiment i integració: proporciona una major optimització de la velocitat
i un major ús del maquinari a través de la introducció d’un disseny adaptatiu.
• CSS3: llenguatge de fulls d’estils que ofereix una gran varietat d’opcions
per fer dissenys més sofisticats
• Multimèdia: proporciona un excel·lent suport per utilitzar contingut multimèdia, com ara àudio i vídeo nadiuament.
• Gràfics i efectes 2D/3D: proporciona una àmplia gamma de noves característiques que s’ocupen dels gràfics a la web, com ara canvas 2D, WebGL,
SVG, etc.
El que s’anomena web semàntica és un concepte que proposa la inclusió de
metadades semàntiques a la web perquè agents informàtics com poden ser els
navegadors o robots web dels motors de cerca puguin processar el seu contingut,
raonar amb aquest, combinar-lo i fer deduccions lògiques per resoldre i donar una
resposta més encertada.
El llenguatge HTML5 també permet fer dissenys web adaptatius o responsius, en
anglès Responsive Web Design. Així doncs, disposa de tècniques perquè una web
sigui visible de manera òptima en tot tipus de dispositius capaços de visualitzar
pàgines web, és a dir, des de mòbils fins a ordinadors o tauletes. Per això s’utilitzen
estructures amb imatges fluides i fulls d’estils CSS.

1.4.1 Format de l’HTML5
Els objectius de l’HTML5 són la simplicitat i la permissivitat. Així doncs,
HTML5 reprèn la sintaxi permissiva d’HTML4 i fa desaparèixer les regles
estrictes de sintaxi d’XHTML. No obstant això, és recomanable seguir algunes
de les normes de sintaxi d’XHTML:
• Usar només minúscules.

’Web crawler’ o robot web
Programari que inspecciona
pàgines web de manera metòdica
i automatitzada. S’utilitza per
poder referenciar les pàgines
visitades a través d’un motor de
recerca, com pot ser Google,
Yahoo, Bing...
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• Usar les cometes dobles per indicar el valor dels atributs.
• Tancar totes les etiquetes.
• Sagnar el codi per augmentar la llegibilitat.
El format d’una etiqueta HTML és:
1
2
3

<NomEtiqueta atribut1="valor atribut1" ... atributN="valor
atributN">
Elements afectats per l’etiqueta
</NomEtiqueta>

Cada etiqueta pot tenir una sèrie d’atributs que modifiquen el seu comportament
(vegeu l’exemple següent).
Exemple de format d’una etiqueta
1
2

<!−− En la següent línia definim un paràgraf −−>
<p>Aquesta és la primera pàgina web</p>

3
4

5
6

<!−− Fixem−nos en el tancament de la següent etiqueta,
directament amb la /
−−>
<br />

7
8
9

<!−− En la següent línia estem definint un link −−>
<a href="https://ioc.xtec.cat/educacio/" target="_blank">Link IOC
</a>

• On a és el nom de l’etiqueta.
• On href és l’atribut a través del qual definim on ha de portar l’enllaç.
• On target permet especificar on s’ha d’obrir l’enllaç; _blank significa que s’obrirà en una
finestra nova.
• On Link IOC és el text que fa d’enllaç o link i que es veu afectat per l’etiqueta <a>.
• On </a> serveix per tancar l’etiqueta i marcar on deixa de tenir efecte.

Com es pot apreciar en l’exemple anterior, els comentaris d’HTML5 es posen
entre els caràcters <!– i –>.

1.4.2 Estructura del codi HTML5
Generalment, l’estructura d’una pàgina web en HTML5 acostuma a tenir un patró
semblant.
Exemple d’estructura d’una pàgina web en HTML5
1
2
3
4
5

<!DOCTYPE html>
<html lang”=”es>
<head>
<meta charset”=UTF”−8 />
<title>Primera pàgina HTML5</title>
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</head>
<body>
<h1> Això és HTML5 </h1>
<p>Aquí hi veiem el contingut de la pàgina web. </p>
</body>
</html>

En la figura 1.10 es pot apreciar com es visualitza una pàgina web en el navegador.

Fig ur a 1 . 10 .
navegador

Visualització d’una pàgina web en un

En l’exemple anterior es pot apreciar que el document html s’estructura en dues
parts: head i body.
Al head hi ha la informació addicional de la pàgina web, com ara el títol, que
es visualitza a la pestanya del navegador a través de l’element <title>, o els
elements <meta>, <script> i <link>, entre d’altres.
Al body hi ha el contingut que es visualitza de la pàgina web, el qual pot estar
format per multitud d’elements html que donen format al document.
Encara que en l’especificació HTML5 s’ha fet un gran esforç per relaxar la
sintaxi i les etiquetes <html>, <head> i <body> no serien obligatòries, és del
tot recomanable que hi siguin.
Vegem alguns dels apartats que es poden definir en una pàgina web:
• El tipus de document: la primera línia d’un document HTML correspon a
la declaració del tipus de document, el doctype, i serveix per indicar quina
versió d’HTML s’ha utilitzat. En el següent exemple podreu apreciar que
un dels objectius d’HTML5 és la simplicitat i sobretot la compatibilitat amb
versions anteriors, i també amb versions futures; per tant, incloure el nombre
de versió no tindria sentit.
1
2

<!−−Declaració del doctype en HTML5−−>
<!DOCTYPE html>

3
4
5

<!−− Declaració del doctype en HTML4.01 transicional −−>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "−//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.
org/TR/html4/loose.dtd">

6
7
8

<!−−Declaració del doctype en XHTML 1.0 estricte−−>
<!DOCTYPE html PUBLIC "−//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1−strict.dtd">

DTD (Document Type
Declaration) és una
descripció d’estructura i
sintaxi d’un document, en
aquest cas HTML. S’utilitza
per validar el document.
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• El document HTML: l’element html indica el principi del contingut de la
pàgina HTML.

1
2

<!−− Sintaxi en HTML5. −−>
<html lang="es">

• La codificació de caràcters: se sol indicar quina codificació de caràcters
s’ha utilitzat en una pàgina web (vegeu-ne la sintaxi). D’altra banda,
saber quina codificació de caràcters s’ha utilitzat per al contingut del fitxer
HTML permet al navegador interpretar la informació textual i representarla correctament. Si la codificació no està ben indicada pot passar que
apareguin signes estranys en lloc de caràcters, com per exemple lletres
accentuades. La figura 1.11 mostra un exemple de com es visualitza un
document HTML que no conté la informació de codificació de caràcters.

1
2

<!−− Sintaxi en HTML5 −−>
<meta charset="UTF−8" />

Fig u ra 1 . 1 1 . Pàgina web sense codificació de caràcters especificada

• Estils CSS: per indicar els estils que s’utilitzaran en la pàgina html.
Un script per a web és un
fitxer que conté ordres o
instruccions que s’executen
quan es visita una pàgina
web.

1
2

<!−− Sintaxi en HTML5 −−>
<link href="elsMeusEstils.css" rel="stylesheet" />

• Els scripts: en una pàgina web s’hi poden incloure scripts.

1
2

<!−− Sintaxi en HTML5 −−>
<script src="elsMeusScripts.js"> </script>

El codi del full d’estils en cascada, CSS, i el codi JavaScript poden incloure’s en
el mateix document HTML (cas A). Ara bé, si es tracta de codis llargs i que no són
d’ús exclusiu per a una sola pàgina web, els trobem en fitxers separats de l’HTML
(cas B). En aquest segon cas, el fitxer HTML ha de fer referència als fitxers dels
CSS i dels scripts. L’estructura del fitxer HTML dels dos casos presentats es pot
veure en la figura 1.12:
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F igur a 1 . 1 2. Estructura d’un fitxer HTML

Font: Hannes Hirzel, HTML, CSS and JavaScript. OpenStax CNX. Sota llicència Creative Commons
Attribution License 4.0.

1.4.3 Elements d’HTML5
Tots els elements de l’estàndard HTML5 i els seus atributs, tant els obligatoris o
requerits com els que són opcionals, es poden consultar, per exemple, a la web
mzl.la/1ow4zxR.
A l’especificació HTML5 també es determina quins elements s’han declarat
obsolets. HTML5 ha de ser compatible amb les versions anteriors; així doncs,
els elements obsolets seguiran essent interpretats correctament pels navegadors.

Elements obsolets
Podeu consultar els elements
obsolets en l’adreça següent:
bit.ly/2S4YkWl.

Si es volen consultar tots els elements HTML estàndards, els no estàndards i els
que estan obsolets i els que no es pot accedir, per exemple, a mzl.la/1qTSVwu.
Encapçalaments

Els encapçalaments, headings, són molt importants en HTML5. Es defineixen
amb les etiquetes <h1> fins a <h6>, essent <h1> l’encapçalament més important i
<h6> l’encapçalament menys important.
Automàticament, els navegadors afegeixen un espai (marge) abans i després de
cada encapçalament.
És millor utilitzar els encapçalaments per escriure títols en lloc d’utilitzar, per
exemple, les etiquetes <bold> o <big>, ja que els motors de cerca usen els
encapçalaments per indexar l’estructura i el contingut del lloc web.
Exemple de visualització de diferents encapçalaments
1

<!doctype html>

2
3
4
5
6

<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF−8" />
<title>Primera pàgina web</title>

A l’apartat HTML de
Codepen es recomana
només posar el contingut
que aniria a l’element body i,
per tant, no és necessari
escriure tota l’estructura de
la pàgina web.
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</head>
<body>
<h1>Aquest és l'encapçalament 1</h1>
<h2>Aquest és l'encapçalament 2</h2>
<h3>Aquest és l'encapçalament 3</h3>
</body>
</html>

Vegeu el resultat de l’exemple en la figura 1.13.

Figu r a 1 . 13 . Visualització de diferents encapçalaments en un navegador

Podeu veure aquest exemple
m09/pen/xZJXVJ?editors=1000.

en

el

següent

enllaç:

codepen.io/ioc-daw-

Paràgrafs

Els paràgrafs es defineixen amb l’element <p>. Realment no podem estar segurs
de com es visualitzarà un paràgraf, ja que hi ha diferents dimensions de pantalla i
el paràgrafs es veuran utilitzant més o menys línies.
Amb HTML no es pot canviar la sortida afegint espais en blanc o salts de línia, ja
que el navegador abolirà aquests caràcters extres per mostrar la pàgina. D’aquesta
manera, qualsevol nombre d’espais en blanc o de salts de línia comptarà com un
sol espai en blanc.
Si es vol que es tinguin en compte els espais en blanc i/o salts de línia podem
utilitzar l’element <pre>.
Exemple de visualització de paràgrafs
1

<!doctype html>

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF−8" />
<title>Primera pàgina web</title>
</head>
<body>
<h1>Aquest és l'encapçalament 1</h1>
<p>
Aquest paràgraf,
conté diverses línies
en el codi font,
però el navegador
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no les mostra.
</p>

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

<pre>
Aquest
paràgraf,
conté diverses
línies
en el
codi font,
però
el
navegador
no
les
mostra.
</pre>
</body>
</html>

El resultat de l’exemple es pot visualitzar en la figura 1.14.

Fi gura 1 .14 . Visualització de paràgrafs en un navegador

Podeu veure aquest exemple
m09/pen/pgZWMK?editors=1000.

en

el

següent

enllaç:

codepen.io/ioc-daw-

Colors en HTML5

Hi ha diverses maneres d’especificar els diferents colors que s’utilitzen per mostrar
el contingut del lloc web:
• Amb el nom del color en anglès
• Amb el seu codi RGB
• Amb el seu codi hexadecimal
En HTML5, els colors se solen representar a través d’estils en CSS; així, una
manera d’aplicar un color a un element és a través del seu atribut style.
Vegem amb una mica més de detall cadascuna de les opcions anteriors:
• Amb el nom del color en anglès: és una manera senzilla d’especificar un
color, encara que aquest mètode limita la quantitat de colors representables.

Llista de colors
Podeu trobar una llista de colors
en l’adreça següent:
bit.ly/21Leru0.
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Exemple de visualització de colors
1
2
3
4
5
6
7

<p>Colors pel seu nom:</p>
<p style="color:red">Text de color vermell.</p>
<p style="color:orange">Text de color taronja.</p>
<p style="color:yellow">Text de color groc.</p>
<p style="color:cyan">Text de color cian.</p>
<p style="color:blue">Text de color blau.</p>

El resultat el podeu visualitzar en la figura 1.15.

Fi gura 1 . 1 5 . Visualització de colors referenciats
pel seu nom en un navegador

Les sigles RGB signifiquen
Red, Green, Blue.

Podeu veure aquest exemple
m09/pen/vLzpPz?editors=1000.

en

el

següent

enllaç:

codepen.io/ioc-daw-

• Amb el seu codi RGB: la paleta de colors RGB prové de la combinació
de tres colors primaris: vermell, verd i blau. Per tant, per especificar el
codi d’un color en RGB ho farem a través de tres números referents a la
quantitat de vermell, verd i blau, respectivament. D’aquesta manera podem
especificar qualsevol combinació de colors.
Exemple de colors definits amb el seu codi RGB
1
2
3
4
5
6

<p>Colors amb el seu codi RGB:</p>
<p style="color:rgb(255,0,0)">Text de color vermell.</p>
<p style="color:rgb(255,165,0)">Text de color taronja.</p>
<p style="color:rgb(255,255,0)">Text de color groc.</p>
<p style="color:rgb(0,255,255)">Text de color cian.</p>
<p style="color:rgb(0,0,255)">Text de color blau.</p>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-m09/pen/VeGQPq.

• Amb el seu codi hexadecimal: el codi RGB també es pot especificar en
hexadecimal, en lloc d’especificar tres números decimals. Aquest codi
s’expressa amb una tira de caràcters que comença amb el caràcter ”#” seguit
de sis caràcters hexadecimals, dos per a cada color primari.
Exemple de colors definits en hexadecimal
1
2
3

<p> Colors amb el seu codi HEX:</p>
<p style="color:#FF0000">Text de color vermell.</p>
<p style="color:#FFA500">Text de color taronja.</p>
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<p style="color:#FFFF00">Text de color groc.</p>
<p style="color:#00FFFF">Text de color cian.</p>
<p style="color:#0000FF">Text de color blau.</p>

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-m09/pen/qbMxXM.

Estils

Per donar un format d’estil a un element HTML s’utilitza l’atribut style. Per
aplicar estils a través d’aquest atribut es fa de la següent manera:
style=“propietat1:valor1; ...

propietatN:valorN;”

On propietat fa referència a una propietat CSS i valor fa referència a un valor CSS.
Exemple d’atribut style
1
2
3
4
5

<h1 style="font−family:Verdana; color:blue;">Títol1</h1>
<p style="font−family:arial; color:red; font−size:200%;">
Paràgraf amb format
</p>

El resultat de l’exemple es pot visualitzar en la figura 1.16.

Fig ur a 1 . 1 6. Visualització del codi de l’exemple d’atribut
style en un navegador

Podeu veure aquest exemple
m09/pen/XXBzWG?editors=1000.

en

el

següent

enllaç:

codepen.io/ioc-daw-

Format del text

A banda de donar format al text a través de l’atribut style, el llenguatge HTML
també proporciona altres elements per fer-ho, com els que es poden veure en la
taula 1.1:
Taul a 1. 1. Elements per donar format al text
Element

Descripció

<b>

Defineix text en negreta

<em>

Defineix text emfatitzat

<i>

Defineix text en itàlica, cursiva

<small>

Defineix text més petit
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Tau la 1 . 1 (continuació)
Element

Descripció

<strong>

Defineix text important

<sub>

Defineix text que ha d’aparèixer al subíndex

<sup>

Defineix text que ha d’aparèixer al superíndex

<ins>

Defineix text inserit, subratllat

<del>

Defineix text ratllat

Exemple de format negreta i itàlica
1
2
3
4
5
6

<p>Aquest text és normal.</p>
<p><b>Aquest text està en negreta</b>.</p>
<p><strong>Aquest text és important</strong>.</p>
<p><i>Aquest text està en itàlica</i>.</p>
<p><em>Aquest text està emfatitzat</em>.</p>

El resultat de l’exemple es pot visualitzar en la figura 1.17:

F i g ura 1 . 1 7. Visualització de formats de text en negreta
i itàlica en un navegador

Podeu veure aquest exemple
m09/pen/LGBOJb?editors=1000.

en

el

següent

enllaç:

codepen.io/ioc-daw-

Fixeu-vos en l’exemple anterior en el fet que la visualització del text a través
dels elements <b> i <strong> és pràcticament igual, però si s’utilitza l’element
<strong> s’afegeix significat semàntic al text i s’està indicant que aquest és
important.
Podeu apreciar el mateix entre els elements <i> i <em>. D’aquesta manera, si
s’utilitza l’element <em> també s’està afegint significat semàntic al text.
Exemple d’altres formats
1
2

<h2>HTML format del text <small>petit</small></h2>

3
4

<h2>HTML format del text <mark>remarcat</mark></h2>

5
6
7

<p>Aquest text és <del>obsolet</del>.</p>
<p>Aquest text és <ins>obligatori</ins>.</p>

8
9

<p> Aquí posem un superíndex: E = m · c<sup>2</sup></p>
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<p> Aquí posem un subíndex: H<sub>2</sub>O</p>

10

El resultat de l’exemple es pot visualitzar en la figura 1.18:

Fig ur a 1. 18 . Visualització de diferents formats de text en
un navegador

Podeu veure aquest exemple
m09/pen/VeByKQ?editors=1000.

en

el

següent

enllaç:

codepen.io/ioc-daw-

Imatges

En HTML, les imatges es defineixen a través de l’element <img>.
Exemple d’imatges
1

<img src="images/img.jpg" alt="text alternatiu" style="width:120
px;height:120px;" />

• On en l’atribut src hi especifiquem l’URL o la ruta de la imatge.
• On en l’atribut alt hi especifiquem un text alternatiu per si la imatge no pot ser mostrada.
• On en l’atribut style hi especifiquem l’estil de la imatge; per exemple, les dimensions de la
imatge a mostrar.

La mida de la imatge també es pot especificar a través dels atributs width i height.
És recomanable, però, fer-ho a través de l’atribut style, per prevenir possibles
fulls d’estils que puguin canviar la mida de la imatge.
Visualització d’una imatge
1
2
3
4
5
6
7
8

<head>
<meta charset="utf−8"/>
<title>Primera pàgina web</title>
<style>
img {width:100%;}
</style>
</head>
<body>

9
10

11

<img src="./html5.png" alt="Icona" style="width:128px;height
:128px;" />
<img src="./html5.png" alt="Icona" width="128" height="128" /
>
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12
13

</body>

El resultat de l’exemple es pot visualitzar en la figura 1.19.

F i g ura 1 . 1 9. Visualització d’una imatge en un navegador

Podeu veure aquest exemple
m09/pen/EPporb?editors=1100.

en

el

següent

enllaç:

codepen.io/ioc-daw-

Veiem, doncs, que un estil en CSS podria modificar la visualització de la imatge.
Sovint, perquè el disseny del lloc web sigui adaptatiu, cal mostrar una imatge o una
altra més petita en funció de la mida de la pantalla o de la resolució del dispositiu,
així com en funció de la mida del navegador des del qual accedim al lloc web.
No obstant això, a l’hora de visualitzar una imatge cal tenir clars els conceptes de
resolució de pantalla i de resolució de la imatge:
La resolució de pantalla s’expressa en píxels per polzada (PPP) i relaciona
el nombre total de píxels d’un monitor amb la seva mida en polzades (inches),
en la direcció horitzontal i la vertical. En anglès, Pixels Per Inch, PPI.
La resolució d’una imatge indica la quantitat de detall que pot observar-s’hi.
S’expressa amb dos números enters, referents a la quantitat de columnes de
píxels (nombre de píxels d’ample) i a la quantitat de files de píxels (nombre
de píxels d’alt).
Evitarem mostrar una
imatge gran, és a dir, una
imatge amb molta resolució,
en un espai petit de la
pantalla.

Per a una correcta visualització i per reduir la quantitat d’informació descarregada
és important intentar adaptar al màxim els píxels en què es visualitzarà la imatge
amb els píxels que realment té.
Enllaços

Els enllaços són els elements que permeten a l’usuari navegar d’una pàgina web
a una altra.
L’element que permet definir un enllaç en HTML és <a>.
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Vegeu els atributs que es poden especificar per a aquest element en la taula taula
1.2.
Taul a 1. 2.

Atributs dels
enllaços

Atribut

Descripció

href

Permet definir el destí de l’enllaç.

target

Permet definir on obrir el document enllaçat.

id

Permet definir una marca dins de la pàgina.

style

Permet definir l’estil de l’enllaç o link.

Exemple d’enllaços
1
2

3
4

5
6

<a href="http://www.google.es" target="_blank">Enllaç a Google<
/a>
<br />
<a href="pagina.html" style="color: darkblue; text−decoration:
none"> Enllaç a una pàgina del nostre lloc web </a>
<br />
<a href="./imatgeGran.jpg"><img src="./imatgePetita.jpg" alt="
img1" style:"width:30; height:30"/></a>

El resultat de l’exemple es pot visualitzar en la figura 1.20.

Fig ur a 1 . 20 . Visualització d’enllaços en un navegador

Podeu veure aquest exemple en el següent enllaç: codepen.io/ioc-daw-m09/pen/PZdBgO.

Vegeu algunes consideracions sobre els exemples anteriors:
• L’atribut href és obligatori.
• Si el destí de l’enllaç és una pàgina externa al vostre lloc web cal introduir
l’URL sencer.
• Si el destí és una pàgina del nostre lloc web només cal que poseu la ruta
d’aquesta pàgina, i en podeu obviar el domini i el protocol.
• Si voleu que l’enllaç permeti la descàrrega d’un fitxer o recurs, en el destí
de l’enllaç hi haurà la ruta d’aquest fitxer descarregable. Fixeu-vos també
que una imatge pot ser un enllaç.
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• L’atribut target pot prendre per valor el nom de l’element on voleu que
s’obri l’enllaç. El valor predefinit _blank significa que s’obre en una nova
pestanya.
• Els enllaços, per defecte, són de color blau i apareixen subratllats, però
podeu modificar el seu estil mitjançant l’atribut style.
Logotip o icona

Si voleu veure el logotip del lloc web o la icona a la barra d’adreces o a la pestanya
del navegador haureu de crear la icona .ico, reanomenar-la amb el nom favicon.ico
i posar-la a l’arrel del lloc web.
El motiu que el fitxer es digui favicon.ico i es posi a l’arrel del lloc és perquè, per
defecte, els navegadors com Firefox, Safari o Opera busquen en aquesta ubicació.
Per assegurar-nos que el navegador troba el nostre favicon és recomanable inserir
la següent línia de codi a la capçalera del nostre document HTML (entre les
etiquetes <head> i </head>), indicant la ruta del favicon, que en aquest cas és
l’arrel del lloc:
1

<link rel”=Shortcut ”Icon href”=favicon.”ico type”=image/x−”icon />

Per crear la nostra icona primer cal fer una imatge quadrada, per exemple 32x32
píxels, en format JPG, GIF o PNG.
Si es vol que la icona tingui un fons transparent, llavors aquesta imatge inicial ha
de ser en format PNG i amb el fons transparent.
Per convertir aquesta imatge a .ico es pot fer a través del web www.favicon.cc.

1.4.4 Estructura semàntica de la pàgina web
Amb l’estàndard HTML5 arriben nous elements que aporten semàntica a l’estructura de la pàgina (page layout); en destaquem els següents:
• Element <header>: permet inserir una zona de visualització per a les
capçaleres.
• Element <footer>: permet inserir una zona de visualització per als peus
de pàgina.
• Element <nav>: permet inserir una zona de visualització per a la navegació
amb vincles d’hipertext.
• Element <section>: permet agrupar elements que tinguin la mateixa
temàtica.
• Element <article>: permet inserir un contingut autònom.
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• Element <aside>: permet mostrar un contingut relacionat amb el contingut
al qual estigui vinculat.
• Element <main>: permet representar el contingut principal de la pàgina.
En la figura 1.21 podeu apreciar l’estructura del contingut d’una pàgina web en
HTML5:
Fi g ura 1 .21 . Estructura dels continguts en HTML5

Per a la visualització de cada element s’utilitza un estil en llenguatge CSS. Així,
la posició i el color de cadascun d’aquests elements està definit a través d’un estil
CSS al head d’aquesta pàgina, i per tant, en el body només hi trobem el contingut.

1.5 Allotjament web i nom de domini
Per tenir una pàgina web, o per extensió un lloc web, accessible a través d’Internet,
tots els fitxers que en formen part han d’estar allotjats a un ordinador que tingui
les funcions de servidor web. Un servidor web és una aplicació que permet
acceptar peticions del protocol de transferència d’hipertext HTTP i respondre-les
servint (enviant) pàgines web (normalment fitxers HTML). L’ordinador on es troba
instal·lada aquesta aplicació també es coneix com a servidor web.
Qualsevol ordinador amb una connexió d’accés a Internet i les aplicacions específiques instal·lades pot funcionar com a servidor web. Entre les aplicacions
necessàries hi ha la de servidor web, que és imprescindible perquè és el programa
que fa actuar l’ordinador com a tal. L’Apache HTTP és una de les aplicacions de
servidor web més utilitzades, juntament amb l’IIS (Internet Information Server)
de Microsoft. Altres aplicacions que trobem actuant en un servidor web són el
servidor de bases de dades MySQL i intèrprets de llenguatges de programació
PHP i Perl. Totes aquestes aplicacions, excepte l’IIS, són programari lliure de
codi obert.
Programari per a un servidor web
Existeixen paquets de programari que permeten instal·lar fàcilment tots els components
necessaris perquè un ordinador actuï com a servidor web, com per exemple XAMPP,
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WAMP i MAMP. El paquet XAMPP és vàlid per a plataformes Windows i Linux; WAMP
és només per a Windows, mentre que MAMP és per a Windows i Mac OS X (Apple).

Un dels requeriments bàsics perquè un ordinador actuï com a servidor web és
que estigui engegat i connectat a Internet les vint-i-quatre hores del dia i els trescents seixanta-cinc dies de l’any i disposar de dispositius de seguretat davant de
possibles fallades d’alimentació o xarxa. A part, l’ordinador ha de comptar amb
unes característiques de maquinari determinades (memòria, processador, disc dur)
i estar equipat amb sistemes que en garanteixin l’estabilitat.
La majoria de les empreses no tenen un servidor web a les seves oficines o
instal·lacions, sinó que contracten el servei d’allotjament web a companyies
especialitzades, com per exemple cdmon (www.cdmon.com/ca) o dinahosting
(ca.dinahosting.com).
L’allotjament web o hosting és el servei que ofereix a l’usuari un espai en
uns servidors amb connexions permanents i fiables per poder publicar-hi un
lloc web i que estigui disponible a Internet. També inclou altres serveis com
correu electrònic, aplicacions, bases de dades...
Habitualment, les empreses de hosting ofereixen diverses opcions per contractar el
servei d’allotjament web. L’opció més bàsica consisteix en el servei d’allotjament
web compartit, on en un mateix ordinador hi trobem allotjats diferents llocs web;
per tant, aquests llocs web comparteixen els recursos de l’equip servidor. Una
altra opció és contractar un servidor virtual privat o VPS (Virtual Private Server),
la qual cosa significa que es contracta l’ús d’una màquina virtual. La tercera opció
passa per la contractació d’un servidor dedicat, és a dir, un ordinador servidor web
d’ús exclusiu per al client.
Servidor virtual privat (VPS)

Vegeu el punt “Sistema de
noms de domini (DNS)”
de l’apartat “Màrqueting
digital: eines i estratègies”
d’aquest mateix mòdul.

URL
URL (Uniform Resource
Locator; en català, ‘localitzador
uniforme de recursos’) és
l’adreça d’Internet escrita en
caràcters alfanumèrics que
localitza un document o recurs a
la xarxa. Està formada per tres
parts bàsiques: el protocol, el
domini i la ruta o el camí.

Un servidor virtual privat (VPS) és un mètode que implementa en un sol equip (ordinador)
físic diferents màquines o ordinadors virtuals que funcionen com si fossin màquines
independents, cadascuna amb el seu propi sistema operatiu i podent ser administrades
i reiniciades sense afectar la resta. Els recursos físics, com la memòria o capacitat de
processador, es comparteixen en quotes garantides per a cada màquina virtual.

L’accés a una pàgina web des d’un navegador implica que el navegador ha de fer
una petició a un servidor web determinat perquè aquest li transfereixi la informació
necessària (fitxers HTML, CSS, imatges...) per visualitzar la pàgina web. La
identificació dels equips connectats a Internet es fa a través de l’adreça IP que
tenen. Recordar adreces IP és poc viable, per això s’utilitzen els noms de domini.
Un nom de domini és un nom únic que permet identificar un lloc web a Internet,
per exemple: ioc.xtec.cat.
Per saber a quina adreça IP correspon un nom de domini determinat cal consultar
els servidors DNS. El sistema de noms de domini, DNS (Domain Name System),
estableix una equivalència entre les adreces IP d’equips com servidors web i el seu
nom de domini. Durant el procés d’accés a una pàgina web, els servidors DNS
s’encarreguen de traduir el nom de domini escrit a l’URL (adreça d’Internet que
s’escriu al navegador) a l’adreça IP del servidor que l’allotja.
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Quan una empresa o organització vol publicar per primera vegada el seu lloc web
necessita escollir i registrar un nom de domini. Habitualment s’opta per escollir
el mateix nom que l’empresa, tal com www.nomempresa.cat. En companyies
amb presència a diferents països es registren els dominis de cada país, i d’aquesta
manera s’afavoreix un bon posicionament als resultats de cerca a per aquell país.
Exemple de nom de domini per a una promoció
En el llançament d’una promoció determinada hi ha empreses que utilitzen un lloc web
específic amb un nom de domini pensat per a la campanya. És el cas d’una campanya
de Granini que obsequia els seus consumidors amb caixes de fruita de temporada. Per a
la promoció creen un web en el domini frutaparadaryregalar.com. En la figura 3.7 podeu
veure una captura de pantalla de la promoció de Granini.

Figu ra 1. 22. Exemple d’ús de domini per a una promoció

Els noms de domini s’organitzen en diversos nivells:
• Els dominis de nivell superior o Top-Level Domain (TDL) són administrats per la Corporació d’Internet per a l’Assignació de Noms i Nombres
(ICANN) en un registre centralitzat als EUA. En aquest nivell hi trobem els
dominis genèrics (.com, .org, .edu, .net) i els dominis territorials (.cat, .es,
.uk, .de, .fr, etc.).
• Els dominis de segon nivell són administrats per empreses registradores
de domini coordinades per l’ICANN. Són dominis que poden registrar els
usuaris que creen llocs web. S’escriuen just davant del codi de domini de
primer nivell, separats per un punt.
• Els dominis de tercer nivell i següents s’utilitzen normalment per crear
subdominis o redireccionar a un servidor determinat. S’escriuen just davant
del domini de segon nivell, separats per un punt.
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Per exemple, en l’adreça ioc.xtec.cat, el TLD (domini de primer nivell) és “.cat”;
el domini de segon nivell, “xtec” i el domini de tercer nivell, “ioc”. IOC és un
subdomini de l’XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya).
El registre d’un domini és un servei que ofereixen la majoria d’empreses d’allotjament web. Per registrar el domini cal que no estigui ocupat. Quan s’inicia el procés
de registre d’un domini, el primer que trobarem serà un cercador per verificar-ne
la disponibilitat, però també podeu utilitzar webs com www.dondominio.com. En
la figura 3.8 podeu veure una captura de pantalla de la cerca de disponibilitat del
domini “xtec.cat”:
F igu r a 1. 2 3 . Disponibilitat d’un nom de domini

Si un domini no està disponible es pot consultar qui n’és el propietari i quan caduca
el registre al web www.whois.com/whois. Quan es registra un domini es paga per
un període determinat (pot anar d’un fins a deu anys), i cal renovar-lo quan finalitza
aquest període.

La pàgina inicial d’un lloc
web és, per defecte, el fitxer
amb el nom index.html.

1.6 Publicació web per FTP

Un lloc web està format per un conjunt de pàgines web; per tant, per diversos fitxers
en format HTML, i si cal, també per fitxers de fulls d’estil (CSS), codi JavaScript,
imatges, vídeos o documents PDF, entre d’altres. És recomanable tenir aquests
fitxers organitzats en carpetes. La figura 3.14 mostra una possible organització
dels fitxers d’un lloc web. Les pàgines HTML es desen a l’arrel del directori o
carpeta principal del lloc web. La resta de fitxers s’organitzen en les seves carpetes
corresponents.
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Fig u ra 1 . 24 . Organització
de fitxers d’un lloc web

Aquests fitxers han d’estar en un servidor web per tal que el lloc web sigui visible
a Internet. El servidor enviarà els fitxers al navegador, que serà l’encarregat de
muntar i presentar la pàgina web a visualitzar.
Per enviar els fitxers que componen un lloc web des del disc dur del nostre
ordinador cap al servidor web, procés que s’anomena publicació web, existeixen
diferents opcions:
• Aplicació web FTP del proveïdor d’allotjament. Moltes empreses d’allotjament web ofereixen la pujada de fitxers al servidor a través d’aplicacions
FTP per a web pròpies. La figura 3.6 mostra un exemple d’aplicació FTP
per a web:
Figu ra 1. 25 . Interfície de l’aplicació web FTP

• Programes client d’FTP. Aquestes aplicacions utilitzen el protocol de
transferència de fitxers (FTP). El proveïdor de serveis (ISP) d’allotjament
web ha de proporcionar la informació de connexió, que és el nom (o adreça
IP) del servidor FTP, el nom d’usuari i la contrasenya. Dos dels programes

Vegeu el punt
“Arquitectura
client-servidor” de
l’apartat “Màrqueting
digital: eines i estratègies”
d’aquest mateix mòdul.
Vegeu el punt
“Transferència de fitxers”
de l’apartat “Serveis i
protocols d’internet”
d’aquest mateix mòdul.
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gratuïts de client FTP més utilitzats són el Filezilla i el WinSCP. La figura
3.15 mostra una captura de la pantalla principal del programa WinSCP. A la
part esquerra es visualitzen els fitxers i les carpetes de l’equip local, mentre
que la part dreta correspon a l’equip remot (el servidor o el també anomenat
amfitrió). Per pujar (enviar) arxius al servidor només cal seleccionar els
fitxers o carpetes que es volen transferir de la part local i arrossegar-los fins
a la part del servidor.

Fi gur a 1 .2 6. Interfície del programa WinSCP
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2. Sistemes de gestió de continguts

Es pot construir un lloc web corporatiu i mantenir-lo actualitzat creant i editant
cadascun dels fitxers HTML del web. Fa uns anys, les eines de les quals es
disposava eren bàsicament editors d’HTML i estaven pensades per a la creació
de la pàgina més que per al seu manteniment. Aquest fet requeria, entre altres
coses, que les persones encarregades d’actualitzar les informacions coneguessin el
llenguatge HTML. Amb l’aparició dels sistemes de gestió de continguts, l’edició
i actualització de la informació d’un web esdevé més senzilla.
Un sistema de gestió de continguts o CMS (Content Management Sytem)
és un programari que proporciona l’entorn i les eines necessàries per crear,
editar, gestionar i publicar contingut digital amb la col·laboració de diferents
usuaris.
Un sistema de gestió de continguts controla una o més bases de dades, que és on
s’emmagatzemen els continguts. El disseny del web i els continguts es controlen
de forma independent. Això permet fer canvis de disseny sense haver de modificar
el format dels continguts. De forma general, podem dir que un CMS està format
per tres components (vegeu la figura 2.1):
• Una base de dades, que té les funcions de repositori de continguts i altres
informacions necessàries per al funcionament del web.
• Una interfície d’administració, que permet afegir i gestionar els continguts, així com configurar els paràmetres del lloc web (aparença, nom del
lloc...).
• Un sistema de plantilles, que publica els continguts en un format determinat.
F igur a 2. 1. Esquema dels components bàsics d’un CMS

Font: www.openroad.ca/2016/02/09/decoupled-cms

La majoria d’interfícies d’administració de CMS funcionen a través del mateix
web i habitualment són accessibles des de qualsevol equip connectat a Internet,
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prèvia identificació. Es tracta d’interfícies gràfiques fàcils d’utilitzar i que
permeten configurar el lloc, gestionar, crear i publicar continguts sense haver de
tenir coneixements informàtics avançats.

2.1 Origen i evolució

Principals sistemes de
gestió de continguts
Podeu consultar un llistat dels
sistemes de gestió de continguts
que existeixen en el següent
enllaç: goo.gl/5VmG5u.

L’origen dels sistemes de gestió de continguts es remunta a mitjans dels anys
vuitanta, quan apareixen els primers sistemes que permeten publicar contingut
des d’un ordinador personal. A principis de la dècada dels noranta es comença
a parlar de gestió de continguts des de i per a Internet. L’any 1995, l’empresa
RedDot presenta un sistema gestor de continguts basat en una base de dades. L’any
1997 apareix Typo3, un dels primers gestors de continguts de codi obert. A partir
d’aquí, els sistemes de gestió de continguts han anat evolucionant i popularitzantse sobretot gràcies a les opcions de codi obert, com per exemple Mambo, que
apareix l’any 2000; Drupal, el 2001; Wordpress, el 2003, i Joomla!, el 2005 (com
a resultat d’una divisió de Mambo).
L’evolució creixent dels sistemes de gestió de continguts ha facilitat la creació
de webs cada vegada més versàtils, tant pel que fa als continguts i funcionalitats
com a la participació de diferents usuaris en la seva creació i manteniment. Els
CMS s’han convertit en la solució per la qual opten moltes empreses a l’hora de
desenvolupar i fer el llançament del seu lloc web.

2.2 Funcionalitats

James Robertson és un
dels experts mundials en
estratègies i disseny per a
intranets i gestors de
continguts.

Un sistema de gestió de continguts aporta l’entorn i les eines necessàries per cobrir
tot el cicle de vida de les pàgines d’un lloc web. Permet crear contingut, gestionarlo, publicar-lo i emmagatzemar-lo i, alhora, controlar l’estructura, l’aparença i la
navegació del web.
Les funcionalitats que ofereix un sistema de gestió de continguts es poden agrupar
en quatre categories (segons proposa J. Robertson): creació de continguts, gestió
de continguts, publicació i presentació.

2.2.1 Creació de continguts
Per a la creació de continguts, un CMS proporciona un entorn d’ús fàcil, semblant
a un programa de processament de textos. Aquesta característica és una de les
que ha afavorit l’èxit dels CMS, ja que permet que persones sense coneixements
tècnics puguin crear continguts directament a la plataforma web.
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La gran majoria de CMS compten amb un editor de textos amb el sistema
anomenat WYSIWYG (acrònim de What You See Is What You Get; en català,
‘el que veus és el que obtens’). Aquest tipus d’editor mostra a l’usuari com serà el
resultat final d’un document al mateix temps que l’està creant.

2.2.2 Gestió de continguts
Els continguts que es creen es van emmagatzemant en una base de dades,
juntament amb la informació relativa a la seva creació, autoria, modificacions,
data de publicació, etiquetes, permisos... Els continguts es poden classificar a
través de l’etiquetatge o la creació de categories.
La interfície d’administració d’un CMS facilita l’organització i el manteniment
dels continguts, que es mostren habitualment en forma de llistat, com si es tractés
del navegador de fitxers d’un sistema operatiu. Existeix un control i una gestió
d’usuaris i grups que permet atorgar diferents permisos d’ús del CMS segons les
funcions que hagi de desenvolupar cadascú.
La base de dades on es desen els continguts també conté informació sobre
l’estructura del lloc web. Un sistema de gestió de continguts ofereix les eines
per definir l’arbre de navegació, el menú i l’estructura del web.

2.2.3 Publicació
La publicació d’un contingut implica que aquest serà visible al lloc web. Un
sistema de gestió de continguts permet la publicació dels continguts creats i
aprovats, de forma immediata o bé de forma automàtica en la data de publicació
programada per a cada contingut.
De la mateixa manera que es pot publicar, un contingut també es pot retirar perquè
no es mostri al lloc web, però mantenint-lo arxivat al gestor de continguts.
En la publicació, els sistemes de gestió de continguts apliquen de forma automàtica
la composició i l’aparença de la pàgina definida per al lloc web o per a la secció a
la qual pertany la pàgina en concret.

2.2.4 Presentació
Un sistema de gestió de continguts disposa de diverses funcions per millorar i
assegurar la compatibilitat del lloc web amb els diferents navegadors del mercat,
així com perquè es compleixin les pautes estàndard d’usabilitat i accessibilitat.
La forma com es presenten els continguts a la pàgina ve determinada pel disseny
i la configuració del tema o plantilla que s’aplica. A banda dels continguts, també

Vegeu els punts
“Usabilitat” i “Accessibilitat”
de l’apartat “Planificació i
desenvolupament d’un
projecte web centrat en
l’usuari” d’aquesta
mateixa unitat.
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es poden presentar altres informacions, com per exemple novetats o publicitat, a
través de mòduls.

2.3 Avantatges d’utilitzar un CMS per implementar un web d’empresa
Una empresa que vulgui crear de nou o redissenyar el seu lloc web pot optar per
la programació de codi (HTML, CSS i d’altres) des de zero o bé basar el nou
web en un sistema de gestió de continguts. Aquesta segona opció comporta un
seguit d’avantatges que justifiquen que sigui la més utilitzada actualment. D’entre
aquests avantatges destaquen els següents:
• Centralització dels continguts: els continguts d’un CMS es troben en
una base de dades. S’evita d’aquesta forma la dispersió de la informació
i la duplicació d’arxius o continguts. S’estalvia temps en la localització
de la informació. Aquesta característica també facilita la reutilització dels
continguts.
• Incorporació de noves funcionalitats al web: en un sistema de gestió de
continguts hi ha la possibilitat d’afegir mòduls ja programats que aportin
noves funcions al lloc web, com si fossin petites aplicacions. La instal·lació
d’aquests mòduls no acostuma a ser complicada ni sol interferir en les parts
del web que ja estan en funcionament. Aquesta opció dóna flexibilitat al
lloc web i permet el seu creixement i l’adaptació a noves exigències.
• Facilitat en el manteniment del web: un CMS permet donar diferents rols
als usuaris. Cadascun d’aquests rols té definits els permisos d’accés adients
per tal que l’usuari s’encarregui d’una part determinada del lloc web, com
per exemple la redacció, l’edició, la publicació o el manteniment. Hi ha
possibilitat, doncs, de repartir les tasques.
• Ús de pàgines dinàmiques: un CMS pot generar pàgines dinàmiques, és a
dir, que el seu contingut depengui dels requeriments d’informació que hagi
fet l’usuari. Una pàgina dinàmica permet la interacció amb l’usuari. Un
exemple de pàgina dinàmica seria la pàgina de resultats generada per una
cerca. S’ofereix, doncs, una millor experiència d’usuari.
• Gestió independent de disseny i continguts: utilitzant un sistema de
gestió de continguts, els canvis en el disseny del web no afecten els
continguts. Això és degut a l’ús dels fulls d’estil en cascada o CSS. Aquesta
característica permet agilitzar els temps de publicació.
• Aparença homogènia del lloc web: els sistemes de gestió de continguts
utilitzen fulls d’estil en cascada (CSS) que permeten donar a les diferents
pàgines un mateix estil i format. Aquesta característica aporta coherència
al web, és a dir, fa que existeixi una relació d’estructura i aspecte entre
les diferents parts del lloc web que dóna un ordre visual i una sensació de
continuïtat i unitat.
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• Gestió d’usuaris i permisos: un CMS incorpora un sistema de gestió
d’usuaris que permet definir diferents rols d’usuari i assignar-los permisos
segons les tasques que hagin de desenvolupar en l’administració del web.
• Ajuda al posicionament SEO: la majoria de sistemes de gestió de continguts permeten la personalització d’etiquetes HTML com el títol i la metadescripció de la pàgina (sense haver d’accedir al codi) i també permeten
categoritzar els continguts amb l’ús de paraules clau. Això ajuda a la
indexació de les pàgines per part dels cercadors.
Pàgina estàtica

2.3.1 Guia per a la selecció d’un CMS per a l’empresa
No tots els sistemes de gestió de continguts que existeixen al mercat són vàlids per
desenvolupar qualsevol projecte web. A l’hora d’escollir un CMS per a un web
d’empresa cal trobar aquell que encaixi amb la major part dels requeriments del
projecte.
En primer lloc, cal definir els objectius que es volen assolir amb l’ús del CMS
per al web de l’empresa, així com identificar les necessitats que haurà de cobrir el
web que es desenvolupi, tant per part dels clients o usuaris com per part de socis
empresarials i de la mateixa empresa. Amb l’anàlisi d’aquests aspectes es pot
elaborar un llistat de requeriments que ajudin a l’elecció d’un CMS per al projecte
web.
A continuació es presenten alguns dels punts bàsics a tenir en compte per avaluar
la idoneïtat d’un sistema de gestió de continguts per al desenvolupament d’un lloc
web empresarial. Aquest llistat pot servir de punt de partida i ser ampliat amb els
requeriments específics de cada projecte:
• Tecnologia i llicència: cal conèixer els requisits tècnics de cada CMS
que s’estigui valorant. Els sistemes de gestió de continguts de codi obert
utilitzen tecnologia basada en programes també lliures (Linux, Apache Web
Server, MySQL), mentre que els CMS comercials acostumen a basar-se en
tecnologies de codi privat (Windows, Internet Information Services, SQL
server). L’ús d’un CMS comercial comporta un cost afegit.
• Funcionalitats: a part de crear, editar, organitzar i publicar continguts, cal
veure la manera com cada CMS (o els que s’estiguin valorant) permet fer
aquestes accions i quines facilitats d’ús ofereix per a les funcions bàsiques.
Per exemple, si ofereix un editor WYSIWYG, una biblioteca multimèdia on
localitzar imatges i vídeos, un cercador intern o si permet la càrrega d’arxius
en format .pdf o .doc.
• Escalabilitat: és interessant conèixer quines extensions o mòduls es poden
instal·lar per ampliar les funcionalitats del CMS i valorar si poden ser
útils per al projecte. Per exemple, hi ha extensions que permeten afegir
la funcionalitat de botiga en línia.

El concepte oposat a pàgina
dinàmica és pàgina estàtica.
Una pàgina estàtica és aquella
que mostra sempre la mateixa
informació i no permet la
interacció amb l’usuari.
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• Suport i desenvolupament: la plataforma que s’esculli ha de comptar amb
un suport tècnic que ajudi a resoldre possibles incidències. Alhora, convé
que tingui associada una comunitat de desenvolupadors que garanteixi
l’evolució i l’actualització del sistema.
• Suport multilingüe: és interessant considerar si el CMS inclou suport per
a la traducció del lloc web i si permet als usuaris escollir l’idioma.
• Usabilitat i accessibilitat: cal valorar la facilitat d’ús de la plataforma
i escollir l’adequada per al grau de coneixements tècnics que tinguin els
usuaris. Pel que fa a l’accessibilitat, cal assegurar-se que el CMS escollit
compleixi els estàndards.
• Usuaris, rols i permisos: en un CMS és important la capacitat de gestionar
usuaris i assignar-los rols associats a diferents nivells d’accés. Alhora,
també ha de permetre atorgar permisos específics, per exemple per a l’edició
puntual d’un contingut determinat.
• Personalització de la presentació: cal valorar les possibilitats de personalització de l’aparença que ofereix la plataforma CMS. Així mateix, cal
veure quins temes predissenyats existeixen i conèixer el cost en cas de voler
un redisseny.
• Control del posicionament SEO: un sistema de gestió de continguts que
sigui “amigable” amb el posicionament orgànic (SEO friendly) ofereix eines
que ajuden a optimitzar el web per als motors de cerca.
Abans d’optar per un CMS convé generar prototips, o versions de prova, per tal de
comprovar que compleix amb els requeriments definits.

2.4 Tipus de CMS
Els sistemes de gestió de continguts es poden classificar segons diferents criteris:
la tecnologia sobre la qual es basen, la llicència sota la qual es distribueixen i els
usos i les funcionalitats que ofereixen.
La tecnologia que requereix un CMS per funcionar l’aporta el servidor web on
estigui instal·lat. Als servidors hi conviuen diferents aplicacions: el servidor de pàgines web, el servidor de bases de dades i l’intèrpret de llenguatge de programació.
Els requisits d’instal·lació dels CMS especifiquen quines aplicacions i versions es
necessiten. Habitualment, el factor més restrictiu és el llenguatge de programació
del servidor, que sol ser PHP (programari lliure) o ASP.NET (de Microsoft).
Exemple de requisits per a la instal·lació de diferents CMS
En la figura 2.2 podeu observar captures dels requisits d’instal·lació de diferents CMS.
Observeu que Drupal, Wordpress i Prestahop poden funcionar amb qualsevol servidor de
pàgines web (Apache, Nginx o Internet Information Services), mentre que Umbraco només
accepta IIS (Internet Information Services). Pel que fa al servidor de bases de dades,
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tots admeten MySQL. Si us fixeu en el llenguatge de programació, veureu que Drupal,
Wordpress i Prestashop requereixen PHP, mentre que Umbraco requereix ASP.NET.

Figu ra 2. 2. Requisits per a la instal·lació de CMS

CMS amb allotjament web inclòs
Hi ha empreses que ofereixen l’ús del CMS en els seus propis servidors. És a dir,
ofereixen l’allotjament. Habitualment és una opció gratuïta si es manté el domini de
l’empresa de CMS (per exemple, nomdelweb.wordpress.com o nomdelweb.blogspot.com,
on “nomdelweb” seria el nom escollit per l’usuari). L’opció gratuïta acostuma a ser molt
bàsica i pot incloure publicitat. Per personalitzar el domini i gaudir de més funcionalitats
i espai d’emmagatzematge, aquestes empreses de CMS ofereixen diferents plans de
pagament, segons les necessitats. Wordpress.com i Blogger són dos exemples de CMS
amb allotjament.

Tenint en compte el tipus de llicència, els CMS es divideixen en aquells que
estan sota llicència de programari lliure (permeten l’accés al codi font, la seva
modificació, còpia i distribució) i els que són programari privatiu (el codi és de
propietat i no se’n permet l’accés lliure). La majoria de CMS pertanyen al primer
grup.
Segons el seu ús i funcionalitats, els CMS es classifiquen en les següents
categories:
• D’ús general: són CMS pensats per a diversos usos. Són sistemes flexibles
i es poden adaptar a noves funcionalitats a través de la instal·lació de mòduls
o extensions. Habitualment s’utilitzen per a la implementació de llocs web
corporatius. Entre aquest tipus de CMS hi trobem Drupal (www.drupal.org),
Joomla (www.joomla.org), Plone (plone.org) i Wordpress (wordpress.org).
• Blogs: estan pensats específicament per a la creació de blogs. Presenten una
estructura de continguts cronològica i permeten la gestió de comentaris dels
lectors. Entre aquest tipus de CMS hi trobem Ghost (ghost.org), Serendipity

Wordpress
Tot i que als seus inicis
Wordpress va sorgir com a eina
per a la creació de blogs,
actualment les seves
funcionalitats s’han ampliat i és
un dels CMS genèrics més
utilitzats.
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(docs.s9y.org), i, com a plataformes en línia (inclouen l’allotjament del
web), Blogger (www.blogger.com) o Tumblr (www.tumblr.com).
• Botigues en línia: pensats específicament per implementar webs de comerç
electrònic. Inclouen eines que permeten la creació de catàlegs de productes,
la definició d’atributs per als productes i la configuració d’impostos segons
el país de venda, entre moltes altres. Magento (magento.com) i Prestashop
(www.prestashop.com) són els CMS més utilitzats en aquesta categoria.
• Wikis: aquest tipus de CMS permeten crear llocs web que funcionen com a
espais col·laboratius de creació de continguts. Els usuaris d’una wiki poden
crear, modificar i publicar contingut de forma conjunta. El sistema manté
un historial dels canvis realitzats per poder recuperar informació. L’exemple
més conegut de wiki és la Viquipèdia. Entre els CMS pensats per crear wikis
hi trobem Mediawiki (www.mediawiki.org), Tikiwiki (tiki.org) i Docuwiki
(www.dokuwiki.org).
• Fòrums: són CMS que ofereixen les funcionalitats necessàries perquè el
web sigui un espai on els usuaris enceten temes de discussió i generen
converses mitjançant l’intercanvi de missatges. Un ús habitual és un fòrum
de preguntes i respostes. Alguns CMS per implementar fòrums són phpBB
(www.phpbb.com) i MyBB (mybb.com).
• Aprenentatge en línia: aquest tipus de CMS també s’anomenen LMS
(Learning Management System). Es tracta de sistemes que ofereixen eines
per a la gestió de continguts acadèmics i que permeten seguir l’evolució
dels estudiants i fer-ne valoracions. Moodle (moodle.org) i Sakai (sakaiproject.org) són dos exemples de LMS.

2.4.1 Principals gestors de continguts del mercat
Llistat de CMS
L’oferta de sistemes de gestió de
continguts és molt àmplia.
Podeu veure’n un llistat en el
següent enllaç goo.gl/GuFR53, o
consultar-ne un directori que
admet filtres per tipus de
llicència, ús, cost, etc., en la
pàgina
www.cmscritic.com/dir/cms.

D’entre tota l’oferta de sistemes de gestió de continguts per a webs d’ús global
veurem els més populars, vegeu figura 2.3. Entre els d’ús genèric, destaquen:
Fig u ra 2 . 3 . Sistemes de gestió de continguts per a webs més populars

Eines per saber el CMS que
utilitza un web
Existeixen diferents webs que
ens donen informació sobre quin
sistema de gestió de continguts
utilitza un lloc web. Alguns
d’aquests webs són:
builtwith.com,
w3techs.com/sites,
guess.scritch.org i whatcms.org.

• Wordpress: va aparèixer com a eina per a la creació de blogs, però ha anat
evolucionant i actualment és una de les plataformes CMS més utilitzades
en projectes web genèrics. Es tracta d’un CMS de codi obert, que utilitza el
llenguatge PHP. Compta amb una comunitat de desenvolupadors i dissenyadors molt important. La seva instal·lació i el seu ús són senzills. Existeixen
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moltes extensions i plantilles pensades per a Wordpress que aporten versatilitat al sistema i que es poden instal·lar i actualitzar des de la mateixa
interfície d’administració. Segons dades de W3Techs (w3techs.com), el
juliol del 2017, el 28% de llocs web d’Internet utilitzaven Wordpress, i dins
del mercat de CMS tenia una quota de gairebé el 60%, fet que el converteix
en el CMS més utilitzat en l’àmbit mundial. El lloc web de la revista
Time (time.com) i els webs corporatius de Mercedes-Benz (www.mercedesbenz.com) i Florette (www.florette.es) utilitzen Wordpress.
• Drupal: aquest CMS, que apareix l’any 2001, és de codi obert i utilitza PHP.
Està pensat per a la implementació de webs de caràcter general. És un CMS
més complex que Wordpress i necessita de més coneixements tecnològics
per a la seva implantació. Aquest fet, però, també fa que sigui un sistema
capaç de produir llocs web més avançats. La comunitat de desenvolupadors
i dissenyadors amb la qual compta Drupal és molt àmplia i ofereix molta
documentació i suport per a possibles problemes. El nombre de mòduls
per ampliar funcionalitats del sistema, així com el nombre de plantilles
disponibles, també són grans. Segons dades de W3Techs (w3techs.com),
el juliol del 2017, el 2,3% de llocs web d’Internet utilitzaven Drupal, i
dins del mercat de CMS tenia una quota de gairebé el 5%. Alguns llocs
web que utilitzen Drupal són: www.nokia.com, www.whitehouse.gov i
www.estrelladamm.com.
• Joomla: és un gestor de continguts per a webs d’ús general, que com
Drupal i Wordpress és de codi obert i utilitza PHP. Va aparèixer l’any 2005
a partir de l’evolució d’un altre gestor de continguts, Mambo. Joomla és
un sistema que, pel que fa a la seva complexitat, se situa entre Wordpress
i Drupal. La seva instal·lació és senzilla i compta amb moltes extensions i
mòduls que el fan un sistema ampliable. Permet construir estructures de
continguts més flexibles que Wordpress. La comunitat de persones que
té al darrere és extensa i aporta documentació i suport. Segons dades
de W3Techs (w3techs.com), el juliol del 2017, el 3,3% dels llocs web
d’Internet utilitzaven Joomla, i dins del mercat de CMS tenia una quota
de gairebé el 7%. Alguns exemples de webs desenvolupades amb Joomla
són: www.munichsports.com, www.webempresa.com i ioc.xtec.cat.
I entre els sistemes de gestió de continguts per a webs de comerç electrònic els
més destacats són:
• Prestashop: és un gestor de continguts per al comerç electrònic de codi
obert. Sorgeix a partir d’un projecte universitari de l’any 2005 a França. La primera versió es publica l’any 2007, i des de llavors ha anat
evolucionant i ampliant funcionalitats. La seva instal·lació és senzilla,
i la seva interfície d’administració és intuïtiva. Compta amb totes les
característiques necessàries per a la gestió de productes, estocs, preus,
descomptes... Una funcionalitat interessant és la del suport multibotiga,
que permet gestionar més d’una botiga des del mateix panell d’administració. Prestashop està disponible en més de 65 idiomes i disposa de gran
quantitat d’extensions, tot i que moltes són de pagament. Segons dades

CRM i ERP
CRM (Costumer Relationship
Management) és una aplicació
destinada a la gestió de les
relacions amb els clients. Les
aplicacions ERP (Enterprise
Resource Planning) integren
totes les dades i els processos
financers, comptables i de
comerç electrònic d’una
organització o empresa.
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de W3Techs, el juliol del 2017, Prestashop s’utilitzava en el 0,6% dels
llocs webs a Internet i tenia una quota de mercat dins dels CMS d’un
1,3%. Els països on més s’utilitza són França, Espanya, els EUA i Itàlia
(https://trends.builtwith.com/shop/PrestaShop/Market-Share). Algunes botigues que utilitzen Prestashop són: tienda.es.amnesty.org, thinkingmu.com
i www.rcdestilshop.com/ca.
• Magento: aquest gestor de continguts per a comerç electrònic és de codi
obert i va aparèixer l’any 2008. Té una versió no gratuïta que porta el nom
de Magento Enterprise Edition. Les característiques que ofereix Magento
són semblants a les de Prestashop, però és una eina més preparada per a
la integració amb aplicacions de CRM i ERP. Magento és una plataforma
més potent que Prestashop i el seu consum de recursos en un servidor és
elevat; això fa que s’hagi de dedicar un servidor per al seu funcionament,
amb el cost afegit que suposa. Les extensions disponibles per aquest CMS
són majoritàriament gratuïtes. Magento és una plataforma recomanada
per a botigues amb un volum de transaccions gran. Segons dades de
W3Techs, el juliol del 2017, Magento s’utilitzava en l’1,2% dels llocs
webs a Internet, i té una quota de mercat dins dels CMS d’un 2,4%. Els
països on més s’utilitza són els EUA, Gran Bretanya, Alemanya i Holanda
(trends.builtwith.com/shop/Magento/Market-Share). Els següents enllaços
mostren webs fets amb Magento: online.abacus.coop, store.canon.com.au i
www.absolutart.com/eu.

2.5 Wordpress.org vs. Wordpress.com
Wordpress és un dels sistemes de gestió de continguts que més s’utilitzen per a la
creació de llocs web. Hi ha dues possibilitats a l’hora de fer servir la plataforma
Wordpress:
• La primera opció passa per instal·lar la plataforma en un allotjament propi.
Aquesta opció requereix la descàrrega del paquet d’instal·lació des del web
wordpress.org, i per aquesta raó es coneix com a Wordpress.org o Selfhosted Wordpress (en català, ‘Wordpress autoallotjat’).
• La segona opció consisteix a utilitzar un servei de l’empresa Automattic
(empresa fundada per un dels desenvolupadors de Wordpress), que permet
crear un web Wordpress als seus servidors. Aquesta opció es coneix com
a Wordpress.com, perquè només cal registrar-se a wordpress.com per
començar a fer-ne ús.
Cadascuna d’aquestes possibilitats presenta els seus avantatges i inconvenients.
La taula 2.1 mostra una comparativa entre les dues opcions:
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Taul a 2 .1. Wordpress.org vs. Wordpress.com; comparativa
Característica

Wordpress.org

Wordpress.com

Cost

Ús gratuït, però cal comptar amb un allotjament i un domini.

Gratuït amb espai d’emmagatzematge de 3GB i prestacions
limitades. L’adreça del web serà un subdomini de
Wordpress.com. Inclou anuncis. Amb els plans de pagament
augmenta l’espai d’emmagatzematge, es permet la
personalització del domini i s’eliminen els anuncis.

Instal·lació

Senzilla, però pot requerir la realització accions a l’allotjament,
com crear una base de dades o canviar permisos. Tot i així,
moltes empreses d’allotjament ofereixen la instal·lació
automàtica de Wordpress des del panell de control.

Molt més senzilla, només cal registrar-se i escollir el tipus de
web que es vol (blog, website, botiga...).

Seguretat i còpies

És a càrrec de l’empresa propietària del lloc web. Existeixen
plugins per a aquestes funcions. Hi ha companyies
d’allotjament que fan aquest servei.

Se n’encarrega Wordpress.com.

Actualitzacions

L’empresa ha de fer les actualitzacions de plugins i temes, i si
cal de la plataforma. Alguns proveïdors d’allotjament fan les
actualitzacions de la plataforma.

Es fan automàticament tant per a plugins i temes com per a la
plataforma.

Personalització
(accés al codi)

Permet l’accés total al codi i, per tant, a la personalització del
web.

No és possible accedir a modificar el codi.

Temes (aparença)

Es poden instal·lar plantilles de temes sense cap tipus de
restricció o utilitzar-ne una de pròpia.

L’ús de temes és limitat als del repositori de Wordpress.com.
Només el pla de pagament Business deixa instal·lar altres
temes.

Connectors
(plugins)

Es pot instal·lar qualsevol tipus de connector per ampliar
funcionalitats.

No permet la instal·lació de cap connector, però n’inclou
alguns per defecte. El pla de pagament Business deixa
instal·lar plugins.

Monetització

Llibertat absoluta per a la col·locació d’anuncis. El seu
rendiment va per complet a l’empresa.

Només els plans de pagament Premium i Business permeten
la inclusió d’anuncis a través del programa WordAds

Analítica web

Permet instal·lar connectors d’altres empreses, com Google
Analytics, per portar un control de les visites al web.

Ofereix les estadístiques del mateix Wordpress, però només
permet instal·lar connectors de tercers al pla Business.

Botiga en línia

Es poden instal·lar i utilitzar els mòduls necessaris per crear
una botiga en línia.

La política de vendes de Wordpress.com és molt restrictiva i
només permet el comerç electrònic en el pla Business.

En la figura 2.4 es mostren les prestacions i preus dels diferents plans de
pagament oferts a Wordpress.com:

Màrqueting digital

50

Disseny i creació d'un web empresarial

F igu r a 2. 4 . Plans de pagament de Wordpress.com

Font: es.wordpress.com/#plans
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Si s’opta per utilitzar Wordpress com a plataforma per al web d’empresa, l’opció
de Wordpress.org és la que dóna més possibilitats de personalització i un control
absolut del lloc web. Cal recordar, però, que comporta despeses en allotjament,
domini, desenvolupament i manteniment.

2.6 Instal·lació, accés i interfície de Wordpress
Per instal·lar Wordpress (wordpress.org) en un servidor web cal que aquest
tingui un servidor de base de dades MySQL i pugui interpretar el llenguatge de
programació PHP (que és el llenguatge que utilitza el codi de Wordpress). Es
necessiten uns requisits mínims pel que fa a versions de programari de MySQL i
PHP. Per a la versió 4.8.1 es requereix la versió 7 o superior de PHP, la versió 5.6 o
superior de MySQL, i es recomanen els servidors web Apache o Nginx. Aquesta
informació es troba en la pàgina wordpress.org/about/requirements.
Si es compleixen tots els requisits, el següent pas és descarregar el fitxer comprimit
de la pàgina wordpress.org/download (o si es vol en català, ca.wordpress.org),
descomprimir el fitxer en una carpeta i seguir els següents passos:
1. Crear una base de dades al servidor web. Cal recordar el nom, perquè es
necessitarà per al procés d’instal·lació. El proveïdor d’allotjament ha de
proporcionar la informació d’usuari i contrasenya per administrar les bases
de dades.
2. Pujar els arxius descomprimits al servidor utilitzant el servei d’FTP (el
proveïdor d’allotjament ha de donar usuari i contrasenya per accedir-hi).
Els fitxers es poden deixar a l’arrel del domini, amb la qual cosa la
pàgina d’inici de Wordpress es veurà quan accedim a l’adreça web del
nostre domini (per exemple, http://nomempresa.cat), o bé es poden
copiar a una carpeta, i per accedir-hi des del navegador l’adreça serà
http://nomempresa.cat/nomcarpeta.
3. Entrar a l’adreça del lloc on s’han copiat els fitxers
(http://nomempresa.cat o http://nomempresa.cat/nomcarpeta).
En entrar s’executa el procés d’instal·lació.
4. Seguir les instruccions. Demanarà el nom de la base de dades i la informació
per connectar amb el servidor de bases de dades (usuari i contrasenya).
5. Omplir el formulari on es demana el títol del lloc web, el nom d’usuari, la
contrasenya i l’adreça de correu electrònic. Aquestes dades seran les de l’administrador del lloc i es necessitaran per accedir al panell d’administració.
Un bon nom d’usuari en aquest cas és “admin”.
Hi ha empreses d’allotjament web que ofereixen la instal·lació automatitzada dels
gestors de continguts més populars. Aquesta possibilitat facilita i agilitza el procés
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d’instal·lació i evita els possibles entrebancs (per exemple, de permisos amb els
fitxers) que podem trobar si fem una instal·lació “manual”.
A Wordpress, com en altres CMS, cal distingir entre dues parts. La part del
web tal com el veuen els visitants, també anomenada front-end. I la part d’administració, també anomenada back-end, que demana autentificació per accedirhi. L’adreça per accedir a la visualització del web és la del domini on s’ha
instal·lat Wordpress (per exemple, http://nomempresa.cat). Per accedir al
panell d’administració de Wordpress cal afegir a l’adreça del web “/wp-admin”
(per exemple, http://nomempresa.cat/wp-admin).
La interfície del panell d’administració de Wordpress és simple i fàcil d’utilitzar.
Es divideix en tres parts bàsiques. A la part esquerra hi trobem el menú principal;
a la part superior, un menú amb accessos ràpids, i finalment el cos de la pàgina,
on es presenten les informacions (vegeu la figura 2.5).
Fi gur a 2 .5 . Interfície d’administració de Wordpress

Giny o ’widget’
Un giny o widget és una
aplicació senzilla que dóna
informació o accés ràpid a
apartats o funcions del web.
Moltes vegades aquestes
aplicacions van associades a les
extensions que s’instal·len.

Al menú principal de Wordpress trobem les opcions següents:
• Escriptori: dona informacions generals de l’estat del web, com per exemple
si calen actualitzacions o si hi ha comentaris per atendre. Els diferents blocs
d’informació es poden moure o ocultar, segons es vulgui.
• Entrades: permet veure el llistat de totes les entrades i gestionar-les. Dóna
les opcions d’afegir una entrada, gestionar les categories i les etiquetes. Les
entrades són els articles del blog, és a dir contingut tipus notícies o novetats.
Les categories i etiquetes s’utilitzen per classificar els continguts de les
entrades.
• Media: accés a la mediateca, on es poden gestionar tots els fitxers d’imatge,
àudio i vídeo del lloc web.
• Pàgines: permet veure el llistat de les pàgines i gestionar-les. Dona
l’opció d’afegir pàgines noves. Les pàgines estan pensades per a contingut
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estàtic, com per exemple la pàgina de benvinguda, la de contacte o la de la
informació sobre l’empresa.
• Comentaris: mostra un llistat amb els comentaris que deixen els visitants
del web. Des d’aquí es poden aprovar, rebutjar, marcar com a brossa o
eliminar. Al menú Opcions / Debat es poden configurar les opcions del lloc
web pel que fa als comentaris.
• Aparença: des d’aquí es gestionen el temes, es personalitzen les opcions
del tema actiu, es controla la posició dels ginys a la pàgina, es gestionen els
menús, es configura la capçalera i el color de fons i es poden editar els fulls
d’estils en cascada (CSS) del tema actiu. En aquest apartat del menú poden
aparèixer altres opcions associades a la configuració del tema que estigui
activat.
• Extensions: dóna accés a la instal·lació, la gestió i l’actualització de les
extensions.
• Usuaris: des d’aquí es gestionen els usuaris del lloc i es controlen els rols
que determinen els permisos que tindrà cada usuari.
• Eines: aquesta opció mostra eines associades a extensions que s’hagin
instal·lat. També trobem aquí les opcions per importar continguts des
d’altres CMS i per exportar continguts a un fitxer.
• Opcions: des d’aquí s’accedeix a les opcions de configuració. A l’apartat
General es pot canviar el títol i l’idioma, entre d’altres. A l’apartat Escriptura es pot configurar l’opció per publicar a través del correu electrònic. A
Lectura es defineix com es visualitzen les entrades i quina pàgina d’inici
es vol. A Debats hi ha les opcions referides als comentaris. A l’apartat
Media es poden configurar les dimensions dels diferents tipus d’imatges.
Finalment, a Enllaços permanents es defineix com es construeixen les rutes
de les pàgines del lloc web.

Extensió o ’plugin’
Una extensió o plugin és un petit
programa que permet afegir
funcionalitats al lloc web, com
per exemple afegir un formulari
o crear una botiga en línia.

2.7 Creació i gestió dels continguts en Wordpress
Els continguts que es poden generar utilitzant Wordpress són de dos tipus:
entrades i pàgines.
Les entrades són els articles o posts (en anglès) que formen la secció de blog
de la pàgina web i es mostren en ordre cronològic, de més recent a més antic.
Cal recordar que Wordpress als seus inicis era una eina per a la creació de blogs.
Les entrades constitueixen la part dinàmica del contingut. L’organització de les
entrades es fa a través de categories i etiquetes.
Les pàgines estan pensades per a aquell tipus de contingut que no varia amb el
temps, que és fix en un web, com per exemple els serveis que ofereix l’empresa,
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l’equip o la informació de contacte. Les pàgines constitueixen la part estàtica del
contingut. L’organització de les pàgines és jeràrquica.
Tant pàgines com entrades poden incloure, a part del text, contingut d’imatge,
àudio o vídeo. Algunes extensions permeten inserir-hi altres tipus de continguts,
com per exemple mapes o formularis.

2.7.1 Planificació dels continguts
Un dels objectius que persegueix qualsevol lloc web és rebre visites, que siguin
recurrents i que produeixin alguna conversió (per exemple una compra, un registre,
una descàrrega). Els continguts que s’ofereixen al web són un punt clau per
aconseguir aquest fi.
Per tenir clars els continguts convé preguntar-se quin tipus d’informació vol
trobar un visitant. És clar que hi ha d’haver informació sobre l’empresa, els
seus objectius, el seu equip i informació de contacte, i també sobre els serveis
o productes que s’hi ofereixen. Aquests continguts no varien i per tant estaran en
pàgines. Marquen l’organització del lloc web i formen part del menú de navegació.
A part d’aquests continguts fixos també és interessant que el web tingui un apartat
de blog, notícies o novetats. És a dir, una part de contingut dinàmic, que resulti
prou interessant per al públic i que el faci tornar. Aquesta part la formaran les
entrades.
Abans de fer el llançament del lloc web convé tenir pensats alguns dels temes
per tractar a l’apartat de blog. Es pot utilitzar el mètode de la pluja d’idees per
crear una llista de temes potencials. Tenir aquesta llista és de gran ajuda a l’hora
d’organitzar aquests temes i decidir quines categories es creen.
Per ajudar a la pluja d’idees per obtenir temes per al blog es poden plantejar
preguntes com ara:
• Quines noves tendències hi ha al sector que puguin interessar el públic?
• Quins són els dubtes freqüents dels clients que l’empresa pot resoldre?
• A quins esdeveniments té prevista l’assistència l’empresa?
• Quins reptes pot tenir el públic amb relació als productes/serveis?
• Com es pot donar sortida a aquests reptes?
• Què significa el producte/servei per al públic?
• Hi ha alguna experiència amb algun client que sigui interessant d’explicar?
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2.7.2 Entrades i pàgines

Les entrades de Wordpress, també anomenades posts, es gestionen i creen des de
l’opció de menú Entrades. Quan s’accedeix a aquest menú es mostra un llistat de
totes les entrades que hi ha creades (vegeu la figura 2.6).
Figu ra 2. 6. Pantalla del llistat d’entrades de Wordpress

Un esborrany és una
entrada que no està
publicada i que, per tant, no
és visible en el lloc web.

A la part superior del llistat trobem les opcions per enviar una o més entrades a la
paperera; filtrar les entrades per dates, categories i autors, i veure només les que
s’han publicat o els esborranys. Quan es passa el ratolí per sobre del títol d’una
entrada apareixen les opcions per a l’edició ràpida, per enviar a la paperera o per
fer una previsualització. Des de l’edició ràpida d’una entrada es poden modificar
diverses opcions, entre les quals cal destacar el permís perquè aquella entrada
admeti comentaris (vegeu la figura 2.7).
Figu ra 2 . 7. Pantalla d’edició ràpida d’una entrada a Wordpress

Per afegir una entrada només cal clicar al botó Afegeix, que es troba a la part
superior de la pàgina d’entrades, o bé seleccionar l’opció del menú Entrades /
Afegeix. L’edició d’una entrada es fa des d’un editor WYSIWYG, que mostra
automàticament com es visualitzarà el contingut (vegeu la figura 2.8).
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Fig u ra 2 . 8 . Pantalla d’edició d’una entrada a Wordpress

A la part dreta de la pantalla hi ha diferents blocs. Al primer bloc, Publica,
hi ha les opcions de desar com a esborrany, previsualitzar, modificar l’estat de
l’entrada, controlar la visibilitat, programar la publicació i el botó Publica (vegeu
la figura 2.9). El bloc Format permet aplicar diferents tipus de disseny en funció
del contingut de l’entrada (vegeu la figura 2.10).
F ig ura 2 .9 . Opcions de publicació
d’una entrada a Wordpress
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Fig ur a 2 . 1 0 . Tipus de format d’una entrada a Wordpress

Els blocs Categories i Etiquetes serveixen per associar l’entrada a una categoria
determinada i assignar etiquetes descriptives del contingut, respectivament. Finalment, el bloc Imatge destacada permet triar una imatge que es pot mostrar
juntament amb el títol en funció de la plantilla de presentació (tema) que tingui el
lloc web.
La gestió i edició de pàgines es fa des de l’opció del menú Pàgines. Quan hi
accedim es mostra un llistat igual que el de les entrades. La finestra d’edició d’una
pàgina és gairebé igual que la d’una entrada (vegeu la figura 2.11). La diferència és
que no hi ha els blocs Format, Categories o Etiquetes. En el seu lloc hi trobem el
bloc Atributs de la pàgina. Aquest bloc permet definir la jerarquia de la pàgina. És
a dir, seleccionar de quina altra pàgina ha de dependre, si és el cas. L’organització
de les pàgines es fa creant una estructura jeràrquica.
F ig ur a 2. 11. Pantalla d’edició d’una pàgina a Wordpress
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Exemple d’ús de l’organització jeràrquica de pàgines
Tenim una pàgina principal que mostra les persones que treballen a l’empresa. Aquesta
pàgina té el nom d’ Equip. Creem una pàgina per a cada membre de l’equip amb la
presentació i altres informacions. Cadascuna d’aquestes pàgines l’anomenem amb el nom
de la persona (o el càrrec) i la fem dependre de la pàgina Equip. Fent-ho així, les adreces
web (URL) quedaran de la següent forma: http://nomempresa.cat/equip/nom_persona.
La jerarquia també queda reflectida a l’URL.

Per tenir bons resultats als motors de cerca es recomana que els continguts de
pàgines i entrades tinguin com a mínim 600 paraules i que incloguin imatges o
vídeos. L’estructura per a una bona entrada ha d’incloure una introducció, un
desenvolupament d’entre 3 i 5 punts i un tancament o conclusió.

2.7.3 Categories i etiquetes
Les categories serveixen per classificar en apartats les entrades del blog. Es
poden organitzar de forma jeràrquica, és a dir, es poden definir subcategories. Per
gestionar les categories cal accedir al menú Entrades / Categories. La pantalla de
gestió de categories (vegeu la figura 2.12) permet afegir noves categories, definir si
són subcategoria, editar les categories ja creades i eliminar les que ja no es volen.
Fi gur a 2 .1 2. Pantalla de gestió de categories de Wordpress

L’associació d’una entrada a una categoria es fa des de la pantalla d’edició de
l’entrada. L’ús de categories ajuda a la indexació i al posicionament de les pàgines
per part dels cercadors. És recomanable tenir-les pensades abans de publicar
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el lloc web. Si observeu la figura 2.12, les subcategories “Literatura”, “Cine”,
“Música” i “Teatre” porten un guió llarg davant del nom per indicar que pertanyen
a la categoria superior “Cultura”.
Les etiquetes s’utilitzen també per classificar els continguts de les entrades, però
d’una forma més lliure que les categories. Permeten definir el contingut de
l’entrada a través de paraules clau. Una entrada pot tenir més d’una etiqueta
assignada. Normalment, les etiquetes es creen a la pantalla d’edició de l’entrada
(des del bloc “Etiquetes”). Les etiquetes no es poden organitzar jeràrquicament.
Les categories i les etiquetes serveixen d’ajuda a l’hora de navegar i trobar
informació al lloc web. Habitualment, les entrades pertanyen a una sola categoria
i tenen més d’una etiqueta associada.

2.7.4 Imatges i vídeos
Comptar amb elements com ara imatges, vídeos i àudios com a part dels continguts
d’entrades i pàgines ajuda a captar l’atenció dels lectors i pot millorar el
posicionament de la pàgina.
Quan s’edita una pàgina o una entrada s’hi poden afegir imatges, vídeos o àudios
des del botó Afegeix un media, situat a sota la caixa de títol. En clicar en aquest
botó apareix la finestra que mostra la figura 2.13. Des d’aquí tenim diverses
opcions per afegir imatges, vídeos o àudios al contingut:
F ig ur a 2. 13. Pantalla per afegir contingut multimèdia a una entrada o pàgina

• Penjar els fitxers si aquests són en el mateix ordinador.
• Explorar la mediateca i seleccionar el fitxer o fitxers que es volen inserir.
• Inserir des d’un URL, molt útil per inserir vídeos.
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A part d’aquestes opcions, si observeu la figura 2.13 veureu que també es pot crear
una galeria d’imatges, així com llistes de reproducció d’àudio i vídeo.
Afegir una imatge o un vídeo mentre s’està editant el text d’una entrada o una
pàgina també es pot fer copiant i enganxant la imatge o bé copiant i enganxant
l’URL del vídeo. El fitxer de la imatge, però, no queda emmagatzemat a la
mediateca.
Un cop s’ha inserit una imatge als continguts de l’entrada o la pàgina, aquesta
es pot editar seleccionant la icona del llapis que apareix quan es clica sobre la
imatge. A la finestra d’edició dels detalls de la imatge es poden afegir una llegenda
i un text alternatiu (vegeu la figura 2.14). S’ha de procurar que les imatges i els
vídeos tinguin text alternatiu per millorar l’accessibilitat de la pàgina i també el
seu posicionament. Des d’aquesta pantalla, fent clic al botó Edita l’original, es
pot girar la imatge, escalar-la o escapçar-la.
Fig u ra 2 . 1 4 . Pantalla d’edició de detalls d’una imatge

L’opció del menú principal Mediateca dóna accés a la gestió de tots els fitxers
multimèdia que s’han pujat en l’edició d’articles i pàgines. Des de la mediateca es
pot editar qualsevol dels fitxers i també afegir-ne de nous. El llistat de la mediateca
es pot filtrar per dates o veure quins fitxers estan assignats a alguna entrada o
pàgina (vegeu la figura 2.15).
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Figur a 2. 15. Pantalla de la mediateca de Wordpress

Repositoris d’imatges i vídeos per al web
Quan es trien imatges i vídeos que puguin acompanyar i completar el contingut textual cal
assegurar-se que estiguin lliures de restriccions d’ús (copyright). Aquests són alguns llocs
web on trobar imatges i vídeos de qualitat amb mínimes o cap restricció d’ús:
• www.pexels.com
• unsplash.com
• pixabay.com
• videos.pexels.com

2.8 Configuració i administració d’un lloc web Wordpress
Wordpress és un CMS que compta amb unes opcions de configuració senzilles
però suficients per controlar els aspectes bàsics del seu funcionament.
Amb la instal·lació de temes i extensions s’amplien les funcionalitats de Wordpress i poden aparèixer opcions extres per a la configuració d’aquests elements.
Aquestes opcions depenen en cada cas del mòdul o tema afegit.
Per accedir a les opcions de configuració generals de Wordpress cal anar al menú
Opcions. En aquest menú hi trobem diferents apartats.
En l’apartat Opcions generals es pot configurar el títol del lloc web i afegir una
descripció curta. Aquestes dades són les que agafen els motors de cerca per
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mostrar a la pàgina de resultats; per tant, han de ser descriptives de l’activitat
de l’empresa o organització. El camp Adreça de Wordpress (URL) es refereix a
l’adreça on es troben els fitxers de Wordpress, és a dir, el directori on s’ha fet la
instal·lació.
Si per exemple hem instal·lat Wordpress en una carpeta anomenada blog, l’URL
seria http://nomempresa.cat/blog. El camp Adreça del lloc web (URL)
serveix per indicar quina adreça han d’introduir els usuaris per accedir al web.
Si tenim la instal·lació en una carpeta blog, per no haver de fer servir l’URL real
(http://nomempresa.cat/blog), en aquest camp es pot indicar a Wordpress
que redireccioni a l’arrel del domini, http://nomemepresa.cat. La resta
d’opcions de configuració d’aquest apartat permeten indicar el correu electrònic
associat al lloc, la zona horària i els formats de dates i hores.

Els canals de sindicació de
continguts permeten enviar
als subscriptors les
actualitzacions del lloc web.

En l’apartat Escriptura es pot definir que s’apliqui una categoria i un format per
defecte a les entrades. També es poden configurar les opcions per a la publicació
a través de correu electrònic.
En l’apartat Lectura es pot escollir quina serà la pàgina d’inici (homepage, en
anglès) del lloc web. Es pot optar entre que es mostrin les últimes entrades
publicades o bé que es mostri una pàgina estàtica, cas en el qual cal escollir quina
pàgina s’ha de mostrar a l’inici i a quina pàgina s’associa la visualització de les
entrades publicades (ja que no es veuran en la pàgina inicial).
Quan s’escull una pàgina d’inici estàtica i es vol tenir un apartat de blog o notícies
cal crear una pàgina que es digui Blog, publicar-la en blanc i definir-la com a
Pàgina d’entrades (vegeu la figura 2.16). La resta d’opcions d’aquest apartat
permeten controlar el nombre màxim d’entrades que es mostren per pàgina i en
els canals de sindicació de continguts.
F igu ra 2 .1 6 . Opcions de configuració de la pàgina d’inici a Wordpress

En l’apartat Debats es troben totes les opcions de configuració de comentaris,
com per exemple si per defecte es permeten comentaris a les entrades, si cal que
l’usuari estigui registrat per poder comentar o si s’envien notificacions quan hi ha
comentaris nous, entre d’altres (vegeu lafigura 2.17).
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Fig u ra 2. 17 . Pantalla de configuració de comentaris a Wordpress

En l’apartat Mèdia es poden definir les dimensions màximes que s’utilitzen en
afegir una imatge a la mediateca.
En l’apartat Enllaços permanents es pot configurar com es construeixen les URL
de les pàgines del lloc web. Per millorar el posicionament i la usabilitat es
recomana utilitzar enllaços permanents que continguin el nom de l’entrada, la
categoria o la pàgina.

2.8.1 Selecció, instal·lació i personalització d’un tema
Els temes o plantilles a Wordpress tenen la funció de donar una presentació
determinada als continguts. Un tema està format per un conjunt de fitxers (PHP i
CSS) que defineixen l’estructura (situació a la pàgina) i els atributs (tipus de lletra,
mida, alineació, colors...) dels diferents elements que configuren les pàgines del
lloc web.
Wordpress compta amb una gran comunitat de dissenyadors que desenvolupen
temes atractius i funcionals. Molts temes es poden instal·lar gratuïtament, però
si es busquen opcions de personalització i funcionalitats avançades segurament
s’haurà d’optar per un tema de pagament. Utilitzar un tema de pagament comporta
avantatges pel que fa a les actualitzacions, la documentació i el suport per a
possibles incidències.
Fent una cerca a Internet es poden trobar molts llocs que ofereixen temes per a
Wordpress. També existeix el directori oficial de Wordpress, que es troba en el
següent enllaç wordpress.org/themes, i que correspon al llistat de temes que s’obté
quan es vol instal·lar un tema des del panell d’administració de Wordpress.
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A l’hora d’escollir un tema es poden seguir les recomanacions següents:
• Centrar-se en aquells temes pensats per al tipus de negoci o objectius
determinat.
• Provar una demostració del funcionament de la plantilla.
• Fixar-se en la data de l’última actualització del tema.
• Que sigui atractiu i simple (normalment, els temes amb presentacions
complexes són més lents).
• Que tingui un disseny adaptable a qualsevol dispositiu i sigui accessible.
• Que estigui optimitzat per al posicionament a cercadors (SEO).
La instal·lació d’un tema a Wordpress es fa des del menú Aparença / Temes. El
primer que es mostra són tots els temes que ja estan instal·lats. Per instal·lar un
tema del directori de Wordpress s’ha de clicar al botó Afegeix, que està situat a la
part superior de la pantalla. Es mostra una pàgina per cercar temes del directori
oficial de Wordpress. El filtre de característiques pot ser de gran ajuda per trobar la
plantilla que més s’ajusti al projecte (vegeu la figura 2.18). Quan se situa el cursor
a sobre d’un dels temes apareixen les opcions de previsualització (per comprovar
les configuracions que ofereix) i instal·lació. Un cop s’ha instal·lat el tema cal
activar-lo perquè sigui el tema que s’utilitzi per al lloc web.
Per instal·lar un tema que no formi part del directori oficial cal descarregar-lo (un
fitxer comprimit en format .zip); pujar-lo a Wordpress des del botó Penja el tema,
situat a la part superior de la pantalla de temes i, un cop pujat, seleccionar l’opció
d’instal·lació. Un cop instal·lat apareixerà l’opció per activar-lo.
La personalització d’un tema es fa des del menú Aparença / Personalitza. Les
opcions de personalització varien en funció del tema escollit, però normalment
tots els temes permeten modificar les següents característiques:

• Títol del lloc i descripció
• Colors
• Imatge de capçalera
• Menú de navegació
• Ginys
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Figu ra 2. 18 . Opcions per filtrar temes a Wordpress

La figura 2.19 mostra un exemple de les opcions de personalització d’un tema
a Wordpress. A la pantalla de personalització del tema es pot previsualitzar a
l’instant l’efecte de la modificació. Per validar els canvis cal clicar al botó Desa
i publica. Els botons situats a la part inferior esquerra permeten la selecció de
diferents tipus de pantalla per a la previsualització.
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F igu r a 2. 1 9 . Opcions de personalització del tema //Intergalactic// de Wordpress

2.8.2 Creació del menú de navegació
Hi ha temes que per defecte construeixen el menú de navegació a partir de l’estructura jeràrquica de pàgines publicades. De vegades, però, pot interessar tenir
un menú de navegació personalitzat o hi pot haver temes que no el construeixin
per defecte o que en requereixin més d’un.
Per crear un menú de navegació cal anar a l’opció del menú Aparença / Menús i
seleccionar l’opció Crea un menú nou. El següent pas és donar un nom al menú i
clicar al botó Crea menú (vegeu la figura 2.20).
F igu r a 2. 2 0 . Pantalla per crear un menú a Wordpress

La figura 2.21 mostra la pantalla d’edició del menú. Els elements que es poden
afegir es troben a la part esquerra de la pantalla i són pàgines, entrades, enllaços
personalitzats (per a webs externs) i categories. Per afegir qualsevol d’aquests
elements al menú només cal seleccionar-lo i clicar al botó Afegeix al menú. A la
part dreta de la pantalla apareix l’element afegit. Per moure un element es clica,
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s’arrossega i es deixa anar a la posició que es vulgui. Finalment, abans de sortir, cal
clicar al botó Desa el menú. Per eliminar un element del menú s’ha de desplegar
clicant el triangle a la dreta de l’objecte i seleccionar Suprimeix.
Fi g ura 2 .21 . Pantalla d’edició d’un menú a Wordpress

Hi ha temes que poden tenir més d’un menú en diferents zones de la pàgina. A la
pestanya Gestiona les ubicacions s’escull quin menú es mostra en cada zona.

2.8.3 Extensions i ginys
Les extensions o plugins són petits programes que permeten ampliar funcionalitats a Wordpress. Per gestionar les extensions i afegir-ne de noves cal anar a l’opció
del menú Extensions.
En la figura 2.22 podeu observar la pantalla de gestió d’extensions. Per a cada
extensió instal·lada hi ha les opcions d’activar, editar, suprimir, actualitzar (si
la versió instal·lada és obsoleta) i desactivar (només disponible si l’extensió és
activa). Hi ha extensions que ofereixen opcions de configuració pròpies, i per això
de vegades apareixen com un element del menú de Wordpress.

Disseny i creació d'un web empresarial

Màrqueting digital

68

Disseny i creació d'un web empresarial

Fi gur a 2 .2 2. Pantalla del gestor d’extensions de Wordpress

Des del menú Extensions / Afegeix es poden instal·lar noves extensions. En la
pantalla apareixen les que formen part del directori d’extensions de Wordpress
(wordpress.org/plugins), i per instal·lar-ne una només cal clicar al botó Instal·la
ara. Si es vol instal·lar una extensió de tercers (que no es trobi al directori
de Wordpress) cal clicar al botó Penja l’extensió, pujar el fitxer comprimit i
instal·lar-la. Un cop instal·lada, l’extensió s’ha d’activar i, si ho requereix, s’ha
de configurar.
Tot i que les extensions que s’instal·len en un lloc web poden ser molt particulars
per a cada cas, n’hi ha algunes a tenir en compte:
• All in one SEO pack (bit.ly/2yuPlWi). Optimització per a cercadors.
• Google Analytics (bit.ly/2CC7Bjt). Integra Google Analytics.
• Contact Form 7 (bit.ly/1mvhTBu). Creació de formularis de contacte.
Els ginys o widgets són aplicacions senzilles, en forma de mòduls, que donen
informació o accés ràpid a apartats o funcions del lloc web. Alguns ginys estan
inclosos en les extensions, és a dir, quan s’instal·la i s’activa una extensió també
s’habilita el giny que porta associat. Els ginys es poden col·locar en diferents àrees
de la pàgina web. Les àrees disponibles per afegir ginys dependran del tema actiu
per al lloc web, ja que és el tema el que marca l’estructura de la pàgina.
Des del menú Aparença / Ginys accedim a una pantalla que permet la col·locació
dels ginys disponibles a l’àrea de la pàgina que es vulgui. Només cal seleccionar
el giny, arrossegar-lo i deixar-lo anar al lloc desitjat. Per treure un giny d’una àrea
cal fer el mateix però arrossegant-lo i deixant-lo anar fora de l’àrea. La figura 2.23
mostra la pantalla Ginys; en aquest cas, l’única àrea disponible per a la col·locació
de ginys és la barra lateral o sidebar.
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Figur a 2. 23. Pantalla de ginys a Wordpress

2.8.4 Gestió d’usuaris

Un dels avantatges dels sistemes de gestió de continguts, i per tant també de
Wordpress, és que són multiusuari. És a dir, permeten crear diferents usuaris
amb accés al panell d’administració (back-end). Cada usuari té assignat un rol
que porta associats una sèrie de permisos dins de la part d’administració del web.
D’aquesta manera es pot donar accés als usuaris en funció de les tasques de les
quals són responsables.
L’opció del menú Usuaris mostra un llistat amb tots els usuaris del lloc web. Per
editar el perfil d’un usuari cal clicar sobre el seu nom. A continuació apareix una
pantalla amb tots els camps del perfil que es poden modificar, com per exemple
nom, correu electrònic, contrasenya i rol.
Per crear un usuari cal seleccionar el menú Usuaris / Afegeix. Apareixerà la
pantalla que mostra la figura 2.24. Cal omplir els camps marcats com a necessaris
(nom d’usuari i correu electrònic), definir una contrasenya i assignar un rol.
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Fig u ra 2 . 2 4 . Pantalla de creació d’usuari a Wordpress

Els rols que ofereix Wordpress són:
• Subscriptor: és un usuari que s’ha registrat al web. Té permís per escriure
comentaris utilitzant el seu compte. Per a la resta és com un visitant anònim.
• Col·laborador: pot crear entrades, però han de ser aprovades per l’administrador.
• Autor: pot editar, publicar i eliminar les seves pròpies entrades sense que
l’administrador ho hagi de validar.
• Editor: té tots els permisos d’un autor, als quals s’hi afegeix l’edició i
eliminació d’entrades i pàgines creades per qualsevol usuari. Aquest tipus
d’usuari també pot gestionar categories, etiquetes i comentaris.
• Administrador: té accés a totes les opcions de configuració, tant del
contingut com del lloc web. Té permisos per a totes les accions.
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3. Planificació i desenvolupament d’un projecte web centrat en
l’usuari

A l’hora planificar i iniciar el desenvolupament d’un lloc web cal tenir presents i
analitzar els objectius que se cerquen, els continguts que s’hi presentaran i a quin
perfil de públic es dirigirà. Cal escollir un disseny i una organització de continguts
que aconsegueixin aportar a l’usuari una experiència satisfactòria, que facilitin
la navegació al llarg del web i que alhora tinguin en compte la diversitat funcional
i tecnològica del públic. Amb tot això s’acaba definint un prototip sobre el qual
es basarà el desenvolupament final del web.
Quan el lloc web ja està a punt cal publicar-lo perquè sigui accessible arreu i
assegurar la utilització de totes les eines de promoció i posicionament per fer-lo
visible als cercadors.
Cal prestar atenció sempre al manteniment del lloc, tant pel que fa als continguts
com a l’actualització, perquè sigui accessible a noves tecnologies.

3.1 Fases de desenvolupament d’un projecte web
El procés de desenvolupament d’un projecte web es porta a terme en diferents fases
per tal d’assegurar-ne l’èxit. Les fases estàndard de creació d’un lloc web acostumen a ser planificació, disseny, desenvolupament, publicació i manteniment.
En cadascuna d’aquestes fases s’executen unes tasques concretes de manera
iterativa, entenent així que una fase no comença fins que no ha acabat l’anterior;
no obstant això, en funció de l’envergadura del projecte es posa més èmfasi en una
fase que en una altra.

3.1.1 Planificació
Quan iniciem un projecte per a la creació d’un nou lloc web, abans d’iniciar
qualsevol disseny és important tenir presents una sèrie de factors, com són:
• L’objectiu per al qual es crea aquest lloc web.
• Els usuaris i les seves necessitats.
• El contingut que s’hi vol publicar.
• El nom del lloc web: comprovar que el domini està lliure i registrar-lo.
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• La competència: investigar llocs similars.
Cal definir l’objectiu que es vol aconseguir amb la pàgina web per així poder
plantejar un disseny adequat i adaptat a les necessitats.
És important saber quins continguts s’hi volen publicar per adaptar el disseny al
contingut i no a l’inrevés. Tampoc és necessari tenir ja tots els textos i les imatges,
però sí una idea clara del que s’ha de publicar.
També és interessant estudiar altres llocs web similars i com estan posicionats.
Això ens ajudarà a recollir idees per fer el disseny posterior.
En definitiva, aquesta fase està centrada en la recollida de dades i en l’anàlisi de
la informació a incloure en funció dels objectius i dels usuaris finals, així com
també de tots aquells requeriments tècnics per a la interfície o front-end i per al
back-end, com ara llenguatges i aplicacions de desenvolupament.

3.1.2 Disseny
En aquesta fase cal establir els criteris de disseny i el model d’interfície.
En primer lloc, cal clarificar i estructurar visualment com s’organitza el contingut
de cada pàgina que formarà part del lloc web. Per a això també serà necessari
establir l’ordre de prioritat dels continguts i identificar els missatges més
importants que compondran cada pàgina, amb independència del dispositiu en
el qual es visualitzi la web.
Posteriorment, s’hi inclourà tot allò que permeti visualitzar l’estructura de la
informació, és a dir, els colors que s’utilitzaran, els diferents tipus de lletra, les
imatges de fons, els formularis, els botons...
En finalitzar aquesta fase s’ha d’obtenir un prototip on es pugui visualitzar
correctament la interfície de totes les pàgines del lloc web en els diferents tipus
de dispositius (ordinadors, tauletes, mòbils) i que permeti avaluar-ne la usabilitat,
l’accessibilitat i la navegabilitat.

3.1.3 Desenvolupament

’Content Management
System’, CMS
Són plataformes de software que
permeten desenvolupar un lloc
web destinat a la gestió de
continguts des d’un panell
d’administració.

Quan ja es disposa del disseny comença la fase de desenvolupament. És quan es
codifica el lloc web i s’implementen les funcionalitats que ha d’oferir.
Cal destacar que aquesta fase es pot fer des de zero, utilitzant una plantilla, o bé
emprant un CMS. En tot cas, es parteix del disseny del prototip obtingut en la
fase de disseny, i en funció de la definició d’aquest és possible que ja es disposi
de la plantilla de la web amb HTML5; si no fos així, s’hauria de fer. Llavors
s’hi incorporen els diferents estils en CSS3 que s’hagin determinat al final de
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la fase anterior i es desenvolupa el codi dels elements interactius, generalment
en JavaScript. També es creen altres components necessaris per al projecte. Per
exemple, un blog, zones de registre d’usuaris, una botiga online o altres tipus de
components, segons els requeriments del web.
Finalment, també cal comprovar la visualització del lloc web en diferents navegadors i dispositius mòbils.

3.1.4 Publicació
Allotjament web, ’hosting’

Una vegada comprovat que tot funciona correctament, s’ha de publicar el lloc
web. Per a això cal pujar-lo al servidor on estigui allotjat el domini registrat.
Usualment, el nom del domini del lloc web ja s’ha registrat en la fase de
planificació, i per al seu allotjament es pot optar per algun servei de hosting. Hi ha
diverses empreses que l’ofereixen, com poden ser dinahosting.com, cdmon.com o
dondominio.com.
Finalment, s’ha de revisar que el lloc web sigui visible als principals cercadors,
i també pot resultar interessant instal·lar l’eina de seguiment estadístic Google
Analytics per obtenir informes per fer-ne el seguiment.

3.1.5 Manteniment
Cal que entenguem el lloc web com una cosa “viva”, que segueix creixent i
canviant al llarg del temps. Així, cal que s’efectuï el manteniment del lloc web
per adaptar-lo a noves tecnologies o afegir-hi i modificar-ne funcionalitats.
En conseqüència, entenem que el procés de creació d’un lloc web no s’acaba mai,
ja que sempre caldrà actualitzar-ne continguts i revisar que els seus components
són els adients.

3.2 Elaboració d’un prototip web
La fase de disseny d’un projecte web correspon a l’elaboració d’un esbós del
que seria la interfície del web, que es pot dur a terme mitjançant la creació d’un
prototip.
Un prototip és una representació limitada d’un lloc web que permet a les
parts (clients i desenvolupadors) explorar i provar-ne l’ús.
De manera general, els passos a seguir per fer un prototip són:

Servei que ofereix al client un
espai en uns servidors amb
connexions permanents fiables
per poder publicar-hi un lloc web
i que estigui disponible a
Internet. També inclou altres
serveis, com ara correu
electrònic, bases de dades...
Vegeu el punt “Allotjament
web i nom de domini” de
l’apartat “Estructura i
creació de pàgines web”
d’aquest mateix mòdul.
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1. Obtenir la inspiració.
2. Crear un esbós o wireframe.
3. Crear una maqueta o mockup.
4. Elaborar el prototip.
En funció del tipus de projecte es pot obviar algun pas o insistir més en un altre.
Cal destacar que el prototip final que s’obtindrà no necessàriament serà un disseny
acabat, sinó un document de treball.

3.2.1 Pas 1: obtenir la inspiració
En la fase inicial de disseny del lloc web cal una tasca de “pluja d’idees” per
part del dissenyador (i, si s’escau, del sol·licitant del lloc web) per tal d’esbrinar i
planificar quins elements hi han d’aparèixer. Per això caldrà començar deixant via
lliure a la imaginació i jugar amb els diferents elements de disseny que en poden
formar part, com per exemple si hi han d’aparèixer menús i de quina manera, quina
informació es vol que aparegui a la part central o la temàtica de les imatges que
s’hi volen incloure.
D’aquesta manera, el procés de creació de l’esbós inicial no té un treball conceptual ni tècnic; prevalen la creativitat, l’experiència, l’habilitat i, en moltes ocasions,
els gustos subjectius del dissenyador.
En definitiva, l’esbós ha de reflectir les idees generals sobre el projecte i, per tant,
ha de poder respondre qüestions com:
• Quins són els objectius finals del web?
• A quin públic va dirigit?
• Quin servei es vol oferir?
• Quins són els elements més característics, com ara logotips i informació de
contacte, i on es posaran?
• On serà la zona de navegació?
• Tindrà serveis de xarxes socials? Quines?
• Quines seran les àrees amb continguts?
L’elaboració de l’esbós no requereix necessàriament de cap eina informàtica, fins i
tot s’acostuma a fer-lo amb llapis i paper i s’hi plasmen les idees de com es vol que
sigui el lloc web. Així doncs, és una primera representació de la distribució dels
elements que ha de contenir. També s’hi poden incloure anotacions als laterals o
petits comentaris amb una mica d’informació sobre el que es vol fer.
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3.2.2 Pas 2: crear l’esbós o ’wireframe’
El següent pas en la creació d’un lloc web és la realització formal amb eines
informàtiques de l’esbós elaborat en la fase anterior, que s’anomena wireframe.

Un wireframe és una il·lustració de la interfície d’un document web que se
centra en l’assignació de l’espai i la priorització del contingut, així com en
les funcionalitats disponibles i en els comportaments desitjats.
Així doncs, els wireframes ajuden, entre altres coses, a:

• Donar prioritat als continguts determinant la quantitat i la localització de
l’espai que se’ls ha d’assignar.

• Determinar la funcionalitat prevista de la interfície del web.

• Clarificar els espais i les formes de visualització de determinats tipus de
continguts sobre la interfície d’usuari.

• Mostrar les connexions entre pàgines.

És per aquest motiu que els wireframes no tenen estil tipogràfic, color o imatges,
ja que el seu principal objectiu és establir la funcionalitat, el comportament i la
jerarquia dels continguts.
Així que primer caldrà estructurar la informació en caixes i jerarquitzar els
continguts. Llavors caldrà establir l’ordre de la informació que es vol presentar
als usuaris que accedeixin al lloc web.
D’aquesta manera, l’estructura bàsica més comú és dividir la pàgina en tres zones:
capçalera, cos i peu. Així doncs, en primer lloc cal situar els continguts de dalt a
baix, i en segon lloc, d’esquerra a dreta.
En la figura 3.1 podeu veure una proposta de wireframe per a la pàgina principal
d’una companyia d’aviació.
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Fig u ra 3 . 1 . ’Wireframe’ per a la pàgina d’entrada d’una companyia d’aviació

Per fer aquest ’wireframe’ s’ha utilitzat l’eina en línia Gliffy.

Existeixen multitud d’eines en línia gratuïtes o de pagament per fer wireframes,
com poden ser:
• Gliffy: disponible a www.gliffy.com
• Cacoo: disponible a cacoo.com
• Mockingbird: disponible a gomockingbird.com
• Lumzy: disponible a www.lumzy.com
’Wireframes’ adaptatius o responsius

’Mobile first’
Consisteix a dissenyar el lloc
web pensant primer en els
dispositius mòbils, ja que són
més petits. Així, per exemple, si
es pensa en un disseny per a un
mòbil resumirem l’article que
volem explicar per aconseguir-ne
una versió optimitzada.

Avui dia, l’accés a qualsevol lloc web es fa tant des d’un ordinador o un telèfon
mòbil com des d’una tauleta, i per aquest motiu cal definir l’estructura i l’ordre
dels continguts per a múltiples mides i resolucions de pantalla.
Molts autors apunten que per crear un wireframe adaptatiu convé començar pel
telèfon mòbil, mobile first. D’aquesta manera es garanteix que el contingut
pot servir en els dispositius més petits i després ja s’anirà ampliant el disseny
progressivament.
Per desenvolupar un disseny mobile first cal deixar de banda algunes idees
comunes que s’apliquen al disseny per a ordinadors, ja que en una pàgina web
per a mòbil en realitat hi ha dues parts importants, la capçalera i el peu de pàgina,
les quals hauran d’incloure les opcions de navegació més importants.
D’aquesta manera, el disseny per a mòbils sovint tindrà una sola columna, fet que
també provoca una visualització lineal dels continguts i característiques del lloc
web.
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En la figura 3.2 podeu veure un exemple de wireframe responsive per a la pàgina
principal d’una companyia d’aviació.
Fig u ra 3. 2. ’Wireframe’ per a la pàgina d’entrada d’una companyia d’aviació

A l’esquerra veiem el ’wireframe’ per a un ordinador i a la dreta el mateix per a un mòbil.

Mapes de navegació

Una de les tasques principals en el moment de dissenyar un lloc web és l’elecció
dels continguts, i per això cal crear el que es diu un mapa del lloc, és a dir, una
llista de pàgines web estructurades amb una arquitectura d’enllaços adequada
per a una correcta navegació de l’usuari i un millor posicionament en els motors
de cerca.

Als wireframes es defineixen els mapes de navegació que proporcionen una
representació esquemàtica de les pàgines que formen el lloc web i mostren
des de quina pàgina o pàgines es pot accedir a les altres.
Existeixen sis tipus de mapes de navegació:
• Navegació lineal: permet que l’usuari rebi la informació en l’odre adequat,
únicament amb les opcions d’anar endavant o endarrere. En la figura 3.3
podeu apreciar l’esquema que descriu aquest tipus de navegació:
Fig ura 3 .3. Mapa de navegació lineal

Representació del tipus de navegació lineal
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• Navegació lineal en estrella: sistema de navegació similar al lineal, però es
va i es torna a l’inici. En la figura 3.4 podeu apreciar l’esquema que descriu
aquest tipus de navegació:

F i g ura 3 . 4 . Mapa de navegació en estrella

Representació del tipus de navegació en estrella

• Navegació jeràrquica o d’arbre: aquest sistema comença per una pàgina
principal en la qual es presenten diverses opcions que permeten anar
visualitzant pàgines especifiques. En la figura 3.5 podeu apreciar l’esquema
que descriu aquest tipus de navegació:

F i g ura 3 . 5 . Mapa de navegació jeràrquica

Representació del tipus de navegació jeràrquica

• Navegació no lineal: permet marcar un camí general de navegació, però
dóna cabuda a petites variacions. En la figura 3.6 podeu apreciar l’esquema
que descriu aquest tipus de navegació:
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Figur a 3 . 6 . Mapa de navegació no lineal

Representació del tipus de navegació no lineal

• Navegació composta: la navegació composta és la que inclou diferents
sistemes de navegació. En la figura 3.7 podeu apreciar l’esquema que
descriu aquest tipus de navegació.

Fi gu ra 3 . 7 . Mapa de navegació composta

Representació del tipus de navegació composta

• Navegació múltiple: aquesta estructura de navegació permet que cada
pàgina estigui vinculada a totes les altres. En la figura 3.8 podeu apreciar
l’esquema que descriu aquest tipus de navegació:
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Fig u ra 3 . 8 . Mapa de navegació múltiple

Representació del tipus de navegació múltiple

Els mapes de navegació sovint s’incorporen també com una funcionalitat més per
a l’usuari de la pàgina web. Així, l’usuari disposa de tots els enllaços a qualsevol
pàgina del lloc web des d’un mateix punt.
Vegeu en la figura 3.9 el mapa web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya
(XTEC):
F igu r a 3. 9 . Mapa web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC)

Font: xtec.gencat.cat/ca/MapaWeb/

3.2.3 Pas 3: crear la maqueta o ’mockup’
Una vegada es té clara l’estructura dels elements que apareixeran a la interfície web
cal fer el que s’anomena maqueta o mockup, que servirà per demostrar i provar el
disseny.
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La maqueta o mockup és una composició gràfica completa que utilitza el
wireframe com a plantilla i introdueix tots els elements gràfics i visuals.
El mockup ha de ser un mitjà per representar l’aparença del web i mostrar els
fonaments de la seva funcionalitat, i inclou els detalls visuals com són els colors,
la tipografia, les icones, les imatges... En observar un mockup s’ha de tenir una
idea de com es veurà el web final i una idea aproximada de com funciona.
Podeu veure un exemple de mockup en la figura 3.10:
Fig u ra 3. 10 . ’Mockup’ per a la pàgina d’entrada d’una companyia d’aviació

Per a la realització del ’mockup’ s’ha utilitzat l’eina en línia moqups.com

Existeixen moltes eines que permeten crear mockups. De fet, podem usar
qualsevol programa de dibuix, ja sigui vectorial, com Illustrator o Inkscape, o
programes més orientats al retoc d’imatges, com Gimp o Photoshop.
Però també hi ha diverses eines específiques per a aquesta finalitat, algunes fins i
tot en línia, que permeten fer el disseny de maquetació, com són:
• Balsamiq: ofereix una versió per descarregar i una versió en línia. Disponible a balsamiq.com
• Gomockingbird: eina en línia disponible a gomockingbird.com
• Hotgloo: eina en línia disponible a www.hotgloo.com
• Invisionapp: eina en línia disponible a www.invisionapp.com
• Mockflow: eina en línia disponible a mockflow.com
• Moqups.com: eina en línia disponible a moqups.com
Interpretació de guies d’estil. Elements

Una de les formes d’assegurar-se que tot l’equip de projecte estigui en sintonia en
el moment de dissenyar les diferents parts del lloc web és crear una documentació
de disseny o una guia d’estils.
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Una guia d’estils és una col·lecció d’elements predissenyats i regles que els
dissenyadors i desenvolupadors web han de seguir per assegurar-se que totes
les parts del lloc web siguin consistents i cohesionades.
Definir una guia d’estils és molt important quan diversos dissenyadors treballen
conjuntament per tal d’assegurar-se que no s’interpretin malament els estils que
s’han de seguir o que no es canviïn.
Per crear una guia d’estils cal definir la tipografia, la paleta de colors, les imatges
i els botons.

3.2.4 Pas 4: elaborar el prototip
El prototip es duu a terme per avaluar la navegació i la interacció amb l’usuari, i
serveix per definir aspectes que no han quedat reflectits en el wireframe o en el
mockup.
Un prototip és una representació amb tots els detalls de la interfície i ens
serveix com a model de comportament del sistema.
D’aquesta manera, els prototips són navegables i serveixen per testejar elements
d’interacció, com la validació dels formularis, les icones, els botons o qualsevol
element amb què l’usuari final interactuï. Així doncs, a través de la seva creació es
poden identificar i solucionar problemes sobre l’experiència d’usuari (UX) (vegeu
la figura 3.11).
Fig u ra 3 . 1 1 . Visualització del prototip al navegador

Pàgina d’inici del prototip

Màrqueting digital

83

En definitiva, un prototip és una primera implementació amb HTML i CSS basada
en el mockup realitzat, en el qual es poden visualitzar tots els elements encara que
alguns no funcionin. Per exemple, en un lloc web que ofereixi un formulari per
donar-se d’alta al sistema o per validar-s’hi, el prototip ha de mostrar el formulari
encara que aquest no s’enviï a cap lloc o no estigui implementada la funcionalitat
que ha de recollir les dades.

3.3 Plantilles web
L’elaboració d’un prototip i la següent fase de desenvolupament es pot dur a terme
mitjançant el que s’anomena una plantilla web. Amb la seva utilització s’agilitza
el procés de creació de la interfície oferint, si més no, un punt de partida o una
idea aproximada del disseny que es vol aconseguir.
Una plantilla web és un conjunt de documents web predissenyats que
es poden utilitzar per inserir contingut i imatges per així desenvolupar la
interfície del lloc web.
El principal avantatge de la utilització d’una plantilla és que permet reduir
considerablement el temps de desenvolupament i, en conseqüència, el seu cost.
Tot i això, cal avaluar si la seva utilització és apropiada, ja que en ocasions no
permet un disseny i una maquetació del lloc personalitzats. Per a això, una vegada
més, l’opció a triar per desenvolupar un lloc web estarà força condicionada no tan
sols per les eines a fer servir, sinó per l’objectiu del web i per l’usuari final a qui
va dirigit.

3.3.1 Criteris per triar una plantilla
A l’hora d’escollir una plantilla per al lloc web és important tenir en compte
algunes consideracions:
• El disseny ha de reflectir el que s’està intentant comunicar, és a dir,
l’ànima del tipus de projecte o negoci que representi, ja que no és el mateix
si el lloc web s’ha de destinar a una pàgina corporativa, una botiga virtual,
un blog o una galeria d’imatges. Per tant, cal comprovar que el disseny de
la plantilla s’hi adigui.
• El disseny de la plantilla ha de ser adaptable a diferents tipus de dispositius.
• Cal comprovar que estigui optimitzada per al posicionament SEO. Si
més no, que no tingui algun error que impedeixi aparèixer als primers
resultats dels cercadors, com poden ser menús duplicats, etiquetes HTML
inventades...
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• Depenent del públic al qual es vulgui destinar el lloc web, pot ser interessant
que la plantilla ofereixi suport per a diferents idiomes.
• També cal assegurar-se que la plantilla sigui compatible amb la majoria
de navegadors, perquè tothom pugui visitar el lloc web.

Cal remarcar que algunes
plantilles són gratuïtes i
d’altres de pagament.

• Cal no descuidar la usabilitat de la plantilla, el seu temps de càrrega i la
facilitat a l’hora de modificar-la.
Per crear una plantilla es disposa de diverses eines informàtiques. Es poden obtenir
i descarregar plantilles de múltiples llocs web a:
• html5up.net
• templated.co
• www.zerotheme.com
També es poden obtenir plantilles per treballar amb els diferents frameworks, com
per exemple Bootstrap, a:
• startbootstrap.com
• wrapbootstrap.com/tag/seo
• themesseo.com/cat/bootstrap

3.4 Experiència d’usuari
UX és l’acrònim en anglès
d’User Experience,
experiència d’usuari. En
podeu trobar més
informació en l’enllaç
següent: goo.gl/WncqrL.

El concepte experiència d’usuari està agafant molta força darrerament en el món
del disseny de pàgines web. L’anomenat UX Design (disseny segons l’experiència
d’usuari) té com a objectiu crear interfícies que millorin la satisfacció dels usuaris
i fidelitzin l’accés a la pàgines web en qüestió.
L’experiència d’usuari (User Experience, UX) treballa tots els aspectes
relacionats amb la interacció i la percepció que té l’usuari amb una interfície
o dispositiu, i cerca els elements per fer positiva i agradable aquesta
experiència.
Exemple del concepte ’experiència d’usuari’ (UX)
En el següent vídeo veureu una explicació sobre què és el disseny d’UX i la seva
importància:

Màrqueting digital

85

https://www.youtube.com/embed/Ovj4hFxko7c?controls=1

Per poder aconseguir un disseny basat en l’experiència d’usuari cal conèixer molt
bé els usuaris reals (o els usuaris potencials) del web. Entre altres coses, caldrà
conèixer:
• Què necessiten.
• Què valoren del web.
• Quines habilitats tenen.
• Quins objectius tenen.
Però també és important conèixer una altra característica:
• Quines limitacions presenten.
Perquè un lloc web pugui oferir una bona experiència d’usuari ha de ser, des del
punt de vista de l’usuari:
• Útil: el conjunt del web ha de resultar útil a l’usuari, no hi ha d’haver res
superflu.
• Usable: cal garantir la facilitat d’ús del web.
• Atractiu: els continguts i el conjunt del web han de resultar atractius, per
això cal tenir en compte la imatge, la identitat i altres elements de disseny
emocional.
• Localitzable: s’ha de garantir la facilitat de navegació i que els usuaris
puguin trobar de forma senzilla allò que cerquen al lloc web.
• Accessible: cal garantir que tots els usuaris puguin accedir al contingut
independentment de les seves capacitats i dels mitjans que utilitzin.
• Creïble: els usuaris han de poder confiar en els continguts que ofereix el
web.
• Valuós: el lloc web ha de representar un valor afegit.
Una bona experiència d’usuari afavoreix la fidelització d’usuaris, el percentatge
de conversió d’usuaris a clients, l’augment del temps de navegació al web i la
millora la imatge de marca.
En l’experiència d’usuari hi intervenen l’arquitectura de la informació, la usabilitat, l’accessibilitat, el disseny gràfic i d’interacció i la psicologia cognitiva, entre
d’altres.
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3.4.1 Arquitectura de la informació

’Eye tracking’
L’eye tracking és una tècnica de
seguiment ocular que permet
conèixer els comportaments
visuals d’un usuari quan
visualitza un web.

Amb l’arquitectura de la informació es defineixen el disseny, l’organització de la
navegació i l’etiquetatge i els sistemes de cerca d’una pàgina web, amb l’objectiu
de facilitar als usuaris trobar la informació i gestionar-la de forma eficaç.
A l’hora de dissenyar com distribuir la informació en una pàgina web cal tenir en
compte la forma com llegim i també l’ordre de prioritat que donem a les diferents
zones de la pantalla. En els idiomes occidentals llegim d’esquerra a dreta i de dalt
a baix, creant un patró de “Z”; per tant, sembla una bona idea per estructurar els
continguts seguir aquest patró.
Tanmateix, en estudis de seguiment dels ulls en pàgines web (eye tracking web)
duts a terme per Jakob Nielsen i Kara Pernice (referència: bit.ly/2gEmKXu) s’ha
comprovat que les pàgines web on predomina la informació textual són recorregudes seguint un patró de “F”, posant més atenció a la zona superior esquerra. La
figura 3.12 i la figura 3.13 mostren el patrons “Z” i “F”, respectivament:
F igu ra 3 .1 2 . Patró Z

Font: webdesign.tutsplus.com

F igu ra 3 .1 3 . Patró F

Font: webdesign.tutsplus.com
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De fet, quan un usuari visita una pàgina web, hi ha una sèrie de zones on espera
trobar un tipus d’informació o un element determinat. Això és fruit de patrons
comuns en els dissenys web que al llarg dels anys han esdevingut estàndards.
La figura 3.14 mostra les zones on s’esperen trobar els elements més comuns en
pàgines web:
F ig ur a 3 . 1 4. Posició esperada dels diferents elements en una pàgina web

Mapes de calor
Els mapes de calor són una altra tècnica que permet saber quines àrees de la pàgina web
reben més atenció per part dels usuaris. Aquesta informació s’aconsegueix detectant els
clics que es fan a la pàgina, o les zones per on es mou el ratolí, o com és el desplaçament
vertical (scroll). La figura 3.15 mostra un exemple de mapa de calor en què les zones
vermelles són les de més activitat i les zones blaves les de menys:

Fig ur a 3.1 5. Mapa de calor

Font: webdesign.tutsplus.com

L’organització de l’estructura de navegació d’un lloc web ha d’ajudar l’usuari a
crear-se un model mental de com està organitzat el contingut. Les estructures
bàsiques que s’utilitzen per organitzar la navegació en un lloc web són: seqüencials
(mapa de navegació lineal), jeràrquiques (mapa de navegació jeràrquic o d’arbre),
o hipertextuals o tipus web (mapa de navegació múltiple).

Vegeu el punt “Mapes de
navegació” d’aquest
mateix apartat.
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Per ajudar l’usuari a trobar la informació dins d’un lloc web cal utilitzar un
vocabulari controlat (que no variï) en les categories principals de contingut, i
assegurar-se que els continguts similars utilitzen el mateix etiquetatge en tot el
lloc web. El terme etiqueta significa un node d’informació, és a dir, una secció,
una categoria, una pàgina, un document... S’ha de procurar que l’etiquetatge sigui
comprensible per als usuaris del lloc i que reflecteixi el contingut. Les diferents
etiquetes que s’utilitzen per organitzar la informació són:
• Els enllaços contextuals: són enllaços que es troben dins del contingut
textual i que apunten a un altre lloc.
• Els títols: donen informació sobre el contingut que precedeixen.
• Les opcions dels menús de navegació: han de ser etiquetes curtes i clares,
i cal que siguin representatives del contingut.

3.4.2 Usabilitat
Habitualment s’accedeix a Internet per fer una gran diversitat d’accions, com ara
consultar les notícies del dia, comprar, cercar informacions concretes d’algun tema
d’interès o establir comunicació amb altres persones (a través de xarxes socials,
correu electrònic...).
En moltes ocasions, aquest accés es fa en uns determinats webs que ofereixen
no tan sols els continguts que se cerquen, sinó que mostren la informació d’una
manera organitzada i visual que fa que sigui fàcil trobar allò que es busca.
Dissenyar el web de manera que sigui atractiu, útil i que s’ajusti a les necessitats
de l’usuari final no és gens fàcil, i és aquí on entren els conceptes de web amigable
o usable.
Aquests conceptes, referint-se a una interfície gràfica web, tenen moltes accepcions. Són termes que poden tenir interpretacions subjectives i, de fet, un web pot
ser molt agradable per a unes persones i molt poc per a unes altres.

ISO és l’acrònim en anglès
d’International Organization
for Standardization, és a dir,
Organització Internacional
per a l’Estandardització.

No obstant això, caldrà definir uns criteris estàndard a l’hora de desenvolupar
una interfície web i marcar uns principis bàsics sobre els quals establir un punt de
partida a partir del qual començar a dissenyar.
Existeixen dues normes ISO que han tractat aquest concepte d’usabilitat i que
defineixen uns estàndards mínims de disseny: la norma ISO/IEC 9126-1 i la norma
ISO/IEC 9241-11.

Concepte d’usabilitat web

En termes generals, la usabilitat consisteix a aconseguir que un producte o una
interfície siguin utilitzables.
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En l’àmbit internacional, usability està definit en anglès com la facilitat d’ús
i d’aprenentatge dels productes i/o sistemes. És a dir, el terme indica el grau
de facilitat amb el qual un usuari pot fer servir una eina, un producte o una
interfície concreta.
Aquesta definició requereix tenir en compte molts matisos per poder definir o
entendre el significat de facilitat d’ús. Però hi ha molts altres termes que també
hi estan relacionats, termes com efectivitat, eficiència i satisfacció de l’usuari.
Aquests conceptes varien l’apreciació en funció de si estan afectats pels usuaris, els
seus objectius o les seves expectatives i per la situació d’ús de l’eina, el producte,
l’aplicació informàtica o la pàgina web.
A partir del següent exemple, corresponent a una interfície parcial d’una pàgina
web, es pot veure un cas que ajudarà a entendre millor quan una interfície és o no
usable. En la figura 3.16, en la figura 3.17 i en la figura 3.18 es mostra un diàleg
que es pot donar quan es vol enviar un correu amb documents adjunts. Una vegada
s’ha adjuntat un document, una finestra mostra un diàleg que demana si es volen
adjuntar més arxius.
A continuació es valoren tres possibles interfícies amb les quals l’usuari ha
d’interaccionar. En la figura 3.16 es pot veure una interfície que es pot considerar
amb una usabilitat no gaire bona:
F ig ur a 3 . 1 6. Usabilitat incorrecta. Aquest diàleg no ens mostra les
opcions de manera clara i imparcial

Hi ha una pregunta a la qual l’usuari ha de contestar seleccionant l’opció que
convingui entre les tres possibles. Hi ha tres botons de resposta que són a
l’esquerra, ben alineats, però amb un ordre que costa una mica d’entendre. La
pregunta tampoc no dóna gaire informació. No quedar clar què succeirà si no
es dóna resposta, és a dir, si s’escull l’opció de cancel·lar. De tota manera, un
usuari amb coneixements mínims d’informàtica podria interactuar amb aquesta
interfície.
En la figura 3.17 es mostra una interfície amb una usabilitat correcta:
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F igu ra 3. 1 7 . Usabilitat correcta. Aquest diàleg mostra una usabilitat
acceptable

La figura 3.17 mostra una imatge que alerta igualment d’una situació de dubte per
a la pàgina web, com pot ser que, una vegada adjuntat un document, no sap si
l’usuari haurà acabat o voldrà adjuntar-n’hi més. La pregunta que trobem és força
més completa i comprensible. Les tres respostes possibles tenen una ubicació més
fàcil d’identificar, amb la més probable com a primera opció.
A la proposta de la figura 3.18 es mostra un diàleg per a la interacció d’un usuari
amb la pàgina web. Aquesta seria d’una usabilitat òptima:
F igu ra 3 . 18 . Usabilitat òptima. Aquest diàleg mostra les opcions d’una
manera molt clara i senzilla

En aquest cas hi ha hagut algunes evolucions més. En primer lloc, la imatge que
es mostra és més indicativa del tipus d’acció que es requerirà, i continua amb el
símbol d’alerta però indicant, amb la imatge com a metàfora dels documents, que
es tracta d’una possible operació de voler afegir més documents abans d’enviar
el correu. A més, els botons de resposta per a l’usuari no estan alineats, sinó
que tenen una distància irregular entre si, cercant un tipus de resposta per part de
l’usuari. També cal remarcar el fet que les paraules dels botons de resposta són
verbs que indiquen amb més claredat les opcions a l’hora de seleccionar-ne una.
Es pot intuir que en moltes ocasions el concepte d’usabilitat i la conclusió que un
web sigui considerat usable o no té una part subjectiva per part de l’usuari. No
obstant això, per tal de fer una anàlisi al més objectiva possible, es defineixen uns
estàndards que ajuden a prendre decisions.
Principis de la usabilitat web

El disseny d’una pàgina web és una tasca crítica en el procediment de desenvolupament. La pàgina ha de ser agradable per als usuaris i ha de complir els
requisits dels objectius per als quals està dissenyada. Quan es diu que un web ha
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de ser amigable es fa referència al fet que no ha de transmetre rebuig, sinó que
l’experiència d’accedir-hi i consultar-la ha de ser satisfactòria i ha de fer venir
ganes de tornar-la a visitar. Això implica que la usabilitat de la pàgina dissenyada
ha de ser bona.
Per aconseguir aquests objectius d’usabilitat òptima es poden trobar alguns
principis o consells que ajuden a aconseguir dissenyar webs amigables. L’any
1995, Jakob Nielsen va publicar el que va denominar “les regles generals o regles
heurístiques” de la usabilitat (vegeu la figura 3.19). Aquests principis o regles els
va elaborar a partir de l’estudi de pràcticament més de 250 problemes d’usabilitat
i estan enfocats cap a entorns i pàgines web.
Fig ur a 3 . 19 . Principis de Jakob Nielsen

Així, els principis de la usabilitat són:
• Ajuda i documentació. Poques pàgines web requereixen realment una
documentació o uns llocs d’ajuda exhaustius, però això no treu que s’hagi
d’oferir documentació o assistència als usuaris. Aquesta documentació ha
de ser senzilla i ràpida de trobar i ha d’estar pensada per a les tasques que
han de fer els usuaris, indicant de manera concisa i breu els passos a seguir
per portar a terme les diferents accions.
• Consistència i estàndards. Al llarg de totes les seccions o pàgines d’un
lloc web s’han de fer servir els mateixos estàndards, les mateixes metàfores
i els mateixos colors; en definitiva, cal donar consistència per afavorir
l’enteniment i l’aprenentatge per part de l’usuari final. Un lloc web on cada
pàgina tingui un color diferent per als enllaços havent d’avisar cada vegada
l’usuari del significat no tindria una bona usabilitat.
• Control i llibertat de l’usuari. Les funcions de Desfer i Refer han d’estar
presents per als usuaris en tot moment. Aquests es poden equivocar en
qualsevol situació i han de tenir la possibilitat de retrobar el camí correcte
de manera senzilla i ràpida. La possibilitat de tornar a la pàgina d’inici ha
de ser clara.
• Correspondència entre els continguts web i el món real. La informació
ha de mostrar-se de la manera més natural possible, de la manera més
semblant a la vida diària, seguint el mateix ordre i la mateixa estructura
que es faria servir si aquesta informació es donés a través d’un canal de
comunicació presencial. Cal fer servir el llenguatge dels usuaris, amb
paraules i frases que puguin reconèixer com a familiars.

Disseny i creació d'un web empresarial

Jakob Nielsen és considerat
el guru de la usabilitat en
entorns web, i ha publicat
més d’una desena de títols
de referència en aquest
camp.
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• Disseny minimalista. Si una informació no és rellevant no cal que sigui a
la pàgina web que s’està dissenyant. El mateix succeeix amb els elements
de disseny. Qualsevol contingut (text, imatges, elements multimèdia...) que
hi aparegui ha d’estar justificat.
• Prevenció d’errors. Els dissenys han de preveure els errors que poden
cometre els usuaris. D’aquesta manera, s’hi poden avançar i controlar o
intentar guiar les seves accions abans que arribin als possibles errors. Un
disseny cuidat que pugui evitar problemes als usuaris és millor que uns bons
missatges d’errors.
• Flexibilitat i eficiència. Els usuaris que poden accedir a una mateixa pàgina
web poden ser molt diversos, cosa que fa que aquesta hagi de ser flexible i
adaptar-se a totes les possibles necessitats. I, a la vegada, cal que sigui
eficient, possibilitant tant donar resposta ràpida a un usuari expert com oferir
solucions senzilles a un usuari novell.
• Reconeixement, diagnòstic i recuperació dels errors. Cal que els missatges d’error siguin clars i concisos. Han d’explicar de manera clara, i amb
un llenguatge senzill, què ha succeït i ajudar els usuaris donant possibles
vies de solució.
• Reconeixement abans que memòria. L’usuari no ha de tenir la necessitat
de recordar quines opcions ha d’escollir o on ha d’anar per trobar la
informació que necessita. El disseny de la pàgina web li ha de permetre
identificar els objectes i les opcions de manera clara i senzilla.
• Visibilitat de l’estat del sistema. L’usuari ha de poder conèixer l’estat del
sistema en tot moment, ja que la pàgina web ha d’anar-lo informant del que
està succeint. El temps de resposta ha de ser raonable i cal fer servir les
eines que permet la tecnologia per informar els usuaris de què fa el sistemai
del temps que trigarà a fer-ho.
Dues de les característiques més importants en la creació de llocs web són
l’estructura que li donarem i com serà la navegació que permetrem a través del
lloc. Totes dues han de ser consistents i intuïtives. També cal que oferim una bona
funcionalitat, que faci el que ha de fer en un temps raonable, de manera correcta
i amb certa facilitat. La interactivitat que oferim al lloc web també és important i
ha de tenir com a objectiu mantenir l’usuari informat en tot moment.

Anàlisi i verificació de la usabilitat

Per valorar la usabilitat d’una pàgina web existeixen diferents tècniques d’anàlisi
que es divideixen en dos tipus:
• Tècniques objectives: són aquelles que es poden executar de manera
automàtica, amb programari que ajuda a controlar i revisar la usabilitat d’un
lloc web. Entre aquestes tècniques hi trobem l’elaboració de mapes de calor.
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• Tècniques subjectives: consisteixen a recollir indicacions de les experiències dels usuaris a través de qüestionaris o test A/B.
Test A/B

Un aspecte important de la usabilitat d’una pàgina web és que es visualitzi i
funcioni correctament en els diferents dispositius i navegadors que existeixen.
Aquest fet ens porta a haver de verificar i validar el web desenvolupat en:

El test A/B consisteix a
desenvolupar i publicar dues
variants d’un mateix element;
per exemple, una pàgina web o la
seqüència cap a una conversió
(compra) per tal d’avaluar quina
és més efectiva per als objectius
marcats.

• Els diferents navegadors que existeixen o, com a mínim, els més comuns,
és a dir, aquells que abasteixin el percentatge més alt possible d’utilització.
Entre d’altres, Firefox, Google Chrome, Safari i Microsoft Edge. L’ús d’uns
o d’uns altres dependrà en alguns casos del sistema operatiu instal·lat. La
pàgina browsershots.org permet comprovar la visualització d’una pàgina
web en diferents navegadors.
• Els diferents dispositius des dels quals es podrà navegar per aquesta pàgina
web, com és el cas d’ordinadors, mòbils i tauletes. La bona visualització
o no d’un web en cadascun d’aquests dispositius és el que es treballa en el
que s’anomena disseny web adaptatiu o responsiu (Responsive Web Design,
RWD). La pàgina quirktools.com/screenfly permet simular la visualització
d’una pàgina web en diferents mides de pantalla i resolucions.
El disseny web adaptatiu o responsiu (Responsive Web Design, RWD) és
una tecnologia que té l’objectiu d’adaptar la interfície d’un web a qualsevol
tipus de dispositiu.
Per tant, ja es pot intuir que una de les primeres premisses per tal que un web sigui
usable és que estigui dissenyat seguint les pautes de l’RWD.
Els llocs web dissenyats sota els paràmetres d’RWD proporcionen beneficis quant
a millor posicionament a la xarxa (SEO), a banda d’altres com la simplificació de
continguts i l’eliminació de redundàncies, ja que no s’ha de dissenyar un web per
a cada dispositiu, sinó un d’únic que s’adapti a tot tipus de dispositius.
En general, hi ha alguns aspectes que permeten millorar la usabilitat d’un web
per tal d’adaptar-lo a dispositius mòbils, entre d’altres:
• Tenir cura de les barres de desplaçament horitzontals i verticals.
• Situar el contingut principal que sigui d’interès per a l’usuari al centre de
les pàgines web.
• Escollir una mida de la lletra adient (16 px o superior).
• Establir una distància suficient entre els elements clicables i interactius.
• No abusar d’elements que siguin difícilment visualitzables.
Molts d’aquests aspectes cal tenir-los en compte durant el disseny, sense oblidar
l’experiència d’usuari (UX).

SEO és l’acrònim de Search
Engine Optimization, una
disciplina que té l’objectiu
de millorar el posicionament
d’un web en els motors de
cerca.
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3.4.3 Accessibilitat
L’accessibilitat, en termes de web, fa referència al fet de facilitar l’accés universal als usuaris independentment de les seves capacitats físiques, sensorials
o intel·lectuals i de les característiques tècniques dels mitjans que utilitzin per
accedir-hi.
El W3C (World Word Web Consortium) té un grup de treball que s’encarrega de
desenvolupar les pautes per a l’accessibilitat al contingut web. Aquest grup és el
WAI (Web Accessibility Initiative/).
L’any 2008 es va publicar la segona versió de les pautes per a l’accessibilitat
a continguts web WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Aquestes
pautes s’organitzen en quatre principis:
• Perceptibilitat
• Operativitat
• Comprensibilitat
• Robustesa
En el principi de perceptibilitat es marquen pautes per assegurar que tots els
continguts i components de la pàgina web puguin ser captats per l’usuari. Per això
cal oferir alternatives textuals als continguts audiovisuals i facilitar la distinció dels
continguts usant la mida del text i el contrast, entre d’altres.
El principi d’operativitat vol assegurar que tots els components de la web es
puguin executar. Per això marca pautes perquè totes les funcions siguin accessibles
per teclat, perquè en continguts interactius es deixi el temps suficient per llegir les
informacions i s’evitin intermitències ràpides que puguin provocar convulsions
i perquè s’ofereixin ajudes a la navegació amb la utilització correcta d’etiquetes
HTML.
El principi de comprensibilitat vol assegurar que el text sigui llegible i entenedor
i que s’ofereixi ajuda als usuaris per tal d’evitar i corregir errors, per exemple amb
la inclusió de suggeriments.
El principi de robustesa vol assegurar la màxima compatibilitat dels continguts
amb les eines i tecnologies actuals i futures.
Eines d’anàlisi i d’avaluació de l’accessibilitat web

Per valorar si una determinada web està dissenyada sota els criteris d’accessibilitat
caldrà seguir un procés que consistirà en la revisió de la normativa que regeix els
principis d’accessibilitat, així com de les pautes, els criteris i les recomanacions,
fent servir eines i mètodes per analitzar i valorar el disseny accessible de la web.
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Hi ha eines informàtiques que permeten dur a terme una avaluació inicial, objectiva i automàtica que serveixi com a base per fer una avaluació d’accessibilitat
completa. També existeixen altres eines que faciliten l’avaluació manual i
permeten accedir i visualitzar de manera molt més clara com s’ha dissenyat i
programat la pàgina web.
Algunes d’aquestes eines són:
• Lectors de pantalla: programari que ofereix la possibilitat de llegir els
continguts d’una determinada pàgina web. Aquest tipus de programari no
només llegeix en veu alta els continguts de text, sinó que també pot explicar
altres continguts que no siguin en mode text. L’ús d’alguns d’aquests
lectors per part del dissenyador web permet avaluar l’accessibilitat al web
especialment per a aquelles persones amb algun tipus de discapacitat visual.
Alguns exemples d’aquests lectors són el complement per a Firefox Chirpy
2.0 (mzl.la/2EFWwAq) o el programari JAWS, acrònim de Job Access With
Speech (bit.ly/1yJkxuV).
• Eines d’anàlisi automàtica de l’accessibilitat web: permeten l’anàlisi
automàtica de l’accessibilitat al lloc web. El que fan aquestes eines és
analitzar el codi HTML a través del qual es poden avaluar moltes de les
pautes d’accessibilitat definides a les WCAG 2.0. Alguns exemples d’aquest
tipus d’aplicacions que s’ofereixen en línia són W3C HTML Validator
(validator.w3.org) o TAW (www.tawdis.net).
• Eines d’anàlisi de l’accessibilitat web des de dispositius mòbils: permeten l’anàlisi automàtica de l’accessibilitat a pàgines web des de dispositius
mòbils. Alguns exemples d’aquest tipus d’aplicacions que s’ofereixen en línia són TAW (www.tawdis.net) o mobiReady (ready.mobi). L’accessibilitat
des de dispositius mòbils també es pot consultar des d’alguns navegadors.
Al Chrome des de l’opció Inspecciona del menú contextual que apareix
en prémer el botó dret, es pot visualitzar un web tal com es mostraria en
diferents dispositius mòbils (botó Toggle device toolbar).
• Eines d’anàlisi d’accessibilitat web incorporades als navegadors: molts
navegadors permeten incorporar diferents complements, plugins o extensions que permeten dur a terme l’anàlisi d’accessibilitat web. Entre aquests es
poden trobar Accessibility Evaluation Toolbar, Firebug o WCAG Contrast
Checker, tots ells per a Firefox.

3.5 Promoció del lloc web: captació de trànsit
La promoció d’un lloc web és imprescindible per estar present al mercat actual.
L’objectiu principal de promocionar un lloc web és incrementar el nombre de
visites, és a dir, generar trànsit cap al web i que els visitants s’acabin convertint en
clients. Interessa, per tant, que aquest trànsit sigui de qualitat i que els visitants
realitzin algun tipus d’acció al web.

El trànsit web és la quantitat
de dades que s’envien i es
reben des d’un lloc web.

El linkbuilding també ajuda
a obtenir un millor
posicionament orgànic o
SEO.
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En funció dels objectius, els mètodes per a la captació de trànsit són variats, i
es pot:
• Utilitzar les xarxes socials.
• Donar d’alta el web en cercadors i directoris.
• Oferir contingut de qualitat i optimitzat (fent un bon ús de les paraules clau).
• Utilitzar campanyes de correu electrònic.
• Contractar publicitat en cercadors i xarxes socials.
• Aconseguir enllaços cap al web des d’altres webs de qualitat, també anomenat linkbuilding.
• Contactar amb influencers per fer màrqueting d’afiliació.
• Utilitzar estratègies de captació de trànsit en el món offline.
Quant al lloc web, per a la captació de trànsit s’han de considerar aspectes com
l’optimització del web per a cercadors (SEO) i l’experiència d’usuari de les
pàgines d’aterratge o landing pages.
Pàgina d’aterratge o
’landing page’
És aquella pàgina a la qual arriba
un usuari després de clicar a un
enllaç extern i que està pensada
per assolir algun objectiu de
conversió.

Donar d’alta un lloc web als cercadors no implica un posicionament bo, sinó
simplement informar els motors de cerca de l’existència del web. Els següents
enllaços permeten donar d’alta un lloc web a diferents cercadors:
• Google: goo.gl/JwqbGj
• Bing: binged.it/2rLbL3s
• Baidu: bit.ly/2oI3ppx

3.5.1 Tipus de trànsit
El trànsit web es classifica segons quin sigui el seu origen. Així doncs, distingim
entre:
• Trànsit directe, format per les visites que ja coneixen el web i hi accedeixen
després de teclejar l’URL al navegador. Aquest tipus de trànsit es pot
generar utilitzant campanyes en canals offline.
• Trànsit de cerca, format per les visites que arriben a través de cercadors.
El trànsit de cerca pot ser orgànic o SEO, quan prové del llistat de resultats
“naturals” de cerca, o bé pot ser de pagament o CPC (cost per clic), quan
prové d’algun anunci en el cercador.
• Trànsit de referència (referral), format per les visites que arriben des
d’enllaços situats a altres webs i que apunten a alguna pàgina del nostre
lloc web.
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• Trànsit de campanyes, format per les visites que arriben des d’accions de
màrqueting en línia, per exemple des d’una campanya de correu electrònic.
Per controlar la campanya que origina la visita s’utilitzen els enllaços amb
etiquetes que en tracen la procedència.

3.5.2 Optimització del lloc web
Per optimitzar el contingut del lloc web és recomanable seguir, entre d’altres, les
directrius de qualitat que marca Google, i que es poden consultar a bit.ly/2qj5maI.
A més a més, existeixen altres tècniques per millorar el posicionament d’un lloc
web:
• El domini: es recomana usar un nom de domini que contingui alguna de les
paraules clau. Per exemple, si es tracta d’una botiga en línia és recomanable
incloure-hi el nom del producte o servei.
• URL amigables:
es recomana utilitzar URL que facilitin
informació sobre la pàgina on porta.
Per exemple, és millor
usar un URL que sigui www.elmeulloc.com/serveis.html que
www.elmeulloc.com/llistaS.html.
• Els llenguatges: cal tenir en compte que els llenguatges que més entenen els
cercadors són HTML i CSS. Per tant, tenir una bona estructura de pàgines
HTML i CSS sense errors serà clau en el posicionament SEO.
• Disseny responsiu o responsive: els cercadors premien que el lloc web
estigui preparat per a mòbils i tauletes.
• La popularitat: els cercadors tenen en compte el nombre d’enllaços que
porten a un web publicats en altres pàgines web. D’aquesta manera, és
important la col·laboració amb altres llocs web o comunitats, així com
també dissenyar un pla de promoció a les principals xarxes socials.
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Introducció

El comerç electrònic abasta molt més que la botiga electrònica. Cal tenir una visió
general de tot allò que implica, des del procés de compra als passos necessaris per
crear una solució electrònica.
En l’apartat “El comerç electrònic” es presenten els models de negoci, s’expliquen els tipus de comerç electrònic i, a continuació, es detallen els aspectes
legals que hi estan relacionats, tot indicant quines són les obligacions pel que
fa a la recopilació de dades, el correu electrònic comercial, l’IVA aplicable, la
contractació en línia i la logística. Finalment es tracten aspectes relacionats amb
la seguretat i tan importants com la criptografia, la signatura digital i els certificats
digitals, així com alguns conceptes generals relacionats amb la seguretat a internet.
En l’apartat “El procés de compra en el comerç electrònic” s’analitzen els
diferents elements i funcionalitats que integren un web de comerç electrònic i que
marquen també les fases de l’anomenat embut de conversió, des de la consulta
del catàleg de productes fins al pagament de la comanda. Es descriuen els
diferents mitjans de pagament i, a continuació, s’estudien els processos logístics
que requereix el comerç electrònic. Per acabar, es tracta la facturació electrònica
i els formats i sistemes que la fan possible.
En l’apartat “Implantació d’una solució de comerç electrònic” s’expliquen
breument les fases de desenvolupament de qualsevol projecte per aplicar-les
al procés de creació d’una botiga electrònica. En primer lloc, es justifica la
selecció del model i el tipus de negoci, després s’explica en què consisteix la
selecció i el registre del domini, a continuació se selecciona la plataforma i
s’elegeix l’allotjament, i finalment s’instal·la l’aplicació Prestashop. La botiga es
personalitza i, per tant, es realitzen les primeres configuracions, es creen el catàleg
de productes, l’aparador i la pàgina d’inici, i es revisa la gestió de comandes, la
gestió de clients i la gestió del transport.
Per treballar els continguts d’aquesta unitat formativa i assolir-ne els objectius és
convenient fer les activitats i els exercicis d’autoavaluació proposats.

La botiga virtual
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En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:
1. Construeix pàgines web atractives per als usuaris d’Internet, utilitzant criteris
de posicionament, fàcil maneig i persuasió.
• Crea una web eficient per al comerç electrònic, centrada en l’usuari i que
respongui a l’objectiu fixat.
• Inclou en la web enllaços per captar tràfic. Tipus de tràfic. Tràfic de
pagament.
• Determina els indicadors claus de rendiment de la web.
• Utilitza eines de monitoratge web.
• Calcula el rendiment de retorn de la inversió.
2. Defineix la política de comerç electrònic de l’empresa, establint les accions
necessàries per efectuar vendes en línia.
• Estableix els paràmetres necessaris per crear o adaptar un negoci en línia.
• Defineix accions de captació de clients enfocades al comerç electrònic.
• Reconeix els models de negoci existents a la xarxa.
• Dissenya una botiga virtual.
• Dissenya una aplicació per comercialitzar productes.
• Planifica la gestió de les comandes rebudes i tot el procés logístic.
• Identifica els aspectes jurídics i de protecció de dades en el comerç electrònic.
• Estableix els mitjans de pagament que s’utilitzaran.
• Selecciona els sistemes de seguretat que garanteixin la privacitat i invulnerabilitat de les operacions.
• Identifica els diferents tipus de negocis electrònics existents.
3. Realitza la facturació electrònica i altres tasques administratives de forma
telemàtica, utilitzant en cada cas programari específic.
• Identifica els formats electrònics de factura de major o menor complexitat
(EDIFACT, XML, PDF, html, doc, xls, gif, jpeg o txt, entre d’altres).

La botiga virtual
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La botiga virtual

• Estableix la transmissió telemàtica entre ordinadors.
• Garanteix la integritat i autenticitat de les transmissions telemàtiques a
través d’una firma electrònica reconeguda.
• Utilitza aplicacions especifiques d’emissió de factures electròniques.
• Utilitza eines comunes a internet relatives a la relació de la nostra empresa
amb organismes públics i altres entitats.
• Identifica els programes perjudicials per a la seguretat i integritat de les
dades emmagatzemades en els nostres equips informàtics.
• Implementa les barreres de seguretat necessàries per salvaguardar la informació emmagatzemada.
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1. El comerç electrònic

Segons l’Organització Mundial del Comerç, el comerç electrònic és “la producció,
distribució, comercialització, venda i lliurament de béns i serveis per mitjans
electrònics”.
Des de la perspectiva de l’empresa, els beneficis que aporta el comerç en
línia són ben diversos: facilita l’accés a mercats internacionals i suprimeix les
barreres d’entrada, redueix els costos i el nombre d’intermediaris, permet un major
coneixement del client i una relació més personalitzada que facilita adaptar l’oferta
a les seves necessitats i està disponible 24x7 (24 hores al dia, 7 dies a la setmana).
Des de la perspectiva del client, els beneficis que aporta són els següents: facilita
una compra àgil i còmoda, sense necessitat de desplaçaments, augmenta l’oferta
de productes i serveis a disposició dels usuaris, permet comparar alternatives
ràpidament i obtenir millors preus i proporciona accés a la compra des de qualsevol
lloc, en qualsevol moment (24x7).
Tot i que els beneficis són múltiples per a ambdues parts, el comerç electrònic
també presenta alguns inconvenients, ja que per a l’empresa el nombre d’usuaris
d’internet pot resultar un problema, de la mateixa manera que ho pot ser la
diversitat de perfils d’internautes. A part, la falta d’adequació del producte al
canal, la seguretat i la logística són factors que també poden influir negativament
en el procés de compra.
A més, també cal tenir en compte que, a vegades, el consumidor final es
mostra reticent al comerç electrònic per qüestions com ara: la velocitat de les
comunicacions i el cost de l’accés a internet, la modificació dels hàbits de compra,
la seguretat, la dificultat per localitzar les botigues o la dificultat per realitzar el
procés de compra.

1.1 Evolució del comerç electrònic
El creixement del comerç electrònic i el canvi de comportament del consumidor
està provocant que internet es consolidi com a canal de venda. Inicialment,
els canals de comercialització de productes en línia i els canals fora de línia
presentaven diferències molt rellevants. Actualment, les diferències són més
difuses i, fins i tot, complementàries. El model integrat, en què la botiga física
es complementa amb una de virtual, és l’opció més habitual.
Exemple d’èxit en la venda de cotxes per internet
L’empresa automobilística Seat va llançar, el segon semestre de 2016, una promoció que
consistia, inicialment, en la venda de 15 unitats del model Seat Mii Mango Limited Edition

La botiga virtual
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a través del web d’Amazon França. La campanya, sota el nom de #DeliveryToEnjoy, va
permetre fer la comanda per reservar un cotxe directament i rebre’l a casa en un termini
de només 72 hores. Feta la reserva, de 500 euros, un assessor de Seat contactava amb
el comprador per iniciar els tràmits administratius. Els cotxes van ser entregats a través
dels concessionaris més propers al lloc de residència dels compradors. L’èxit va provocar
l’augment de la durada de la campanya i l’ampliació de la promoció fins a 24 unitats.
Llegiu l’article “Seat ven 24 cotxes a través d’Amazon a França” a El Periódico:
goo.gl/Oanp7g.

Però també pot passar el contrari: que una iniciativa empresarial nascuda a internet
obri una botiga física o es converteixi en competència directa de distribuïdors.
Fixem-nos en els següents dos casos, que també afecten el gegant del comerç
electrònic Amazon.
Exemple d’empresa nascuda a internet que aposta per obrir un espai físic
Un exemple que pot donar pistes de com pot evolucionar la conjugació dels canals de venda
de productes en línia amb els de fora de línia és l’aposta que ha fet Amazon amb l’obertura
d’un nou establiment físic a Chicago el 2017. Aquesta botiga només vendrà llibres, malgrat
la diversificació de productes que comercialitza a través del lloc web. La llibreria que obrirà
a la citada ciutat nord-americana serà la quarta que té en funcionament als Estats Units.
Seattle (on Amazon té la seu principal), San Diego i Portland han estat els casos que l’han
precedida. Les botigues reben el nom d’Amazon Books i ofereixen als consumidors tant
llibres en paper com edicions electròniques.
Exemple de competició entre empreses "virtuals" i distribuïdors "físics"
“Prime Now” és el nom del projecte que Amazon ha començat a desenvolupar a Madrid i
que ofereix comprar, a través de la pàgina web, productes frescos (exceptuant peix, que
requereix un transport especial) i rebre’ls a domicili en una hora amb un increment de
preu al voltant dels 6 euros, o sense cost addicional si la recepció és en dues hores. En
ambdós casos, el servei està reservat a clients Premium. Per fer-ho possible, el proveïdor
de productes frescos és Mercamadrid i s’utilitzen bicicletes elèctriques per repartir. Amazon
es converteix, d’aquesta manera, en competència per a distribuïdores com Mercadona i
Carrefour, que ofereixen el repartiment a domicili. Aquesta opció de compra d’Amazon
només està disponible mitjançant una aplicació i a través del telèfon mòbil.

El ràpid desenvolupament que està experimentant actualment el comerç electrònic
s’explica per diverses causes.
Per una banda, hi ha l’aposta que estan realitzant les grans distribuïdores de
diferents sectors, com ara de l’alimentació, el material electrònic..., pel comerç
electrònic. Això empeny les distribuïdores més petites a seguir el model per
continuar competint.
Per altra banda, hi tenim el desenvolupament tecnològic, que provoca que
empreses especialitzades en programari i solucions gràfiques puguin oferir unes
solucions per a petites i mitjanes empreses que poden ser assumides amb una
inversió econòmica raonable. Alhora, la millora de les condicions de seguretat
en la transacció econòmica afavoreix que les empreses també apostin per aquest
canal de venda.
Finalment, cal considerar també la confiança creixent dels consumidors en
internet com a canal de venda, en copsar que és un sistema segur i fiable.
Actualment, la botiga virtual té una identitat pròpia i no queda relegada a un
lloc per vendre productes amb menys despeses generals o bé productes amb

Màrqueting digital

11

La botiga virtual

preus més baixos esperant aconseguir més beneficis. A més, el fet que els
consumidors continuïn comprant alguns productes molt temps després que deixin
de ser populars i estiguin presents a tots els punts de venda, afavoreix encara més
les vendes en el canal virtual, que, ateses les seves característiques, pot mantenir
un catàleg més ampli de productes.
Exemple de com el comerç electrònic modifica l’obertura d’establiments físics
Una notícia sobre l’obertura de botigues durant el mes d’agost a la ciutat de Barcelona
explicita un fenomen que no es plantejava abans de l’eclosió del comerç electrònic. Fins
ara, l’agost era un mes en què un nombre significatiu de botigues de fora dels centres
turístics tancaven pel descens de població, que marxava a fora a passar les vacances. La
crisi va frenar aquesta tendència, però actualment sembla que alguns establiments tornen
a tancar almenys uns dies per a la reactivació del consum, que també té conseqüències en
la contractació de personal. Però hi ha casos d’empresaris que continuen obrint a l’agost,
perquè hi ha por de perdre clients per la competència física (altres botigues semblants) i
per la venda per internet, que no tanca mai.
Vegeu el vídeo “El comerç contracta gairebé igual que abans de la crisi”, emès per TV3, a:
goo.gl/TquxGZ.
Facturació del comerç electrònic
Tot i que en els darrers anys, el creixement ha estat irregular, la facturació del comerç
electrònic a l’Estat espanyol està situada, amb dades del quart trimestre de 2015 (octubredesembre), en 5.309 milions d’euros. Aquesta dada, que procedeix del servei d’estadística
de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), significa un creixement
espectacular respecte al quart trimestre de 2010 en què la facturació va ser de 1.911
milions d’euros.

La taula 1.1 mostra les branques d’activitat més beneficiades pel creixement del
comerç electrònic.
Tau l a 1 .1 . Facturació del comerç electrònic a l’Estat espanyol
Sector d’activitat

Percentatge d’ingressos

Agències de viatges i operadors turístics

13,2%

Transport aeri

10,3%

Roba

7,8%

Màrqueting directe

6%

Espectacles artístics, esportius i creatius

4,8%

Electrodomèstics, imatge i so

4,3%

Transport terrestre de viatgers

3,9%

Jocs d’atzar i apostes

3,1%

Administració pública, impostos i seguretat social

2,9%

Articles de regal

2,2%

Les 10 principals branques d’activitat i percentatge sobre el total d’ingressos (quart trimestre de 2015). Font: CNMC

Del mateix estudi, el gràfic de la figura 1.1 mostra les 10 branques amb més
transaccions en comerç electrònic.
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Fig u ra 1 . 1 . Tipus de transaccions en línia a l’Estat espanyol

Un exemple de comerç electrònic és
la venda d’entrades d’esdeveniments
esportius. A la imatge, venda
d’entrades per a un partit de bàsquet
a la pàgina oficial del FC Barcelona.
Font:www.fcbarcelona.cat

Les 10 branques d’activitat amb més transaccions en comerç electrònic a l’Estat espanyol (quart trimetre de
2015). Font: CNMC

Addictes a internet
Podeu llegir l’article “Un millón
de jóvenes españoles, en peligro
de volverse adictos a Internet”,
publicat al diari El Mundo, a:
goo.gl/90q2Y8.

L’evolució tecnològica és el factor més important dels canvis en el comportament
del consumidor.
Exemple d’evolució tecnològica i canvi posterior en els consumidors
Una investigació realitzada pel comparador Kelisto (www.kelisto.es) revela una dada a tenir
molt en compte per adreçar-se a un públic adolescent, però que més endavant, quan aquest
públic ja sigui adult, també pot tenir repercussions: els nois i les noies espanyols d’entre 12
i 18 anys dediquen més de 3 hores diàries a la xarxa. A més, l’estudi, que alerta sobre el
perill d’addicció a internet, indica que, tot i que el telèfon intel·ligent és a prop de substituirlo, l’ordinador personal és encara l’eina d’accés. En relació amb els aparells de telefonia
mòbil, més del 50% dels enquestats han rebut el primer telèfon mòbil a partir dels 10 anys,
però la xifra s’eleva fins al 80% si l’edat és més de 12 anys i fins al 90% en superar els 14
anys.

Fixeu-vos què explica el publicista Brian Sheehan sobre l’evolució dels clients
d’un concessionari de cotxes:
“No fa tant temps, el punt de partida per a la compra d’un cotxe era la visita a alguns
concessionaris per recollir fullets que continguessin les especificacions i preus dels
diferents models. Aquesta primera visita iniciava sovint el procés de negociació amb el
comercial. Avui dia, una persona que vol comprar-se un cotxe recull tota la informació
que necessita a internet abans fins i tot de pensar a acostar-se a un concessionari [...]
Quan el consumidor arriba al concessionari ja està llest per comprar: sap el cotxe que vol,
quina cosa desitja i el preu que n’hauria de pagar. Els fullets comercials sobre automòbils
són ara en bona part inútils, excepte com un bonic record. Aquest procés ha arrabassat
una tremenda quantitat de poder de les mans dels concessionaris i dels professionals del
màrqueting per posar-la en mans dels mateixos consumidors.”
Brian Sheehan (2012). Marketing on-line (pàg. 22).
Walmart vs. Amazon
Podeu llegir “Walmart: futur
rival d’Amazon?”, publicat a La
Vanguardia, a: goo.gl/f4j5Un.
Generació ’millenial’
Els millenial són aquelles
persones nascudes entre els anys
1980 i el 2000, que es
caracteritzen per utilitzar la
tecnologia intensivament en els
diferents àmbits de la vida
quotidiana.

1.2 Internet com a canal de venda
La notícia que Walmart (www.walmart.com), un dels símbols dels grans magatzems als Estats Units, va comprar Jet.com (jet.com), una plataforma de comerç
electrònic desenvolupada a Silicon Valley, és un exemple de la consolidació
d’internet com a canal de venda.
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Walmart és una empresa multinacional nascuda el 1962 a Arkansas que va obrir
el canal en línia el 2001. Amb aquesta compra, el president de Walmart, Doug
McMillon, va col·locar el fundador de Jet.com, Marc Lore, al capdavant de la
divisió en línia del grup. L’acció respon a un triple objectiu: que millori la
tecnologia, que es renovi la imatge i que capti el consumidor millenial. L’operació
és interpretable des de diferents punts de vista, però en destaquen tres:
• És una estratègia de creixement per competir directament amb Amazon, el
gegant del comerç electrònic, que té un creixement anual superior al 20%.
• És, fins ara, la compra més gran de la història d’una companyia de comerç
electrònic.
• És l’aposta que realitza Walmart per tenir un paper destacat en el sector del
comerç electrònic mundial.
L’exemple més clar que el comerç electrònic provocarà canvis significatius en
el comportament del consumidor és l’èxit de les webs xineses Alibaba (spanish.alibaba.com) i AliExpress, un intermediari que ven productes de fabricants
a baix preu a diferents països del món (es.aliexpress.com). Ambdós portals
pertanyen a Alibaba Group, que té la seu a Hangzhou (Xina).

Emprenedors catalans amb
projectes a internet
Wallapop (es.wallapop.com) i
Nautal (www.nautal.es) són dos
exemples d’iniciatives
comercials a internet sorgides en
els darrers anys des de
Catalunya.

La irrupció d’internet en el comerç electrònic aboca, des del punt de vista de
l’empresa que comercialitza, a cinc escenaris diferents:
• Internet és l’únic canal de vendes (pure players).
• Internet és una opció de canal de vendes que, alhora, té un impacte en les
vendes fora de línia.
• Internet impacta de manera marginal en les vendes, però l’empresa està
amatent al desenvolupament del citat canal.
• Internet té un impacte nul en les vendes. De moment, hi ha una presència
testimonial i s’utilitzen els canals de venda tradicionals.
• No es té en compte internet com a canal de vendes.
Un escenari de reforç complementari en què es conjuga la venda a través
de la botiga física i la venda a través de la botiga virtual és, actualment, la
tendència comercial més habitual.
Exemple d’espai de venda combinat: físic i en línia
Perfumeria Júlia és una cadena de perfumeries amb punts de venda a Andorra i a l’Estat
espanyol que ha passat de la venda a l’Andorra rural i sense teixit comercial a vendre a tot
el món. La primera botiga la va obrir Júlia Bonet (1922-2011) el 1939 als baixos de l’edifici
familiar, a Andorra. Tenia 17 anys. Amb una gestió bàsicament familiar, l’expansió fora del
principat es va iniciar el 1999 amb d’inauguració de botigues a Osca i Tarragona. El 2014
Perfumeria Júlia va obrir a Andorra la perfumeria més gran d’Europa, amb una superfície
de 1.800 metres quadrats. L’assortiment és multimarca i amb línia pròpia. Actualment,
Perfumeria Júlia conjuga la venda física, amb establiments en 17 províncies espanyoles,

Pàgina d’inici d’Alibaba, iniciativa
empresarial que està entrant amb
força en el mercat occidental
(www.spanish.alibaba.com).
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amb la venda en línia. Precisament, la línia pròpia es pot vendre arreu del món a través
d’aquest canal.
Vegeu el web corporatiu i la botiga en línia a: www.perfumeriajulia.es.

Els avantatges de conjugar ambdós canals de venda són:
• La disponibilitat per vendre producte. La principal diferència entre les
botigues virtuals i les físiques és l’horari d’obertura: les 24 hores del dia
i els 365 dies de l’any. Amb relació als horaris d’obertura, els punts de
venda físics estan condicionats per la legislació i la disponibilitat de recursos
humans i econòmics.
• L’ampliació del radi de cobertura. Les botigues virtuals trenquen les
limitacions territorials que imposa la localització d’un punt de venda físic en
un lloc determinat. Tot i que l’abast real l’acaba determinant la capacitat de
distribució, tecnològicament, una botiga virtual pot rebre comandes d’arreu
del món.
• La rapidesa de compra en clients habituals. Una botiga virtual facilita
la compra de producte a les persones que tenen una experiència de compra
anterior i, per tant, no necessiten anar a la botiga física per veure’l o provarlo.
• Influència recíproca entre ambdós canals. Una botiga física que decideix
vendre a través d’una botiga virtual està transmetent un missatge d’estar al
dia i voler facilitar la venda de producte en un moment en què el comerç
electrònic és una realitat comuna. L’existència de la botiga física aporta
coneixement de la marca i del producte que ofereix la botiga virtual, i
confiança entre els consumidors. I la botiga virtual és, també, una eina
comunicativa que pot estimular les vendes en la botiga física, perquè aporta
visibilitat de l’assortiment que ofereix.
• L’assortiment es pot incrementar. La botiga física presenta unes limitacions en l’espai per l’exposició i venda de productes, i el seu emmagatzematge.
Aquesta limitació no existeix en la botiga virtual, tot i que sí que cal preveure
la logística.
• Major coneixement del consumidor. El coneixement del consumidor
augmenta en la botiga virtual perquè hi ha eines de registre del seu
comportament. L’estudi del consumidor a la botiga física presenta més
limitacions.
• Possibilitat d’incrementar el volum de vendes. La botiga virtual és un
punt de venda més i, per tant, pot augmentar el volum de vendes d’una
empresa. A més, les despeses de manteniment i funcionament són més
baixes en la venda en línia, cosa que pot compensar els costos de la botiga
física.
La priorització d’un model de negoci que conjuga la venda física i la virtual
planteja unes reflexions:
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1. L’empresari ha d’interrogar-se sobre les preferències dels clients que són
nadius digitals en el moment de compra.
2. També s’ha de plantejar quins dels segments amb els quals treballa es poden
beneficiar més del canal internet i quin és el canal més eficient per vendre
els productes.
3. A més, és necessari que sàpiga com es pot millorar la relació amb els clients
i la resta de consumidors a partir de la dicotomia entre la venda física i la
virtual i, per tant, com desenvolupar en línia accions de relacions amb els
clients que ja es realitzen fora de línia (com l’atenció de queixes o la venda
de productes complementaris).
4. Finalment, l’empresari ha d’aconseguir una utilització eficient de les dades
dels clients que l’empresa té al seu abast i ha de comprovar si la fidelització
dels clients a través de la xarxa aporta més beneficis (deguts, per exemple,
a un increment en les vendes o a una menor sensibilitat al preu).

1.3 Tipus de comerç electrònic
En el comerç electrònic hi participen com a actors principals les empreses, que
anomenem B (de business); els consumidors, que anomenem C (de customer), i
les administracions públiques, que anomenem A (d’administration). Per tant, en
funció del tipus d’agent econòmic que hi participa, es pot parlar de diferents tipus
de comerç electrònic. Vegem-los detingudament:
• Empresa - empresa (B2B: business to business). Aquest model engloba
les transaccions comercials entre empreses, on una empresa es dedica a la
distribució massiva d’articles i l’altra es dedica a la venda minorista cap
al consumidor final. Simula el comerç majorista, però la diferència és que
les transaccions es realitzen a través d’internet. Vegeu-ne un exemple a la
figura 1.2.
F ig ur a 1. 2. Exemple B2B

www.alibaba.com
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• Empresa - consumidor (B2C: business to customer). Aquest model
s’apropa a la venda minorista, però molts dels procediments que inclou
només són possibles en l’àmbit d’inernet. Avui en dia encara es relaciona
el concepte de comerç electrònic amb aquest model de negoci, que està
representat per la botiga virtual. Vegeu-ne un exemple a la figura 1.3.
F igu r a 1. 3 . Exemple B2C

www.ebay.com

• Empresa - empresa + empresa - consumidor (B2B2C: business to business + business to customer). Aquest model agrupa el B2B i el B2C, és a dir,
una empresa ven als dos segments de mercat des de la mateixa plataforma
digital.
• Consumidor - consumidor (C2C: customer to customer). Aquest tipus de
comerç electrònic posa en contacte diferents usuaris per a la compravenda
d’articles i, a través d’una plataforma intermediària, permet als consumidors
oferir productes i serveis per obtenir uns ingressos extra. Vegeu-ne un
exemple a la figura 1.4.
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Figur a 1. 4. Exemple C2C

https://www.chicfy.com

Les administracions públiques, que també utilitzen internet i que, per tant, s’han
convertit en un actor més del comerç electrònic, poden adoptar els següents tipus
de comerç:
• Administració - administració (A2A: administration to administration).
Es tracta d’una relació entre administracions. Un exemple seria el model de
l’Estat Espanyol, amb diferents administracions públiques (estatal, autonòmica, municipal).
• Empresa - administració (B2A: business to administration). En aquest
model les administracions públiques no solament actuen com a agents
reguladors i promotors del comerç electrònic, sinó també com a usuàries.
Per exemple, en els procediments de contractació pública o de compres per
a l’Administració. Aquesta categoria cobreix totes les transaccións entre les
empreses i les organitzacions governamentals.
• Administració - empresa (A2B: administration to business). És un model
en el qual les administracions públiques posen el seus serveis a disposició
de les empreses, i que també inclou el cobrament d’impostos.
• Administració - consumidor (A2C: administration to customer). En
aquest model les administracions públiques posen el seus serveis a dispo-
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sició dels consumidors. El lliurament de declaracions de renda per internet
o el pagament d’impostos en són un exemple.
Avui en dia s’inclou, encara, un nou actor: el treballador, que anomenem E
(d’employee). El seu paper motiva nous tipus de relacions:
• Empresa - treballador (B2E: business to employee). L’empresa ofereix
una sèrie de serveis als seus empleats, com ara un economat, i el converteix
en un client privilegiat.
• Treballador - empresa (E2B: employee to business). Els treballadors
ofereixen a l’empresa serveis que van més enllà del contracte que els uneix.
• Treballador - treballador (E2E: employee to employee). Els treballadors
poden utilitzar les infraestructures de la xarxa de l’empresa per establir un
mercat d’individus restringit als membres de l’organització, com ara una
subhasta.
Tot i que s’han presentat una gran varietat de relacions, encara s’hi pot afegir
la fàbrica, representada amb una M (de manufacturer), i generar nous tipus de
comerç, com l’M2B, l’M2C i l’M2M.

1.4 Models de negocis electrònics
Actualment hi ha un gran nombre de models que les empreses poden adoptar
a l’hora d’establir el seu comerç virtual, però tots impliquen la creació d’una
aplicació a internet. Els principals models propis del comerç electrònic són: la
botiga electrònica, els mercats web, les subhastes en línia, el proveïment electrònic,
la publicitat, l’afiliació, la subscripció i els models de semipagament o freemium.
Vegem-los detingudament:
La botiga electrònica és la forma més habitual d’establiment comercial a la xarxa.
Es basa en una empresa que presenta un catàleg de productes als seus clients
potencials a través d’internet (vegeu-ne un exemple a la figura 1.5). Aquests
establiments han d’incloure mecanismes per facilitar que els consumidors puguin
adquirir els seus productes, com ara els que permeten la realització de la comanda
o el pagament dels productes. Els sistemes de pagament habitualment són diversos,
des de pagaments de tipus tradicional, com el pagament contra reemborsament,
pagaments amb targeta de crèdit o bé sistemes de pagament específics de les
compres electròniques.
La creació d’una botiga electrònica exigeix una estructura de serveis informàtics
considerable, que garanteixi el manteniment tècnic de la botiga i la seguretat
digital, tant pel que fa a la confidencialitat de les dades dels clients com a la
seguretat dels pagaments electrònics.
La sofisticació d’aquests establiments varia des d’una presentació simple d’un
catàleg estàtic a catàlegs interactius amb continguts multimèdia i manteniment
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d’espai per incloure els comentaris dels clients. El model de botiga electrònica
proporciona una presència global, una manera econòmica de presentar els productes a l’audiència i de disminuir els costos de promoció i màrqueting.
Figur a 1. 5. Botiga en línia d’Abacus

https://online.abacus.coop/ca

Els mercats web (marketplaces) són llocs web on es venen productes de diferents
venedors. El seu funcionament és similar, en l’entorn físic, al dels centres
comercials (vegeu-ne un exemple a la figura 1.6).
F ig ur a 1 . 6. Marketplace d’Amazon

https://www.amazon.es
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Els mercats web o marketplaces són portals webs que proporcionen a les
empreses un espai per a la comercialització dels seus productes i serveis.
Els mercats web proporcionen un disseny ben estructurat de botiga, un manteniment eficaç i passarel·les de pagament comunes i fiables per al cobrament de
les vendes. D’una banda,són una opció per a petites i mitjanes empreses que no
disposen dels recursos necessaris per posar en marxa una iniciativa de comerç
digital i, de l’altra, proporcionen una major visibilitat a aquelles empreses que ja
disposen del seu propi comerç electrònic.
Els mercats web són especialment rellevants en les estratègies d’internacionalització perquè permeten accedir a nous mercats amb uns costos relativament baixos.
A part, cal tenir en compte també que sovint, a l’hora de cercar informació sobre
productes i serveis, els usuaris, a més dels cercadors, utilitzen també aquests
portals, per exemple Amazon, eBay o Aliexpress, fet que els converteix en una
eina excel·lent per aconseguir visibilitat.
Així, a part dels avantatges propis del canal internet, els marketplaces presenten
els següents avantatges per als venedors:
• Accés a un gran nombre de compradors potencials
• Visibilitat de l’empresa i dels seus productes a internet a baix cost
• Reducció dels costos de transacció
• Anàlisi d’oferta respecte a la competència
Hi ha dues tipologies de mercats web:
• Els mercats web verticals, que estan especialitzats en una tipologia de
producte o mercat concret. Aquest mercats permeten arribar a un nínxol
de consumidors amb unes necessitats específiques que poden ser satisfetes
pels nostres productes.
• Els mercats web horitzontals, que atrauen més públic perquè ofereixen
una major varietat de productes.
Les subhastes en línia (e-auction) són llocs on se subhasten objectes acceptant
les licitacions dels usuaris dins d’un període. Depenent del sistema utilitzat es pot
permetre la participació anònima dels usuaris. Només s’identifica l’usuari que
ha aconseguit l’objecte subhastat. L’empresa en línia obté beneficis perquè cobra
comissió a totes les parts participants o a algun subconjunt d’aquests participants.
Hi ha models de subhasta en línia associats a cadascun dels diferents tipus de
comerç electrònic, ja sigui entre empreses (B2B), entre particulars (C2C) o
d’empreses a particulars (B2C). La clau del seu èxit està en la possibilitat de
consensuar un preu que sigui avantatjós per a les dues parts.
El proveïment electrònic (e-procurement) és l’automatització de processos interns i externs relacionats amb el requeriment, compra, subministrament, pagament i control de productes amb internet com a mitjà principal de comunicació
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entre client i proveïdor. La informació està actualitzada en temps real i, per tant, es
té accés a les necessitats del client i a l’estat de les comandes per part del proveïdor,
fet que simplifica força tots els processos de gestió d’inventaris i d’estocs.
El proveïment electrònic o e-procurement consisteix en la recerca,
avaluació i contractació de proveïdors a través d’internet i suposa importants
estalvis de temps, diners i esforç perquè permet accedir en línia a múltiples
ofertes i pressupostos.
En el model basat en la publicitat, els ingressos s’obtenen a través de la publicitat.
Així, si un lloc web genera molt trànsit és interessant deixar espais en blanc per
poder vendre a alguna marca, producte o servei. La publicitat es pot presentar de
diferents formes:
• Bàners creatius per captar l’atenció de l’usuari.
• Publicitat per a l’usuari, relacionada amb gustos i preferències dels visitants.
• Publicitat orientada al contingut, relacionada amb el contingut del lloc web.
• Remàrqueting, publicitat basada en les dades de navegació del visitant del
web.
En els models basats en l’afiliació la venda es fa a partir d’un programa d’afiliació.
L’empresa ofereix al propietari del lloc web que referenciï els seus productes, un
percentatge de les compres que es facin. Els avantatges d’aquest sistema és que
no requereix inversió ni inventaris, ni tampoc ha d’oferir garanties al comprador,
ja que les proporciona el mateix proveïdor.
El model basat en la subscripció, seguit, per exemple, per Netflix (vegeu la figura
1.7), consisteix a oferir a les persones que paguen la subscripció un producte o
servei de forma continuada i periòdica.
F ig ur a 1. 7. Plataforma de pagament per subscripció de Netflix

https://www.netflix.com/es

La subscripció pot ser de diferents tipus:
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• Fixa: quan es paga per un determinat nombre de serveis o productes
coneguts per endavant.
• Il·limitada: quan es paga per un acccés, i per tant, per un ús il·limitat del
servei.
• Acotada: quan es compra un determinat nombre de productes o serveis per
al seu ús posterior.
Els models de semipagament o freemium són molt similars als de subscripció.
La diferència és que en un primer moment s’ofereixen els serveis i/o productes
de forma gratuïta i a posteriori, mitjançant una versió de pagament, es dona
la possibilitat d’ampliar les prestacions o, fins i tot, de gaudir de totes les
funcionalitats.

1.5 Marc legal del comerç electrònic
El comerç electrònic és un àmbit amb moltes implicacions jurídiques que convé
conèixer i aplicar. Afecta aspectes tan diversos com la seguretat a la xarxa i la
seguretat en les transaccions, la protecció dels drets de propietat intel·lectual en
l’entorn digital, la gestió dels sistemes de pagament o la legalitat dels contractes
electrònics. A part, una de les seves característiques és la internacionalització i
sovint cal tenir present tant la regulació jurídica estatal com la internacional.
La Comissió Europea va aprovar, a finals de 2015, mesures per impulsar un
mercat digital únic en els països de la Unió Europea (UE). La directiva afecta
dos àmbits: els continguts digitals (com ara la baixada de música d’internet) i les
vendes en línia. En aquest darrer cas, els problemes més grans que existeixen són
l’harmonització de les lleis ja existents (diferents entre els països que formen la
UE) i, a més, la diferència legal entre el comerç en línia i el comerç fora de línia.
Ara mateix, tot i existir unes característiques comunes, cada país té la seva llei de
consumidors. Aquesta situació és bona per al consumidor, però complica la gestió
de les empreses que venen productes a diferents països, perquè han de conèixer
cadascuna de les normatives locals. Aprovada la directiva, cadascun dels països
de la UE tenia un termini de dos anys per aplicar-la a les legislacions de cada país.
El catedràtic de Dret Hugh Beale, un dels experts sobre dret contractual a Europa,
fa la següent reflexió:
“Hi pot haver moltes raons que poden provocar que una empresa sigui reticent a vendre en
línia a l’estranger. Pot ser que dubti de com se li pagarà, o de com fer arribar el producte al
client, perquè algunes empreses de transport aparentment cobren un preu exagerat per fer
lliuraments a l’estranger. Pot ser, també, que no estigui segura de si infringeix les normes
de copyright quan ven fora del seu país. Per exemple, si intenta vendre un llibre electrònic
o una pel·lícula o música, pot ser que només tingui permís per vendre’n en determinats
països.”
Hugh Beale (2016). Diverses raons poden provocar que una empresa sigui reticent a
vendre en línia a l’estranger.
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En aquest context, tot apunta que l’harmonització de les lleis en el comerç
electrònic passa per garantir que les empreses facilitin a l’usuari la informació
necessària sobre:
• La identificació del venedor
• La forma de pagament
• Les condicions d’entrega
• La forma de realitzar els canvis i les devolucions
• La garantia
Aquesta informació ha de servir per donar confiança al consumidor en el moment
que realitza una adquisició de productes a través d’un canal de venda digital.
Quant a la legislació estatal i autonòmica, la norma de referència és la Llei 34/2002,
d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic
(LSSICE), que regula el comerç electrònic, la contractació en línia, la informació
i la publicitat i els serveis d’intermediació i la legislació que regula els drets dels
consumidors i usuaris, concretament:
• El Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova un
text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.
• La Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
Si els contractes per via electrònica estan signats electrònicament caldrà ajustarse al que estableix el Reial decret llei 14/1999, de 17 de setembre, que regula
la signatura electrònica en el dret estatal. Aquesta llei atorga a la signatura
electrònica el mateix valor jurídic que a la signatura manuscrita. El concepte
ampli de signatura que es recull en l’article 2 d’aquesta llei fa que sota aquest
concepte tinguin cabuda tècniques molt simples i de poca seguretat, de manera
que no aporta res a la integritat del missatge (necessari per provar la signatura
d’una persona) i, per tant, el valor probatori en un judici és nul.
Com que el comerç electrònic fa servir grans bases de dades amb informació
personal proporcionada directament pels clients, també és d’aplicació la legislació
referida a la protecció de dades, concretament:
• Reglament general de protecció de dades, RGPD (UE2016/679), en vigor
des del maig de 2016 i que és d’aplicació efectiva des del maig del 2018.
• Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals
i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), que va derogar la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), i que té per objectiu adaptar
l’ordenament jurídic espanyol al Reglament general de protecció de dades
(RGPD), i complementar-ne les disposicions, i garantir els drets digitals de
la ciutadania.

Podeu consultar els
principals textos
legislatius que afecten el
comerç electrònic a
l’apartat “Annexos”.
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• Reial decret llei 994/1999, d’11 de juny, que regula les mesures de
seguretat dels fitxers que contenen dades de caràcter personal.
L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) i l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) són els organismes
oficials que regulen el compliment de la normativa referida a la protecció
de dades.
Per últim, un altre vessant que cal regular és la protecció de la propietat intel·lectual. El fet que, actualment, la tecnologia permet en molts casos la còpia
i reproducció de les creacions intel·lectuals sense gaire dificultat fa indispensable
la regulació d’aquest àmbit. En l’àmbit estatal, la legislació aplicable és la Llei
de propietat intel·lectual (Reial decret llei 1/1996, de 12 d’abril) i Llei 5/1998,
de 6 de març, que incorpora al dret espanyol la Directiva europea 96/9/CE, sobre
la protecció jurídica de les bases de dades, que estableixen el marc per protegir els
drets d’autor. La Llei de propietat intel·lectual afecta en gran mesura el comerç
electrònic, ja que l’article 10 estableix que són objecte de propietat intel·lectual
totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques.

1.5.1 Obligacions relacionades amb la protecció de les dades
personals
El Reglament general de protecció de dades (RGPD) és d’aplicació efectiva des
del maig del 2018 i la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals (LOPDGDD), va entrar en vigor el 7 de desembre de
2018.
Cal tenir en compte que, d’acord amb el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, els Reglaments europeus tenen abast general i són obligatoris i directament
aplicables a tots els Estats membres. A diferència de les Directives, els Reglaments
no han de ser transposats a l’ordenament intern dels estats membres.
Així, tot i que un dels objectius de la LOPDGDD és adaptar l’ordenament jurídic
espanyol a l’RGPD, la protecció de dades queda regulada en part pel Reglament i
en part per la Llei, atès que la Llei no ha de reiterar, necessàriament, allò que ja està
regulat a la norma europea. L’RGPD es pot aplicar en aquelles empreses que no
estan establertes físicament a la UE, sempre que tractin dades de persones d’aquest
àmbit europeu en el marc d’una relació comercial com ara després d’oferir-los
productes o seguint la seva activitat.
En tractaments en què hi pugui haver elements d’internacionalitat, l’RGPD preveu
un mecanisme de finestreta única (one stop shop) que permet que els ciutadans no
s’hagin de relacionar amb autoritats de control diferents de la de l’estat en què
resideixen, per plantejar reclamacions o denúncies.
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En cas d’incompliment, s’estableixen una sèrie de sancions, classificades en lleus,
greus i molt greus, que, en funció d’aquesta gravetat, poden arribar fins al 4% de
la facturació de l’empresa.
Tractament de dades personals

Es considera una dada personal, qualsevol informació que permeti
identificar o fer identificable una persona, per exemple la seva imatge, una
empremta dactilar o el número de compte corrent, entre d’altres.
L’RGPD exigeix que totes les empreses, autònoms i organismes públics o privats,
que tracten amb dades de caràcter personal, siguin proactius a l’hora de protegir
aquestes dades.
La creació i manteniment d’un fitxer de dades personals exigeix l’aplicació d’unes
determinades mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que poden
variar en funció de la major o menor sensibilitat de les dades que l’integren.
L’RGPD no fa una relació dels punts que cal complir, sinó que exigeix que cada
empresa porti a terme una anàlisi de riscos als quals poden estar sotmeses les
dades personals que tracta, els avaluï i, en funció d’això, decideixi i determini
quins mitjans i mesures ha d’aplicar. .
Aquestes mesures són les que han de figurar al registre d’activitats de tractament que exigeix l’RGPD, on cal explicar quines dades es tracten, per a què i a
qui se cedeixen, entre d’altres.
A més, l’RGPD també estableix que les bretxes de seguretat del sistema que
puguin tenir un impacte en la privacitat s’han de comunicar a l’AEPD i, si és el
cas, als afectats, de manera individual.
L’RGPD no estableix cap llistat de mesures de seguretat basat en els nivells
de seguretat bàsic, mitjà i alt, com preveia l’LOPD, però sí que estableix unes
categories especials de dades equivalents a aquelles a les quals corresponia
un nivell alt de protecció i estableix, també, dues noves categories de dades
de caràcter personal: les dades biomètriques, relatives a les característiques
físiques, fisiològiques o conductuals d’una persona, i les dades genètiques, sobre
característiques heretades o adquirides que s’hagin extret d’una mostra biològica.
Així, l’RGPD distingeix, entre d’altres, dades identificatives, característiques
personals, dades laborals, acadèmiques o economicofinanceres o dades relatives
a infraccions o sancions administratives. Quant a les categories especials, distingeix dades sobre l’origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses
o filosòfiques, afiliació sindical, dades genètiques, biomètriques, relatives a la salut
o a la vida o l’orientació sexual, o dades relatives a condemnes i infraccions penals.
L’RGPD deixa a criteri del responsable i de l’encarregat del tractament, prèvia
avaluació dels riscos, determinar quines mesures de seguretat cal implementar
en cada supòsit però, en qualsevol cas, s’han d’establir les mesures de seguretat

L’LOPD exigia la inscripció
dels fitxers que contenien
dades personals a l’Agència
de Protecció de Dades
(AEPD) però amb l’RGPD
aquesta obligació ha
desaparegut.
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tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de protecció adequat
al risc que suposin les diferents categories de dades.
El responsable del tractament, el delegat de protecció de dades i
l’encarregat del tractament

Les empreses, autònoms i organismes públics o privats, que tracten amb dades de
caràcter personal, com a responsables del tractament d’aquestes dades, són els
que determinen el propòsit i els mitjans del tractament.
L’administració i les empreses que gestionen dades sensibles o de risc, o que
realitzen estudis de mercat, han de tenir la figura del delegat de protecció de
dades. El delegat de protecció de dades (DPD) ha de ser una figura independent
dins de l’empresa, per evitar qualsevol conflicte d’interessos, i ha d’acreditar
coneixements especialitzats en dret i en la pràctica de protecció de dades, a través
d’una titulació universitària.
La designació d’un delegat de protecció de dades és necessària en els sectors
següents:
• Col·legis professionals (Col·legi d’Advocats, Col·legi de Metges, Col·legi
d’Arquitectes, etc.).
• Universitats públiques i privades.
• Entitats que explotin xarxes socials i prestin serveis de comunicacions
electròniques.
• Entitats que desenvolupin activitats de publicitat i prospecció comercial .
• Centres sanitaris.
• Empreses de seguretat privada.
• Establiments financers de crèdit.
• Entitats asseguradores i reasseguradores.
• Empreses de serveis d’inversió regulades per la legislació vigent i aplicable
en Mercat de Valors.
El responsable del tractament, o el delegat si és el cas, ha de garantir el compliment
de la normativa legal que fa referència a la protecció de dades i a la formació del
personal i té l’obligació de notificar, a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
i en un termini de 72 hores, les bretxes de seguretat que es produeixin en la seva
organització.
Si el responsable del tractament encarrega el tractament de les dades a una empresa
aliena que, per tant, té accés a les dades cal signar un contracte de tractament
de dades que reguli la relació que els vincula.
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L’encarregat del tractament és la persona física o jurídica, autoritat
pública, servei o organisme que presta un servei de tractament de dades
personals per compte del responsable del tractament.
Encarregats del tractament de dades
Si el web que recull les dades personals està allotjat en un servidor d’una altra empresa i el
servei informàtic d’aquesta altra empresa en fa el manteniment, o bé si una empresa aliena
s’encarrega del tractament de dades i, per tant, té accés a la informació que hi ha a la base
de dades de l’empresa, és imprescindible firmar un contracte de tractament de dades.

El contracte de tractament de dades ha d’establir, com a mínim, l’objecte, la
durada, la naturalesa i la finalitat del tractament, el tipus de dades personals i
les categories d’interessats, així com les obligacions i els drets del responsable.
Concretament, ha d’incloure:
• Les instruccions del responsable del tractament.
• El deure de confidencialitat.
• Les mesures de seguretat.
• El règim de la subcontractació.
• Els drets dels interessats.
• La col·laboració en el compliment de les obligacions del responsable.
• El destí de les dades en finalitzar la prestació.
• La col·laboració amb el responsable per demostrar el compliment.
El responsable del tractament ha de triar un encarregat del tractament que
ofereixi garanties suficients respecte de la implantació i el manteniment de les
mesures tècniques i organitzatives apropiades, d’acord amb el que estableix
l’RGPD, i que garanteixi la protecció dels drets de les persones afectades.
Recopilació de dades personals

A les bases de dades s’han de guardar únicament les dades que exigeix el marc
legislatiu, i sempre amb l’autorització de cada titular. La protecció d’aquestes
dades és fonamental i és per aquest motiu que el personal de l’empresa amb accés
a aquestes dades ha d’estar registrat, declarat i ha de signar el compromís de
confidencialitat amb l’empresa.
Les empreses estan obligades a mantenir la confidencialitat de les dades de
caràcter personal que els usuaris hagin facilitat i a no revelar-les a cap altra
entitat, si no és que prèviament s’ha informat aquests usuaris que les dades
se cediran i s’ha obtingut el seu consentiment.
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Cal assegurar que les empreses on s’allotgen les bases de dades proporcionen
el nivell de protecció exigit per l’RGPD. L’RGPD s’aplica als responsables i
encarregats de tractament de dades establerts a la Unió Europea i també als
responsables i encarregats no establerts en la UE sempre que realitzin tractaments
derivats d’ofertes de béns o serveis de ciutadans de la Unió Europea o com a
conseqüència d’un monitoratge i seguiment del seu comportament.
D’acord amb l’RGPD, la transferència de dades a un tercer país no pot suposar en
cap cas una reducció del nivell de protecció que estableix el Reglament. Aquest
principi també s’aplica en les transferències posteriors de dades personals, des del
tercer país a un altre tercer país o a una organització internacional.
Amb relació a l’LOPD, es tracta d’una garantia addicional per als ciutadans
de la Unió Europea, ja que abans de l’aplicació de l’RGPD, aquestes empreses
podien estar tractant dades de persones de la UE, i no obstant això, es regien per
normatives d’altres països que no sempre ofereixen el mateix nivell de protecció.
Per això, fins a l’entrada en vigor de l’RGPD, es recomanava que els servidors
de les empreses d’allotjament estiguessin ubicats en un dels estats membres de la
Unió Europea.
Recollida de dades personals

L’RGPD amplia les qüestions sobre les quals cal informar les persones a les quals
se’ls sol·liciten dades personals i modifica alguns aspectes de la manera com s’ha
de proporcionar aquesta informació.
L’obligació d’informar s’ha de complir sense necessitat de cap requeriment i el
responsable ha de poder acreditar amb posterioritat que l’ha complert.
Així, en tot formulari on es recullin dades personals d’usuaris o clients, ja sigui per
subscriure’s a un butlletí electrònic o per ingressar en una comunitat, és obligatori
incloure un avís legal amb relació a la protecció de dades. D’acord amb l’RGPD,
el contingut de l’avís legal ha d’incloure la informació següent:
• La identitat i les dades de contacte del responsable i, si escau, del seu
representant.
• Les dades de contacte del delegat de protecció de dades, si escau.
• Les finalitats i la base jurídica del tractament al qual es destinen les dades
personals.
• L’interès legítim perseguit pel responsable o per un tercer, quan el tractament es basa en aquest interès legítim.
• Els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals, si
escau.
• La previsió, si escau, de transferències a tercers països i l’existència d’una
decisió d’adequació o de garanties adequades, i els mitjans per obtenir-ne
una còpia.
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• El termini o els criteris de conservació les dades personals.
• El dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, a rectificar-les o suprimir-les, a limitar-ne el
tractament i a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.
• Quan el tractament està basat en el consentiment, el dret a retirar-lo en
qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el
consentiment previ a la retirada.
• El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.
• Si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un
requisit necessari per subscriure un contracte, i si l’interessat està obligat a
facilitar les dades personals i està informat de les possibles conseqüències
de no fer-ho.
• L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.
Si produeix efectes jurídics en l’interessat o l’afecta significativament, o
afecten categories especials de dades, ha de contenir informació significativa sobre la lògica aplicada i sobre les conseqüències previstes d’aquest
tractament per a l’interessat.
Quan la informació no s’obté de l’interessat, cal informar, a més, sobre els aspectes
següents:
• Les categories de dades personals de què es tracta.
• La font d’on procedeixen les dades personals i, si escau, si procedeixen de
fonts d’accés públic.
La informació s’ha de proporcionar en un llenguatge clar i senzill, adequat al
nivell de comprensió de l’usuari. La informació ha de ser concisa i intel·ligible i
s’han d’evitar les ambigüitats, les explicacions excessives o l’abús de cites legals,
cercant un equilibri entre concisió i precisió.
Per trobar aquest equilibri, especialment quan la informació es recull per mitjans
electrònics, les autoritats de protecció de dades recomanen que s’adopti un model
d’informació per capes o nivells que consisteix a presentar una informació bàsica
en un primer nivell, de manera que se’n pugui tenir un coneixement general, i oferir
la informació addicional en un segon nivell.
Convé situar la informació bàsica en el mateix camp de visió que el lloc on s’ha de
manifestar la conformitat amb el que se sol·licita i completar-la amb un o diversos
enllaços cap a la informació més detallada.
L’avís legal ha de ser visible i s’acostuma a ubicar just a sota del formulari o se
sol inserir al web un enllaç permanent visible a la política de privacitat.
Amb caràcter general, qui recull dades personals ha de poder acreditar que ha
obtingut les dades amb el consentiment de les persones afectades. Cadascuna de
les pàgines web des d’on s’obtenen les dades de caràcter personal ha d’incloure la
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informació mencionada anteriorment, de forma que l’usuari pugui obtenir-la amb
facilitat i de forma directa i permanent.
El consentiment de l’usuari per al tractament de les seves dades no pot ser tàcit,
ha de ser explícit. Perquè el consentiment es pugui considerar un consentiment
inequívoc, hi ha d’haver una declaració de l’interessat manifestant la seva conformitat. Així, es prohibeixen pràctiques com ara el consentiment per inacció
(“Si en un termini de 30 dies no manifesta ..., entendrem ...”) o, als webs, les
caselles marcades prèviament. El consentiment s’ha d’obtenir per a cadascuna de
les finalitats de tractament i el responsable del tractament de les dades ha de poder
provar que el titular va portar a terme l’autorització.
També cal tenir constància de la data en què l’usuari facilita les dades a través
del web, perquè la informació s’ha de conservar durant tot el temps que es tractin
les dades i s’ha de poder demostrar que s’ha rebut el consentiment necessari per
poder-ho fer.
En els casos en què les dades siguin recollides per a una finalitat diferent de la
principal de la recollida, s’ha de donar l’opció a la persona que emplena les dades
de manifestar que no desitja que les seves dades siguin tractades per a aquestes
altres finalitats accessòries.
Drets de les persones amb relació a les seves dades personals
A més dels drets ARCO
(accés, rectificació,
cancel·lació i oposició)
previstos per la LOPD,
l’RGPD introdueix el dret a
l’oblit i el dret a la
portabilitat.

Les persones que faciliten les dades tenen dret a conèixer quines dades emmagatzema l’empresa i per què, a rectificar-les o suprimir-les, a limitar-ne el tractament
i a oposar-s’hi, i també tenen el dret a la portabilitat de les dades:
• Dret d’accés. És el dret d’un mateix a sol·licitar i obtenir informació
gratuïtament sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat
i quins usos concrets, d’on s’han tret, si s’han comunicat o es pretenen
comunicar i a qui.
• Dret de rectificació. És el dret d’un mateix a rectificar gratuïtament les
seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.
• Dret de supressió. És el dret d’un mateix a suprimir gratuïtament les seves
dades personals i a impedir-ne la difusió a internet (dret a l’oblit) quan:
– Ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
– Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
– Hi ha oposició al tractament.
– Les dades s’han tractat il·lícitament.
– Les dades s’han tractat per complir una obligació legal o s’han obtingut
en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació
adreçada a menors.
• Dret d’oposició. És el dret d’un mateix a sol·licitar gratuïtament que no es
tractin les seves dades personals.
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• Dret a la limitació del tractament. És el dret d’un mateix a restringir les
operacions de tractament de les seves dades personals.
• Dret a la portabilitat. És el dret d’un mateix a rebre, en un format
estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, les dades personals que ha
facilitat a un responsable del tractament.
El responsable ha d’atendre la sol·licitud d’exercici d’un dret en el termini
d’un mes des que la rep, prorrogable dos mesos més si és necessari, segons la
complexitat i el nombre de sol·licituds. S’ha d’informar l’interessat de la pròrroga
dins el termini del primer mes (des que es rep la sol·licitud) i indicar els motius
de la dilació.
Instal·lació de galetes

Les galetes (cookies) són petits fitxers de text que es desen a l’ordinador quan es
visita una pàgina web. Les dades que es desen fan referència a preferències de
configuració o de continguts o són de caràcter tècnic, i s’associen al navegador.
Permeten saber, per exemple, l’adreça IP o el navegador que s’utilitza, l’idioma
triat o les seccions consultades. Es distingeixen tres tipus de galetes:
• Les galetes tècniques que permeten, entre altres coses, detectar els usuaris
registrats o facilitar el funcionament d’aplicacions web.
• Les galetes analítiques que recullen informació sobre la navegació (productes consultats, franges horàries, temps de connexió, idioma, etc).
• Les galetes publicitàries que permeten que es mostrin determinats anuncis
en funció dels llocs web que s’han visitat, la ubicació o l’idioma, entre altres
factors.
Les galetes permeten conèixer les preferències de l’usuari i personalitzar els
serveis en funció dels seus gustos. Així, d’una banda, les galetes milloren la
navegació però, de l’altra, permeten també crear perfils de consumidors, amb
unes característiques de navegació determinades però també amb uns determinats
interessos i potencialment compradors d’uns determinats productes.
Així, les galetes han arribat a ser un instrument d’obtenció d’informació molt
important per a l’administrador del servidor i per als departaments de màrqueting
de les empreses que fan publicitat a internet. Cal tenir en compte que, gràcies
a les galetes, per exemple, els webs poden mostrar publicitat personalitzada als
usuaris o, fins i tot, recomanar-los la compra d’articles que han consultat però que
finalment no han comprat.
Tot i que la informació és anònima, perquè els webs comercials no coneixen les
dades personals de l’usuari, la utilització de les galetes pot ser considerada una
vulneració de la privacitat i els webs han d’informar els usuaris del seu ús i han
de sol·licitar el seu consentiment per poder utilitzar-les.
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La informació que cal facilitar a l’usuari ha de ser clara i completa. Cal indicar
quines galetes s’instal·len, amb quina finalitat s’instal·len i també qui les instal·la,
si és el mateix propietari del web o un tercer. A més, s’ha de facilitar un
procediment gratuït i senzill per rebutjar les galetes que doni a l’usuari l’opció
de refusar el tractament de les seves dades.
Un cop facilitada la informació, si l’usuari continua navegant, s’entén que hi ha
un consentiment, atorgat de forma implícita, i que l’usuari accepta l’utilització de
les galetes.
A la figura 1.8 i a la figura 1.9 podeu veure com dues empreses de diferents sectors
demanen explícitament a l’usuari el consentiment per a la utilització de les galetes.
També ofereixen més informació sobre la seva política de galetes. L’avís es realitza
a la pàgina d’inici dels webs respectius.
F igu ra 1 .8 . Pàgina d’inici del web d’una marca de roba

www.massimodutti.com

F igu ra 1 . 9 . Desplegable amb la política de privacitat amb relació a les
dades de l’usuari a la pàgina d’inici del web d’una casa d’apostes

www.bwin.es

1.5.2 Obligacions relacionades amb el correu electrònic comercial
D’acord amb la Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç
electrònic (LSSICE), està totalment prohibit enviar comunicacions publicitàries
o promocionals per SMS o altres mitjans sense el consentiment previ del destinatari, és a dir, sense que prèviament les hagi sol·licitat o autoritzat. Tanmateix, si el
destinatari ja és client, o sigui, si hi ha una relació contractual anterior, es poden
enviar comunicacions comercials referides a productes o serveis de l’empresa a
condició que siguin similars als contractats inicialment.
Això sí, en el moment de la recollida de les dades del destinatari de les comunicacions comercials, i també dins de cada comunicació comercial, sempre s’ha
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de donar informació referida a les qüestions de protecció de dades. S’ha d’oferir
la possibilitat de deixar de rebre les comunicacions proporcionant una adreça de
correu a tal efecte i s’ha d’identificar aquest tipus de comunicacions amb la paraula
“publicitat” o “publi”.
Un altre factor a tenir en compte quan s’envia una comunicació electrònica de
caràcter comercial o publicitari és el fet que l’empresa que realitza la promoció
ha de quedar perfectament identificada, indicant, fins i tot, el marc jurídic de
l’activitat. Aquesta empresa és la responsable d’incloure al principi del missatge
la paraula “publicitat” o “publi”. I si el contingut del missatge són ofertes o
concursos promocionals, com descomptes, premis i regals, també hi ha d’afegir les
condicions d’accés o participació, o bé indicar-ne la localització perquè es puguin
consultar.

1.5.3 Obligacions relacionades amb la contractació en línia
Quan en un lloc web es poden comprar productes o contractar serveis, la Llei
34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic estableix
obligacions relacionades amb la informació a l’usuari durant tot el procés i
obligacions relacionades amb la data i el lloc de formalització del contracte.
Si un lloc web ofereix la possibilitat de contractar un servei o d’adquirir un
producte, abans d’iniciar el procés l’interessat ha de poder accedir fàcilment a la
informació següent:
• Diferents tràmits que s’han de seguir per formalitzar el contracte.
• Si el prestador arxivarà o no el document electrònic en què es formalitza el
contracte, i si aquest serà accessible.
• Mitjans tècnics que es posen a disposició per identificar i corregir errors en
la introducció de les dades.
• Llengua o llengües en les quals es pot formalitzar el contracte.
• Condicions generals en les quals s’ha de basar el contracte, garantint que
puguin ser emmagatzemades i reproduïdes pel destinatari.
Tota aquesta informació configura les anomenades condicions generals de contractació, que apareixen accessibles a tots els llocs web.
Un cop finalitzat el procés de contractació, hi ha l’obligació de confirmar a l’usuari
la recepció de la seva acceptació. Es pot fer de dues formes diferents:
• Enviant un acusament de recepció, per correu electrònic o un altre mitjà de
comunicació electrònica equivalent, a l’adreça que l’usuari ha facilitat, en
el termini de les 24 hores següents a la recepció de l’acceptació.
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• Generant una confirmació de l’acceptació rebuda tan aviat com es completi
el procediment.
En cas que l’acceptació es confirmi mitjançant acusament de recepció, se suposa
que el destinatari en té constància des que l’acusament ha estat emmagatzemat al
servidor on està donat d’alta el compte de correu electrònic d’aquest destinatari.
Aquesta obligació de confirmar la recepció de l’acceptació no és necessària si
les dues parts així ho acorden i cap d’elles té la consideració de consumidor.
Tampoc és necessària si el contracte s’ha formalitzat exclusivament mitjançant
un intercanvi de correus electrònics o un altre tipus de comunicació electrònica
equivalent, sempre que no s’hagin utilitzat aquests mitjans exclusivament per
eludir el compliment d’aquesta obligació.
A la contractació en línia, la part que realitza l’oferta i la que l’accepta són a
llocs diferents i, per tant, hi ha consentiment quan l’oferent té coneixement de
l’acceptació o quan no pot ignorar-la sense faltar a la bona fe. Per tant, perquè
el contracte tingui efectes entre les parts és necessari que el comprador respongui
expressament acceptant l’oferta i que aquesta acceptació arribi a ser coneguda pel
venedor. En aquest sentit, no es poden articular mecanismes en els quals el fet de
no respondre a l’oferta es pugui entendre com una acceptació.
Quant al lloc dels contractes formalitzats per via electrònica, cal tenir en compte
que si són contractes entre empresa i consumidor el lloc de formalització és el lloc
on el consumidor té la seva residència habitual.
Si el contracte es formalitza entre empresaris o professionals i aquests no han
pactat res, es considera que es formalitza en el lloc on està establert el prestador
de serveis. Les parts, però, poden pactar qualsevol altre lloc.

1.5.4 Obligacions relacionades amb l’IVA aplicable
Les obligacions de l’empresa amb relació a l’IVA depenen del lloc on estigui
establert el client, de si el client és un consumidor o una empresa i de si es tracta de
lliuraments de béns o prestacions de serveis, en general, o de serveis electrònics,
en particular.
IGIC
Per a més informació
relacionada amb l’impost general
indirecte canari podeu consultar:
goo.gl/4ZeU6A.

L’IVA a la UE
L’IVA és un impost harmonitzat
dins del territori de la Unió
Europea però els tipus impositius
no estan unificats i cada país
aplica els seus propis tipus.

Per a totes les operacions interiors dins de l’àmbit territorial d’aplicació de l’IVA,
tant amb empreses com amb consumidors finals, l’empresa és l’encarregada
de repercutir l’IVA als seus clients i d’ingressar-lo a la Hisenda Pública. Aquest
àmbit territorial inclou el territori peninsular i les illes Balears però no inclou ni
Canàries ni Ceuta i Melilla. Així, les vendes de productes i serveis a les Canàries
o a Ceuta i Melilla estan exemptes d’IVA i és el destinatari qui ha de pagar a
la destinació l’IGIC (Impost General Indirecte Canari) o l’IPSI (Impost sobre la
Producció, Serveis i Importacions), segons el cas.
Quant a les operacions intracomunitàries, en les vendes de productes i serveis
a consumidors finals el tipus d’IVA aplicable és el tipus vigent on estigui
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establerta l’empresa, independentment de l’estat de la Unió Europea on resideixi
el consumidor. Per exemple, si l’empresa és a Catalunya i el consumidor és a
França, el tipus d’IVA aplicable és el tipus d’IVA general vigent a Catalunya, el
21%. No obstant, si el volum de vendes que té l’empresa en aquell país excedeix
un determinat volum, que depèn de cada estat membre, s’ha de registrar a efectes
d’IVA en aquell estat i aplicar el tipus d’IVA corresponent. Per exemple, en el cas
d’Espanya aquest límit és de 35.000 A
C/any.
Quant a les operacions intracomunitàries amb altres empreses, s’aplica la
inversió del subjecte passiu i l’obligat a repercutir les quotes de l’IVA i a ingressar
el seu import a la Hisenda Pública és l’empresari o professional que adquireix
els béns o és el destinatari dels serveis. Així, doncs, aquestes operacions estaran
exemptes d’IVA a Espanya i caldrà facturar sense IVA, sempre que l’empresa
client estigui identificada a efectes d’IVA en un altre estat membre i el producte
es transporti a un altre païs de la UE.

Compra de productes i
serveis en línia
Podeu consultar la informació de
la Comissió Europea relacionada
amb impostos a: bit.ly/2icwRl8.

Pel que fa a les exportacions, les vendes de productes i serveis tant a empresaris
i professionals com a consumidors finals estan exemptes i s’han de facturar sense
IVA.
Per acabar, cal considerar si es tracta de serveis que es puguin acollir al Règim
especial d’IVA per als serveis prestats per via electrònica. Es consideren serveis
prestats per via electrònica aquells serveis que consisteixen en la transmissió
enviada incialment i rebuda en destí per mitjà d’equips de processament, inclosa
la compressió numèrica i l’emmagatzematge de dades, i totalment transmesa,
transportada i rebuda per cable, ràdio, sistema òptic o altres mitjans electrònics.
Alguns dels serveis prestats per via electrònica són:
• Allotjament de llocs i pàgines web
• Manteniment a distància de programes i equips
• Accés o descàrrega de programes i actualitzacions
• Subministrament d’imatges, text, informació i posada a disposició de bases
de dades
• Accés o descàrrega de música, pel·lícules, jocs, revistes i diaris en línia,
contingut digitalitzat de llibres i altres publicacions electròniques
• Educació a distància
Els serveis intracomunitaris prestats per via electrònica es consideren prestats
on estigui establert el destinatari del servei. Així, els serveis prestats a
empreses tenen el mateix tractament que la resta de productes i serveis i tributen
també en destinació. Quant als prestats a consumidors finals, però, les botigues
en línia han d’aplicar el tipus d’IVA del país d’origen del consumidor (no el del
país del prestador com en la resta de productes i serveis) i, per tant, han de conèixer
el lloc de domicili o residència del consumidor i s’han de registrar a efectes d’IVA
en aquell país.
Per evitar que les empreses s’hagin de donar d’alta a cada país, es poden registrar
una sola vegada a través d’una finestreta única anomenada One Stop Shop i

Règim especial de
prestació de serveis de
telecomunicacions, de
radiodifusió i televisió o
electrònics en l’IVA
(’One-stop shop’)
Consulteu la informació general
del règim i què es necessita per
tramitar-lo a: goo.gl/UCSQdF.
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realitzar una declaració única d’IVA per a les vendes realitzades en qualsevol dels
països de la Unió Europea.

1.5.5 Obligacions relacionades amb la logística
Pel que fa al lliurament de la comanda, el venedor ha d’executar la comanda
en un termini màxim de trenta dies a partir de l’endemà del dia que ha rebut la
comunicació de comanda del comprador, a menys que les parts hagin acordat una
altra cosa.
En principi s’entrega el que s’ha comprat, però si no es poden complir els
terminis d’entrega perquè el producte sol·licitat no està disponible, el venedor ha
d’informar ràpidament el consumidor i oferir-li la possibilitat de recuperar, al més
aviat possible, en un termini màxim de 30 dies, el valor que hagi abonat fins al
moment. Si no es respecta el termini d’abonament, el consumidor pot exigir que
se li retorni el doble de la quantitat endeutada i pot sol·licitar, a més a més, una
indemnització per danys i perjudicis, si aquests es produeixen.
Si el venedor no té disponible el producte sol·licitat, també pot informar el
consumidor de la possibilitat d’enviar-n’hi un altre exemplar de característiques
similars i d’igual o superior qualitat.
En les vendes per internet, és d’aplicació el dret de desistiment, que és la
facultat de consumidor i usuari de deixar sense efecte un contracte, notificantho a l’empresari en el termini establert per a l’exercici d’aquest dret, sense haver
de justificar la decisió i sense penalitzacions. En les vendes a distància, aquest
termini és de 14 dies naturals.
No es pot penalitzar el comprador si decideix exercir aquest dret i, a més a més, no
està obligat a indicar-ne el motiu. Això sí, ha de retornar el producte en perfecte
estat, inclòs l’embalatge. El venedor ha de retornar les quantitats íntegres, incloses
les despeses d’enviament inicials, en un termini màxim de 30 dies naturals. Si no
es respecta aquest termini, el consumidor pot exigir que se li torni el doble de la
quantitat endeutada, i pot sol·licitar una indemnització per danys i perjudicis.
Cal tenir en compte també que, si no hi ha informació expressa, l’usuari no ha de
fer front a les despeses associades a la devolució de la seva compra i és el venedor
el responsable. Per tant, si es volen cobrar les despeses de devolució, cal indicarho a les condicions de compra.
L’exercici del dret de desistiment normalment és gratuït, però hi pot haver
excepcions. Concretament:
• Si el consumidor tria una modalitat de lliurament més costosa que l’ordinària, el venedor no està obligat a assumir els costos addicionals.
• Si el venedor ha informat explícitament en la informació precontractual que
les despeses de devolució les assumeix el consumidor.
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En alguns casos especials, atesa la naturalesa dels béns o serveis, no és possible
exercir el dret de desistiment. Concretament:
• Contractes de subministrament de béns que tenen el preu subjecte a fluctuacions de coeficients del mercat financer que el venedor no pot controlar.
• Contractes de subministrament de béns confeccionats d’acord amb les
especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que per la seva
naturalesa no es poden tornar o es poden deteriorar o caducar amb rapidesa.
• Contractes de subministrament de gravacions sonores o en vídeo, de discs i
programes informàtics desprecintats pel consumidor, així com de fitxers informàtics subministrats per via electrònica susceptibles de ser descarregats
o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent.
• Contractes de subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques
i revistes.
• Contractes de prestació de serveis que la seva execució hagi començat, amb
el consentiment de consumidor i usuari.
• Contractes de serveis d’apostes i loteries.
En tots aquests casos el consumidor perd la possibilitat de desistir.

1.6 Seguretat en el comerç electrònic
El comerç electrònic està exposat a riscos molts diversos, alguns són similars als
que cal enfrontar en el comerç fora de línia i d’altres són característics del mitjà
internet. En qualsevol cas, la botiga electrònica ha d’oferir un nivell de seguretat
que garanteixi la seguretat i la privacitat de les dades i, al mateix temps, serveixi
per reforçar la confiança dels usuaris de la botiga virtual.
La seguretat és un concepte que explicita confiança i absència de perill en
la relació comercial.
Les amenaces més comunes són el robatori d’informació personal o la protecció
inadequada de la informació privada, l’ús fraudulent de targetes de crèdit, els virus
informàtics, l’spam o el robatori d’informació amb tècniques com ara el phishing.
El comerç electrònic ha de lluitar contra el frau en línia, que són tots aquells
aspectes contra la seguretat dels sistemes informàtics i els abusos que se’n
deriven, i que afecten, bàsicament, els usuaris d’aquesta modalitat comercial.

Tipus de virus
Podeu consultar la infografia que
explica els tipus de programari
maliciós (malware): virus,
troians, cucs, spyware,
rogueware, ransomware i
keylogger al següent enllaç:
goo.gl/2R3JBL.
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1.6.1 Seguretat en les transaccions
Hi ha quatre propietats clau que determinen la seguretat de la informació:
• La confidencialitat o privadesa és la propietat que assegura que només
aquells que estan autoritzats tenen accés a la informació. Un exemple és
el fet que ningú, a part de la botiga, pugui veure les dades del client.
• L’autenticació és la propietat que fa referència a la identificació. És el nexe
d’unió entre la informació i el seu emissor. Un exemple és que ningú no
pugui suplantar la identitat de la botiga.
• La integritat és la propietat que assegura la no-alteració de la informació.
Aquesta alteració pot ser inserció, esborrament o substitució de la informació. Un exemple és la propietat que assegura que les dades de la targeta o
de la comanda del client no les pot modificar ningú que no sigui l’empresa
sense que aquesta ho detecti.
• El no-repudi és la propietat que preserva que alguna de les parts negui algun
compromís o acció presos amb anterioritat. Un exemple és el fet que una
persona no es pugui desdir d’haver fet una comanda.
Exemples del risc de difusió de dades personals amb l’ús de les noves tecnologies
La missatgeria instantània, sobretot l’aplicació WhatsApp, cada vegada és més present
com a eina de comunicació directa amb el client perquè permet una atenció en temps real
mitjançant els aparells de telefonia mòbil. Tanmateix, el Centre Nacional d’Intel·ligència
(CNI) ha advertit sobre les deficiències en la protecció de dades d’aquesta aplicació i la
poca percepció de risc que tenen els usuaris. La suma d’ambdós factors afavoreix, segons
la mateixa font, els ciberatacs. El CNI també avisa sobre els riscos en la utilització de
xarxes wifi públiques.
Per a més informació, podeu llegir l’article “Los diez grandes riesgos del uso de WhatsApp,
según el CNI”, publicat al diari Expansión: (goo.gl/EqryPb).

L’eina bàsica que garanteix les quatre propietats clau que determinen la seguretat
de la informació (confidencialitat, autentificació, integritat i no-repudi) és la
criptografia.
La criptografia és la ciència que estudia les tècniques matemàtiques
relacionades amb els diferents aspectes de la seguretat de la informació.
Així, la criptografia és el conjunt de tècniques destinades al xifrat d’un missatge
perquè sigui impossible d’entendre per als receptors no autoritzats. Es pot distingir
entre:
• Criptografia de clau simètrica (o criptografia de clau compartida o secreta).
Es caracteritza perquè l’emissor i el receptor comparteixen una mateixa clau
per xifrar i desxifrar els missatges. Vegeu la figura 1.10.
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Fi g ura 1 .10 . Esquema de criptografia simètrica

• Criptografia de clau asimètrica (o criptografia de clau pública). Cada
usuari té un parell de claus: una de pública i una de privada (o secreta)
per xifrar i desxifrar els missatges. Vegeu la figura 1.11.
Fi g ura 1 .11 . Esquema de criptografia asimètrica

Un tret fonamental a destacar és el fet que a partir de la clau pública no es pot
calcular la privada, però per poder comparar els dos mètodes cal considerar també
altres aspectes com ara la gestió de claus, la velocitat de càlcul i les propietats de
seguretat.
Pel que fa a la gestió de claus, la criptografia de clau simètrica necessita un
elevat nombre de claus que augmenta amb el nombre d’usuaris, ja que cada
parell d’usuaris ha de compartir una clau. La criptografia de clau pública resol el
problema del nombre de claus, ja que independentment del nombre d’usuaris del
sistema, cada usuari només té un únic parell de claus. Aquest fet és molt important
en sistemes oberts i de continu creixement, com el cas d’internet, però, per contra,
la criptografia de clau pública utilitza claus més llargues que els esquemes de clau
simètrica. La problemàtica més important de la criptografia de clau pública és la
validació de les claus i la necessitat d’una infraestructura general.
Tenint en compte la velocitat de càlcul, la criptografia simètrica és molt més
adequada que la de clau pública perquè és molt més ràpida. Amb els esquemes de
clau simètrica es poden aconseguir les propietats de confidencialitat i integritat,
mentre que amb els esquemes de clau pública es pot obtenir la confidencialitat, la
integritat, l’autenticació i el no-repudi.

Signatura digital

La gran revolució que representa la clau pública és el fet que es puguin realitzar signatures digitals, és a dir, l’equivalent electrònic de les signatures convencionals.

Consulteu la informació de la
signatura digital facilitada per la
seu electrònica de l’Estat a:
goo.gl/LFNFzf.
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La signatura digital o signatura electrònica equival a la signatura convencional i
és en realitat un conjunt de dades que s’associen a un document, de manera que
es pot comprovar la identat de la persona que signa.
Els criptosistemes de clau pública utilitzats per crear signatures digitals ofereixen les propietats d’autenticitat, no-repudi i integritat. Pemeten comprovar
tècnicament que la clau que s’utilitza per desxifrar (verificar la signatura) és la
complementària de la que s’ha utilitzat per xifrar (signar). Però per si mateixos no
ofereixen cap informació sobre la identitat del propietari de les claus. Per tant,
es necessita un mecanisme que permeti associar una clau pública a la identitat del
seu propietari: el certificat digital.
Per poder signar digitalment qualsevol document és necessari estar en possessió
d’un certificat digital que identifiqui qui realment signa.
El certificat digital és un arxiu digital que identifica una persona, ja sigui
física o jurídica, i que permet qui el posseeix verificar i comprovar les seves
dades personals a internet.
La informació bàsica que conté un certificat digital és la següent:
• Número de sèrie del certificat
• Identificació de l’algorisme criptogràfic de signatura
• Nom de l’entitat emissora del certificat
• Període de validesa del certificat
• Clau pública
• Identitat i dades més rellevants de la persona o entitat propietària de la clau
pública
• Signatura digital del certificat per l’entitat emissora del certificat
Els certificats incorporen la signatura digital de l’entitat emissora del certificat, és
a dir, de l’entitat certificadora (CA).
La validesa d’un certificat digital depèn de qui expedeixi el certificat, és a dir, de
qui l’ha signat digitalment i de quins mecanismes es tenen per validar-lo.
Certificats SSL

En les transaccions comercials a internet es produeix un intercanvi de dades entre
el comerç i el client. Aquests intercanvis de dades s’han de produir de la forma més
segura possible. A part dels riscos evidents i tot i que no en resultés cap pràctica
fraudulenta o delictiva, si per qualsevol circumstància, la informació d’un client
pogués ser captada per un tercer, s’estaria incomplint, com a mínim, la normativa
de protecció de dades.
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Els protocols de xifrat SSL (Secure Sockets Layer) i TSL (Transport Layer
Security) proporcionen connexions segures que permeten que dues parts es
comuniquin garantint la privacitat i la integritat de dades.
El protocol TLS ha evolucionat a partir del protocol SSL, però sovint s’utilitzen
les sigles SSL de forma genèrica, per referir-se als certificats de seguretat, perquè
són més conegudes.
Els protocols de xifrat utilitzen algoritmes de xifrat que codifiquen les dades que
es transmeten entre usuaris i llocs web, com ara noms, adreces o dades bancàries,
per tal que siguin impossibles de llegir i no puguin ser captades per tercers.
Per establir una connexió segura SSL, el web ha de tenir una clau de xifrat que li
assigna una autoritat de certificació o entitat certificadora en forma de certificat
digital.
Quan un lloc web està protegit per un certificat SSL o TSL, a la URL hi apareix
https, que són les sigles corresponents a hypertext transfer protocol secure o
protocol segur de transferència d’hipertext.
La figura 1.12 mostra els indicadors de connexió segura que utilitza el navegador
Mozilla Firefox. Si en accedir al web, no apareix cap missatge d’advertiment,
normalment en tons vermells, vol dir que tot ha anat bé.
Fi g ura 1 .12 . Indicadors de connexió segura

Passarel·les de pagament segur

Les passarel·les de pagament és el sistema que tenen les botigues virtuals per
acceptar els pagaments per mitjà de targetes de crèdit o dèbit. Les solen
proporcionar les entitats bancàries i reben el nom de TPV virtual.
La passarel·la de pagament ha de tenir un certificat SSL de validació estesa,
d’aquesta manera el client pot identificar l’entitat bancària a la qual pertany de
manera inequívoca i les dades bancàries es transmeten xifrades.
Pel que fa a l’operativa, el venedor instal·la un programari al servidor que permet
que l’usuari pugui introduir les dades de la targeta i pugui dur a terme el pagament
en línia. El mètode estàndard del processament en línia de les targetes a través
dels TPV virtuals es realitza en mode SSL. En aquest mode de pagament només

Certificats SSL
Podeu consultar els certificats
més coneguts a goo.gl/CBndy7
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s’exigeix que el comprador introdueixi les dades d’identificació de la targeta, la
data de caducitat i el codi de validació, fet que comporta que el procés sigui àgil i
senzill.
En cap moment les dades de la targeta bancària són conegudes pel venedor, sinó
que tot el procés es realitza als servidors segurs del banc. El principal inconvenient
d’aquesta operativa és que el venedor ha d’acceptar que algunes transaccions
puguin ser anul·lades per part del comprador, per exemple, en casos de frau per
robatori de les dades del titular de la targeta.
El mode SSL ha evolucionat i ha donat lloc al sistema 3D Secure, CES o de
pagament segur de Verified by Visa i Mastercard Secure Code, dues de les
marques més conegudes.
3D Secure és un sistema de pagament segur amb targeta en què el titular s’autentica, és a dir, garanteix que el client que utilitza un número de targeta realment n’és
el titular. Es tracta de posar en contacte el client amb el banc emissor de la targeta
en el moment del pagament. En connectar el client amb el seu banc, aquest pot
identificar-lo mitjançant un dels següents mecanismes:
• PIN addicional de validació de transacció, preferiblement coincident amb
al PIN associat a la targeta per al seu ús en caixers automàtics, per tal de
facilitar a l’usuari que no hagi de recordar PIN addicionals.
• Ús d’autenticació via SMS de codi únic per a la validació d’una transacció
determinada.
• Ús de targeta de coordenades per a la validació d’una transacció determinada.
Per al venedor, el principal avantatge del mode 3DSecure, a banda de no suposar
cap cost afegit, és que en cas de frau és el banc emissor de la targeta del comprador
qui l’assumeix.

1.6.2 Enginyeria social
L’enginyeria social consisteix a obtenir informació confidencial directament dels
usuaris, és a dir, mitjançant un telèfon o correu electrònic es pretén que l’usuari
reveli contrasenyes, comptes bancaris, números de targeta de crèdit, etc. Un
cop s’obtenen, aquestes dades es poden utilitzar per cometre un robatori, fer
enviaments massius des del compte de correu de l’usuari o escampar un virus
a la xarxa.
Les pràctiques fraudulentes més habituals són:
• Pesca electrònica (phishing) o suplantació d’identitat: el ciberdelinqüent
es fa passar per una persona, empresa o institució de confiança; es posa en
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contacte amb l’usuari mitjançant correu electrònic, i sol·licita la verificació
de certes dades. És molt habitual en el món de la banca i dels organismes
oficials amb moviment de diners. A causa de la seva popularitat, actualment
s’està fent servir el terme wi-phishing per designar el robatori de dades o
claus personals mitjançant les xarxes de wifi gratuïtes que trobem en llocs
públics.
• Smishing: és una variant del phishing, però en aquest cas arriba un missatge
per SMS que pretén que l’usuari realitzi alguna acció que li suposi un cost
addicional, com trucar a un número de tarifació addicional o visitar un web
fraudulent.
• Descaminament (pharming): consisteix a redirigir trànsit d’una pàgina
legítima a una altra de falsa que ha construït l’estafador. És a dir, es
creen pàgines idèntiques a pàgines originals, però amb un domini diferent,
habitualment sense un acccés segur (“http:” en comptes d’“https:”). Quan
l’usuari cerca aquella pàgina se’l redirigeix cap a la pàgina falsa sense que
se n’adoni. Un cop hi accedeix, el ciberdelinqüent obté accés també a la
informació per fer-ne el que vulgui.
• Correu brossa (spam): consisteix en l’enviament massiu de correus electrònics no desitjats ni sol·licitats, habitualment amb finalitats publicitàries.
Les bústies de l’usuari s’omplen de missatges de remitents que no coneix.
• Spim: variant del correu brossa en la qual els missatges no desitjats ni
sol·licitats arriben per missatgeria instantània en comptes de per correu
electrònic.

La botiga virtual
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2. El procés de compra en el comerç electrònic

Per facilitar que els usuaris completin la compra amb èxit, més enllà dels elements
necessaris per a la compra pròpiament dita, cal que la interacció amb el web generi
valor per al client. Així, el web ha d’oferir:
• Informació abundant però sobretot rellevant, en relació amb les característiques del bé o servei.
• Confiança, atès que haurà de pagar amb antelació un producte o servei que
rebrà més endavant.
• Rapidesa, professionalitat i proactivitat en la resolució de conflictes.
• Satisfacció i, si pot ser, la creació de llaços emocionals.

La compra a través d’internet ha de prioritzar la senzillesa d’ús per l’usuari
i el procediment ha de ser com més ràpid millor per no perdre l’oportunitat
de venda. L’experiència ha de ser positiva per al consumidor, perquè això
facilitarà la repetició de la compra.

2.1 Elements i funcionalitats de la botiga en línia
El disseny del web de comerç electrònic ha d’estar al servei de l’objectiu final
d’una botiga en línia que en definitiva és que l’usuari compri. El procediment de
compra ha de ser senzill i ha d’estar ben pautat, per tal de no generar incerteses
innecessàries i facilitar que l’usuari completi la compra.
Els principals elements i funcionalitats que configuren una botiga en línia són:
• Informació legal
• Pàgina d’inici o ‘aparador web’
• Catàleg de productes
• Carret de compra
• Procés de comanda o ‘checkout’
– Formulari de dades
– Forma de lliurament
– Forma de pagament
• Registre d’usuaris

La botiga virtual
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El procés de compra d’un usuari en el comerç electrònic ressegueix bàsicament
aquests elements, des que l’usuari accedeix al web fins que completa la compra.
Aquest camí marca l’anomenat embut de conversió, atés que en cadascuna de les
fases del recorregut hi sol haver un percentatge d’abandonament i, a mesura que
s’avança, el nombre d’usuaris va disminuint.
El funcionament i els resultats de la botiga en línia s’avaluen també a partir de
les dades d’aquest embut de conversió i, més enllà del nombre de conversions i
del valors d’aquestes conversions, és fonamental conèixer les dades que dibuixen
aquest embut, com ara: visitants que arriben a la pàgina, visitants que consulten
el catàleg, visitants que omplen el carret, visitants que inicien el checkout i,
finalment, visitants que completen el checkout o conversions. L’anàlisi d’aquestes
dades és clau per detectar i millorar aquells elements del web que poden estar
tenint un impacte negatiu en la conversió.

2.1.1 Informació legal
El comerç en línia ha d’oferir als clients transparència, fiabilitat i confiança. La
informació legal sobre el negoci ha de figurar en un lloc ben visible i ha d’incloure:
• Dades de l’empresa
• Informació de contacte
• Política de privacitat i protecció de dades
• Condicions generals de contractació
• Condicions de lliurament i devolucions
• Mitjans de pagament
Model genèric de text per informar sobre la titularitat del lloc web
En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació
i comerç electrònic, s’indiquen les dades d’informació general de (indiqueu lloc web):

• Titular: (nom i cognoms o denominació social)
• CIF: (número)
• Adreça: (adreça postal)
• Contacte: (correu electrònic)
• Tel.: (número)
• Fax: (número)
• Dades de registre:
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Quan es tracta d’un lloc web d’una empresa o professional que per realitzar la seva
activitat requereix autorització administrativa o inscripció a qualsevol registre, han
de constar-hi les dades d’aquesta autorització o registre.
És habitual que el client hagi d’acceptar les condicions generals de contractació i
les condicions de compra per completar el procés de comanda.

2.1.2 Pàgina d’inici o ’aparador web’
De la mateixa manera que el primer que es veu en una botiga física és l’aparador,
en una botiga en línia el primer que es visualitza és l’aparador web, a la pàgina
d’inici. Aquesta pàgina ha de captar l’atenció de l’usuari i s’utilitza per ubicar
promocions, descomptes i ofertes que provoquin la compra o bé la navegació pel
web.
La figura 2.1, la figura 2.2 i la figura 2.3 mostren exemples de diferents aparadors.
Tal com es veu a la figura 2.1, a l’aparador de Wala, una botiga de roba esportiva,
bàsicament es mostren descomptes i es presenten les noves col·leccions d’algunes
marques.
F ig ur a 2. 1. Aparador de wala

https://www.walashop.com/ca/

Levi’s dona la benvinguda al web amb una finestra emergent que ofereix un 10%
de descompte més l’enviament gratuït als nous subscriptors. El tret diferencial del
seu aparador és el d’un vídeo publicitari (vegeu la figura 2.2 o mireu el següent
video:

https://www.youtube.com/embed/ZgcgFP9nGqY?controls=1
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Fig u ra 2 . 2 . Aparador de Levi’s

http://www.levi.com/ES/es_ES/

Els influenciadors
L’influencer és una persona que
compta amb certa credibilitat
sobre un tema concret. Gràcies a
la seva influència a les xarxes
socials, les marques els tenen en
compte en les campanyes de
màrqueting en línia i es poden
arribar a convertir en
prescriptors de la marca.

A la figura 2.3 es veu com Desigual també ofereix un 10% de descompte per la
primera compra als nous subscriptors, però en aquest cas el tret característic és
la utilització de la imatge de Dulceida, una influenciadora (influencer), per captar
l’atenció del comprador (vegeu figura 2.4).
Fig u ra 2 . 3 . Aparador de Desigual (1)

http://www.desigual.com/ca_ES

Fig u ra 2 . 4 . Aparador de Desigual (2)

http://www.desigual.com/ca_ES

Les promocions són una eina per atreure possibles compradors i mantenir l’interés
dels clients i sovint s’ubiquen a la pàgina d’inici.
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Exemple de promocions: Ulabox

Ulabox es presenta com el supermercat en línia de tota la vida i ofereix promocions de tot
tipus, tant a l’aparador com a la secció de Promos (www.ulabox.com/promos).

2.1.3 Catàleg de productes
En el comerç electrònic el catàleg de productes és determinant per a la venda.
El consumidor s’ha de sentir còmode consultant l’assortiment. Els productes,
i la informació gràfica i textual que els acompanya, han de tenir un tractament
prioritari perquè afecta directament la decisió de compra. La disposició dels
productes per categories i la inclusió d’un motor de cerca són dues opcions que
es recomanen.
Les fotografies han de tenir protagonisme. Com que el consumidor no té el producte físic a disposició (per provar-lo, per exemple), cal potenciar les fotografies
dels productes a fi d’explicitar-ne la credibilitat i afavorir la compra. Cal utilitzar
fotografies de producte professionals, ben il·luminades, amb un fons blanc o pla i
que permetin consultar-lo des de diferents perspectives.
El text ha d’alimentar el desig de compra. El contingut textual ha de ser breu i,
alhora, incrementar l’interès pel producte.
Els factors a tenir presents a l’hora de dissenyar el catàleg són:
• Imatge del producte. Una bona imatge facilita la venda per internet, ja que
permet transmetre les propietats del producte i la seriositat de l’empresa.
Les imatges ampliades (zoom) i els vídeos ajuden a minimitzar la barrera
de la no percepció visual i tàctil.
• Atributs o característiques dels productes. La caracterització dels
productes és clau per organitzar el catàleg, i com més ordenada està la
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informació a la base de dades, més fàcil és organitzar i localitzar els
productes.
• Descripció del producte. La descripció ha de ser el més completa possible,
ja que és un factor clau en el moment d’avaluar les alternatives. Tant
els atributs com la descripció del producte són elements de diferenciació
i posicionament als cercadors i, per tant, cal estudiar-ne bé el redactat i
procurar que incloguin paraules clau, per tal de generar el major nombre
de visites a la botiga en línia.
• URL amigables. Convé que les URL de les pàgines del catàleg, tant les
de les categories com les de les fitxes de producte, facin referència al seu
contingut i continguin paraules clau per tal de millorar el posicionament als
cercadors.
• Organització en categories i subcategories. Cal una correcta estructuració
dels productes i cal assignar-los característiques específiques (material,
color, talla, marca, fabricant, etc.). Convé que els productes es puguin
assignar a diferents categories i també que es puguin filtrar en funció de
determinats criteris (preus, categories, materials, colors, tipus, etc.).
• Visualització de productes relacionats, complementaris i recomanats a
la pàgina de detalls del producte. Aquestes relacions es poden establir en
base als atributs de cada producte o a compres anteriors.
• Motor de cerca. Convé incloure un cercador que permeti fer consultes dins
del catàleg a partir del nom del producte o d’algun dels seus atributs.
A tall d’exemple, Ikea disposa d’un dels catàlegs més elaborats, ja que, per una
banda, localitzar un producte és una tasca àgil i ràpida i, per l’altra, la informació
del producte és molt completa (vegeu la figura 2.5 i la figura 2.6).
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F ig ur a 2. 5. Catàleg d’Ikea (1)

http://www.ikea.com/es/es/catalog/allproducts/

F ig ur a 2 . 6. Catàleg d’Ikea (2)

Catàleg en línia d’Ikea
Cada any Ikea promociona el seu
catàleg (goo.gl/5BNhtN) i
ofereix la possibilitat de
sol·licitar-lo, visualitzar-lo a
través de la seva app o bé
consultar-ne la versió digital a
goo.gl/WwLijc.

http://www.ikea.com/es/es/catalog/allproducts/

2.1.4 Carret de compra
El carret, dins de la decisió de compra, juga un paper molt important en la
conversió. A l’hora de mostrar la informació, cal mostrar correctament i amb
detall totes les dades: quantitat del producte, impostos, despeses d’enviament o
descomptes.
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Les despeses addicionals, com ara les despeses d’enviament, han de ser clares i
s’han d’explicitar sense opció a confusió. En cas contrari, es genera desconfiança
en els consumidors.
L’edició i la modificació del carret ha de ser fàcil i l’actualitzacó dels imports
o descomptes ha de funcionar a la perfecció, perquè el comprador sàpiga en tot
moment l’import exacte de la compra.

2.1.5 Procés de comanda o ’checkout’
El procés de comanda (checkout) permet als clients demanar els productes que
tenen al carret de compra. Aquest procés pot estar dividit en diverses pàgines o,
pel contrari, pot figurar tot en una mateixa pàgina, format que s’adapta millor als
mòbils, però, en qualsevol, cas ha de ser tan ràpid i senzill com sigui possible.
Si el procés es fa en diverses pàgines, convé que l’usuari vegi en tot moment en
quina fase del procés es troba, per exemple mostrant una barra de progrés que li
indiqui el pas on és i quants passos li falten per completar la compra.
Per poder completar el procés de comanda el client ha de proporcionar les següents
dades:
• Identificació com a client o com a convidat
• Forma de lliurament
• Direcció de lliurament
• Direcció de facturació
• Forma de pagament
Identificació

La recollida de les dades del client per a la tramesa és un dels moments crítics del
procés de compra que en pot motivar l’abandonament. Segons estudis d’usabilitat
i conversió, el procés d’identificació que comporta la compra és un dels motius
d’abandonament del carret.
Es pot optar per sol·licitar només les dades indispensables per a la tramesa, és a
dir per permetre la compra com a convidat o sense registre, o bé es pot exigir
el registre complet de l’usuari, i demanar un nom d’usuari i una contrasenya per
poder processar el pagament.
En la compra anònima o sense registre, a part d’eliminar les possibles reticències
del client, el procés és més ràpid, perquè s’ha d’incorporar menys informació, i es
disminueix l’abandonament.
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La compra amb registre alenteix el procés i pot fer perdre alguna venda però, a
canvi, permet a l’empresa obtenir les dades dels clients per poder-s’hi adreçar
més endavant i fidelitzar-lo.
Forma de lliurament

El comerç electrònic pot enviar la compra al client de diferents formes:
• El consumidor compra a través de la botiga virtual, però recull el producte
a la botiga física (mateixa empresa).
• El consumidor compra a través de la botiga virtual i el producte s’envia a
l’adreça postal que s’indica.
• El consumidor compra a través de la botiga virtual, però recull el producte
en un punt de recollida. És una opció menys costosa que l’anterior perquè
no es tracta d’enviaments personalitzats i s’eviten, per exemple, els segons
lliuraments. Convé preveure sempre aquesta opció, a més de l’anterior,
perquè la flexibilitat que aporta dona seguretat als clients i repercuteix
positivament en les vendes.
Forma de pagament

El pagament és el moment crític de la compra per internet. El consumidor ha de
percebre que no hi ha un risc de frau en la compra i en la utilització de les dades
personals i financeres. En cas contrari, pot arribar a abandonar la pàgina.

Els criteris que es tenen en compte en el moment d’elegir un mitjà de
pagament són la seguretat en les transaccions, la facilitat d’ús i els costos
implicats en el mitjà de pagament.
En els últims anys les formes de pagament preferides per l’usuari del comerç en
línia, tant pel que fa a la seguretat com pel que fa a la comoditat, són les targetes de
crèdit/dèbit i PayPal. Un fet a destacar és que el pagament contra reemborsament
va disminuint de forma continuada, fet que posa de manifest que el comprador
confia cada vegada més en el comerç electrònic.

2.1.6 Registre d’usuaris
Sovint el registre d’usuaris es realitza durant el checkout però igualment la botiga
virtual ha de disposar d’una àrea específica per al registre d’usuaris, on es puguin
facilitar les dades i subscriure’s al butlletí electrònic. El butlletí es pot utilitzar,
entre d’altres, per informar de novetats al web o per notificar ofertes i descomptes.
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Un cop registrats, els usuaris poden accedir a la zona d’usuaris i modificar les
seves dades personals, donar d’alta direccions d’enviament, fer el seguiment de
les seves comandes o consultar l’històric de les comandes, entre d’altres.
Per tal d’incentivar el registre, es pot oferir algun benefici al client, com ara
la descàrrega d’una publicació o algun descompte. Un usuari registrat és un
usuari interessat (lead) al qual es pot tornar a contactar més endavant per intentar
convertir o fidelitzar. A més, les dades obtingudes es poden analitzar i obtenir així
informació sobre el funcionament de la botiga o l’evolució de l’audiència.

2.2 Mitjans de pagament
Hi ha diferents formes de classificar els mètodes de pagament en el comerç
electrònic:
• Segons l’import de l’operació:
– Sistema de micropagament: aquell en què l’import del pagament no
supera els 10 euros.
– Sistema de macropagament: aquell que excedeix aquesta quantitat.
• Segons la necessitat de connexió amb els agents externs diferents del
comprador i el venedor:
– Sistema de pagament en línia: requereix l’accés a un servidor per
realitzar un pagament.
– Sistema de pagament fora de línia o off-line: no exigeix aquesta
connexió, perquè les autoritzacions es fan de forma diferida.
Un mitjà de pagament electrònic realitza una transferència econòmica
entre el comprador i el venedor durant una venda electrònica.
• Segons el moment en què s’executa la retirada de diners:
– Sistema de prepagament: aquell que descompta els diners del compte
de l’usuari abans de la transacció.
– Sistema de pagament a dèbit: aquell que descompta els diners en el
moment de fer la transacció.
– Sistema de pagament a crèdit: aquell en el qual l’import de la
transacció s’anota en el moment d’efectuar la compra, però no es
descompta fins que ha passat un temps.
• Segons el grau de privacitat que ofereixen els sistemes de pagament, ja que
actualment hi ha:
– Sistemes on l’usuari és totalment identificat.

Màrqueting digital

55

La botiga virtual

– Sistemes mixtos, que permeten que el pagador es mantingui anònim
davant del receptor del pagament, però que exigeixen la identificació
enfront del banc.
– Sistemes totalment anònims, on no es pot descobrir la relació entre el
comprador i la compra realitzada.
Els sistemes de pagament que cal considerar en el comerç electrònic són: PayPal,
targetes de crèdit/dèbit, sistemes de pagament fora de línia (com ara el contra
reemborsament, entre d’altres), pagaments a través del mòbil (per a les compres
que es fan directament amb aquest dispositiu) i, fins i tot, pagaments amb diners
virtuals.

2.2.1 PayPal
PayPal (www.paypal.com/es/home) és un sistema de cartera virtual molt utilitzat
a internet. Un sistema de cartera virtual és una aplicació que permet als usuaris realitzar pagaments electrònics, ja que recull tota la informació financera necessària
per realitzar la transacció.
Quan es fa un pagament amb cartera virtual, el comprador únicament necessita
recordar les credencials d’accés (normalment nom d’usuari i contrasenya) per
poder autenticar-se a la seva cartera. Un cop s’ha autoritzat el pagament, la
cartera s’encarrega d’obtenir els diners de la font especificada pel client (número
de compte bancari o número de targeta de dèbit i/o crèdit).
Cada usuari de PayPal disposa d’un compte, identificat mitjançant una adreça de
correu electrònic on, en el moment de donar-se d’alta i després d’uns passos de
verificació, indica la informació financera per a realitzar pagaments. Com en els
TPV virtuals, el client realitza el pagament dels productes sense la necessitat de
compartir informació financera (com ara comptes bancaris o targetes) cada vegada
que compra en un establiment virtual. A banda, PayPal dona la seguretat que les
dades financeres facilitades estan protegides.
El saldo d’aquest compte es pot carregar amb diners procedents d’un compte
bancari o d’una targeta bancària, permet fer pagaments des del mòbil i, a més,
es pot utilitzar per rebre diners.
L’operativa de PayPal és molt senzilla. Si es vol realitzar un pagament a una
botiga, l’usuari únicament ha de conèixer la seva adreça de correu electrònic i
la contrasenya. Si l’usuari vol fer una transferència de diners a un altra persona,
després d’autenticar-se ha d’indicar l’adreça de correu del receptor i la quantitat
que vol transferir. Per tant, és un sistema segur, ja que els usuaris no han
d’intercanviar la seva informació financera en cap moment.
PayPal cobra una tarifa a les empreses per la recepció de pagaments que depèn
del volum de vendes mensuals. A tall d’exemple, una empresa amb un volum
de vendes entre 10.000 i 50.000 euros mensuals pagava, al 2020, una tarifa del

Crear un compte Paypal
Per obtenir més informació i/o
crear un compte de PayPal podeu
consultar: goo.gl/luzc5.
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2,9% més 0,35 euros per transacció (Podeu consultar les tarifes actualitzades a:
goo.gl/5bX9G1).
Els principals avantatges de PayPal són el seu abast internacional, l’alt grau de
seguretat que ofereix tant al venedor com al comprador, la rapidesa i la facilitat que
suposa el procés de pagament en línia. A més, té un sistema avançat de gestió del
frau que permet reduir els nivells de pèrdua de clients fins a nivells molt baixos. Té
un sistema de resolució de disputes que permet mitjançar en cas de reclamacions
entre compradors i venedors.
Com a inconvenients del sistema PayPal, per una banda es poden citar les
comissions i, per l’altra, el fet que quan es realitza una venda cal transferir els
diners del compte de PayPal al compte bancari de l’empresa.

2.2.2 Targeta de crèdit/dèbit
La targeta de crèdit/dèbit (TPV virtual) és el mitjà de pagament electrònic més
comú i acceptat a causa de l’ús generalitzat de les targetes de de dèbit i de crèdit.
És el mitjà més habitual tant en l’àmbit nacional com l’internacional gràcies a la
universalitat de les targetes que accepta (Visa, Mastercard, American Express...).
En les targetes de dèbit, el comprador realitza el pagament en el moment d’adquirir
el producte. Les targetes de crèdit impliquen que el pagament es realitza al cap
d’un determinat període de temps.
Les targetes de crèdit i de dèbit són el sistema més còmode i ràpid de
cobrament per al venedor, tot i que implica pagar una comissió a l’entitat
financera i és un mitjà que provoca recels en els compradors.
Com en els establiments físics, el pagament amb targetes en línia exigeix que les
empreses disposin d’una passarel·la de pagament. Les passarel·les bancàries
de pagament en línia s’anomenen TPV virtuals i permeten fer el pagament amb
targeta per internet com si es tractés d’un TPV físic. L’usuari incorpora les dades
de pagament directament al TPV virtual, en un entorn segur, sense que la botiga
en línia tingui accés a les seves dades financeres.
A l’esquema de pagament en línia per targeta de dèbit/crèdit, hi ha dos bancs
implicats:
• Banc del venedor: entitat financera responsable del servei de TPV virtual.
• Banc de l’emissor: entitat financera emissora de la targeta amb què es fa
l’operació de pagament.
Les entitats bancàries ofereixen aquest servei als clients a canvi d’una comissió,
sempre que el client sigui acceptat pel departament de riscos de l’entitat financera.
Una part de la comissió cobrada al venedor pel banc del venedor s’envia al banc
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emissor en concepte de taxa d’intercanvi, i és el principal component de cost de
la comissió que finalment paga el venedor (taxa de descompte).
El procediment que utilitzen les passarel·les bancàries de pagaments electrònics
és el següent:
1. El client selecciona els productes que vol comprar i accepta pagar.
2. El venedor indica a la passarel·la la quantitat que vol cobrar del comprador.
3. La passarel·la virtual dona conformitat o rebutja el pagament realitzat per
un client.
4. Si accepta el pagament, l’import és carregat al compte corrent associat a la
targeta del client.
5. El motius de rebuig de pagament són, bàsicament, dos: que el client no
tingui fons per pagar la compra o que no es verifiquin de les dades de la
targeta de pagament.
6. Si la compra és acceptada, el venedor rep els diners en el seu compte corrent,
normalment de la mateixa entitat financera que la passarel·la.
El mode SSL ha evolucionat i ha donat lloc al sistema 3D Secure o de pagament
segur. El principal avantatge per al venedor és que, aquest esquema, a banda
de no suposar cap cost afegit, en cas de frau el banc emissor de la targeta del
comprador assumeix el frau. Com a inconvenient, cal tenir en compte, però,
que provoca abandonaments de vendes per qüestions com ara que el client no
disposa d’una targeta amb sistema d’autenticació 3D Secure, que l’usuari no
recorda el PIN de la targeta específic per a compres en línia o que falla el procés
d’autenticació per motius de maquinari (com, per exemple, l’SMS al mòbil).

2.2.3 Contra reemborsament i altres pagaments fora de línia
El pagament contra reemborsament és conegut com a COD (cash on delivery)
i es considera el mètode més segur per al comprador, ja que no paga la comanda
fins que no la rep al domicili i comprova que tot està correcte. Aquest mètode sol
incloure un recàrrec que es repercuteix sobre el preu final. Si el comprador hi està
d’acord, l’empresa de missatgeria s’encarrega de cobrar la comanda i abonar-li
després al venedor, un cop restat l’import del transport o la comissió.
El principal avantatge és la confiança que transmet al client que desconfia d’internet. Els inconvenients per al venedor són l’augment del cost del producte, la
demora en el pagament i l’augment del percentatge de les devolucions per culpa
del canvi d’opinió del client en el moment de la recepció de la mercaderia.
A la transferència bancària o ingrés, el comerç notifica a l’usuari un compte
bancari on el client ha de realitzar una transferència perquè es generi la comanda.
És el cas invers a l’anterior, ja que el comprador envia els diners abans de rebre
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la comanda, fet que suposa una total confiança en el venedor. Tot i que, si el
pagament es realitza entre entitats financeres diferents, pot incloure comissions,
l’avantatge principal és el baix cost i l’inconvenient a tenir present és el retard en
l’execució de la comanda perquè el venedor està obligat a esperar la recepció de
l’import abans de dur a terme l’enviament del producte.
’Trustly’
Trustly és un exemple de transferència bancària directa, ja que el pagament es realitza
amb una transferència bancària des d’un compte en línia. L’import s’abona sense sortir
del procés de compra i només cal introduir les claus que el banc envia al client a través
d’un missatge de text o utilitzar una targeta de coordenades per confirmar la transferència.
Aquest mecanisme no emmagatzema informació de l’usuari i el pagament només es
produeix si el comprador el confirma a través de les claus que li proporciona l’entitat.

Una domiciliació bancària consisteix en el fet que el client facilita al comerç
un número de compte bancari perquè aquest li giri un rebut amb una periodicitat
determinada. Per al venedor, l’avantatge principal és l’automatització del procés
de cobraments periòdics i per al client l’inconvenient és la pèrdua de control
dels pagaments que suposa aquesta automatització, ja que no requereix la seva
intervenció directa. Així, doncs, un sistema adequat si el client fa compres
periòdiques, però demana que el client controli aquestes operacions.
El pagament per xec proporciona un mecanisme per realitzar una transferència
de fons entre el compte bancari del pagador i el compte bancari del receptor. Un
xec electrònic és un missatge amb una signatura digital que representa un valor
monetari que es fa efectiu a través d’una tercera part. En aquest tipus de pagament
es fa ús de les xarxes interbancàries existents.

2.2.4 Pagaments a través del mòbil
Una de les últimes tendències és el pagament a través dels dispositius mòbils. Hi
ha diferents tipologies: la transferència de diners entre usuaris, com és el cas de
Bizum, la compra en botigues en línia a través d’aquest dispositiu (m-commerce)
o els pagaments mòbils al punt de venda a través de tecnologia NFC o codis QR.
Bizum
Bizum és una forma instantània, fàcil i segura de pagar amb el mòbil. Un sistema de
pagament que funciona d’un compte bancari a un altre i que està integrat a l’aplicació del
banc de l’usuari. Permet pagar a particulars, comprar a comerços i botigues en línia i
compta amb el suport dels principals bancs. Podeu consultar el seu web: bizum.es.

Per pagar amb el mòbil les compres en línia que es realitzen amb aquest dispositiu
es poden utilitzar les aplicacions dels diferents bancs i operadors que ofereixen
moneders digitals, com ara BBVA Wallet, Bankinget Pagos TVM, Caixa-Bank
Pay, imaginBank, Santander Wallet, Sabadell Wallet, Bankia Wallet o Vodafone
Wallet i Orange Cash.
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2.2.5 Pagaments amb diners virtuals
El bitcoin és una moneda digital que s’està utilitzant en algunes botigues en línia
per comprar de forma anònima, ja que no es necessita passar la targeta, teclejar
un PIN o firmar res. Els comerços tradicionals l’estan començant a introduir
a les seves plataformes com a forma de pagament. No obstant això, com que
encara no està gaire estesa, existeixen llistats de botigues on es pot fer servir
(www.dondecomprarconbitcoins.com) i mapes, com el de coinmap (coinmap.org),
on s’indica on es pot pagar amb bitcoins.
Bitcoin
Consulteu més informació
relacionada amb el bitcoin a:
bitcoin.org/es.

2.3 Logística en el comerç electrònic
El principal objectiu, pel que fa a l’eficiència, que ha de tenir tot comerç en línia
ha de ser disminuir al màxim el temps que passa des que un client realitza una
comanda fins que la rep. Per tal d’aconseguir-ho, l’organització és imprescindible,
ja que tots els passos que s’han de dur a terme per completar el procés han d’estar
perfectament coordinats.
La gestió és més complexa en les petites i mitjanes empreses que en les grans
distribuïdores, perquè cada client és un cas diferent que presenta particularitats
que és necessari afrontar i els recursos són més limitats. Una gestió incorrecta de
la logística pot posar en perill la rendibilitat del comerç en línia.
La logística del procés de compra inclou la gestió de les comandes, des de
la recepció de la comanda fins al cobrament de la factura, l’emmagatzematge,
gestionat per la mateixa empresa o per un tercer, i el lliurament, mitjançant gestió
pròpia o externalitzada.
Aquests processos han d’estar orientats tant cap a l’exterior (tracte amb proveïdors
i clients, per exemple) com cap a l’interior, per aconseguir que tots els departaments estiguin coordinats i que els processos siguin eficients.
Els punts clau per a l’optimització dels processos són l’automatització, per evitar
errors i tasques improductives, i l’escalabilitat, perquè, encara que es comenci
amb un nombre petit de comandes, l’organització i els sistemes han de permetre
que l’empresa crèixi sense necessitat de canviar els processos.
ERP

La logística del procés de les compres en línia ha d’estar integrat a l’ERP o
sistema de gestió de la companyia, sobretot si les vendes es poden realitzar
tant a internet com en un establiment físic.

Els sistemes ERP (de l’anglès
enterprise resource planning)
són programes que tenen com a
objectiu integrar totes les dades i
processos d’una organització,
com ara la producció, l’inventari,
la distribució, els enviaments, les
factures, la comptabilitat, les
demandes, les entregues, els
pagaments, etc., en un sistema
unificat.
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2.3.1 Gestió de comandes
La gestió de les comandes és un procés complex que va des de la recepció de la
comanda fins a l’ordre d’enviament al client i és important que sigui transparent
per al client en totes les seves etapes. Mentre es gestionen les comandes s’estan
gestionant també els clients i cal tenir en compte les seves expectatives en tot
moment. Cal que el procés aporti valor al client i estar atent a tots aquells aspectes
que puguin resultar diferenciadors i decisius per tancar una compra.
Una bona pràctica, per exemple, és informar sobre la disponibilitat de l’estoc
dels productes. En mostrar la disponibilitat dels productes es dona la certesa
als compradors potencials que es pot atendre la seva comanda atès que hi ha
productes en estoc. Si es treballa amb productes amb i sense estoc, convé facilitar
les comandes múltiples o partides.
Un cop es rep la comanda, el primer pas és fer una comprovació de les dades. Les
comandes que rep l’empresa a vegades inclouen adreces incorrectes o incompletes,
o bé hi falten algunes dades i, per tant, és necessari comprovar-les. L’empresa ha
de poder confirmar la integritat de les comandes i, en cas contrari, s’ha de posar
en contacte amb el departament d’atenció al client per tal de localitzar el client i
obtenir les dades que manquen.
En aquest punt, convé establir també els filtres necessaris per al control del frau.
En un sistema de pagament segur, com ara 3DSecure o Paypal, el client tanca el
pagament al seu banc en línia i, per tant, no existeix, en principi, responsabilitat
per part del comerç. En altres formes de pagament, com ara el reemborsament o
la transferència, l’empresa tampoc ha d’assumir el risc de frau. Tot i així, sovint
convé establir mecanismes antifrau addicionals, per detectar elements que poden
ser indicadors de frau com ara intents de compra erronis al TPV, enviaments
urgents o adreces repetides.
Un cop fetes les comprovacions oportunes, la comanda s’envia al magatzem
per a la seva preparació física. Convé que hagi passat un interval de temps,
d’entre 30 minuts i una hora aproximadament, atès que durant aquest període,
immediatament posterior a la comanda, hi ha més possibilitats que el client s’ho
repensi i decideixi cancel·lar o modificar la comanda. D’aquesta forma, s’estalvien
processos logístics innecessaris.
La tramesa de comandes al magatzem es pot anar fent de forma contínua però,
encara que la botiga en línia funcioni durant les 24 h, segurament el magatzem no
estarà processant comandes de forma ininterrompuda, també durant les 24 h. Per
aquest motiu, cal establir un temps de tall o cut-off time que marqui el límit per a
la recepció de les comandes que s’han de preparar durant el dia. Aquest temps de
tall dependrà de qüestions com ara:
• Compromisos de lliurament amb els clients.
• Temps que necessita el magatzem per preparar, gestionar i documentar una
comanda (validació, facturació, cobrament...).
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• Condicions de servei pactades amb l’empresa de transport que envia les
comandes.
Un cop preparada la comanda, l’últim pas és lliurar-la a l’empresa de transport
per al seu enviament al client final.
Fer un seguiment i una gestió activa de les comandes implica tant donar una
informació puntual al client sobre la situació de la comanda com oferir alternatives, si cal. La millor manera de conservar una comanda i fidelitzar un client
és transmetent-li que la botiga s’està ocupant de la comanda, especialment quan
hi ha incidències o retards.

2.3.2 Emmagatzematge
Si no és que l’empresa ven serveis o productes descarregables que no requereixen
distribució, des del punt de vista físic, cal disposar d’instal·lacions per emmagatzemar el producte o bé cal subcontractar-les a un tercer. Les opcions són les
següents:
• Si s’opta per gestionar directament el magatzem, es pot controlar de forma
directa tot el procés que va des de la recepció de la comanda per part de
client fins a la preparació del lliurament. Es té la capacitat de comprovar
físicament la comanda, donar prioritat a l’entrada d’una mercaderia al
magatzem, decidir una entrega especial...
• Si s’opta per subcontractar el magatzem a un tercer, es perd el control i la
independència i, per tant, l’empresa s’ha d’ajustar a les condicions del servei
del proveïdor logístic. Com a contrapartida, però, hi ha una variabilitat dels
costos d’emmagatzematge, logística i escalabilitat per créixer.
• També hi ha models de negoci on els proveïdors mantenen l’estoc del
producte i l’empresa no necessita gestionar cap magatzem propi ni l’ha
de subcontractar a un tercer. En aquests models de negoci, coneguts com
a dropshipping, els productes es traslladen directament des del magatzem
del proveïdor al domicili del client. L’avantatge és que elimina la inversió
en instal·lacions i en estoc, així com els costos per al seu manteniment, i
també tota la gestió relacionada amb la logística però, com a contrapartida,
l’empresa ha d’assumir una pèrdua total de control sobre el procés que es
deixa completament en mans del proveïdor.
L’elecció entre gestionar el magatzem directament o fer-ho a través d’un tercer
depèn de molts factors. Un d’ells és el grau de maduresa del negoci. Com més
vendes i com més estoc per gestionar, més sentit té fer una gestió directa del
magatzem.
Si el magatzem es gestiona directament, l’emmagatzematge dels productes per
vendre als clients i tots els processos associats al magatzem i a la preparació

L’emmagatzematge es
tracta amb detall al mòdul
Logística
d’emmagatzematge.

Màrqueting digital

62

La botiga virtual

d’expedicions constitueixen una part integral de les operacions de l’empresa. En
aquest cas, l’objectiu ha de ser que l’estoc estigui en relació amb les vendes i que
hi hagi un immobilitzat que no representi un esforç financer desmesurat per a la
companyia.

2.3.3 Lliurament
En el comerç electrònic el més habitual és contractar el servei de transport i
distribució amb una empresa externa. A part dels grans operadors, tant nacionals
com internacionals, el creixement que ha experimentat aquest canal, fa que
actualment hi hagi un gran nombre d’empreses que s’han especialitzat en el servei
al comerç electrònic i que ofereixen tarifes molt competitives i una gran flexibilitat.
La qualitat del servei i el lliurament són clau per a l’èxit d’una botiga en línia i, és
per això, que a l’hora d’elegir un operador cal tenir molt present que, l’empresa que
realitza el transport es converteix en un soci de negoci. El cicle de la compra es
tanca en el moment del lliurament, i no abans, i encara que l’incompliment sigui
de l’empresa de transport, la responsabilitat del servei sempre és de l’empresa
venedora.
Les variables que cal tenir en compte a l’hora de contractar l’empresa per al servei
de transport són, bàsicament:
• Les característiques del producte
• L’àmbit geogràfic del lliurament
• El termini de lliurament
• La traçabilitat dels enviaments
• Els serveis de valor afegit que ofereixen
Tot i que, en general, l’oferta d’operadors és molt àmplia, cal tenir en compte que
per a productes específics, com per exemple els productes frescos o els productes
voluminosos com ara els mobles, la disponibilitat d’operadors pot ser molt més
limitada i caldrà cercar operadors de transport i distribució especialitzats en el
sector corresponent.
L’origen i la destinació dels enviaments determinen també, en gran mesura, el
servei de transport. Per als enviaments d’àmbit nacional, es pot optar per grans
empreses de transport amb presència a tot el territori i que poden oferir un gran
nivell de cobertura o bé per empreses més petites especialitzades en comerç
electrònic i que normalment ofereixen tarifes més reduïdes.
En l’àmbit nacional, les principals modalitats de lliurament són:
• Recollida a la botiga. Consisteix a comprar en línia, a qualsevol hora i
des de qualsevol lloc, i anar-ho a buscar a la botiga. El client s’estalvia el
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transport i té la comoditat de trobar la comanda preparada. En aquest cas, el
client s’ho pot endur a casa o, si s’ho repensa, ho pot retornar-ho a la botiga
o canviar-ho per un altre producte.
• Lliurament el mateix dia. Es pot oferir en enviaments d’àmbit local o per
a zones pròximes als magatzems. Les botigues locals també poden oferir
terminis de lliurament de només poques hores, sempre que el lliurament
es realitzi a poca distància i la plataforma de comerç electrònic permeti
configurar àrees de lliurament pròximes.
• Lliurament en 24 h. En el cas d’Espanya, el lliurament en 24 hores es pot
oferir gairebé al 90% de la població peninsular. És més costós, però sol
oferir una fiabilitat alta i de millor qualitat que el lliurament a mitjà i llarg
termini
• Lliurament en 48 h. A vegades aquest servei es planteja en combinació
amb la modalitat de 24 h, amb el nom “24/48 hores” i es tradueix en un
termini de 24 hores a capitals de províncies i ciutats grans i de 48 hores a la
resta, per tal de fer rendibles les rutes.
• Lliurament entre 3 i 5 dies. Els costos d’aquesta modalitat de lliurament
solen ser sensiblement inferiors ja que es basen, sobretot, en l’optimització
de rutes de repartiment. Se solen utilitzar per a enviaments de poc valor,
sempre que els clients estiguin disposats a esperar, o com una possible opció
que pot resultar atractiva per aquells clients que prefereixin pagar menys i
esperar una mica més.
• Lliurament en franja horària. És un servei de valor afegit molt valorat
pels clients. El repte de les empreses és oferir cada cop franges horàries
més reduïdes.
• Lliurament en punts de recollida. Es tracta que en comptes de rebre
la comanda a domicili el client final la vagi a buscar al punt de recollida
seleccionat en el moment de fer la comanda. L’avantatge principal d’aquesta
modalitat és que aconsegueix abaratir els costos de lliurament, atès que
s’eviten segons lliuraments i costos operatius i logístics.
Quant als enviaments internacionals, es pot optar per grans empreses de paqueteria amb presència global que gestionen íntegrament el servei, des de la recollida en
origen fins al lliurament final al client, o bé per empreses amb presència nacional
que ofereixen serveis de lliuraments internacionals a través d’aliances amb altres
empreses.
Els serveis de les empreses amb presència global solen ser més cars però ofereixen
el mateix nivell de servei a qualsevol lloc del món i una traçabilitat molt precisa.
Aquesta és una opció especialment recomanada per a enviaments urgents, transoceànics o amb destinació fora de la UE. Quant a les empreses nacionals que operen
amb socis estrangers, solen oferir preus més ajustats i poden ser recomanables per
a enviaments dins de la UE, on les distàncies són més curtes i els proveïdors que
integren aquestes aliances solen tenir un bon nivell tecnològic i operatiu.
Quant als terminis, els més habituals en els enviaments internacionals solen ser:
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• Lliurament en 24 h. Habitualment es realitza amb transport aeri. Té un
cost elevat i és per això que se sol utilitzar per a petita paqueteria d’un cert
valor.
• Lliurament en 48 o 72 h. Depenent de les distàncies, se sol utilitzar
transport aeri o carretera.
• Lliuraments de 3 a 5 dies. El transport es realitza íntegrament per carretera.
En aquest cas, és molt important assegurar la traçabilitat de les trameses, per
part de la botiga en línia, al llarg de tot el transport, des de la recollida fins
al lliurament.
• Lliuraments de 15 a 21 dies. Sol ser molt comú en enviaments intercontinentals d’objectes de baix valor unitari. Aquests enviaments utilitzen els
serveis postals dels diferents països. Són els més econòmics i, en molts
casos, no tenen traçabilitat ni confirmació de lliurament, de forma que a
la botiga en línia li pot resultar difícil tenir constància del lliurament dels
articles.
El seguiment dels enviaments o tracking és determinant a l’hora d’escollir
l’empresa de transport. La botiga en línia ha de poder conèixer en tot moment
l’estat de cada enviament i la confirmació de lliurament en temps real, perquè no
es pot donar per lliurada una comanda fins que no se’n té la confirmació. D’altra
banda, és necessari també perquè el client pugui fer el seguiment del lliurament i
pugui contactar directament amb l’empresa logística.
La realitat és que els operadors de transport ofereixen cada cop millors serveis i
amb més valor afegit. Com és lògic, però, una millor qualitat del servei suposa
també un cost més elevat i l’empresa haurà de valorar en cada cas quin nivell de
servei ofereix, en funció de les expectatives del client i del cost que suposa la
millora del servei.
És habitual que els operadors de transport ofereixin també la contractació d’assegurances per als enviaments de valor elevat que així ho requereixin i, en el cas que
facin enviaments internacionals o a les Canàries, Ceuta i Melilla, també se solen
ocupar dels tràmits duaners d’aquests enviaments.
Amb relació als lliuraments, alguns dels serveis de valor afegit més habituals són:
• Alertes de lliurament per correu electrònic o SMS
• Intents de lliurament sense cost per al comerç
• Flexibilitat per canvis en els lliuraments
• Sistemes personalitzats de track & trace d’enviaments.
• Recollida a una franquícia d’una agència de transport
• Lliurament garantits en franges d’horari
• Lliurament en cap de setmana
• Possibilitat de bescanvi de productes al mateix temps que el lliurament del
nou producte
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2.4 Facturació electrònica
La factura electrònica és l’equivalent digital de la factura en paper i consisteix
en la transmissió d’un fitxer electrònic entre emissor i receptor, d’un ordinador a
un altre, signats electrònicament (amb signatura electrònica) i amb un certificat
electrònic reconegut.
Els avantatges que presenta la facturació electrònica són els següents:
• Estalvi de costos.
• Millora de l’eficiència.
• Millora de la seguretat en la custòdia dels documents i menor possibilitat
de falsificació.
• Integració amb les aplicacions de gestió internes de l’empresa. Per tant,
processos d’auditoria més fàcils.
• Optimització de la tresoreria, ja que permet un ús més eficaç dels recursos
financers.
• Eliminació d’espais per emmagatzemar documents històrics, que fa més àgil
la localització d’informació.
A l’hora de realitzar una factura electrònica, calen els següents requisits:
1. Utilitzar un format electrònic de factura.
2. Seleccionar un programari per dur a terme la signatura electrònica, per tal
de garantir la integritat i l’autenticitat.
3. Triar un sistema de transmissió telemàtica per poder enviar la factura d’un
ordinador a un altre, com per exemple el correu electrònic, un FTP, una
pàgina web des d’on es pugui descarregar la factura, etc.

2.4.1 Formats electrònics
Els formats electrònics més fàcils d’utilitzar per elaborar una factura electrònica
són un fitxer de text pla (.txt), un document en un processador de text (.docx/.odt),
un full de càlcul (.xlsx/.ods) o una imatge (.gif, .jpg, .png, ...), però també n’hi ha
d’altres:
• El format PDF es pot utilitzar si al destinatari només li interessa guardar les
factures, ja que en aquest tipus de format no es poden introduir directament
les dades a l’ordinador del receptor.
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• El format EDIFACT es pot utilitzar quan l’enviament es realitza d’ordinador
a ordinador i el destinatari pot tractar automàticament les dades rebudes.
• El format Facturae que està dissenyat pel Ministeri d’Indústria, Energia
i Turisme i l’Agència Tributaria per a l’intercanvi de dades de factures
electròniques mitjançant el llenguatge d’etiquetes anomenat XML i és d’ús
obligatori quan el destinatari es l’Administració General de l’Estat i els seus
organismes públics.
EDIFACT
Sistema que l’Organització de
Nacions Unides estableix com a
estàndard per a l’intercanvi de
documents comercials a tot el
món.
Facturae
Podeu consultar els camps que
integren el format Facturae,
versió 3.0, i dos exemples de
factura a: goo.gl/cixkhC.

Sigui quin sigui el format d’una factura, d’acord amb l’article 6 de l’RD
1496/2003, cal que contingui els següents camps:
• Número de factura
• Data d’expedició
• Nom i cognoms, o raó social, de l’emissor i del receptor
• NIF de l’emissor i del receptor
• Domicili fiscal de l’emissor i del receptor
• Descripció de les operacions (base imposable)
• Data del lliurament o bé de la prestació del servei (si és diferent a la
d’expedició)
• Referència a l’albarà, si n’hi ha.
• Tipus impositiu aplicable a l’operació
• Quota tributària o repercutida
Perquè una factura electrònica tingui la mateixa validesa legal que una factura
emesa en format paper, a banda de tenir tots els camps obligatoris, ha d’estar
signada mitjançant signatura electrònica, basada en un certificat reconegut, i s’ha
de transmetre d’un ordinador a un altre, amb el consentiment de totes dues parts.
Les obligacions legals per part de l’emissor són les següents:
• Obtenir el consentiment del receptor i, a més a més, acordar el format de la
factura electrònica i el mitjà telemàtic d’enviament.
• Utilitzar una aplicació informàtica per la creació de la factura i garantir que
contingui els camps obligatoris mínims.
• Disposar d’una signatura electrònica reconeguda per garantir l’autenticitat
i la integritat del document.
• Enviar la factura telemàticament per qualsevol mitjà de comunicació electrònica, des de l’ordinador de l’emissor a l’ordinador del receptor, perquè
es pugui comptabilitzar i anotar als registres de l’IVA pertinents.
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• Conservar una còpia o la matriu de la factura, ja que si es conserva la matriu,
es pot tornar a generar la factura.
• Garantir una accessibilitat completa un cop generada la factura ja que, a
posteriori, s’ha de poder cercar, visualitzar, copiar, descarregar o imprimir.
I les obligacions legals per part del receptor són les següents:
• Garantir que, després de la recepció de la factura, ha pogut llegir el
document rebut i verificar les dades i la signatura.
• Disposar d’eines de verificació de signatures i vigència de certificats.
• Comptabilitzar les factures i anotar la informació necessària als registres
d’IVA, d’acord amb les directrius de l’autoritat tributària.
• Conservar el document durant el període de prescripció.
• Vetllar per l’accessibilitat total dels documents perquè en qualsevol moment
es pugui cercar, visualitzar, copiar, descarregar i imprimir les factures.

2.4.2 Programari i sistemes de transmissió de dades
La majoria de programes o aplicacions informàtiques que s’encarreguen de la
gestió de factures permeten enviar i comptabilitzar factures en format Facturae,
però el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha desenvolupat l’aplicació
Gestió de Facturació Electrònica, accessible des de www.facturae.es i pensada
i dissenyada per a pimes i treballadors autònoms, que permet la generació de
factures electròniques amb el format Facturae d’una forma senzilla i fàcil.
Perquè les transaccions siguin segures han de poder garantir les següents propietats: identitat, legitimació, confidencialitat, integritat, autenticitat, autenticació i
disponibilitat.
• La identitat implica que la transacció s’està realitzant amb la persona o
entitat desitjada.
• La legitimació assegura que l’interlocutor està capacitat per portar a terme
la transacció.
• La confidencialitat garanteix que únicament les parts interessades poden
accedir a la informació.
• La integritat reafirma que els documents són els correctes i que no s’han
manipulat.
• L’autenticitat consisteix a tenir l’evidència de la realització d’una factura o
transacció amb els requisits suficients per a la seva validesa.
• L’autenticació assegura que l’interlocutor és realment qui diu ser.
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• La disponibilitat garanteix l’accés al document durant el període de temps
vàlid jurídicament.
L’EDI (en anglès, electronic data interchange) és la transmissió estructurada
de dades entre organitzacions per a mitjans electrònics i s’utilitza per transferir
documents electrònics o dades de negocis d’un sistema computacional a un altre.
El procediment mitjançant el qual es transmet informació d’un sistema informàtic a un altre consta dels passos següents:
1. Formatació de les dades d’acord amb els requeriments del protocol EDI.
2. Establiment de la seguretat de la transmissió, d’acord amb uns procediments
comuns.
3. Transmissió de les dades sobre una xarxa de telecomunicacions.
4. Recepció i descodificació interna del format per l’organització receptora del
missatge.
Aquest intercanvi pot realitzar-se en diferents formats: UN/EDIFACT (consulteu
l’exemple de la figura 2.7), XML, ANSI ASC X12, TXT... ANSI ASC X12 és
l’estàndard més utilitzat als Estats Units i al Canadà, mentre que EDIFACT és la
norma més utilitzada a Europa.
F igu r a 2. 7 . Exemple de comanda en format ANSI i EDIFACT

https://www.edibasics.com/what-is-edi/what-comprises-an-edi-document/

EDI - EDIFACT
Podeu consultar el manual per
entendre el sistema de
transmissió EDI i el format
EDIFACT a: goo.gl/ws4oJW.

Els dos estàndards proporcionen controls bàsics per garantir la integritat de les
transaccions i la correcció dels formats de dades. Tots dos sistemes defineixen
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un llenguatge alfanumèric per a l’organització de documents en format electrònic.
Els elements que contenen els documents estan constituïts per dades elementals
comunes a tots els sectors (ordres de compra o instruccions de pagament, entre
d’altres). La combinació d’aquestes dades permet generar segments de dades
organitzats d’acord amb unes determinades normes. Les diferències entre els dos
estàndards estan en les normes sintàctiques, les definicions dels elements de les
dades i els procediments emprats per donar seguretat als intercanvis.
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3. Implantació d’una solució de comerç electrònic

En el moment en què es té una idea i es vol dissenyar una solució de comerç electrònic, bàsicament cal seguir el mateix procediment que per a qualsevol projecte
web. Les fases estàndard per a la creació d’un lloc web de comerç electrònic solen
ser planificació, disseny, desenvolupament, publicació i manteniment.
A l’hora planificar i iniciar el desenvolupament d’un lloc web de comerç electrònic s’ha d’analitzar, en primer lloc, la situació actual de l’empresa i la competència
que hi ha al sector, per poder elaborar un estudi de viabilitat i determinar si el
negoci és factible o no. A continuació cal definir els objectius que se cerquen, a
quin perfil de públic es dirigirà i els continguts que s’hi presentaran.
Un cop feta la planificació, cal escollir un disseny i una organització de continguts
que aconsegueixin aportar a l’usuari una experiència satisfactòria, que facilitin
la navegació al web i que alhora tinguin en compte la diversitat funcional i
tecnològica del públic. Així, aquesta fase inclou les decisions relacionades amb
la imatge digital de l’empresa i amb la usabilitat i l’accessibilitat del lloc web.
Quan ja es disposa del disseny comença la fase de desenvolupament, que es pot
fer des de zero, utilitzant una plantilla, o bé emprant un CMS. En aquesta fase es
codifica el lloc web i s’implementen les funcionalitats que ha d’oferir. Finalment,
també cal comprovar la visualització del lloc web en diferents navegadors i
dispositius mòbils.
Una vegada comprovat que tot funciona correctament, s’ha de publicar el lloc
web. Per a això cal pujar-lo al servidor on estigui allotjat el domini registrat.
Usualment, el nom del domini del lloc web ja s’ha registrat en la fase de
planificació, i per al seu allotjament es pot optar per algun servei de hosting. Hi ha
diverses empreses que l’ofereixen, com poden ser dinahosting.com, cdmon.com o
dondominio.com.
Finalment, s’ha de revisar que el lloc web sigui visible als principals cercadors,
i també pot resultar interessant instal·lar l’eina de seguiment estadístic Google
Analytics per obtenir informes per fer-ne el seguiment.
Cal prestar atenció sempre al manteniment del lloc, tant pel que fa als continguts
com a l’actualització, perquè sigui accessible a noves tecnologies o per afegir-hi i
modificar-ne funcionalitats, en funció dels resultats obtinguts. Cal entendre que el
lloc web com una cosa “viva”, que segueix creixent i canviant al llarg del temps.
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3.1 Selecció i registre de domini
El domini és l’adreça d’un web i, per tant, moltes vegades també se l’anomena
URL (Universal Resource Locator) o, en català, localitzador de recursos universal.
Quan una empresa vol tenir presència en línia i ha d’elegir el seu nom de domini
ha de tenir en compte certs aspectes com ara el fet que ha de ser fàcil de recordar,
que ha de ser curt, que ha de ser senzill de pronunciar i que no ha de tenir guions,
accents o lletres no internacionals com ara la “ñ” o la “ç”.
La primera opció és utilitzar el nom de l’empresa, si la marca ja és reconeguda pels
usuaris o bé si se li vol donar més visibilitat; i la segona opció és utilitzar noms
més genèrics o paraules clau, on s’identifiquin els serveis o productes que ofereix
l’empresa, com per exemple Electrònica Ribes (www.electronicaribes.com) o
Neteges Terraferma (www.netegesterraferma.com).
Pel que fa a la terminació del domini es pot elegir entre un domini genèric (.com,
.net, .org, .info, .biz... ) o bé un domini territorial (.cat, .es, .fr, .it...). Si l’empresa
té un abast internacional, es recomana registrar els dominis pertinents.
.com
Segons un estudi de Verisign
realitzat el 31 de març de 2017,
els dominis més utilitzats van
ser: .com, amb 128,4 M; .cn
(Xina), amb 21,4 M; .tk
(Tokelau); .de (Alemanya); .net;
.uk; .org; .ru (Rússia); .nl
(Holanda), i .xyz, amb 5,6M.
Vegeu: (goo.gl/n3hnMj).

Un cop triat el domini, cal saber si ja està registrat i, per tant, cal fer la consulta
i la comprovació en algun dels webs dedicats a registrar dominis (per exemple,
www.whois.com).

3.2 Selecció de la plataforma i elecció de l’allotjament
El lloc web de l’empresa s’ha d’allotjar en un servidor web i, per tant, la millor
opció és que l’empresa contracti un proveïdor de serveis d’internet (ISP) que li
ofereixi aquest servei.
Abans d’escollir una empresa d’allotjament o hosting s’han de valorar els següents
aspectes:
• Ubicació de l’allotjament web. Si està ubicat a Espanya o a Europa la
transmissió de dades i l’atenció al client són més ràpides, ja que el fus horari
és el mateix.
• Velocitat de la pàgina web de l’allotjament. També és important, ja que
com més ràpid es carregui la pàgina, més trànsit, conversions i ingressos
es generen. A tall d’exemple, Google recomana un temps de resposta del
servidor per sota de 200 ms (mil·lisegons).
• Seguretat de l’allotjament. Implica la utilització de comptes, tallafocs i
actualitzacions automàtiques.
• Còpies de seguretat de les dades. El proveïdor de l’allotjament ha d’oferir
el servei de còpies de seguretat de les dades.
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Les solucions tecnològiques per al comerç electrònic són moltes, però una de
les opcions a considerar és la utilització de programari de codi obert com ara
osCommerce (www.oscommerce.com), Magento (magento.com) o Prestashop
(www.prestashop.com) , que ofereixen les funcionalitats bàsiques que necessita
un e-commerce.
També hi ha solucions propietàries ja que, per una banda, l’empresa pot voler
desenvolupar un programari a mida de les seves necessitats o bé, per l’altra, pot
voler integrar una solució de comerç electrònic comercial en la qual pugui tenir el
suport i manteniment evolutiu i correctiu assegurat.
Una alternativa a les solucions anteriors són els programes que funcionen a través
del navegador d’internet, és a dir, les solucions com a servei en el núvol. Es tracta
d’una solució que no és cara i s’hi poden diferenciar dos grups de programes:
solucions per crear botigues en línia amb un domini individual, com ara Shopify
o Xopie, o bé solucions per crear botigues en línia que formen part d’un web amb
diverses botigues o marketplace, com ara eBay.
Solució tecnològica
La solució tecnològica utilitzada a la botiga en línia del supòsit que es desenvolupa és
Prestashop, atès que és l’opció de codi obert més estesa actualment.

3.3 Instal·lació i primers passos amb Prestashop
La instal·lació del Prestashop comença després d’iniciar sessió a l’empresa d’allotjament, per exemple a www.cdmon.com/ca o a dinahosting.com.
En el cas de www.cdmon.com/ca), cal accedir al llistat de hostings, crear una nova
plataforma de proves i assignar-li un nom de domini.
En el cas de dinahosting.com, cal accedir al tauler de control, tal com es mostra
en la figura 3.1, i el primer pas a executar és seleccionar la icona de Hosting, i a
continuació el nom de domini allotjat.
F ig ur a 3. 1. Tauler de control de dinahosting
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El següent pas és instal·lar la plataforma al domini.
En el cas de
www.cdmon.com/ca, trobareu l’opció per instal·lar Prestashop a la secció d’aplicacions. En el cas de dinahosting.com, cal clicar la icona d’autoinstal·lables, que es
visualitza en la figura 3.2; buscar a les solucions de botiga de dinahosting (vegeu
la figura 3.3), i seleccionar Prestashop.
F igu r a 3. 2 . Tauler d’administració d’un domini a dinahosting

F igu r a 3. 3 . Solucions de botiga que ofereix dinahosting

Per finalitzar, només s’ha d’indicar, tal com es mostra en la figura 3.4, el lloc
de la instal·lació (per exemple, a l’arrel de l’allotjament o hosting), les dades
bàsiques de la pàgina (títol i llengua de la instal·lació), les dades de l’usuari
(correu electrònic de l’administrador i contrasenya) i les dades de l’aplicació (nom,
cognoms i moneda) per iniciar la instal·lació.
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F ig ur a 3. 4. Configuració de l’autoinstal·lable de Prestashop a dinahosting

Després de fer una instal·lació bàsica de Prestashop, la botiga tindrà una imatge
similar a la de la figura 3.5, a la qual es podrà accedir des de la URL pública
(http://nom-domini). Per a la configuració de la botiga, en canvi, caldrà accedir a la URL d’administració (http://nom-domini/ps_admin), que demana una
identificació prèvia. La URL pública, la URL d’administració, l’usuari i la
contrasenya apareixen en el moment d’acabar la instal·lació i convé anotar-les. En
qualsevol cas, el text que cal incorporar després del domini, per accedir a la URL
d’administració, sempre coincideix amb el nom de la carpeta admin o similar que
s’instal·la a root> web i que podeu consultar accedint a l’FTP de l’allotjament.
Fig ura 3 .5. Imatge de la botiga després de la instal·lació

En accedir a la URL d’administració i iniciar sessió, la primera actuació, si cal,
és el canvi d’idioma de la plataforma. Cal accedir al perfil personal, clicar
les preferències de l’usuari administrador (My preferences) i modificar l’idoma
(spanish). En aquesta mateixa pantalla es pot incorporar el nom i cognoms de
l’usuari. Vegeu la figura 3.6.

Guia Prestashop
Podeu consultar la guia de
l’usuari de Prestashop 1.6 a
goo.gl/r54qKa.

Versió de demostració de
Prestashop
Per seguir el desenvolupament
del supòsit, cal disposar d’un
lloc web amb Prestashop
instal·lat. En cas de no tenir-ne
podeu utilitzar una versió de
demostració a bit.ly/2zIJSfW.
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Fi gur a 3 .6 . Configuració de l’idioma de l’administrador

De la mateixa manera i també si cal, com que l’idioma per defecte de la botiga
és l’espanyol, cal configurar-lo com a idioma per defecte accedint al menú de
Localització, a la pàgina Localització, a la secció Configuració (Localización>
Localización> Configuración). Vegeu la figura 3.7.
Fi gura 3 . 7 . Configuració de l’idioma per defecte de la botiga

Prestashop és capaç de treballar amb diversos idiomes, tant al front-office com al
back-office. Tan aviat com s’habilita més d’un idioma al back-office, cada camp
de text del back-office apareix acompanyat d’una icona que indica l’idioma actual
i que es pot clicar per introduir el contingut d’aquest camp en un altre idioma. Per
defecte Prestashop pot ser que instal·li diversos idiomes: anglès, català, espanyol,
gallec i portuguès. Deixeu només activats català i espanyol, accedint al menú
Localización, a la pàgina Idiomas, tal com podeu veure en la figura 3.8.
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Fig u ra 3. 8. Configuració dels idiomes de Prestashop

Un cop finalitzada la instal·lació i canviat l’idioma de la botiga, es pot desactivar i
posar-la en mode manteniment (vegeu la figura 3.9), per assegurar-se que ningú
hi pot accedir mentre es realitzin modificacions i no es presenti la versió definitiva
(Preferencias> Mantenimiento). En qualsevol cas, mentre el web no es publiqui,
no cal fer el canvi perquè el web no és accessible per ningú que no disposi de
l’usuari i de la contrasenya d’accés.
Figu ra 3 . 9. Desactivació/activació de la botiga (mode manteniment)

En cas que la versió instal·lada no sigui l’última, el següent pas és actualitzar la
botiga (vegeu la figura 3.10). En primer lloc cal accedir a Módulos y Servicios>
Módulos y Servicios i cercar i instal·lar el mòdul 1-Click Upgrade. Un cop
instal·lat, cal executar-lo per actualitzar la versió del programa.
Fig u ra 3 . 10 . Actualització de la botiga

La botiga, per defecte, s’instal·la amb tot un seguit de productes que ajuden
a visualitzar el funcionament global de la botiga. Però una vegada entesa la
relació entre productes, categories, comandes i clients, cal eliminar el contingut
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predeterminat de la botiga per inicialitzar-la des de zero instal·lant el mòdul
Prestashop Cleaner. Cal accedir de nou a Módulos y Servicios> Módulos y
Servicios i cercar i instal·lar el mòdul Prestashop Cleaner (vegeu la figura 3.11).
Un cop instal·lat, cal executar-lo per eliminar tot el contingut que el programa
incorpora a tall d’exemple.
Fi gur a 3 .1 1. Instal·lació del mòdul netejador de Prestashop (pscleaner)

Accedint a la configuració d’aquest mòdul, primer elimineu el catàleg amb tots
els productes, característiques, etiquetes, imatges, preus, adjunts, escenes, estoc
de productes, grups d’atributs i valors, fabricants, proveïdors... Després elimineu
els clients, els carrets de compra, les comandes, les connexions, els invitats, els
missatges, les estadístiques... No és possible tornar enrere després d’executar
l’ordre, així que cal tenir molt clar què implica aquesta acció (vegeu la figura 3.12).
F igu r a 3. 1 2 . Configuració del mòdul netejador de Prestashop (pscleaner)
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Aquest mòdul permet comprovar i corregir les limitacions de la integritat funcional, i també netejar i optimitzar les bases de dades, tal com es mostra en la figura
3.12.

3.3.1 Configuració de les dades de l’empresa i d’altres aspectes
legals
La informació relativa al titular del lloc web ha de constar en una pàgina
permanentment accessible del mateix lloc. Aquesta obligació consta en l’article
10 de la LSSICE.
A Prestashop, per configurar les dades de la botiga, inclòs el número de registre,
cal accedir a Preferencias> Contactos de la tienda> Detalles de contacto i a
continuació modificar el nom de la botiga (vegeu la figura 3.13).
Figu ra 3. 13 . Dades de contacte de la botiga

El logotip de l’empresa no és obligatori per qüestions legals, però sí que és molt
recomanable per poder identificar l’empresa. A Prestashop es pot afegir el logotip,
el logo de factures i les icones des de Preferencias> Temas> Su tema atual,
d’acord amb la figura 3.14.
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Fi gur a 3 .1 4. Logotip de la botiga

La normativa indica que han de ser visibles l’avís legal, els termes i condicions
d’ús i venda i la política de privacitat. Prestashop ho resol creant una pàgina
web per a cadascun dels aspectes citats. Per afegir-hi la informació pertinent cal
accedir a: Preferencias > CMS, tal com es mostra en la figura 3.15.
Fi gura 3 . 1 5. Pàgines predeterminades de contingut estàtic

Les pàgines predeterminades que crea Prestashop són les de Entrega, Términos y
condiciones, Sobre nosotros i Pago seguro. Algunes d’aquestes pàgines contenen
un text de mostra que s’ha de personalitzar, però d’altres estan buides i, per tant,
cal crear de nou el contingut.
Pel que fa a la política de galetes o cookies, les botigues en línia han d’informar
els visitants i/o compradors sobre l’ús i gestió que en fan, de forma que els usuaris
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puguin acceptar-les o no. L’empresa ha de complir la normativa i evitar sancions
per incompliment de la LSSICE.
Per aquest motiu, el següent pas a la botiga en línia és la descàrrega del mòdul gratuït d’European Union Cookies Law des de la pàgina del creador goo.gl/EZ6Esh.
A continuació, cal accedir a Módulos y Servicios> Módulos i Servicios, afegir el
nou mòdul (fitxer uecookie.zip) des de Añadir nuevo mòdulo i instal·lar-lo (vegeu
la figura 3.16). Un cop instal·lat, de de Configurar, es pot modificar el text del
missatge que es vol que surti i afegir, per exemple, la versió en català.
F ig ur a 3. 16. Mòdul de galetes o ’cookies’

3.3.2 Configuració de la moneda i dels mètodes de pagament
Després de configurar les dades de l’empresa i els aspectes legals, el següent pas
és configurar la moneda i els mitjans de pagament.
Per indicar quina moneda s’utilitzarà, cal accedir al menú Localización, seleccionar la pàgina Monedas i a la secció de Monedas activar i modificar les monedes
de la botiga en línia, tal com es mostra en la figura 3.17.
Figu ra 3 . 17 . Configuració de la moneda
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Es pot modificar el format en què es visualitzarà cada moneda (per exemple
el separador de milers o les posicions decimals) des de Modificar> Monedas>
Formato de moneda.
Si consulteu la figura 3.18, veureu que després de la instal·lació de la botiga virtual
hi ha dos mitjans de pagament actius: la transferència bancària i els pagaments per
xec. Aquests mitjans es poden configurar accedint a Módulos y servicios> Pago>
Medios de pago activos. Consulteu la figura 3.19 i la figura 3.20, per conèixer les
dades que hi manquen i configurar aquests mètodes de pagament.
Actualització dels mòduls
Sovint veureu que la primera vegada que accediu a un mòdul de Prestashop, el botó que
apareix a la dreta conté el text Actualizar. Si premeu el botó, el mòdul s’actualitzarà i ja
podreu accedir a l’opció Configurar que apareixerà en el seu lloc. De fet, en accedir a
Módulos y servicios veureu que us surt una llista amb tots els mòduls que estan instal·lats
i pendents d’actualització. Podeu anar fent les actualitzacions, a mesura que els utilitzeu.

Fi gur a 3 .1 8. Mètodes de pagament actius

Fi gura 3 . 1 9. Configuració de les transferències bancàries
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Fig u ra 3. 20 . Configuració dels pagaments per xec

Com que el pagament per reemborsament és molt important per a aquells
usuaris que desconfien de les transaccions en línia, cal instal·lar també el mòdul
corresponent (Cash on delivery). Cal accedir al menú Módulos y Servicios, a la
pàgina de Módulos y Servicios, i cercar i instal·lar el mòdul (vegeu la figura 3.21).
Fig u ra 3 . 21 . Mòdul ’Cash on delivery’ (COD)

Un altre mètode de pagament molt utilitzat és el PayPal. Per instal·lar-lo cal repetir
els passos anteriors, però amb el mòdul PayPal (official). Vegeu la figura 3.22 per
identificar el mòdul.
Figu ra 3 . 22 . Mòdul de Paypal

Un cop instal·lat, PayPal es visualitza a la llista de mètodes de pagament actius
(Mòdulos y Servicios> Pagos) i només caldria configurar el mòdul, introduint les
dades necessàries, tal com mostra la figura 3.23.
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Fi gur a 3 .2 3. Configuració del mòdul de PayPal

3.4 Catàleg de productes
El catàleg és la part principal d’una botiga en línia, ja que conté els productes i
les seves categories. Afegir productes no solament significa afegir una imatge
i un text, sinó que significa donar a conèixer el producte: preu, pes, mida,
característiques, especificacions, detalls, marca, proveïdor i molts més aspectes.
Quan es vol crear un catàleg, primer cal planificar els productes i la forma com es
mostraran.
El primer pas, abans d’introduir productes al catàleg, és incorporar els fabricants
i els proveïdors a la plataforma. A Prestashop, un fabricant és la marca que està
darrere d’un producte i en introduir la informació dels fabricants els visitants del
lloc poden tenir accés ràpid a tots els productes d’un fabricant determinat.
Per crear un fabricant, cal accedir al menú Catálogo> Fabricantes i s’ha de clicar
al botó Añadir nuevo fabricante. A continuació, apareix a la pantalla el formulari
de creació, tal com es mostra en la figura 3.24.
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Fig u ra 3. 24 . Fitxa de fabricant

Els camps que es detallen són els següents: nom, descripció curta, descripció,
logo, els camps de SEO, meta títol, meta descripció, meta paraules clau i activat.
Un cop incorporat i activat el fabricant, es pot afegir l’adreça des de l’opció
Añadir dirección del nuevo fabricante o des del botó Añadir nuevo de la secció
Direcciones (vegeu la figura 3.25).
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Fi gur a 3 .2 5. Adreça del fabricant

Els proveïdors són opcionals si es té un fabricant que directament subministra
els productes, però si aquest no és el cas, sí que s’hauran de registrar al sistema
i associar-los a cada producte. A Prestashop, un proveïdor és l’empresa que
proporciona un producte. S’hi accedeix des de Catálogo> Proveedores i la
informació que s’emmagatzema és la que es visualitza en la figura ??.
Fi gura 3 . 2 6. Fitxa de proveïdor

Després d’introduir fabricants i/o proveïdors, el següent pas és afegir les categories dels productes que es vendran a la botiga en línia.
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Les categories són essencials, ja que permeten agrupar els productes equivalents
i facilitar als clients la navegació a través del catàleg de productes. Una categoria
es crea quan hi ha, com a mínim, dos productes amb atributs o característiques
equivalents. Els productes s’han de poder comparar dins d’una mateixa categoria.
Les categories es gestionen des del menú Catálogo, a la pàgina de Categorías
(vegeu figura 3.27).
Figu ra 3. 27 . Llistat de categories

Les categories permeten gestionar subcategories i per visualitzar-les, s’ha de fer
clic a la categoria pare o seleccionar Ver al menú d’accions (vegeu la figura 3.28).
Fig u ra 3 . 28 . Llistat de subcategories

Per crear una categoria nova o una subcategoria d’una existent, s’ha de clicar al
botó Añadir nueva a qualsevol nivell de categories. La informació o els camps que
conté la categoria són els següent: nom, mostrat o no, categoria pare, descripció,
imatge, meta descripció, meta paraules clau, URL amigable, accés de grup i
categoria arrel (vegeu la figura 3.29).
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Fi gur a 3 .2 9. Fitxa categories

La categoria Inicio és una categoria especial, ja que permet destacar o promocionar productes de qualsevol categoria, fent que apareguin al bloc de Productos
destacados. De forma predeterminada, únicament es poden visualitzar 8 productes destacats a la pàgina principal.
Un cop afegides les categories de tots els productes, el pas següent és la gestió de
productes a la qual s’accedeix des del menú Catálogo, pàgina Productos.
Per crear un nou producte, s’ha de clicar a Añadir nuevo. Apareix un formulari,
amb diverses pestanyes a la columna de l’esquerra. Si observeu la figura 3.30,
veureu que la primera pestanya conté la informació bàsica sobre el producte.
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Fig u ra 3. 30 . Informació d’un producte

El preu del producte s’indica a la pestanya Precio, tal com es mostra en la figura
3.31 Per determinar el preu d’un producte es pot omplir directament el preu de
venda amb IVA, seleccionar el tipus d’IVA a aplicar (Regla de impuestos) i el preu
al detall sense IVA ja es calcula automàticament.
Figu ra 3 . 31 . Preu d’un producte

A la pestanya Asociaciones s’assigna la categoria o subcategoria al producte i, al
mateix temps, el seu fabricant, tal com es mostra en la figura 3.32.
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Fi gur a 3 .3 2. Associacions d’un producte

Les quantitats de productes es gestionen des de la pestanya Cantidades (vegeu la
figura 3.33). És necessari indicar l’estoc inicial d’un producte perquè s’activi el
botó d’afegir al carret.
Fi gur a 3 .3 3 . Quantitats d’un producte

Si voleu afegir imatges del producte cal accedir a la pestanya Imágenes de la pàgina
del producte (vegeu la figura 3.34).
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Fig u ra 3. 34 . Imatges d’un producte

A la pestanya Características (o Funcionalidades, depenent de la versió) s’especifiquen les característiques pròpies de cada producte i es deixen en blanc aquelles
que no tenen cap tipus de relació amb el producte que s’està introduint al catàleg
(vegeu la figura 3.35).
Figu ra 3 . 35 . Característiques d’un producte

Des d’aquesta pestanya, es pot afegir una nova característica, però també es pot
fer des del menú Catálogo> Características de productos (vegeu la figura 3.36).
Fig u ra 3 . 36 . Característica nova
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Tota característica, pot tenir un o diversos valors, tal com es mostra en la figura
3.37, i la forma d’assignar-los és des del formulari de característiques clicant a
afegir un nou valor de característica.
Fi gur a 3 .3 7. Valor d’una característica

Indicar el proveïdor d’un producte no és necessari des de la perspectiva del client,
però sí que ho és internament, per poder saber a qui es va comprar el producte. El
proveïdor es pot establir des de la pestanya Proveedores, tal com es mostra en la
figura 3.38
Fi gur a 3 .3 8 . Proveïdor d’un producte

3.5 Aparador i pàgina d’inici
El contingut de la pàgina d’inici serveix per captar l’atenció de l’usuari i és
per aquest motiu que s’hi afegeixen bàners o imatges amb promocions, ofertes
i descomptes.
A Prestashop, per modificar aquestes imatges, cal accedir al menú Módulos y
Servicios, clicar la pàgina de Módulos y Servicios, cercar el mòdul Configurador
del tema, actualitzar-lo si cal, i configurar-lo.
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Des de la configuració del configurador del tema (vegeu la figura 3.39), es pot
mostrar o no el bàner superior i les subcategories del menú de navegació, la
informació de contacte, desactivar o activar i configurar els enllaços a les xarxes
socials, els botons per compartir a les xarxes socials les pàgines dels productes i
també es poden mostrar o no els blocs de Facebook i el bloc personalitzat CMS
(vegeu la figura 3.39, la figura 3.40 i la figura 3.41).
Fig u ra 3. 39 . Mòdul Configurador del tema

Fig u ra 3 . 40 . Configurador del tema (1)
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Fi gur a 3 .4 1. Configurador del tema (2)

La configuració de les xarxes socials es realitza des del mòdul Bloque Social o
Bloque de redes sociales(vegeu la figura 3.42 i la figura 3.43).
Depenent de la versió de
Prestashop, és possible que
els noms dels mòduls variïn
lleugerament. Si no
localitzeu algun dels mòduls,
convé que feu la cerca amb
els diferents termes que
integren el nom del mòdul i
que tingueu la icona del
mòdul com a referència.

F igu r a 3. 4 2 . Mòdul xarxes socials (1)

Fi gur a 3 .4 3. Mòdul xarxes socials (2)

Si es volen modificar les imatges del passador de diapositives, cal localitzar el
mòdul Carrusel de imágenes para tu tienda o Diapositivas de imágenes para tu
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página web al menú Mòdulos y Servicios, clicant la pàgina Mòdulos y Servicios
(vegeu la figura 3.44).
Figu ra 3. 44 . Bloc ’Carrusel de imágenes’ (1)

Es pot configurar l’amplada màxima de la imatge, la velocitat, la pausa i indicar
que es reprodueixin o no de forma automàtica, a banda de la llista de diapositives.
Vegeu la figura 3.45.
Fig u ra 3 . 45 . Bloc ’Carrusel de imágenes’ (2)

Per personalitzar menú superior cal accedir al menú Mòdulos y Servicios, clicar
a Mòdulos y Servicios i cercar el bloc Menú horizontal superior, per poder-lo
configurar, tal com es mostra en la figura 3.46.
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Fi gur a 3 .4 6. Configuració del menú superior

3.6 Gestió de comandes
La gestió de comandes implica generar comandes, adjuntar factures, oferir respostes i solucions eficaces a preguntes i problemes dels clients..., així com gestionar
els lliuraments de les comandes i les devolucions de mercaderies.

3.6.1 Comandes i estat de les comandes
La pàgina de comandes a la qual s’accedeix des del menú Pedidos, clicant la
pàgina Pedidos, permet visualitzar totes les vendes de la botiga. Des d’aquesta
opció no es pot eliminar cap de les comandes realitzades (vegeu la figura 3.47).
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Fig u ra 3. 47 . Fitxa de comandes

Prestashop permet crear una comanda directament des del back-office, afegint
una nova comanda. Per exemple, quan un client no pot realitzar la compra d’un
producte i s’ha de generar mentre se soluciona el problema parlant per telèfon o
bé conversant per correu electrònic. Però l’opció més habitual és que la comanda
es generi després d’afegir un o més productes al carret i de finalitzar el procés de
compra.
Per veure els detalls d’una comanda únicament cal seleccionar la comanda i
clicar al botó de Ver o bé clicar a sobre de la línia que conté la comanda. A la
part superior de la pàgina es mostra un resum de la comanda: data en la que es
va validar, nombre de discussions obertes al servei d’atenció al client sobre la
comanda, nombre de productes de la comanda i import de la comanda (vegeu la
figura 3.48).
Figu ra 3 . 48 . Resum de les comandes

A la pàgina de detalls de la comanda, a l’esquerra, es dona informació de la
comanda: estat i historial de la comanda i informació de l’enviament: pes total
de la comanda i el transportista elegit pel client. A la dreta, hi figura la informació
del client referida a l’historial de compres, adreces d’enviament i facturació (vegeu
la figura 3.49).
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Fi gur a 3 .4 9. Detall de la comanda (1)

A més a més, també es mostra informació relacionada amb el mètode de pagament
que es va utilitzar, informació sobre l’enviament i la finestra de missatges, per si
es vol enviar un missatge al client (vegeu la figura 3.50).
Fi gur a 3 .5 0 . Detall de la comanda (2)

I per acabar, al final de la pàgina, es visualitzen alguns detalls dels productes
de la comanda, com ara el preu unitari, un camp per indicar si s’ha realitzat el
reemborsament i, depenent de la configuració, un altre per indicar si s’ha retornat
o no (vegeu la figura 3.51).

Màrqueting digital

99

Fig u ra 3. 51 . Detall de la comanda (3)

Una comanda es pot modificar, abans que sigui tramitada i enviada al destinatari,
ja sigui perquè un producte no es troba en estoc, o bé perquè el client ha canviat
d’opinió. Es poden afegir, eliminar i modificar les quantitats dels productes d’una
comanda i, fins i tot, editar moltes de les seccions del full de comanda.
L’estat de la comanda s’ha d’anar actualitzant a mesura que va canviant d’estat,
tenint en compte que els estats possibles són els següents:
• En espera de pagament
• Cancel·lat
• Entregat
• Producte fora de línia
• Pagament acceptat
• Error en el pagament
• Pagament acceptat remotament
• Preparació en curs
• Reemborsament (devolució)
• Enviat
Els botons d’acció van canviant en funció de l’estat de la comanda, i les possibilitats que s’ofereixen són: imprimir la comanda, veure la factura, veure l’albarà
d’entrega, devolució de productes, reemborsament parcial i reemborsament estàndard.
El reemborsament estàndard i el reemborsament parcial s’activen quan l’estat
de la comanda és “Pagament acceptat”, per si cal reemborsar la quantitat total
de la comanda o només una part, ja sigui perquè el client fa la devolució del
producte sol·licitat o simplement com un gest de bona voluntat, per exemple, arran
d’un producte defectuós que el client va optar per quedar-se de totes maneres.
La devolució de productes s’activa quan l’estat de la comanda és “Enviat”, per
permetre les devolucions de mercaderies.
Quan s’indica que un producte es retorna, s’activen quatre opcions al bloc de
producte: el reingrés de productes a l’inventari, que incrementa l’estoc del
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producte, la creació d’un val de compra, la creació d’un abonament per l’import
dels productes seleccionats i el reemborsament de les despeses d’enviament.
Tenir diferents estats de comandes o de devolucions permet a l’empresa gestionar
fàcilment les comandes i les devolucions i mantenir informats els clients sobre
l’evolució de les seves compres. Als estats s’hi pot accedir des del menú Pedidos,
clicant a la pàgina de Estados. Consulteu la figura 3.52 i la figura 3.53, per saber
els estats disponibles per a les comandes i devolucions.
Fi gur a 3 .5 2. Estat de les comandes

Fi gura 3 . 5 3. Estat de les devolucions

Cada estat de comanda té un color assignat, una icona, tres comportaments a
determinar i una plantilla de correu associada. Els estats de les devolucions, en
canvi, únicament són etiquetes que no tenen cap tipus d’efecte sobre la comanda.

3.6.2 Factures
Cada vegada que es valida una comanda, s’envia una factura al client però, des de
la botiga en línia, es poden generar tant per data com per estat, tal com es mostra
en la figura 3.54, accedint al menú Pedidos> Facturas.
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Fig u ra 3. 54 . Factures

Pel que fa a les factures, se’n pot configurar el prefix, el fet que aparegui l’any
actual al número de la factura, etc., des de la secció d’opcions de factura (vegeu la
figura 3.55).
Fig u ra 3 . 55 . Opcions de factura

La factura que es genera en una comanda és com la que es mostra a la figura
3.56, però les empreses en poden personalitzar l’aspecte modificant els fitxers de
Prestashop que contenen les plantilles dels documents.
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Fig u ra 3 . 5 6 . Exemple de factura

3.6.3 Devolucions de mercaderies
El primer pas a dur a terme si es volen permetre les devolucions a la botiga en línia
és activar aquesta opció des del menú Pedidos, clicant a la pàgina de Devoluciones
de mercancía, tal com es mostra en la figura 3.57.

Màrqueting digital

103

Fig u ra 3. 57 . Activació de les devolucions

A partir d’aquí, cada client, entrant al web amb el seu usuari, pot accedir a la
secció de l’historial de les seves comandes, tal com es mostra en la figura 3.58, i
seleccionar la comanda on hi ha el producte del qual vol fer una devolució (vegeu
la figura 3.59).
Figu ra 3 . 58 . Històric de comandes d’un client (1)
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F igu r a 3. 5 9 . Històric de comandes d’un client (2)

A continuació, tal com mostra la figura 3.60, es selecciona el producte del qual
es vol fer la devolució, mitjançant la casella ubicada al costat del nom, i, si es
considera oportú ja que no és obligatori, s’afegeix una explicació perquè l’equip
de la botiga pugui entendre el motiu de la devolució. El client fa clic al botó de fer
un val de devolució RMA (Autorització de devolució de mercaderies) i la petició
s’envia al propietari de la botiga.
F igu r a 3. 6 0 . Històric de comandes d’un client (3)

Si el procés s’ha realitzat amb èxit, la sol·licitud apareix a la pàgina de devolucions
del client i l’estat del paquet d’aquesta devolució passa a pendent de confirmació,
tal com es mostra en la figura 3.61.
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Figur a 3. 61. Autorització de devolució

Des de l’usuari de l’empresa, si s’accedeix al menú de Pedidos> Devoluciones
de mercancia es poden visualitzar totes les devolucions que hi ha en curs (vegeu
la figura 3.62).
Figu ra 3 . 62 . Devolucions

Per tramitar una devolució, primer cal fer un clic al nom de la sol·licitud, per
veure’n els detalls, i després cal canviar l’estat de la devolució a Devolución
denegada, si es vol aturar el procés de devolució. Si pel contrari s’està d’acord en
què es tramiti la devolució, primer s’ha de canviar l’estat a Pendiente del paquete,
perquè s’enviï un correu electrònic al client indicant-li que el producte pot ser
retornat, i després, un cop s’ha rebut el paquet, s’ha de canviar l’estat a Paquete
recibido. Finalment, quan s’ha acabat tot el procés, s’ha de notificar canviant
l’estat a Devolución completada.
Pel que fa al reemborsament de l’import de la comanda del client es gestiona
des dels botons d’acció de la pàgina de comandes. Clicant al botó Devolver
producto del bloc on es mostra la informació de la comanda, al bloc de productes,
s’activa una casella per indicar que es retorna el producte (vegeu la figura 3.63)
i, al mateix temps, s’activen tres caselles i un botó al bloc de productes. Les tres
caselles són: reingressar productes a l’inventari, generar un val de compra i crear
un abonament. El botó que es visualitza és el de Devolver productos.
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Fi gur a 3 .6 3. Reemborsament d’una devolució (1)

Per finalitzar el procés, cal seleccionar les opcions que es creguin més convenients
i realitzar la devolució, tenint en compte que s’activarà una casella de reemborsament de despeses d’enviament perquè el client no hagi d’assumir aquest cost.
En canvi, si es clica el botó d’acció de reemborsament parcial, s’activen les
caselles de reingressar productes a l’inventari i crear un abonament, juntament
amb el botó de reemborsament parcial (vegeu figura 3.64). I a més a més, es
permet modificar la quantitat i l’import a retornar al bloc del producte.
Fi gur a 3 .6 4 . Reemborsament d’una devolució (2)

3.7 Gestió dels clients
La gestió de clients implica assegurar-se que els perfils dels clients tenen tota la
informació necessària perquè es puguin realitzar els lliuraments de paquets, fer un
seguiment de les sol·licituds que arriben al servei d’atenció al client, crear grups
de clients per aplicar-los descomptes, conèixer els carrets de compra que finalment
es completen i quins s’han abandonat, etc.
Encara no s’ha realitzat cap compra i, per tant, el llistat de clients es mostra buit.
Si el mòdul Bloque de información de usuario està actiu (vegeu la figura 3.65) i
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es pot iniciar sessió a la botiga en línia, els usuaris es poden registrar i accedir al
seu compte de client, tal com es mostra a la figura 3.66.
Fig u ra 3. 65 . Bloc d’informació d’usuari

Figur a 3 . 66 . Autenticació d’usuari

Per afegir un client de forma manual, es pot fer directament des de l’opció d’afegir
nou i, a continuació, emplenar les dades que es demanen (vegeu la figura 3.67):
tractament, nom, cognom, adreça electrònica, contrasenya...
Figur a 3 . 67 . Fitxa de client

Activar el butlletí implica poder enviar informació periòdica als clients que ho
sol·liciten i activar Opt-in permet enviar correus electrònics promocionals dels
socis a aquells clients que ho sol·liciten.
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L’opció Acceso de grupo permet assignar un client a un grup determinat perquè,
a posteriori, se li puguin aplicar descomptes de grup. Un client pot pertànyer a
diferents grups, però sempre s’haurà d’indicar el grup per defecte.
En el supòsit que es vulgui obtenir més informació d’un client determinat, es pot
fer clic al botó Ver per visualitzar la pantalla que es mostra a la figura 3.68.
Fi gur a 3 .6 8. Informació d’un client

A la informació d’un client es visualitzen diversos blocs: comandes, carrets,
missatges, cupons, grups... però a la part inferior apareix el bloc d’adreces on
es mostren les adreces del client.
Si un client no té cap adreça registrada pot ser, per exemple, perquè en el moment
de registre no va introduir aquesta dada. Si el client accedeix al seu compte i
afegeix la seva primera adreça, tal com es mostra a la figura 3.69, l’administrador
de la botiga pot visualitzar-la accedint a la pàgina Direcciones, del menú Clientes,
o bé directament des de la fitxa de client.
F igu r a 3. 6 9 . Inici de sessió d’un client a la botiga en línia
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No obstant, també es pot afegir una nova adreça clicant al botó Añadir nuevo de
la pàgina Direcciones del menú Clientes i, un cop desada, s’actualitza a les dades
de registre del client.
Els grups de clients predeterminats de Prestashop són tres: el visitant, que inclou
totes les persones sense compte de client o clients que no s’han identificat, l’invitat,
totes aquelles persones que van realitzar una comanda com a invitat, i el client,
totes aquelles persones que van crear un compte a la botiga en línia (vegeu la
figura 3.70).
Figu ra 3. 70 . Grups de clients

Aquests grups no es poden eliminar, però se’n poden crear de nous des del botó
Añadir nuevo i configurar-los d’acord als paràmetres sol·licitats, tal com es mostra
a la figura 3.71.
Figu ra 3 . 71 . Nou grup de clients

Després de desar els grups, es poden modificar per afegir un descompte per
categoria o restriccions de mòdul (vegeu la figura 3.72).
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Fi gur a 3 .7 2. Configuració avançada d’un grup de clients

3.7.1 Carret de compra
El carret de compra d’un client es pot consultar de dues maneres: des de la fitxa
de client i des del menú Clientes, clicant la pàgina Carritos de compra (vegeu la
figura 3.73), totes dues des de l’opció Ver.
Fi gura 3 . 7 3. Carrets de compra

La informació més important del carret d’un client (vegeu la figura 3.74) és la que
es mostra al resum de la compra (productes), on es poden veure els productes que
el client va seleccionar per comprar, el seu preu, la quantitat que se’n va posar al
carret i el preu total de la compra.
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Fig u ra 3. 74 . Carret de client

Normalment, els carrets abandonats són un signe que la venda s’ha perdut i, per tal
de poder-ne fer un seguiment, es mostren a la llista dels carrets com a no ordenats
al camp de l’ID de la comanda.
En aquest punt, és interessant instal·lar el mòdul Retoma el contacto con tus
clientes o Customer follow-up (vegeu la figura 3.75) per tal de poder enviar vals
de descompte a aquells clients que han abandonat els carrets, donar-los les gràcies
per la seva comanda o agrair la fidelitat als millors clients.
Figu ra 3 . 75 . Mòdul ’Retoma el conctacto con tus clientes’

3.7.2 Contactes i servei d’atenció al client
Per facilitar la comunicació amb els clients, es poden afegir diferents contactes
des del menú Clientes, accedint a la pàgina Datos. Per defecte, s’introdueixen els
contactes de l’administrador del web o webmaster i el del servei d’atenció al client
(vegeu la figura 3.76), però es poden afegir els contactes que calgui.
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Fi gur a 3 .7 6. Contactes de la botiga en línia

Per contactar amb l’equip de treballadors des del front-office de la botiga, el client
pot fer clic a l’enllaç de Contacte con nosotros, situat la part inferior de la pàgina,
des d’on surt el formulari de contacte que podeu veure a la figura 3.77, o bé des
de l’enllaç Contacte con nosotros, situat a la part superior de la pàgina principal,
si el mòdul Bloque de contacto està activat i configurat (vegeu la figura 3.78 i la
figura 3.79).
F igu r a 3. 7 7 . Formulari de contacte

Fi gur a 3 .7 8. Mòdul Bloc de contacte
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Fig u ra 3. 79 . Configuració del bloc de contacte

El servei d’atenció al client permet centralitzar totes les sol·licituts dels clients
que arriben des del formulari de contacte. El client selecciona el contacte a qui es
vol adreçar i, a continuació, omple la resta de camps. El missatge es desa i es pot
consultar des del menú Clientes, pàgina Servicio al cliente (vegeu la figura 3.80).
Fig u ra 3 . 80 . Servei d’atenció al client

En aquesta pàgina, cada contacte té un bloc, des d’on es pot veure ràpidament si
té missatges nous. El bloc de significat de l’estat recorda els codis de color dels
fils de discussió. I el bloc d’estadístiques, mostra una visió general de l’activitat
global del servei d’atenció.
A la secció de Atención al cliente, es troben tots els missatges rebuts, agrupats
per client i en format llista, de manera que si es vol donar resposta a un determinat
client, cal seleccionar el fil corresponent i respondre, tal com es mostra en la figura
3.81.
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Fi gur a 3 .8 1. Fil de conversa d’un client

Des del bloc del fil de conversa, el missatge es marca com a manipulado quan
està tancat i com a pendiente quan encara no s’ha resolt. Quan es requereixen les
gestions d’una tercera persona i s’envia la conversa a un altre treballador, l’estat
del fil de la conversa s’actualitza automàticament.
L’atenció al client pot permetre o no l’enviament de fitxers, personalitzar el
missatge per defecte i, a més a més, configurar algunes de les opcions del servei.

3.8 Gestió del transport
Els productes que es venen a la botiga s’han d’enviar i, per tant, les empreses que
s’han contractat per realitzar aquesta tasca s’han d’indicar al menú Transporte, a
la pàgina de Transportistas.
Per defecte, Prestashop instal·la dos transportistes (vegeu la figura 3.82):
• La mateixa empresa, per si ofereix l’opció de recollida a la botiga.
• Una opció d’entrega en 24 hores, anomenada My carrier, que és fictícia i no
s’ha d’utilitzar en producció, que estableix un rang de preu (de 0 a 10.000
A
C) i un rang de pes (de 0 a 10.000 kg).
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Fig u ra 3. 82 . Transportistes

La recomanació és editar el transportista My carrier i substituir les dades per les
d’un transportista real: nom, detalls i rangs; o bé eliminar-lo per instal·lar un
mòdul de la categoria Envíos y Logística per als lliuraments de comandes, com
per exemple el de Correos Oficial (vegeu la figura 3.83 i la figura 3.84).
Fig u ra 3 . 83 . Mòdul de Correus (1)

Figur a 3 . 84 . Mòdul de Correus (2)
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Introducció

Actualment, un dels reptes més importants que tenen els emprenedors i les
petites i mitjanes empreses (pimes) és no quedar-se enrere davant d’uns canvis
tecnològics irreversibles i situar-se adequadament en l’escenari digital amb la
finalitat d’aprofitar els avantatges d’aquests nous canals de comunicació entre les
persones i les organitzacions.
Qualsevol projecte comercial necessita d’un pla de màrqueting digital que desenvolupi la marca, la diferenciï de la competència i garanteixi la captació i el
manteniment de nous usuaris cap als seus espais digitals.
En l’apartat “Màrqueting digital” es presenten les característiques del màrqueting digital i s’estableixen i estudien les fases a seguir per al disseny i aplicació
d’un pla de màrqueting digital, des de l’anàlisi inicial de l’empresa i del mercat
fins a la fase final de mesura i anàlisi de resultats.
En l’apartat “Estratègies de màrqueting digital” es presenten les principals
estratègies de màrqueting que poden utilitzar les empreses en les diferents fases
del procés de venda i es tracten, concretament, els àmbits de treball següents: la
construcció de la imatge de marca (branding), la publicitat digital, el màrqueting
per correu electrònic i el màrqueting mòbil.
Amb major o menor intensitat, tothom té una experiència com a usuari dels
canals digitals. És el moment d’assumir el paper de l’empresa i observar com es
comporta el consumidor en l’àmbit comercial; i, fruit d’això, convertir els canals
digitals en els millors aliats per a la venda de productes.
Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que llegiu els annexos, feu els
exercicis i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:
1. Dissenya el pla de màrqueting digital al mercat en línia, definint solucions estratègiques mitjançant la implementació d’accions específiques de desenvolupament
de la marca comercial.
• Prepara un pla de màrqueting digital que permeti assolir els objectius
comercials de l’empresa.
• Defineix els processos de posicionament i màrqueting en línia.
• Estableix les pautes que cal seguir per realitzar la publicitat i la promoció
en línia.
• Porta a terme les tasques necessàries per gestionar i fidelitzar els clients a
través de la xarxa.
• Identifica les noves tendències de comunicació i relació amb el client en el
màrqueting digital.
• Fa accions de màrqueting a través de dispositius mòbils.

Disseny del pla de màrqueting digital
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1. Màrqueting digital

El món empresarial està immers en un canvi, sobretot, en els processos de
distribució i comunicació. La digitalització provoca un impacte econòmic i
financer en les empreses amb un model de negoci tradicional.
Per exemple, les empreses discogràfiques ja no basen la font d’ingressos principal
en la venda de CD (sinó que han potenciat altres vies de negoci, com ara la
producció) i les editorials s’han adaptat a l’aparició del llibre electrònic, també
conegut com a e-book, que conviu amb el llibre en paper. Les empreses
d’emmagatzematge de dades, per la seva banda, s’han convertit en gestores de
programari informàtic.
La revolució digital també ha provocat l’aparició de negocis inicialment sense
regular: la xarxa de transport privat Uber (www.uber.com/es-ES) i la plataforma d’allotjament Airbnb (www.airbnb.es) en són exemples. I l’economia
col·laborativa cada vegada té més importància. En resum, la digitalització és el
camí que han d’agafar les empreses en qualsevol sector d’activitat, si no volen
assumir el risc de la seva desaparició.
Exemple de "revolució" en la consulta de dades científiques
L’accés a un coneixement científic estructurat en articles separats implicava, fins fa
pocs anys, l’ús d’enciclopèdies i altres obres de referència. Les editorials han basat el
model de negoci a vendre’n volums, que s’actualitzaven periòdicament. La Viquipèdia
(goo.gl/DUzvAK), autoanomenada “enciclopèdia lliure amb contingut obert”, ha sacsejat
aquest model i les editorials s’hi han adaptat, sense deixar de desenvolupar la missió inicial,
i ofereixen els continguts en línia.

Un dels signes que mostren el camí de la digitalització és que els telèfons
intel·ligents cada vegada serveixen per realitzar més tasques de la vida quotidiana
que abans es feien d’una altra manera. El desenvolupament d’un nou model
d’economia, que és l’evolució del model tradicional basat en l’oferta, la demanda
i el consum, està basat en la detecció de les necessitats de les persones i en
la satisfacció d’aquestes necessitats utilitzant la tecnologia, com ara les xarxes
socials, les aplicacions per a dispositius mòbils o els webs.
Exemple de la influència comercial de Facebook
Fins fa relativament pocs anys, la xarxa social Facebook era una desconeguda i actualment
té una incidència rellevant en la nostra vida quotidiana i professional. Això té repercussions
en la comercialització de béns i serveis. Facebook s’ha convertit, fins i tot, en un prescriptor
per escollir el lloc de vacances.
L’etnògraf digital Josep Maria Ganyet finalitza l’article “Facebook, agència de viatges”,
publicat l’agost de 2016 al diari La Vanguardia, de la següent manera:
“Una foto d’una platja paradisíaca a doble pàgina en un monogràfic de platges
paradisíaques feta pel millor periodista de viatges amb la millor càmera no capta la nostra
atenció de la mateixa manera que ho fa una foto mediocre feta amb el mòbil per un company
de feina al mur de Facebook mentre estem remenant fulls de càlcul a la feina”.
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Comenta que les xarxes retransmeten en directe les vacances de les persones del nostre
entorn i això té “una influència infinitivament més gran” que les fonts tradicionals. Facebook
fa la selecció del contingut que mostra a cada usuari aplicant un algoritme en el qual
intervenen diferents variables. Des d’un punt de vista comercial, interessa conèixer les
variables de les quals depèn aquesta selecció per intentar incidir-hi.

Els webs 2.0 van ser l’inici de la interactivitat i van convertir l’usuari en un
subjecte actiu. Fins aquell moment, malgrat el desenvolupament d’accions
controlades per l’empresa, marca i consumidor estaven desvinculats. L’eclosió,
i després la popularització, de les xarxes socials van provocar un pas endavant i,
en el màrqueting digital, les estratègies passen per vincular marca i consumidors.
El màrqueting digital defensa que una interacció més intensa i duradora amb
els consumidors aporta beneficis a ambdues parts. Actualment l’empresa pot
oferir una atenció personalitzada als consumidors trencant les barreres que fins
ara existien, com ara l’horari d’obertura del punt de venda o la distància física que
podia existir entre comprador i venedor.
Les eines relacionals i la tecnologia es posen al servei de la relació entre l’empresa
i el seu públic objectiu.

1.1 Impacte d’internet en el màrqueting
El present i futur de la comercialització transcorre per canals de venda no físics.
Les grans empreses han impulsat estratègies de desenvolupament digital.
Exemple de desenvolupament digital
El grup Mahou-San Miguel va crear, el 2014, una àrea digital transversal (que afecta la resta
de departaments, com ara l’industrial o el de logística) que treballa per a la quarantena de
marques que comercialitza. El grup disposa de l’anomenat Comitè Digital, que depèn de la
Direcció General de Màrqueting.
Podeu comprovar la digitalització de l’empresa Mahou-San Miguel en el seu web:
www.mahou-sanmiguel.com.

Una àrea digital millora la relació bidireccional entre empresa, distribuidors
i consumidors.

Vegeu el reportatge
“Treball automàtic: la nova
revolució laboral”, emès
pel programa Valor afegit,
de TV3, a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

Un dels desafiaments dels emprenedors i les petites i mitjanes empreses (pimes)
és posicionar-se també a l’escenari digital. Tot i el seu recent desenvolupament,
és el camp més dinàmic del màrqueting.
Exemple de botiga de barri adaptada a l’espai virtual
Les típiques botigues de barri també estan començant a vendre els seus productes a través
d’internet. Carns J. Lluís (www.carnsjlluis.cat) és una petita empresa situada en un barri
de la ciutat de Girona que ofereix la venda de carn en punt de venda físic i en una botiga
virtual. La comanda es fa a través d’un formulari. La recollida es realitza directament a la
botiga física o es porta a domicili amb un termini màxim de 24 hores. El client ha d’indicar
les franges horàries preferibles, dins de l’horari laboral. El pla de màrqueting digital de
Carns J. Lluís utilitza un web per vendre i les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram i
WhatsApp per comunicar-se.
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La irrupció de l’escenari digital, però, no ha de fer oblidar la missió del màrqueting, que històricament s’ha anat adaptant a la tecnologia:
El màrqueting és un conjunt d’activitats per identificar i satisfer les
necessitats dels consumidors amb la creació d’un producte, la fixació del
preu, la decisió de com distribuir-lo i de com fer-ne la comunicació. Les
activitats han de ser planificades, executades i controlades per l’empresa i,
també, més rendibles i eficaces que les de la competència.
Les conseqüències més importants de l’impacte d’internet en “les quatre P” del
màrqueting tradicional han estat les següents:
• En referència al producte:
– Els productes es personalitzen segons les necessitats dels consumidors,
de manera automàtica (després de detectar-les i de manera uniforme)
o segons cada cas en concret.
– Els serveis postvenda (com la gestió de les queixes o les promocions
a antics clients) es gestionen de manera més ràpida i econòmica.
• Pel que fa al preu:
– L’empresa ofereix productes més econòmics perquè s’estalvia els
costos en distribució.
– Els clients intervenen en la fixació dels preus (per exemple, mitjançant
subhastes en línia).
– Hi ha més flexibilitat en el moment d’aplicar descomptes en forma de
promocions.
– Els clients s’associen en centrals de compra de consumidors i tenen
més poder de negociació en el preu de venda de cada unitat de
producte.
– Hi ha webs gratuïts especialitzats a comparar preus del mateix producte en diferents distribuïdors.
• Quant a la distribució:
– Sorgeix la figura de l’intermediari virtual, que treballa a comissió.
– Internet constitueix un nou canal de venda que, depenent de les
empreses o dels productes, conviu amb altres canals tradicionals.
– Internet pot esdevenir el canal de venda exclusiu.
– Els productes digitals tenen el seu canal de comercialització.
• Pel que fa a la comunicació:
– Internet és un nou canal de difusió externa de la marca i/o producte.
– La mesura i el control de les accions de màrqueting són més eficients.
– Els resultats que generen les accions es poden saber en temps real.
– La segmentació és més precisa.

Conseqüències en el preu
del producte
Vegeu el comparador de preus de
productes entre nou
supermercats Carritus.com a:
www.carritus.com.
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– La formació de comunitats virtuals a l’entorn d’una marca o producte
permet desenvolupar accions de comunicació amb major eficiència.
El comerç electrònic està modificant la forma amb què els consumidors s’acosten
al producte, la manera de valorar-lo i la decisió de compra. Les experiències en
línia han influït en les interaccions amb la marca fora de línia, i viceversa.
El màrqueting digital és el que, en un pla de màrqueting, utilitza internet
com a mitjà de relació amb el consumidor.
Si ens fixem en aquesta definició, hem de tenir clar que el màrqueting digital
potencia la relació amb el consumidor. Aquí “relacionar-se” vol dir comunicar-se
(informar, persuadir...), però també vendre.
El màrqueting digital abasta, bàsicament dos àmbits de treball: la gestió de
la imatge de marca i el comerç electrònic.
El màrqueting digital i el model tradicional són complementaris. El canvi és la
irrupció de l’escenari digital; és a dir, principalment, l’aparició d’internet que
introdueix els següents canvis amb relació al màrqueting tradicional:
• La cobertura de les accions comercials és global.
• L’empresa “funciona” les 24 hores del dia.
• El contingut pot ser permanentment actualitzat.
• La interacció amb els consumidors s’intensifica.
• El caràcter hipertextual i multimèdia desenvolupa continguts més atractius.
• Els continguts són personalitzables.
• El cost d’una campanya sol ser més reduïda que en els mitjans tradicionals.
• La mesura immediata dels resultats permet anar modificant una campanya.
Les investigadores Montserrat Peñarroya i Helena Casas proposen una delimitació
de les seves funcions:
“Els processos que conformen tota acció de màrqueting digital són quatre: l’atracció de
visites al nostre lloc web, la conversió d’aquestes visites en contactes comercials (si aquest
és l’objectiu de la nostra pàgina), la conversió dels contactes en clients (si al lloc web hi ha
comerç electrònic) i la fidelització dels clients.”
Peñarroya, M. i Casas, H. (2015).

Com ser dels primers a Google sense pagar.

Posicionament natural en cercadors. Barcelona: UOC (pàg. 13-14).
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1.2 Màrqueting relacional
En un escenari comercial caracteritzat per un mercat global, amb àmbits territorials difuminats i amb un creixement cada vegada més rellevant del comerç
electrònic, el consumidor té cada vegada més opcions d’escollir.
No obstant això, gràcies a la interacció que té amb els productes o la marca, gràcies
a la utilització de les eines informàtiques, i també gràcies al fet que se li ofereix
una relació més pròxima, cada vegada es pot conèixer més exhaustivament el
comportament del client.
El màrqueting relacional emfatitza el punt de vista del consumidor amb
l’objectiu de fidelitzar els consumidors actuals i trobar-ne de nous.
El màrqueting relacional s’ha desenvolupat en mercats molt competitius en què
la diferenciació de les marques, i com aquestes són interpretades per clients i
consumidors, és molt important. La marca, si vol vendre i fidelitzar, ha d’aportar
el màxim de valor al mercat.
En aquest context, el màrqueting relacional subratlla el concepte de proactivitat
i cerca donar una atenció personalitzada, fet que genera proximitat amb el públic
objectiu.
El màrqueting relacional té la finalitat d’iniciar i desenvolupar relacions de llarga
durada amb els clients i consumidors a partir de:
• El coneixement del seu perfil
• El desenvolupament d’interaccions continuades
La diferència més important respecte al màrqueting tradicional és que l’atenció de
les accions de màrqueting es focalitza en el que està buscant el client a fi de buscar
la seva satisfacció i vincular-lo amb la marca. El màrqueting tradicional es basa
quasi exclusivament en l’intercanvi econòmic, en les vendes.
Les característiques definitòries de la metodologia de treball del màrqueting
relacional són :
• Treballa a temps real gràcies a l’evolució tecnològica.
• Té en compte que les necessitats dels consumidors són diferents en cada
segment de població i durant el cicle de vida del producte.
• Utilitza un mètode de treball que es va adaptant segons les circumstàncies.
La taula taula 1.1 mostra les diferències entre el màrqueting tradicional i el
màrqueting relacional:

Un pla de màrqueting digital
ha de posar el consumidor
en el centre de l’estratègia i
desenvolupar accions de
fidelització i de màrqueting
relacional.
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Tau la 1.1 . Màrqueting tradicional i màrqueting relacional
Màrqueting tradicional

Màrqueting relacional

L’objectiu principal de les campanyes és aconseguir el màxim de vendes i
nous clients.

L’objectiu principal és iniciar i desenvolupar accions de fidelització a
clients que ja tenim, cosa que repercuteix en el manteniment o augment
de les vendes. L’esforç més important és en la retenció del client.

La relació amb els clients i consumidors és unidireccional.

La relació amb els clients i consumidors és bidireccional.

No prioritza la repetició de les transaccions a llarg termini.

Prioritza que les transaccions es repeteixen en un termini de temps curt.

El benefici és a curt termini.

El benefici és a llarg termini.

Els clients i consumidors no influeixen en les polítiques de màrqueting.

Els clients i consumidors poden influir en les polítiques de màrqueting.

Hi ha una relació superficial amb els clients i consumidors. L’empresa
escassament dialoga.

Les relacions amb els clients i consumidors s’intensifiquen i es creen les
atencions personalitzades. L’empresa dialoga.

Els agents de la cadena logística (fabricant, intermediaris...) són
interpretats com a rivals.

Els agents de la cadena logística són cooperadors.

Les accions de màrqueting són responsabilitat d’un departament
corresponent.

Les accions de màrqueting impliquen tota l’empresa.

La visió de l’empresa és expansiva (extravertida).

La visió de l’empresa és analítica (introspectiva).

Les accions de màrqueting relacional han de beneficiar totes les parts
implicades en l’intercanvi.
Exemples de màrqueting relacional
• Un servei d’atenció al client, o servei postvenda, personalitzat segons la tipologia de client
(personal, per telèfon o internet).
• Els productes expressament adaptats als gustos dels clients i consumidors.
• La cooperació amb clients i consumidors per a accions de comunicació.
• Les promocions de vendes personalitzades.
• L’adaptació de l’empresa a les sol·licituts que fan referència a com rebre o fer el pagament del
producte.

A més de l’interès comercial, els objectius del màrqueting relacional són:
• Incentivar el consum dels productes de la marca com una experiència.
• Crear llaços afectius entre l’empresa i els seus clients.
• Facilitar que la marca sigui psicològicament més pròxima a clients i
consumidors.
• Facilitar la participació dels consumidors en el desenvolupament de la
marca.
• Afavorir que els clients esdevinguin ambaixadors de la marca.
• Millorar la reputació i la confiança envers la marca.
• Consolidar el posicionament de la marca.
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Exemple d’estratègia per vincular els clients
La targeta de soci-client de la distribuïdora d’alimentació Consum permet, entre altres
ofertes, tenir accés a xecs regal, vals de compra (a canvi de donar l’opinió sobre els
productes de marca pròpia), cupons de descompte i descomptes personalitzats, participar
en experiències gastronòmiques i invertir en la cooperativa que gestiona aquest negoci.
També hi ha tarifes especials per portar la compra a domicili o l’opció d’endarrerir el
pagament de la comanda. L’accés a aquests serveis es realitza a través del web
goo.gl/QN2ZRX i a través d’una aplicació que es pot descarregar a Google Play i App
Store. La targeta és gratuïta i es pot demanar en qualsevol dels punts de venda o fer el
registre a través del web esmentat. Bona part de les distribuïdores d’alimentació tenen
targetes semblants.
Exemple de campanya de màrqueting relacional
Google va impulsar una campanya de màrqueting relacional a fi de posar nom a la pròxima
versió del sistema operatiu Android. Ha estat batejat com a Android 7.0 Nougat (‘torró’). Els
internautes van poder votar entre diferents opcions, entre les quals Nutella i Nesquik. Totes
elles feien referència a un producte dolç. Finalment, el nom escollit i la primera imatge
van ser divulgats, a finals de juny de 2016, pel compte d’Android a Twitter i Snapchat.
Incialment, Google va donar a conèixer el nom del sistema operatiu com a N. Android 7.0.
Nougat és el successor del model Android 6.0 Marshmallow.
Llegiu ”El dulce elegido para Android N es Nougat (turrón)”, publicat a l’agència de notícies
Europa Press, a: goo.gl/FCxQ5a.

Les accions de màrqueting relacional necessiten un seguiment i control per
avaluar-ne l’efectivitat.

1.2.1 Coneixement del client: aplicacions CRM
Els responsables de màrqueting de les empreses sempre s’han mostrat molt
interessats a conèixer com és el client, els productes que consumeix i la manera de
fer-ho. Les fonts d’informació històriques que s’han fet servir per obtenir aquesta
informació han estat les enquestes telefòniques, les enquestes enviades per correu
convencional, les dinàmiques de grup i el retorn informal dels canals de distribució
i d’altres intermediaris.
El gran avantatge d’aquestes tècniques és que permeten obtenir informació útil
per modificar el producte i els serveis associats al llarg del temps. El seu principal
desavantatge és la significativa demora temporal que es produeix des que es
recull la informació i es processa fins que els resultats arriben a la persona que
pren decisions. La resposta és lenta i és possible que, mentrestant, la realitat ja
hagi canviat, fet que les converteix en un sistema de treball poc flexible. Així,
les enquestes, les dinàmiques de grup o les fonts informals pateixen un factor de
distorsió que provoca que es treballi amb resultats esbiaixats.
Actualment la tecnologia informàtica permet aprofundir en el coneixement del
consumidor conjugant d’una manera més efectiva i ràpida tota la informació que
l’empresa obté dels clients. Les aplicacions CRM o de gestió de la relació amb
els clients (Customer Relationship Management) són aplicacions informàtiques
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que permeten tractar la informació dels clients de manera segmentada i a partir de
diferents variables.
Una aplicació CRM analitza la informació del client per poder-li oferir una
atenció més personalitzada a través d’accions de màrqueting i, d’aquesta
manera, aconseguir una major satisfacció respecte a la marca.
La finalitat de les aplicacions CRM és el coneixement integral del client de
manera sistemàtica optimitzant la gestió de la informació que en tenim, provinent
de les diverses interaccions que ha tingut amb l’empresa, des de la venda de
productes a la resolució d’incidències. Una aplicació CRM permet diferenciarse de la competència en mercats altament competitius.
La implantació d’una aplicació CRM permet conèixer quins són els hàbits de
compra del client respecte als productes que ofereix una marca i les interaccions
que l’empresa hi ha tingut des d’un punt de vista comercial (intercanvi de correus
electrònics, trucades telefòniques...). Això ens permet dibuixar un perfil de client
determinat, però que, alhora, és variable en el temps.
Una aplicació CRM és més flexible i ràpida que els mètodes tradicionals de
coneixement del client.
Fixeu-vos com l’expert Juan Manuel Scarilli parla dels beneficis de treballar amb
una aplicació CRM:
“Però com és que un CRM facilita la feina? És el punt d’inici a una segmentació encertada
de consumidors, que permet treure suc a les oportunitats de venda. És extremadament
necessari conèixer quins consumidors et porten majors beneficis econòmics, per poder
brindar-los millors ofertes i adaptar la teva estratègia a cada sector. Un altre avantatge és
la simplificació que atorga tenir un programari de CRM: treballar amb bases de dades pot
ser complex i estressant. Els sistemes de CRM solen tenir interfícies més amenes, que
permeten organitzar la informació més fàcilment, a més de prevenir processos ineficients,
abandonament de consumidors i una pobra conversió de clients potencials, la qual cosa es
tradueix en una pèrdua de benefici.”
Juan Manuel Scarilli (2015). ”Cómo mejorar el desempeño de tu negocio utilizando CRM y
formularios web”.

La taula 1.2 mostra alguns exemples d’empreses que ofereixen programari CRM.
Taul a 1. 2. Aplicacions CRM

La digitalització ha provocat
que la relació tradicional
entre empresa i consumidor
hagi canviat
substancialment.

Nom de la plataforma

Accés

Hubspot

www.hubspot.com

Oracle

www.oracle.com/es/index.html

Sage

www.sage.es

Salesforce

www.salesforce.com/es

Zoho

www.zoho.eu

Aquestes eines proporcionen un gran volum d’informació segmentada i actualitzada sobre cada client. En general, les funcions bàsiques d’un CRM són les
següents:
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• Vincular els clients amb la marca de manera estable a través de la satisfacció
de les seves necessitats (fidelització).
• Recuperar clients que havien abandonat la marca.
• Millorar l’atenció al client.
Les aplicacions CRM s’han de personalitzar en cada empresa en què s’implanten.
Els avantatges són:
• La centralització de tota la informació del client a fi de posar-la a disposició
de les diferents accions que s’implantin.
• El registre del seguiment que realitza l’empresa amb cadascun dels clients.
• La programació de tasques i la seva organització en el departament
comercial.
• L’anàlisi dels resultats aconseguits amb els clients (control).
Les aplicacions CRM permeten preparar campanyes comercials més
acurades i disminuir el risc de fracàs.

1.2.2 Màrqueting personalitzat
El màrqueting personalitzat o one-to-one marketing és l’exemple més clar de la
relació directa entre marca i client. El desenvolupament, en els darrers anys, del
màrqueting personalitzat està basat en:
• La consideració que el consumidor desitja un tracte especial a través d’una
relació personalitzada amb la marca.
• El coneixement profund de les característiques individuals dels consumidors que tenen les marques, gràcies a la digitalització (interessos, desitjos,
hàbits de consum...).
• El fet que l’esforç de les accions de màrqueting estan focalitzades exclusivament al consumidor.
El màrqueting personalitzat és la confluència entre el màrqueting
relacional i la nominalització. Són accions de màrqueting adaptades a una
persona o col·lectivitat.
El màrqueting personalitzat té les següents característiques:
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• Oferir productes contínuadament actualitzats per satisfer les necessitats sempre canviants dels consumidors, a vegades sense la intervenció directa del
personal de l’empresa i, sovint, sense la mediació explícita del consumidor.
• Proporcionar al consumidor, de forma individualitzada, productes que s’han
personalitzat abans amb les seves necessitats actuals.
• Desenvolupar una interacció contínua amb cada consumidor oferint un
servei postvenda, o un altre servei addicional, en un període temporal
establert per l’empresa.
• Utilitzar tecnologia adaptativa per obtenir productes intel·ligents amb característiques ajustades, automàticament, a les necessitats del consumidor,
millorant, així, la seva satisfacció.
Algunes empreses han afegit, a la producció personalitzada, un procediment per
saber l’opinió dels consumidors. La finalitat és que els permet introduir a temps
millores en els productes, i que el consumidor repeteixi la compra.
La figura 1.1 mostra el servei de personalització de producte de la marca de
material esportiu Adidas. En aquest cas, el client pot escollir detalls com el color
de la sabatilla, el tipus de cordó, la mida de la llengüeta..., a banda de subscriure’s
al web per no perdre les opcions escollides durant la sessió.
F igu r a 1. 1 . Personalització de producte

http://www.adidas.es/personalizar

Les grans plataformes de venda de comerç electrònic apliquen tècniques de
màrqueting personalitzat en forma de recomanacions, ofertes o promocions de
venda que el consumidor interpreta que van adreçades només a ell.

1.3 Disseny del pla de màrqueting digital
Un tipus de notícies que, actualment, abunda sobre tecnologia és la presentació
d’aplicacions, també conegudes com a app, gestionades per telefonia mòbil.
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Les aplicacions són un dels resultats d’un pla de màrqueting digital en què una
organització s’adapta a l’evolució tecnològica i al canvi d’hàbits dels consumidors.
Exemple de com les app canvien els hàbits dels consumidors
El Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) gestiona l’aplicació RACC Assistència, que
permet als socis sol·licitar assistència mecànica i mèdica durant un viatge o a la llar.
Aquest és un exemple de com les app substitueixen tràmits que abans es feien per telèfon.
L’aplicació disposa d’un sistema de geolocalització per GPS, que cobreix l’assistència amb
la màxima rapidesa possible. En cas de ser utilitzada, l’usuari observa la ubicació del
vehicle taller que atendrà la sol·licitud i el temps d’arribada previst. Fins a l’aparició de
l’app, el telèfon era la manera com el conductor es posava en contacte amb el RACC.

Un pla de màrqueting digital permet a l’empresa tenir una direcció marcada,
que està determinada per la definició dels objectius, i saber si el trajecte és el
correcte. La planificació i desenvolupament d’un pla de màrqueting digital és
un projecte amb base estable, però que es modifica per adaptar-se als canvis del
mercat. El disseny del pla és imprescindible per continuar assegurant, o millorant,
la competitivitat de l’empresa.
Amb relació al pla de màrqueting digital, una empresa ha de tenir en compte que:
• No ha de significar una inversió només en tecnologia.
• No ha d’implicar fer el mateix a la xarxa que en els canals fora de línia.
El director de màrqueting és el responsable que una empresa tingui una presència adequada a internet. En els emprenedors i petites i mitjanes empreses, aquesta
figura no existeix com a tal. En alguns casos, la tasca és feta per l’empresari, però
també hi ha l’opció d’externalitzar-la a un professional autònom o una agència de
comunicació. Alguns professsionals estan especialitzats en àmbits concrets, com
el posicionament SEO o la redacció de continguts.
Les cinc grans funcions que ha d’assumir el responsable són:
1. Analítica. Conéixer la situació interna i externa de l’empresa, i la de la
competència, per detectar oportunitats i punts forts, riscos i debilitats.
2. Planificadora. Establir objectius a partir de segmentar el mercat.
3. Organitzativa. Gestionar els recursos humans, tècnics i financers per
optimitzar el pla.
4. Executiva. Assumir la responsabilitat en el desenvolupament d’una campanya.
5. De control. Fer el seguiment, l’avaluació i l’aplicació de correccions, si
cal.
El director de màrqueting és el responsable final del pla de màrqueting
digital.
Abans de formular l’estratègia, és necessari tenir en compte:
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• Coneixement del mitjà. Cal conèixer internet, els seus usuaris i les regles
del joc. Internet és un mitjà relativament nou i d’evolució ràpida. A més de
conèixer la tecnologia, cal saber com els usuaris fan servir el mitjà.
• Necessitats a la xarxa. Hi ha objectius variats, des de la cerca de la
notorietat d’una marca que entra en un nou mercat a la difusió d’una
promoció de vendes. Un pla de màrqueting digital ha de ser interpretat com
una plantilla bàsica, sempre oberta a modificacions.
• Temps i pressupost assignats. Aquestes dues variables no sempre són
determinants a internet. El màrqueting digital és més imprevisible. Un
exemple són els fenòmens de màrqueting viral, que poden popularitzar una
marca en pocs dies.
El pla de màrqueting digital té el propòsit bàsic de donar uniformitat a
una sèrie d’accions de màrqueting que es planifiquen, executen, mesuren
i controlen a internet, i evitar, d’aquesta manera, contradiccions.
Tal com podeu veure a la taula 1.3, un pla de màrqueting digital inclou diferents
fases:
Taul a 1. 3. Fases del pla de màrqueting digital
Fase

Tasca

Pregunta a respondre

1

Anàlisi de la situació actual i formulació de
la proposta de valor

Qui som, on som i quin és el nostre
avantatge?

2

Delimitació dels objectius

Què volem aconseguir?

3

Anàlisi del mercat i selecció del públic
objectiu

Qui és el nostre públic objectiu?

4

Selecció i desenvolupament dels canals

Com presentarem les accions?

5

Definició de l’estratègia i formulació de la
tàctica

Com aconseguirem els objectius?

6

Execució del pla

Com desenvoluparem el pla?

7

Mesura i anàlisi de resultats

Com mesurarem els resultats?

1.3.1 Anàlisi de la situació actual i formulació de la proposta de valor
El pla de màrqueting digital no sorgeix del no-res. Almenys hi ha una empresa en
funcionament que vol ser present en els canals digitals o un projecte a desenvolupar
en un futur, més o menys pròxim, i que inclou aquesta voluntat. D’altra banda, el
món digital és més complex que el convencional. Així, l’anàlisi permet:
• Saber l’avantatge diferencial respecte a la competència.
• Formular la proposta de valor.
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L’anàlisi de la situació actual recull informació rellevant per dissenyar el
pla de màrqueting digital.
L’anàlisi traça el punt de sortida amb la recollida d’informació, que no és una
recollida acumulativa, sinó el moment de formular preguntes útils, com ara:
1. Qui som?
2. Quina és la nostra presència actual a internet?
3. Què oferim?
4. Amb qui competim?
5. Quin és el posicionament de la marca?
6. Quin avantatge tenim respecte a la nostra competència?
La recollida d’informació és, segurament, el moment que presenta més dificultats.
Com més coneixement tinguem de l’empresa, més fàcil és trobar dades útils. Les
empreses disposen de dades provinents de la mateixa empresa, fruit de la seva
activitat (informació interna) i de dades provinents del sector i de l’entorn en què
opera (informació externa).
La informació interna està disponible per al departament de màrqueting amb
facilitat i l’accés és ràpid. Inclou:
• Dades per finalitats comptables
• Investigacions de mercat del mateix departament de màrqueting
• Informes de vendes, creixement històric, amb estimacions realitzades i
resultats obtinguts
• Dades dels intermediaris
Les dades serveixen per prendre decisions. Cal tenir en compte, però, que les
dades han d’estar contextualitzades (no sempre són extrapolables) i que cal valorar
si són obsoletes o mantenen una vigència.
Pel que fa a la informació externa, l’empresa actua en un microentorn (el que té
més influència per raó de proximitat) que genera, també continuadament, dades.
En el cas de Catalunya, alguns dels organismes i institucions que elaboren i
publiquen aquesta informació són:
• Diferents nivells de l’administració pública: ajuntaments, consells comarcals, diputacions provincials, la Generalitat i organismes estatals.
• Organitzacions comercials i empresarials: associacions de comerciants,
empresarials i cambres de comerç.
• Col·legis professionals: entitats que agrupen els professionals d’un àmbit.
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• Universitats: els departaments elaboren investigacions.
• Panells: informes elaborats per agències d’investigació comercial. Publiquen, periòdicament, dades sobre consum de mostres de població estables.
• Altres informes procedents d’entitats financeres, iniciatives privades...
• Publicacions especialitzades en paper i en línia.
Agències d’investigació
Podeu accedir a l’agència
d’investigació de mercats
Nielsen, a través de
goo.gl/ybBfuf.

La rellevància del macroentorn
El pla de màrqueting digital es fixa en el microentorn de l’empresa, però també ha de tenir
en compte el macroentorn, que permet tenir informació de les actituds dels consumidors
davant el comerç electrònic, del desenvolupament de les lleis i de l’evolució tecnològica que
afecten aquest sector, entre d’altres.

Les dades poden ser quantitatives (mesurables objectivament) i qualitatives
(idees més subjectives). Sempre cal tenir en compte, però, que les dades externes
poden haver estat elaborades per afavorir determinats interessos.
L’anàlisi de la situació actual tampoc ha d’oblidar:
• La presència de l’empresa a internet. Actualment, pocs emprenedors
o empreses que desenvolupen un projecte empresarial no disposen d’una
presència mínima a internet. Els projectes a desenvolupar han d’incloure
l’estratègia digital.
• L’anàlisi del producte. Sense producte no hi ha empresa. Cal recollir informació sobre la seva història, el moment del cicle de vida, el posicionament,
la percepció per part del consumidor, com es distribueix, quines són les
accions per donar-lo a conèixer...
• L’anàlisi de la competència. En una economia de mercat, hi ha pocs
productes que no tinguin competència i és necessari conèixer-la en profunditat: el públic objectiu, la proposta de valor, la quota de mercat, els
canals de distribució, els preus dels productes, les accions de màrqueting
que porta a terme. També cal conèixer quina és la seva presència a la xarxa:
pàgines indexades, posicionament als cercadors, accions als mitjans socials
o posició a l’Alexa traffic rank, entre d’altres. A més, s’ha d’analitzar la
competència directa en línia (empreses que venen productes similars al
mateix públic objectiu) i la competència indirecta en línia (empreses que
satisfan les necessitats del mateix públic objectiu, però de forma diferent
i amb productes similars). També es recomana estudiar les companyies no
necessàriament del mateix sector que siguin referència en els canals digitals.
Alexa rank
Al mercat hi ha diverses eines que faciliten l’estudi de la competència, necessari per
al disseny de qualsevol pla de màrqueting. Entre aquestes eines hi ha les d’Alexa
(www.alexa.com), amb les quals es pot calcular, entre d’altres, l’Alexa traffic rank, un dels
indicadors més coneguts. L’accés a totes les funcionalitats del servei és de pagament però
Alexa posa a disposició l’extensió d’Alexa Traffic Rank (goo.gl/3PoEUT), que permet fer una
primera anàlisi dels webs, i també hi ha disponible un període de prova.
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Accés

Semrush

es.semrush.com

HubSpot

www.hubspot.com

SimilarWeb

www.similarweb.com

La taula 1.4 mostra algunes altres eines per a l’estudi de la competència:
A part, des de la pàgina Think with Google (www.thinkwithgoogle.com/tools),
Google posa a disposició diverses eines que poden ser d’ajuda en aquesta fase.
Per exemple, les eines Google Trends (goo.gl/eUAZsc) i Consumer Barometer
(www.consumerbarometer.com/en/) de Google.
L’eina Google Trends serveix per conèixer les tendències en les cerques en línia.
És una eina que mesura la popularitat de les recerques i el seu creixement o
decreixement. Així, aquesta eina permet saber la freqüència amb què es busca
un concepte dins un període de temps i, per tant, les preferències de qui busca.
L’eina Consumer Barometer permet consultar com les persones utilitzen Internet
als diferents països. S’hi poden consultar, per exemple, les preferències per
dispositius o com prenen els clients les decisions de compra, a través de diferents
filtres que permeten crear gràfics personalitzats.

Formulació de la proposta de valor

A partir de la informació recollida durant l’anàlisi, cal definir la proposta de valor,
és a dir, allò que defineix l’empresa o marca i la diferencia de la competència als
ulls del públic objectiu.
La proposta de valor determina l’enfocament de la presència de l’empresa a
internet. Aquesta presència ha de servir per identificar l’empresa i, alhora, per
diferenciar-la de la competència. Els avantatges diferencials poden ser diversos
però convé escollir-ne un de central, amb ramificacions, que realitzi la funció de
fil conductor.
La proposta de valor parteix de saber què s’ofereix, la diferència amb la competència i els valors que identifiquen l’empresa (aspectes definits durant la recollida
d’informació). Sense la proposta de valor, hi ha el risc que l’estratègia no estigui
ben definida.
Exemple de diferenciació: el cas d’Amazon respecte a la competència
Amazon va inaugurar, l’octubre del 2016, el servei Prime Now a la ciutat de Barcelona
(goo.gl/rFL4vW). Aquest servei, disponible per a clients Premium, consisteix en el fet
que el consumidor compra, entre centenars de referències del catàleg en línia, amb el
compromís de lliurament en una hora. L’assortiment que ofereix Amazon és variat, i inclou
des de productes d’electrònica a productes d’alimentació frescos. La compra en línia de
productes i el posterior lliurament a domicili no és un invent d’Amazon (altres distribuïdores
d’alimentació han desenvolupat iniciatives semblants), però sí que ho és l’interval de temps
en què el comprador rep la comanda i la flexibilitat en l’horari del servei, de les 8 del matí a
les 12 h de la nit.
Per tant, la proposta de valor que Amazon ha delimitat, i que afecta des del disseny del
servei a la política de comunicació, es basa en:

Com volem ser percebuts?
El pla de màrqueting digital ha
de començar per preguntar-se de
quina manera l’empresa vol ser
percebuda pels consumidors a
través d’internet.
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• Accés a milers de referències a través de la botiga virtual
• Opció de lliurament de la comanda en el termini d’una hora
• Funcionament del servei des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit

És important definir correctament aquesta proposta perquè condiciona la resta del
pla. La proposta de valor no pot entrar en contradicció amb la missió i visió de
l’empresa perquè no seria creïble.
La proposta de valor consisteix a determinar per què els consumidors s’han
de fixar en un producte o marca, i no en d’altres de semblants, en els canals
digitals.
Els avantatges diferencials se solen determinar a partir de tres grans trets o àmbits
d’acció:
• El producte resol les necessitats d’un tipus de consumidors.
• La marca aboca a uns valors (intangibles).
• El producte és una conjugació de valors tangibles i intangibles i una imatge.
Exemples d’avantatges diferencials
• Venda d’una gamma de productes diferent a través de la xarxa
• Venda exclusiva d’un producte
• Serveis complementaris només accessibles a través dels canals digitals
• Preus dinàmics en els productes

La proposta de valor s’expressa en poques línies de text, amb claredat i sense
ambigüitats.
Exemple de proposta de valor
Venda per internet de productes de cosmètica natural i saludable, lliure de tòxics al 100%.

1.3.2 Delimitació dels objectius

Definició d’objectius
La concreció és molt important
per assegurar l’eficàcia dels
objectius del pla de màrqueting
digital. L’empresa persegueix
uns objectius determinats i s’ha
d’oblidar de la resta.

L’empresa ha de plantejar-se què vol aconseguir amb el pla de màrqueting digital.
Els objectius delimiten cap a on es vol dirigir l’empresa, per observar com
progressa el procediment i realitzar, si calen, els ajustaments necessaris. Els
objectius generals de l’empresa no poden entrar en contradicció amb els del pla de
màrqueting. Tanmateix, els objectius d’un pla són específics i, per tant, formulats
amb més concreció que els generals.
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Els objectius han de permetre projectar l’empresa cap al futur i determinar el
paper que han de tenir els canals digitals. La visualització és una descripció
qualitativa, de tipus general i ha d’implicar un canvi en l’empresa. En la
delimitació d’objectius, els quatre àmbits més importants són:
• El valor de la marca: aconseguir visibilitat i notorietat
• Les vendes del producte: obtenir nous contactes, captar clients, generar
vendes o fidelitzar clients
• La relació amb els consumidors: crear comunitat
• L’atenció al client
Exemples de formulació d’objectius
• Recuperar les vendes d’un producte que han baixat un 10%, al llarg d’un trimestre.
• Incrementar en un 15% el trànsit d’usuaris al web, durant el pròxim mes.
• Incrementar en un 20% els consumidors que repeteixen una adquisició, durant el pròxim
semestre.

A fi de minimitzar el risc, s’han d’assegurar uns objectius amb les següents
característiques:

Mètriques de màrqueting
D’entre totes les dades que
proporcionen els canals digitals,
les mètriques de màrqueting són
aquelles mesures que es
consideren més rellevants per als
objectius de màrqueting i que
s’utilitzen per avaluar el resultat
de les accions.

• Específics, atès que, a major concreció dels objectius, més fàcil és definir
les estratègies i les tàctiques.
• Mesurables amb mètriques de màrqueting, a fi de verificar si s’estan
complint. Algunes mètriques o indicadors habituals són, per exemple, el
nombre de visitants o les conversions.
• Assolibles, segons els recursos tecnològics, humans i de pressupost
• Rellevants per a l’empresa i coherents amb els seus valors
• Delimitats temporalment, amb una data d’inici i una data de finalització.

Els objectius del pla de màrqueting digital han d’estar alineats amb els
generals, perquè s’han de donar suport, i han d’estar formulats a mitjà i llarg
termini.

1.3.3 Anàlisi del mercat i selecció del públic objectiu
L’anàlisi del mercat permet definir el públic objectiu, també conegut com a target.

Reviseu el mètode
SMART per a la definició
d’objectius a la unitat
“Internet i màrqueting
digital. Conceptes bàsics”.
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El públic objectiu (o target) és el conjunt de persones, que comparteixen
característiques quantitatives i qualitatives, a qui va adreçat un pla de
màrqueting digital internacional perquè són considerades consumidores
potencials.
La selecció i delimitació del públic objectiu ha de donar resposta a cinc qüestions
clau:
• Qui són?
• Quants són?
• Com són?
• On són?
• Què i com compren?
El públic objectiu és definit a través de variables, classificades bàsicament en
quantitatives i qualitatives. Les variables més importants són:
• Variables quantitatives: edat, nivell d’ingressos, nombre de fills, nombre
de persones amb qui conviu, consum digital diari (freqüència d’utilització...).
• Variables qualitatives: gènere, lloc de residència, situació familiar, nivell
d’estudis finalitzat, situació acadèmica i/o laboral (estudia, treballa, està
a l’atur...), estils de vida, sistema de valors, hàbits digitals (compra de
productes, estudis, treball...).
Un dels grans avantatges del màrqueting digital és que facilita una segmentació
molt precisa del públic objectiu i permet, així, una anàlisi acurada de les característiques, necessitats i desitjos dels consumidors potencials.
La segmentació fracciona el mercat en grups homogenis (segments) per
portar a terme una estratègia comercial diferent en cadascun i, així, satisfer
les necessitats més efectivament i aconseguir els objectius empresarials.
D’acord amb Hayden Noel, professor d’administració d’empreses:
“La investigació en màrqueting permet determinar quins grups de clients hi ha al mercat. La
investigació ajuda les empreses a generar perfils d’aquests clients i els permet situar-los
en grups d’individus similars que respondran de manera similar als estímuls de màrqueting.
La investigació també permet conèixer la mida i la rendibilitat potencial de cada segment.
Entendre el comportament del consumidor permet determinar quins segments seran millors
clients potencials d’un producte o servei. Mitjançant els estudis, les empreses poden
descobrir quins segments tenen necessitats que podrien satisfer.”
Noel, H. (2012). El comportamiento del consumidor. Barcelona: Blume (pàg. 31).
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Atès el seu comportament, en el comerç electrònic es distingeixen els següents
tipus de clients:
• Client ROPO (Research Online, Purchase Offline): cerca informació en
línia però compra a botiga física. Sovint els clients que compren a la botiga
física prèviament han cercat informació a internet.
• Client Showroomer: visita les botigues físiques i després compra en línia
al preu més econòmic possible. Part dels compradors de comerç electrònic,
prèviament han anat a la botiga física per tal de veure i tocar o provar el
producte.
• Client XTB (Research, Testing and Buying): cerca informació en línia,
visita la botiga física i, finalment, compra en línia.
A l’hora d’establir els perfils de clients que integren el públic objectiu, una forma
d’aprofundir en el seu coneixement és la definició d’arquetips de clients ideals
d’un servei o producte, el que es coneix com a buyer persona.
Aquests arquetips es descriuen amb dades sociodemogràfiques concretes i amb
informació sobre aspectes personals i professionals, conducta en línia o relació
amb l’empresa. El seu objectiu és conèixer millor els clients i identificar diversos
segments de públic que comparteixen la mateixa necessitat.

Les buyer persona es defineixen a partir de les necessitats que vol cobrir el
producte o servei.
Mentre el públic objectiu és un concepte més abstracte, que agrupa un conjunt
de persones sense entitat pròpia en funció de les seves característiques, la buyer
persona, en canvi, és la descripció d’un consumidor ideal molt concret que es
defineix a partir de les necessitats que el mouen a consumir el producte.
Delimitar el públic objectiu de forma acurada és bàsic per triar els canals
digitals a través dels quals arribar-hi eficientment.

1.3.4 Selecció i desenvolupament dels canals
El pla de màrqueting digital ha d’arribar de manera eficaç al públic objectiu. Els
canals són els camins pels quals transita el pla de màrqueting digital. A causa del
gran nombre de canals existents i d’una certa especialització en continguts i tipus
d’usuari, és imprescindible una selecció.
Hi ha tres errors que es repeteixen:
• La idea que cal estar present en el màxim de canals possibles.
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• La creença que és suficient una simple presència a internet.
• La valoració acrítica de la utilització de la xarxa social Facebook.
El desenvolupament dels canals seleccionats fa referència a dues qüestions essencials: la imatge i els continguts.
És molt important que els canals siguin percebuts de manera uniforme, perquè
facilita la identificació visual i remarca la imatge de marca. En cas contrari, es
produeix una disrupció en la interpretació, cosa que afecta en com els consumidors
interpreten els canals i el seu contingut.

El desenvolupament dels canal digitals ha de reforçar la idea d’uniformitat.
La imatge dels canals ha de ser coherent amb la imatge corporativa de l’empresa
i, per tant, ha de conservar l’essència de la seva identitat visual.
La identitat visual és la part visible de la identitat corporativa. Les seves
característiques i el conjunt de normes que en regulen l’ús en el disseny,
queden recollides en el manual d’identitat corporativa.
La base de la identitat visual és la conjugació de:
• El logotip: està format pel símbol o anagrama i el/s color/s.
• El símbol o anagrama: element gràfic associat a l’empresa i que té la
funció d’identificar-la.
• El/s color/s corporatiu/s
• El nom de la marca
• La tipografia: tipus de lletra usada per escriure els textos.
En referència al contingut, es recomana que cada canal comparteixi la mateixa
informació, tot i que adaptada a les seves característiques. S’han de tenir en
compte aspectes com:
• Els idiomes: en cas d’un mercat amb idioma propi, cal usar-lo per generar
proximitat.
• La uniformitat en l’estil i el to.
• La difusió de les notícies informatives i comercials (promocions de venda...)
en paral·lel. Tanmateix, hi ha l’opció de difondre contingut en un canal
exclusiu en un moment determinat.
• La periodicitat en la difusió d’informació (se sol establir un dia determinat
de la setmana i un moment del dia o, fins i tot, una hora concreta), que es
conjuga amb les accions que no es poden planificar amb antelació.
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Exemple d’ús dels canals per afrontar la saturació
El gran nombre de canals existents suposa un risc de dispersió en la política comunicativa.
Gestionar el web i les xarxes socials demana temps. Les estratègies que opten
per seleccionar els canals de referència bàsics i les tres xarxes socials més populars
(Facebook, Twitter i Instagram) són habituals. Per afrontar la saturació, es recomana
utilitzar dos canals de referència (un de bàsic i una xarxa social), als quals es dedicaran
més esforços. La selecció depèn de les característiques del públic objectiu a qui s’adreça
l’empresa.

Els canals base són el lloc web corporatiu, el blog i el correu electrònic. Aquests
canals són mitjans de comunicació propis de l’empresa i s’han de convertir en
referència del públic objectiu a través del contingut. Cal saber quina utilització fa
el públic objectiu de cadascun d’aquests canals.
El procés de construcció d’una marca parteix dels canals base i de la
selecció de les xarxes socials, però cal utilitzar, a més, altres eines que
permetin el desenvolupament d’una política de captació i el manteniment
d’un trànsit estable.
Les funcions que han d’assumir els canals bàsics són:
• Facilitar el coneixement de la marca (posicionament i percepció).
• Integrar els mitjans tradicionals, les xarxes socials i els prescriptors digitals.
• Promoure la interacció amb el públic objectiu a curt termini.
• Facilitar la relació amb el públic objectiu a mitjà i llarg termini.
Així, els canals base han de ser dissenyats a partir de les següents premisses:
• Qui ets? - La marca i la seva identitat
• Què ofereixes? - Els productes i els serveis complementaris
• A qui ho ofereixes? - El públic objectiu
• On ho ofereixes? - Els punts de venda
• Quina és la diferència amb la competència? - La proposta de valor

1.3.5 Definició de l’estratègia i formulació de la tàctica
Un pla de màrqueting digital ha de delimitar l’estratègia que desenvoluparà i,
després, formular les accions o tàctiques que portarà a terme.
Les estratègies són descriptives i expressades de tal manera que s’entengui
el que es farà a la pràctica. La tàctica és la concreció de l’estratègia en
accions determinades.
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Exemple de la diferència entre estratègia i tàctica
Una empresa es pot plantejar, com a objectiu, incrementar el record de la marca.
L’estratègia que es formula és l’augment de la notorietat en el públic objectiu. Les tàctiques
que executa són una acció de màrqueting viral, que implica les xarxes socials Youtube i
Twitter, i l’optimització dels continguts del web corporatiu.

Depenent de l’objectiu que es persegueixi i de la fase del procés de compra en el
qual es vulgui incidir, es diferencia entre estratègies de construcció de marca o
branding, estratègies de captació i estratègies de fidelització.
L’embut de compra (vegeu la figura 1.2) és una forma de representar visualment
l’evolució de l’audiència en les diferents fases del procés de compra:
F igu ra 1 .2 . Embut de compra

1. En la fase d’adquisició es tracta d’arribar a l’audiència de l’empresa. Es vol
donar a conèixer la marca i atreure visites al web. Les eines que s’utilitzen
són el posicionament web, la publicitat digital, les xarxes socials (pròpies i
també externes) i el web.
2. La fase d’acció consisteix a influir en la gent que visita el web perquè acabi
prenent la decisió que l’empresa o organització pretén. Per exemple, que els
visitants decideixin comprar algun dels productes o serveis de la marca. Les
eines implicades són el blog, el web i les xarxes socials pròpies. En aquesta
fase la creació de continguts i l’optimització del web són essencials.
3. En la fase de conversió el visitant esdevé client quan compra o utilitza un
dels productes o serveis oferts. L’eina que hi intervé és el web, fent especial
atenció a l’experiència d’usuari.
4. Finalment, en la fidelització es vol que la relació amb el client sigui
duradora. Per aconseguir-ho tornen a entrar en joc els continguts en xarxes
socials, el blog, els butlletins (newsletters) per correu electrònic, així com
el màrqueting mòbil, les promocions personalitzades i l’atenció al client.
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Una gran part de les tècniques que s’utilitzen en el màrqueting digital són tècniques
no intrusives que tenen com a objectiu captar clients des de l’aportació de valor,
és el que es coneix com a inbound marketing.
L’inbound marketing té com a objectiu aconseguir que l’usuari se senti
atret pels productes i que decideixi, a iniciativa seva, establir contacte amb
l’empresa.
L’inbound marketing es defineix com a contrapartida a l’outbound marketing,
format per les tècniques de màrqueting més tradicionals que s’adrecen a l’usuari
sense necessitat que aquest hagi mostrat prèviament gens d’interès.

1.3.6 Execució del pla
No hi ha un manual d’instruccions que garanteixi l’èxit d’un pla de màrqueting
digital. És una qüestió d’experimentar i observar els resultats.
Un pla es desenvolupa durant un període temporal, amb una data d’inici i una altra
de finalització. En el moment de redactar-lo, un calendari ajuda a visualitzar el
procés d’execució d’una manera més ràpida i més fàcil d’entendre.
El cronograma és una eina d’organització que permet visualitzar les diferents fases
d’un projecte en el seu conjunt per, així, ajudar-nos a saber quin és el pla de treball
a desenvolupar. Els seus avantatges principals són:
• Explicita el nombre d’accions, i el moment temporal d’aplicació.
• Mostra l’ordre en què s’executen les accions.
• Permet conèixer si les accions s’estan desenvolupant en el temps previst.
• Permet saber si cadascuna de les accions s’aplica aïlladament o si coincideixen en el temps.
Un cronograma és un document gràfic que permet la visualització de les
activitats que formen part d’un projecte en relació amb el temps.
El model de cronograma més utilitzat és el diagrama de Gantt. La gràfica està
formada per una sèrie de files en les quals es registren les accions i una sèrie de
columnes que indiquen la temporalitat. No hi ha un únic model de diagrama de
Gantt, i difereixen molt depenent del grau de complexitat.
Pioners de la planificació
L’enginyer polonès Karol Adamiecki és considerat el primer d’aplicar el model de planificació
que ara coneixem com a diagrama de Gantt com a tècnica de gestió. Ho va fer a mitjan
anys 90 del segle XIX. Aproximadament quinze anys més tard que Adamiecki, Henry Gantt,
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enginyer i consultor americà, va idear una taula que, finalment, ara és molt utilitzada en
l’àmbit empresarial. Vegeu més informació a: www.gantt.com/index.htm.

En el cronograma que mostra la figura 1.3 s’han distribuït cinc accions de
màrqueting (tàctiques) en els dotze mesos d’un any. La visualització de la
planificació en un sol document ajuda a millorar la comprensió.
Fig u ra 1 . 3 . La funcionalitat d’un cronograma

Distribució de cinc accions de màrqueting en els dotze mesos d’un any

L’observació del cronograma de la figura 1.3 permet saber que:
• És un pla compost per cinc accions.
• L’inici del pla és el mes de gener i finalitza al desembre.
• L’acció 1 té una durada de tres mesos: gener, febrer i març (primer
trimestre).
• L’acció 2 també dura tres mesos: abril, maig i juny (segon trimestre).
• L’acció 3 només es desenvolupa durant el juliol i l’agost.
• L’acció 4 dura sis mesos: comença al juliol i acaba al desembre (segon
semestre).
• L’acció 5 es desenvolupa, sense interrupció, durant els dotze mesos.
• Al juliol i agost es desenvolupen, simultàniament, les accions 3, 4 i 5.
• Les accions 4 i 5 estan programades, de manera simultània, de setembre a
desembre.
• Tots els mesos inclouen, almenys, una acció.
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1.3.7 Mesura i anàlisi de resultats
La part final d’un pla de màrqueting digital consisteix a mesurar les dades que els
canals en línia han anat registrant i decidir si cal prendre mesures correctores a
fi d’aconseguir els objectius proposats. No hi ha un manual d’instruccions que
garanteixi l’èxit d’un pla de màrqueting digital. És una qüestió d’experimentar i
observar els resultats.
La mesura i l’anàlisi de resultats és d’una gran importància, perquè el control de
les dades permet saber si s’estan aconseguint els objectius previstos o si cal fer
algun canvi en les decisions de màrqueting que permetin assolir-los.
Per tal de poder verificar si s’estan complint, els objectius s’han de poder mesurar
amb les dades que s’obtenen dels canals digitals, amb el que es coneix com a
mètriques de màrqueting.
D’entre totes les dades que proporcionen els canals digitals, les mètriques
de màrqueting són aquelles dades que es consideren més rellevants per al
màrqueting i que s’utilitzen per avaluar el resultat de les accions.
En cadascuna de les fases de l’embut de compra, caldrà escollir les mètriques
més adequades per fer el seguiment de l’estratègia i de les tàctiques aplicades
i per mesurar-ne l’efectivitat. Les mètriques que s’associen a cadascuna de
les estratègies són els anomenats indicadors clau de rendiment o KPI (key
performance indicator).
Els KPI permeten quantificar els resultats d’una acció o estratègia
determinada en funció d’un objectiu predefinit i mesurar-ne, així, el grau
d’assoliment.
A l’hora de definir els KPI, la part més important és triar què cal mesurar
exactament. Segons els objectius marcats, hi ha indicadors més adequats que
d’altres. Es tracta de triar aquells factors que tinguin un impacte real en els
objectius establerts.
Per exemple, si es tracta d’un web que s’acaba de llançar i l’objectiu més immediat
és donar-se a conèixer, potser és més important mesurar l’abast que no pas les
vendes.
Els KPI també seran diferents depenent de quin sigui el canal analitzat atès que la
seva contribució als objectius finals no és sempre la mateixa i sovint pot ser que
es tracti d’un canal que no tingui un impacte directe en les vendes.
Alguns exemples d’indicadors són:

• Nombre total de vendes en línia
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• Temps de permanència a cadascuna de les pàgines del web
• Nombre de visites
• Taxa de rebot (abandonaments sobre el total de visites)
• A les xarxes socials: nombre de seguidors, comentaris, comparticions...
La reflexió de l’emprenedor Josep-Lluís de Gabriel porta a considerar que l’anàlisi
dels resultats ha d’anar més enllà d’obtenir unes dades numèriques:
“La rellevància és comprendre que en realitat la clau de la facilitat de mesura de resultats
en les campanyes d’internet màrqueting tenen sentit únicament si adoptem estratègies i
apliquem tecnologies que ens permetin agrupar la informació i extreure indicadors simples
per a la presa de decisions. En cas contrari, no tindrem realment un avantatge competitiu,
sinó un conjunt d’informes amb què decorar les taules de reunions, i poc més. Els números
sense context són només això, nombres.”
Josep-Lluís de Gabriel (2010). Internet Marketing 2.0 (p. 223)
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2. Estratègies de màrqueting digital

Si tenim en compte que internet és al mateix temps un mitjà de comunicació de
massa com la premsa, la ràdio i la televisió, però d’abast global, amb continguts
multimèdia, interactius i personalitzables, un sistema de comunicació com el
correu, la telefonia, la missatgeria, tot i que més ràpid, més econòmic i amb més
funcionalitats i un mitjà de transacció, o sigui un mercat on es compra i es ven,
entendrem que el màrqueting digital inclou els següents àmbits de treball:
• La construcció de la imatge de la marca (branding): internet és un canal de
comunicació amb els consumidors, a través del qual comunicar i potenciar
la imatge de la marca.
• La usabilitat del web: el disseny del web ha de ser funcional i la navegació
intuïtiva per tal que l’experiència del consumidor sigui positiva.
• El comerç electrònic: internet és un canal de venda. El màrqueting digital
ha d’estar atent a les diferents fases del procés de compra per tal de millorar
l’experiència del consumidor i afavorir així la repetició de la compra.

La usabilitat del web i
l’experiència d’usuari es
tracten a l’apartat
“Planificació i
desenvolupament d’un
projecte web centrat en
l’usuari” de la unitat
“Disseny i creació d’un
web empresarial” d’aquest
mateix mòdul.

• La publicitat digital: l’adequada selecció dels canals digitals junt amb la
segmentació del públic objectiu que permeten aquests canals fan que, amb
una inversió força inferior a la que requereixen els mitjans tradicionals, es
puguin dissenyar accions publicitàries eficaces.
• El màrqueting per correu electrònic: cal cercar el retorn dels consumidors. No n’hi ha prou amb vendes puntuals sinó que cal fidelitzar-los i que,
periòdicament, vagin repetint la compra.
• El posicionament als cercadors: per tal que els consumidors accedeixin al
web, cal que estigui ben posicionat en els resultats de les cerques.
• La gestió dels mitjans socials: les xarxes socials generen visites al web. La
generació de converses sobre els nostres productes i serveis i la formació de
comunitats són estratègies que provoquen l’accés a la botiga virtual.
• El màrqueting mòbil: aprofita la popularització dels telèfons intel·ligents
(smartphones) per arribar al client, ja sigui a través d’aplicacions creades
per la pròpia empresa o organització, o bé utilitzant aplicacions de tercers
per establir un canal de comunicació amb l’usuari.
Les estratègies de construcció de marca, l’optimització del web, el pla de mitjans
socials, el posicionament als cercadors i la publicitat digital són essencials en
la fase captació, és a dir, en les primeres fases del procés de compra. Es tracta
d’arribar a l’audiència de l’empresa i de donar a conèixer la marca per tal que els
clients potencials es decideixin a comprar.

El posicionament als
cercadors i les estratègies
a les xarxes socials i al
web de comerç electrònic
es tracten a les unitats
“Màrqueting a cercadors i
mitjans socials” i
“Màrqueting al comerç
electrònic” d’aquest mòdul.
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En la fase de fidelització, prenen especial importància, entre d’altres, el màrqueting per correu electrònic i les promocions personalitzades i tornen a entrar en joc
els continguts de les xarxes socials o la usabilitat del web de comerç electrònic.
En aquests última fase del procés de compra, es tracta d’aconseguir una relació
duradora amb el client; el primer objectiu és que el client repeteixi la compra i, a
partir d’aquí, crear-hi una vinculació que el converteixi en un client fidelitzat i, si
pot ser, en un client lleial que recomani la marca.

2.1 Construcció de la marca
La construcció de la marca (branding, en anglès) és un dels àmbits del màrqueting que ha agafat més rellevància en els darrers anys. La marca ha deixat de ser
una simple denominació per a una empresa per convertir-se en un actiu que té
una gran influència en les decisions de compra dels consumidors. La gestió de la
marca ajuda a comunicar i compartir els valors de l’empresa amb el seu públic.
Hi ha diverses raons que expliquen aquest canvi de paradigma, però n’hi ha
un de prou significatiu per tenir-lo en compte en el moment de gestionar una
marca: el mercat en què opera una empresa no està delimitat territorialment, sinó
que és un escenari global. En aquest escenari hi ha dues variables que actuen
interrelacionades:
• La demanda pot arribar des de qualsevol part del món.
• El nombre de competidors creix perquè el mercat esdevé global.
Aquesta nova situació ha provocat una sacsejada en com els departaments de
màrqueting encaren les estratègies, perquè, en aquest nou context, la marca és
molt més que el nom d’un producte i porta associada molta més informació que
la merament referida a la necessitat que cobreix. La marca assumeix les següents
funcions:
• Identifica el producte.
• Diferencia el producte respecte els de la competència, a partir d’elements
tangibles (les característiques tècniques, les matèries primeres utilitzades...)
i intangibles (valors associats, com ara el procediment d’elaboració).
• Genera emocions entre el públic objectiu, fet que facilita el vincle.
• Projecta la personalitat del comprador i, per tant, té una funció simbòlica
de reforçar l’autoimatge.
• Projecta els desitjos col·lectius del públic objectiu, cosa que provoca que
la marca hagi de comprometre’s socialment en determinats àmbits.
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Mitjançant la comunicació, la marca ha de projectar els valors que
l’empresa vol que el públic objectiu associi als seus productes, a fi de poder
diferenciar-se de la competència.
El web corporatiu o de comerç electrònic és l’element principal d’un pla de
màrqueting digital. Permet crear una imatge de marca (branding) i habitualment
és el referent digital de l’empresa o organització per a l’usuari. Si el client no
coneix l’empresa, la primera imatge que tindrà serà segurament la del web.
Un tractament curós de la marca influeix en la percepció de la qualitat dels
productes per part del públic objectiu i en la fidelització.
La revista econòmica nord-americana Forbes (forbes.es) publica anualment una
classificació de les 100 marques més valuoses del món. En un llistat publicat el
maig de 2016, les 10 marques amb més valor del món són (en milions de dòlars):
1. Apple (154.100)
2. Google -Alphabet- (82.500)
3. Microsoft (75.200)
4. Coca-Cola (58.500)
5. Facebook (52.600)
6. Toyota (42.100)
7. IBM (41.400)
8. Disney (39.500)
9. McDonald’s (39.100)
10. General Electric (36.700)
La marca és el valor afegit a l’aspecte merament funcional que té el producte.
Permet identificar-lo i diferenciar-lo de la competència i facilita una decisió
de compra.
Una marca que arriba als públics objectius en forma de nom, concepte o símbol
va més enllà d’una qüestió estètica. Una marca és una experiència que transmet
la identitat, la reputació i la relació que l’empresa manté amb els seus públics.
La identitat (la història, el present i el futur que es desitja) és anterior a la
imatge, fa referència a allò que significa la marca. És important que tant aquesta
personalitat interna com la que es transmet externament en l’àmbit comercial es
corresponguin. Això s’aconsegueix a través de la imatge.
La imatge no és el disseny gràfic de la marca, sinó la seva representació mental
i, per tant, pot variar entre els individus que formen els públics amb qui ens

Marques milionàries
Trobareu la llista completa de les
marques més valuoses del món a:
goo.gl/io3Dkr.
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relacionem. Els consumidors reforcen la seva idea de la marca a través de la
comunicació de la imatge. La imatge representa i comunica una identitat.
Identitat i imatge han de caminar paral·lelament i ambdues han de ser el
que l’altra vol transmetre.
L’empresa comparteix la seva identitat amb els diferents públics mitjançant la
relació continuada que manté amb el seu entorn. En aquesta relació, la marca
funciona com una garantia i convé que sigui convenientment representada de cara
al consumidor.
La identitat d’una marca es forma a través de diferents components. En primer lloc,
hi intervenen les característiques físiques i les característiques no materials dels
productes, que han de ser coherents entre si. En segon lloc hi intervé la informació
que aporta als usuaris l’experiència d’ús del producte. Com més continuada
sigui aquesta experiència més aprenentatge i més coneixement els aportarà. Per
últim, hi intervenen també les associacions d’idees que pugui provocar la marca
en el consumidor i que li confereixen una imatge diferenciada que l’ajuda a no
confondre una marca amb una altra.
El consumidor valora la marca a partir de criteris funcionals i emocionals.
L’empresa ha de dissenyar una estratègia per definir i controlar la comunicació
de la identitat de l’empresa de forma que la imatge que perceben els consumidors
s’hi ajusti al màxim.
El posicionament és el lloc que ocupa la marca en la ment dels consumidors
i és fruit d’experiències de consum, d’impressions, de les influències de la
comunicació externa... El posicionament és una percepció global. El consumidor
té unes inquietuds, unes percepcions i unes intencions, tant pel que fa a la nostra
marca com a les de la competència.
Les característiques que defineixen una marca expliquen la importància de portar
a terme accions de construcció de marca. Mitjançant aquestes accions cal
aconseguir que la marca:
• Ajudi el consumidor a percebre l’empresa, i els seus productes, com a tals,
amb una personalitat pròpia, diferent i sostenible respecte a la competència.
• Sigui un instrument bàsic per crear un sentiment de pertinència i que
transmeti credibilitat.
• Sigui capaç de crear emocions a través dels sentiments.
• Serveixi com a base o com a plataforma per introduir nous productes en un
mercat.
• Es converteixi en una cuirassa davant de situacions de crisi.
• Pugui oferir resistència als atacs de la competència i sigui una barrera
d’entrada.
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• Tingui una millor acceptació entre els consumidors que es tradueixi en un
increment de les vendes i/o en una major quota de mercat.
• Provoqui en el consumidor una actitud positiva en forma de resposta
afectiva, valoració cognitiva i major predisposició a la compra.
Una marca, al llarg del temps, es pot veure afectada per molts estímuls externs i,
per tant, és necessari conèixer el mercat i la resta de marques que són competència,
i fer-hi els ajustaments necessaris. La imatge de marca ha de reforçar el concepte
de coherència davant un mercat canviant.
Com més sòlida i coherent sigui l’associació entre marca i valoració
pública, més probabilitats hi ha que el consumidor percebi positivament el
producte i influeixi en el seu comportament de compra.

2.1.1 Reputació en línia

La reputació en línia és l’opinió i la imatge de la marca expressada en els
canals digitals.
És una característica intangible, formada per la convergència de diferents factors,
de la qual cal tenir cura perquè l’empresa no controla tota la informació que es
publica o difon sobre ella.
En les estratègies digitals es distingeixen tres tipus d’espais o canals, els espais
propis, els espais pagats i els espais guanyats:
• Espais propis (owned): es corresponen amb els canals que controla
l’empresa, com ara el web o els perfils de l’empresa a la xarxa.
• Espais pagats (paid): són aquells en els quals l’empresa paga per tenir-hi
presència, per exemple amb els anuncis de display o amb la publicitat als
cercadors.
• Espais guanyats (earned): són espais de la xarxa on l’empresa és present
però que estan fora del seu control, com ara les mencions, els comentaris o
les publicacions que es fan sobre l’empresa a la xarxa.
La reputació en línia és, sobretot, una qüestió pública. Es construeix a partir dels
comentaris i experiències que expressen els clients i consumidors, bé en solitari,
bé interactuant entre ells.
La reputació en línia es desenvolupa en els espais digitals de confluència
pública.
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L’opinió expressada en els espais digitals que no estan sota el control de l’empresa
pot ser positiva o negativa respecte als interessos comercials que té la marca, i la
viralitat pot transformar una incidència d’escassa repercusió en un problema greu.
La gestió d’una marca demana el control de la seva reputació digital, perquè
afecta el prestigi i les vendes del producte.
Així doncs, la marca ha de prioritzar la vigilància en els canals on els consumidors intercanvien informació i opinions, perquè no té un control absolut d’aquesta
variable, especialment les xarxes socials, els fòrums de debat, els blogs i les
plataformes d’usuaris de productes. La reputació en línia repercuteix en els espais
fora de línia en què la marca és present, i viceversa.
Per avaluar l’impacte de la marca en aquells canals de la xarxa que no estan sota el
control de l’empresa, s’utilitzen les anomenades eines de reputació. La majoria
d’aquestes eines són de pagament i sovint només estan a l’abast de les empreses
més grans. Les eines gratuïtes solen ser força menys potents però poden ser de
gran utilitat per a empreses més petites que tampoc necessiten un monitoratge tan
exhaustiu. La taula 2.1 mostra algunes altres eines per avaluar l’impacte de la
marca a les xarxes socials:
Taul a 2. 1. Eines per avaluar l’impacte a les xarxes socials
Nom

Accés

Ús

Social mention

www.socialmention.com

Gratuïta

HowSociable

howsociable.com

Gratuïta

Brandwatch

www.brandwatch.com

Pagament

Socialbakers

www.socialbakers.com

Pagament

Brandchats

www.brandchats.com

Pagament

Alerti
Alerti (es.alerti.com/) és una
eina de reputació digital que, tot
i ser de pagament, permet crear
una alerta gratuïta.

A part, les empreses disposen també de les eines de monitoratge que proporciona
cada xarxa, dins del seu àmbit, com ara Google alerts (www.google.es/alerts), per
a l’àmbit de Google, o Twitter alerts (www.mytweetalerts.com), per a l’àmbit de
Twitter.
El control de la reputació en línia ha de ser constant, però ha de ser més intens en
el moment que la marca està desenvolupant una campanya de màrqueting o que
ha existit alguna incidència en l’activitat.
En ambdós moments, la marca està més exposada a rebre opinions dels consumidors. És aconsellable que l’empresa elabori un protocol d’actuació en cas d’un
incident que pugui repercutir profundament en la reputació de la marca.
Les actuacions preventives, a fi d’aconseguir una reputació en línia d’acord amb
els interessos de la marca, tenen dos nivells:
• Les dirigides a resoldre imprevistos. Les actuacions davant una incidència
no prevista han de donar resposta a les preguntes formulades a través dels
canals digitals i han d’anar adreçades a esbrinar per què el consumidor està
insatisfet amb la marca (grau d’empatia). Cal tenir en compte que:
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– En cas que el consumidor tingui el propòsit de fer una devolució o un
canvi de producte, o de presentar una reclamació, cal portar a terme
la intermediació.
– En tots els casos cal agrair la col·laboració dels consumidors i clients
que ajuden a millorar el producte i/o servei.
– Aquestes actuacions són respostes que s’han d’executar amb rapidesa,
però, alhora, de manera prudent i després d’una reflexió sobre les
causes i les conseqüències.
• Les que es desenvolupen a mitjà i llarg termini. Fan referència a diversos
aspectes, com ara:
– La forma com s’és present als canals digitals.
– El disseny del lloc web corporatiu.
– Com s’interactua a les xarxes socials.
– La manera de gestionar una campanya de màrqueting amb correu
electrònic.
– Els continguts, com ara la creació i la difusió periòdica a través dels
canals digitals, de notícies positives que serveixin de cuirassa de la
marca en cas de crisi.
– El posicionament en els cercadors, tant SEO com SEM.

2.2 Publicitat en els canals digitals
La publicitat als canals digitals facilita la presència continuada a la xarxa i
augmenta la consciència de l’existència del producte o marca entre els usuaris.
La publicitat als canals digitals es divideix en tres grans categories, la publicitat
als cercadors, la publicitat de tipus display, que es pot ubicar en webs, xarxes
socials o aplicacions mòbils, i la publicitat per correu electrònic.
La publicitat als cercadors és una publicitat de tipus pull, atès que el missatge
arriba als usuaris només si han efectuat una determinada cerca. En la resta de
casos, en canvi, estem davant d’una publicitat de tipus push, el missatge arriba
a l’usuari sense necessitat que hagi mostrat cap interès previ. Així, doncs, la
publicitat de tipus display o per correu electrònic és, per força, una publicitat
menys efectiva que la dels cercadors.
La publicitat per correu electrònic no inclou les accions de fidelització a través
del correu electrònic adreçades a les persones que ja són clients d’una empresa
o els butlletins que l’empresa envia a persones que així ho han sol·licitat. La
publicitat per correu electrònic implica la compra de publicitat, bé per a la tramesa
de correus a llistes que són propietat de tercers com una forma d’adquirir nous
clients, bé per incloure anuncis en correus que envien altres empreses als seus
clients.

La publicitat als cercadors
i a les xarxes socials es
tracta a la unitat
“Màrqueting a cercadors i
mitjans socials” d’aquest
mateix mòdul.
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A part que és força més econòmica, el gran avantatge que té la publicitat a la
xarxa amb relació a la publicitat que es fa als mitjans convencionals és que permet
segmentar l’audiència. En una campanya de display es pot elegir, per exemple,
la ubicació geogràfica o el perfil de les persones que visualitzaran els anuncis per
tal d’assegurar que formen part del públic objectiu i millorar així l’efectivitat i
també, per tant, el cost de la campanya. Les tècniques per a la segmentació del
públic objectiu són diverses i es poden combinar:

• Segmentació contextual. Escollint uns webs o uns altres es pot obtenir ja
una segmentació per interessos.

• Segmentació per ubicació. Utilitzant la IP o la localització per GPS de
l’usuari es pot fer una segmentació geogràfica.

• Segmentació demogràfica. Els webs que disposen d’informació sobre el perfil de l’usuari poden oferir una segmentació basada en aquesta informació.

• Segmentació comportamental. Consisteix a recopilar informació sobre els
usuaris, mitjançant les galetes. El màrqueting comportamental o behavioral
targeting i el remàrqueting o retargeting utilitzen aquesta segmentació.

La creació d’una campanya de publicitat inclou els passos següents: creació
i disseny de l’anunci, identificació del públic objectiu, contractació dels mitjans
publicitaris i mesura dels resultats.
El primer pas en tota campanya implica decidir quin ha de ser el missatge i per
dissenyar l’anunci. L’actual saturació del mitjà digital fa que els usuaris s’hagin
acostumat tant a la publicitat, que sovint els hi passa desapercebuda, i en aquest
context un bon disseny és clau per a l’èxit de la campanya.
Els bàners poden incloure text, gràfics interactius i animats, so, vídeo o contingut
dinàmic, com ara preus i ofertes. Els formats gràfics o audiovisuals es consideren
més efectius perquè la imatge en moviment atrau més l’atenció. Alguns formats
de bàner també permeten que els usuaris hi puguin interactuar fent clic o, fins i
tot, incorporant-hi dades que es poden recollir en un formulari. Gràcies a aquesta
possibilitat d’interacció, els anuncis capten més fàcilment l’atenció de l’usuari i es
pot obtenir una millor resposta, ja sigui en forma de clics (conversions) o d’atenció
prestada que es tradueix en un major reconeixement de la marca (branding). La
figura 2.1 mostra un exemple d’ús dels bàners a la portada d’un diari digital.
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Fi gura 2 .1. Bàners publicitaris a la portada de l’edició digital del diari Ara

www.ara.cat

La IAB és l’entitat internacional que defineix els estàndars per als formats
publicitaris digitals (goo.gl/ejrXuS). A part dels formats de display pensats per
a webs, n’hi ha d’específics per a mòbils, de vídeo, d’àudio o per a la televisió.
Quant a la publicitat de display, els formats més habituals són:
• Formats integrats, que tenen posició fixa a la pàgina. Alguns dels tipus
bàsics són:
– Robapàgines: 300 x 600 píxels, vertical.
– Gratacels: 120 x 600 píxels, vertical. Se situen al lateral de la pàgina,
preferiblement el dret.
– Bàner: 468 x 60 píxels, horitzontal.
– Megabàner: 728 x 90 píxels, horitzontal.
• Formats expansibles, que s’amplien i s’expandeixen, en funció del comportament de l’usuari. Les dimensions disponibles són les mateixes que les
dels formats integrats.
• Formats flotants, que se sobreposen al contingut. Els més habituals són:
– Intersticial: 800 x 600 píxels. Apareixen abans d’accedir al web i
l’usuari o s’ha d’esperar o els ha de tancar per accedir al web.
– Layer: 400 x 400 píxels. Apareixen sobreposats al contingut i l’usuari
els ha de tancar per poder veure el contingut.
• Formats rising stars, són formats interactius que es comporten com una
pàgina d’aterratge i que ja inclouen tota la informació que es vol donar a
l’usuari, sense necessitat de redirigir-lo al web. Permeten elaborar anuncis
més creatius i innovadors i, com en la resta de categories, es pot elegir entre
diversos formats.
Quant als anuncis amb format de vídeo, YouTube és el més canal adequat per
aquest tipus de campanya, tot i que altres xarxes, com ara Facebook, també estan
incorporant l’opció de vídeo. Els formats dels anuncis es divideixen en dues
categories bàsiques, in stream i out stream, segons apareguin o no en un vídeo. En
el primer cas apareixen integrats en un altre vídeo i en el segon són com bàners
amb format de vídeo.

Trobareu més informació
sobre Google Adwords, la
plataforma publicitària de
Google, a la unitat
“Màrqueting a cercadors i
mitjans socials” d’aquest
mateix mòdul.
Podeu consultar els
diferents tipus d’anuncis in
stream a l’annex “Youtube:
anuncis ‘TrueView”’.
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La publicitat a Youtube està gestionada a través de Google Adwords i la creació
d’una campanya publicitària implica els següents passos:
1. Disposar d’un compte de correu electrònic de Google (Gmail).
2. Determinar el pressupost (variable segons el nombre de persones a qui
volem arribar).
3. Seleccionar la tipologia d’anunci. Youtube ofereix dos tipus d’anuncis,
segons apareguin o no en un vídeo: el model TrueView (in stream) i el
model Display (out stream). En el segon cas, apareixen en tota la xarxa de
publicitat de Google, però no a Youtube.
4. Seleccionar els dispositius per emetre l’anunci (un determinat sistema
operatiu o que hagin realitzat la connexió a través d’un ordinador o telèfon
mòbil).
5. Determinar duració i calendari.
6. Delimitar el públic objectiu (edat, gènere, interessos, ubicació...).
7. Seleccionar el vídeo (a Youtube).
8. Afegir mencions i anotacions (indicar el web o anunciar promocions durant
la reproducció i al final del vídeo...).
La publicitat, generalment, està considerada com a invasiva, però hi ha opcions
que són més acceptades entre els consumidors. La publicitat no invasiva és aquella
que no provoca molèsties a un usuari en la navegació en un canal digital, tal com
mostra la figura 2.2.
Fig u ra 2 . 2 . Publicitat no invasiva en una publicació digital

Els formats d’anuncis considerats invasius són aquells que eviten la visibilitat o
l’accés al contingut i que obliguen l’usuari a esperar-se, a tancar l’anunci o a
desplaçar-lo. En són un exemple els anuncis emergents o pop-ups i els anuncis
flotants (intersticials i layers). De fet, l’abús d’aquest tipus d’anuncis ha provocat
una utilització creixent per part dels usuaris dels complements dels navegadors
per bloquejar-los.
La publicitat sol cercar alguna mena de reacció per part de l’usuari, en el cas de la
publicitat digital sovint l’objectiu és que l’usuari visiti el web de l’empresa. Així,
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a part de dissenyar l’anunci, cal dissenyar o preveure també la pàgina d’aterratge
a la qual s’adreçarà l’usuari si finalment fa clic. Moltes vegades la creació d’una
campanya suposa també la creació d’una pàgina d’aterratge específica però, en
qualsevol cas, cal que en arribar al web l’usuari trobi exactament allò que l’anunci
indicava, sigui una promoció concreta o una pàgina de producte amb una oferta
determinada. Com a norma, un anunci no pot portar mai a la pàgina principal
d’un web.
A diferència de les campanyes en els mitjans convencionals, en la publicitat digital
els anuncis es poden anar modificant al llarg de la campanya. D’una banda, el cost
de disseny dels anuncis és força més baix que en altres mitjans i, de l’altra, el fet de
disposar de dades exactes sobre els resultats de la campanya de forma immediata
permet anar revisant allò que no funciona. És habitual, per exemple, preparar més
d’una versió dels anuncis i, a mesura que avança la campanya i en funció dels
resultats, anar conservant només els que millor funcionen.
Una vegada dissenyat l’anunci i la pàgina d’aterratge cal definir el públic objectiu
al qual es vol adreçar l’anunci per, a partir d’aquí, cercar els mitjans més adequats
per accedir a aquest públic objectiu i fer la contractació dels espais publicitaris.
A l’hora d’escollir els mitjans que cal incorporar en una campanya de publicitat
cal tenir en compte quin abast tenen, o sigui a quin nombre aproximat d’usuaris
s’arribarà, i quina segmentació ofereixen, és a dir, quines característiques tindrà
l’audiència a la qual s’arribarà.
Una bona segmentació millora l’efectivitat de la campanya atès que s’assegura que
el missatge només arriba al públic més afí al missatge. D’altra banda, però, cal
tenir en compte que com més afinada sigui la segmentació que ofereix el mitjà
més car serà el preu per clic o per impressió que demanarà.
La publicitat als canals digitals es pot contractar directament al web que l’ha de
mostrar o a través de xarxes publicitàries, que sol ser l’opció més habitual.
Les xarxes publicitàries agreguen l’oferta de diferents webs que venen publicitat i
els cerquen anunciants. Solen treballar a comissió i tenen l’avantatge que coneixen
els webs que representen i poden oferir assessorament i una gestió conjunta de la
publicitat als diferents webs.
Les xarxes publicitàries són les empreses intermediàries
comercialitzen els espais publicitaris disponibles als diferents canals.

que

Entre aquestes empreses intermediàries hi trobem les anomenades plataformes
d’afiliats. Les plataformes d’afiliats comercialitzen els espais de publicitat d’una
xarxa d’afilitats, que classifiquen per temàtica i per tipus d’audiència, i actuen
d’intermediaris entre aquests afilitats i els anunciants.
La classificació dels afiliats permet trobar els webs i blogs adequats al públic
objectiu dels anunciants.

A la unitat “Màrqueting a
cercadors i mitjans
socials” d’aquest mateix
mòdul es tracta la xarxa
de display de Google, Ad
sense, que és la xarxa
publicitària més gran del
món.
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La publicitat a través de plataformes d’afiliats es coneix com a màrqueting
d’afiliació. Es tracta d’una tècnica encarada als resultats, on habitualment
l’anunciant no paga per impressions o clics, sinó per objectius, que permet accedir
al públic objectiu amb rapidesa gràcies la segmentació dels afiliats.
Tal com podem veure en la figura 2.3, el màrqueting d’afiliació multiplica l’efecte
informatiu, perquè s’adreça al públic objectiu a través de webs i blogs que tenen
un perfil d’audiència determinat.
Fig u ra 2 . 3 . L’efecte multiplicador del màrqueting d’afiliació

La taula 2.2 mostra alguns exemples de xarxes publicitàries, en els tres últims
casos es tracta de xarxes d’afiliació:
Taul a 2. 2. Xarxes publicitàries

Nom de la xarxa

Accés

Hi-Media

hellomedia.com

Addoor

www.addoor.net

Amobee

www.amobee.com

Antevenio

ww.antevenio.com

Tradedoubler

www.tradedoubler.com/es/

Awin

www.awin.com/es

La xarxa publicitària, sigui o no d’afiliació, cobra pels serveis d’intermediació i és
qui disposa de la tecnologia necessària per ubicar els anuncis als webs acordats i
per seleccionar els usuaris a qui cal mostrar-los, en funció del seu perfil. Cal tenir
en compte que no tots els usuaris que visiten un mateix web veuen els mateixos
anuncis i que aquests mateixos usuaris segurament tampoc veuran els mateixos
anuncis si visiten el web en més d’una ocasió. La distribució i comptabilització
dels anuncis als diferents webs, així com el registre de clics que reben, es fa
mitjançant un servidor de bàners.
Els servidors de bàners utilitzen galetes publicitàries per controlar la freqüència
amb què es mostra un anunci a un mateix usuari i per seleccionar els usuaris en
funció de característiques com ara el dispositiu, la ubicació geogràfica, l’idioma
o els llocs web que ha visitat, entre d’altres.
Les galetes publicitàries s’instal·len al navegador de l’usuari i contenen el nom del
domini d’on prové la galeta i el moment de creació. Permeten identificar tant el
dispositiu com l’activitat que s’hi porta a terme i s’utilitzen per:
• Controlar la freqüència amb què els usuaris veuen un missatge.
• Controlar la seqüència (o ordre) dels anuncis que es mostren a cada usuari.

Màrqueting digital

47

Disseny del pla de màrqueting digital

• Evitar que empreses competidores apareguin simultàniament.
• Segmentar geogràficament o per comportament previ.
• Mesurar les impressions i les interaccions amb l’anunci, com ara clics o
desplegaments.
L’anunci mostrat a l’usuari és aleatori. A l’hora de decidir quin anunci mostra
a un usuari determinat, el servidor de bàners consulta la ubicació, l’idioma, el
dispositiu, la IP de l’usuari i la galeta que pugui tenir instal·lada i, en funció d’això,
li mostra un anunci o un altre.
L’usuari és anònim però el servidor manté un registre dels anuncis que mostra
a cada usuari i en controla la freqüència. A efectes de galetes, tots els webs que
gestiona el servidor de bàners funcionen com un únic web. Així, si s’estableix, per
exemple, que cada usuari vegi un anunci un màxim de 10 vegades, aquest màxim
inclou les visualitzacions de l’anunci en tots els webs que gestiona el servidor
de bàners. A més, aquesta gestió conjunta de les galetes permet que les xarxes
publicitàries puguin extreure determinats patrons i perfils de navegació i oferir
als anunciants una segmentació basada en els interessos i el comportament dels
usuaris,
Amb una segmentació basada en el comportament dels usuaris es pot establir una
acció diferent per a cada segment, de forma que la publicitat que se’ls dirigeix
sigui realment efectiva.
El màrqueting comportamental o behavioral targeting consisteix a crear
perfils d’usuaris, a partir de la informació recopilada amb les galetes, per tal
d’adreçar-los publicitat que els resulti rellevant, associada a determinades
categories d’interès.
Exemple de màrqueting comportamental
Si un mateix usuari visita, per exemple, un web sobre cosmètica, un web sobre alimentació
infantil i un web sobre cases rurals segurament es pot associar a un perfil com ara dona,
d’entre 25 i 40 anys amb nens petits que pot resultar interessant, per exemple, per a una
empresa que organitzi colònies d’estiu.

Una altra variant de seguiment de galetes és el retargeting que combina la visita
d’un usuari a un web concret amb els anuncis que se li mostren quan el servidor de
bàners ha de fer la tria. En aquest cas cal que el web de l’anunciant instal·li també
una galeta de seguiment als usuaris que el visiten per tal que després el servidor
de bàners els pugui identificar.
El remàrqueting o retargeting és una tècnica de publicitat digital que
consisteix a mostrar un determinat anunci a usuaris que prèviament ja han
visitat el web de l’empresa o han mostrat algun interès.
Les campanyes de remàrqueting es fan sobretot amb Google AdWords però també
hi ha altres proveïdors que ofereixen aquest servei.

Remàrqueting amb Google
AdWords
Podeu consultar la informació
que facilita Google AdWords
sobre el remàrqueting a
goo.gl/9bhwuB.
Remàrqueting per correu
electrònic
El remàrqueting també es pot fer
per correu electrònic, utilitzant
les dades del CRM de l’empresa.
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Les campanyes de remàrqueting es basen en llistes d’usuaris. Quan l’usuari entra a
un web, s’etiqueta i, de forma anònima, la informació referida a les seves consultes
es desa en una base de dades. Aquesta informació després es classifica i se
segmenta per elaborar les llistes d’usuaris als quals impactar de nou amb publicitat
de marca.
La segmentació dels usuaris i la seva classificació en llistes es pot fer en funció del
producte que busquen però també en funció del temps de sessió o de les accions
que han portat a terme al web. Així, es pot diferenciar, per exemple, entre clients
que han visitat una pàgina de producte o clients que han arribat a omplir el carret
i finalment han abandonat la compra.
L’efectivitat de les campanyes de remàrqueting rau, precisament, en aquesta
capacitat de segmentació. D’una banda, s’obté una conversió elevada perquè
la publicitat s’adreça únicament a usuaris receptius, que prèviament ja s’han
interessat pel producte. De l’altra, permet que moltes empreses puguin accedir
a fer publicitat en webs que sense aquesta segmentació els resultarien prohibitius,
com ara webs referents del sector o webs generalistes de gran abast, com ara els
diaris digitals.
El remàrqueting dona una segona opció de captar un client però cal anar amb
compte i no abusar-ne per no acabar molestant l’usuari. Hi ha l’opció, per exemple,
de definir el temps de validesa de la galeta que es deixa al navegador del client.
Un cop escollits els mitjans, l’empresa ha de fer la contractació de la publicitat.
L’empresa anunciant contracta amb la xarxa publicitària un nombre d’impressions determinat que dependrà de la freqüència amb què vulgui exposar l’audiència
a l’anunci i de la durada de la campanya.
El servidor de bàners s’ocupa de comptabilitzar les impressions i la xarxa
publicitària cobra pel servei d’intermediació i factura els anuncis d’acord amb
les tarifes que s’hagin acordat. Les tarifes que s’apliquen a la publicitat en els
canals digitals se solen calcular aplicant un cost per clic (CPC), un cost per mil
(CPM) o, en alguns casos, un cost per adquisició (CPA):
• CPC: en les tarifes de CPC o de cost per clic es paga pels clics aconseguits.
Si es mostra l’anunci però ningú no hi clica, el mitjà no ho factura.
• CPM: en les tarifes de CPM o de cost per mil es paga per l’exposició de
l’anunci a una audiència determinada. CPM fa referència a cost per mil
impressions i es considera una impressió cada vegada que una persona veu
l’anunci, o sigui cada vegada que el servidor mostra aquell anunci. És un
tipus de tarifa que se sol aplicar en anuncis on l’objectiu és la construcció
de marca (branding).
• CPA: en les tarifes de CPA o de cost per adquisició es paga per cada
transacció o conversió aconseguida. És un tipus de tarifa que se sol aplicar
en els models d’afiliació. Aquest model pot tenir variants, com ara el CPL
o cost per lead, per client potencial o el cost per acció, que s’identifica
amb les mateixes sigles, en els quals la conversió o transacció que es
comptabilitza pot ser un registre, una petició d’informació o una subscripció,
entre d’altres.
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La publicitat es contracta per nombre d’impressions i es paga per CPC, per
CPM o per CPA.
Compra programàtica
La compra programàtica és la compra automatitzada d’espais publicitaris en mitjans
digitals. Els algoritmes que utilitzen les plataformes tecnològiques implicades permeten
que els anunciants puguin accedir de forma simultània i en temps real a inventaris globals
d’ubicacions publicitàries i escollir les que més s’ajustin als seus interessos.
La compra programàtica és possible gràcies a la capacitat que tenen les diferents
plataformes tecnològiques implicades d’avaluar milions de dades (big data) en temps real.
El preu de les impressions es pot establir, també, en temps real, és el que es coneix
com a RTB (Real time bidding) o licitació en temps real, atès que la interpretació correcta
d’aquests milions de dades permet definir els criteris de cada licitació concreta de forma
immediata.
El procediment és el següent:

• L’usuari accedeix a una pàgina web.
• Mitjançant les galetes, es recullen les dades necessàries per establir el seu perfil.
• S’estableix una licitació automàtica entre anunciants per als quals aquest perfil és rellevant.
• El web (editor) on ha accedit l’usuari selecciona l’oferta que més li interessa.
• S’introdueix l’anunci a la pàgina web de l’editor i s’informa l’anunciant de la publicació.

2.3 Màrqueting viral
Els canals digitals faciliten la transmissió de contingut entre usuaris i poden
convertir fàcilment un contingut en viral, anomenat així per la similitud amb la
forma de transmissió dels virus, que s’estenen també molt ràpidament.
El màrqueting viral o buzz marketing sorgeix quan un contingut comercial
es transmet ràpidament a internet d’un usuari a un altre, de forma
exponencial.
El màrqueting viral s’utilitza als canals digitals, amb el propòsit de fer el salt
als mitjans de comunicació convencionals, per a generar notorietat de la marca,
desenvolupar interès per una campanya o per vendre productes. La clau és que
un usuari rebi el missatge a través dels canals digitals i que ell mateix iniciï un
procediment de reenviament.

La diferència més rellevant del màrqueting viral respecte la publicitat
convencional és que és una tècnica de comunicació no invasiva i el
receptor ajuda a difondre el missatge.
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Exemple d’imatge viral

A finals de juliol de 2016, l’usuari JarJarDrinks de la xarxa social Imgur (imgur.com) va
publicar, sota el títol Nothing adds to your summer look like a court ordered ankle monitor
(‘No hi ha res com una turmellera electrònica per complementar el teu look d’estiu’), la
fotografia que veieu.
En un primer cop d’ull a la fotografia, no s’observa res que destaqui de la quotidianitat
d’una botiga segurament situada en una zona turística arran de mar. Tres noies són ateses
mentre, al seu darrere, un home espera el torn. Però si ens fixem en el turmell de la noia
del mig, veiem que porta una turmellera electrònica que serveix per controlar les persones
que estan sota vigilància en un règim de llibertat condicional. Aquesta fotografia va rebre
més de 230.000 visites en només cinc dies.
A més, diverses edicions digitals de diaris es van fer ressò de la fotografia i van explicar la
repercussió en format notícia. Vegeu els exemples a La Vanguardia (goo.gl/sF02kO) i a El
Mundo (goo.gl/SVnV29).

En l’àmbit comercial, la utilització del màrqueting viral presenta els següents
avantatges:
• Conserva el potencial de crear interès entre els consumidors. El màrqueting viral encara no està sobreexplotat i manté la capacitat de despertar la
curiositat dels consumidors.
• El receptor s’interessa pel contingut perquè no és interpretat com un
anunci. Així, contraresta la creixent desatenció als missatges presentats
explícitament com a publicitaris. En cas que sigui interpretat com a
publicitat, les possibilitats de rebuig creixen.
• Té un cost baix. La despesa de la producció pot ser alta, però el cost
mediàtic és baix perquè són els usuaris els encarregats de realitzar la difusió
a través de les xarxes socials.
• Pot tenir una cobertura molt àmplia. El màrqueting viral no segmenta,
s’adreça sense control a una audiència massiva.
• Té un impacte ràpid. A causa de la propogació per les xarxes socials,
l’arribada del missatge als consumidors es produeix quasi a l’instant.
Cal tenir en compte, però, que en una campanya que pretengui utilitzar el
màrqueting viral com a tècnica, l’emissor no té la potestat que el contingut es
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converteixi en viral i, per tant, la viralitat finalment depèn dels usuaris. Si no
s’aconsegueix que hi participin activament, la tècnica no té èxit. A part, durant la
difusió del contingut viral, la marca està sobreexposada i cal un control exhaustiu
dels retorns a la xarxa.

L’inconvenient de l’ús del màrqueting viral és que el control de la campanya
passa a ser dels usuaris.
Les característiques del màrqueting viral fan aconsellable prioritzar les creacions
audiovisuals de petit format i utilitzar el blog o la xarxa social Youtube com a
base de la difusió. La despesa de la producció pot ser alta, però el cost de la difusió
és baix perquè són els usuaris els encarregats de realitzar la difusió a través de les
xarxes socials.
Exemple de màrqueting viral
Un anunci de Movistar, de 45 segons de durada i que forma part de la primera campanya
institucional de la companyia des de 2010, va rebre, en pocs dies, més d’un milió de visites
a Youtube, cosa que el converteix en el més viral i amb major impacte digital de la seva
història, segons la companyia. L’anunci, que rep el nom de Galaxia, mostra, sota el lema
“Elige todo”, la transformació digital i la nova visió empresarial. L’èxit de la campanya es
basa en l’enfocament viral i la difusió a través de les xarxes socials. D’aquesta manera, la
campanya ha arribat al públic general, als mitjans de comunicació, als usuaris de les xarxes
socials i als mateixos empleats de la companyia.
Llegiu l’article ”El spot ‘Galaxia’, de Telefónica, supera el millón de visualizaciones en
YouTube”, publicat al portal MarketingNews: (goo.gl/WW0oeA).

2.4 Màrqueting per correu electrònic
El màrqueting per correu electrònic utilitza el correu electrònic per arribar
al públic objectiu. Aquesta tècnica requereix la utilització d’aplicacions web
específiques per fer l’enviament i el seguiment dels correus electrònics i està
vinculada a una llista de correu i a una base de dades.
Una base de dades estructura dades d’una manera coherent a partir de la
definició de camps informatius.
Una llista de correu és una agrupació de correus electrònics sota un altre
correu que els atorga una denominació.
Allotjament de les dades

Les aplicacions de màrqueting per correu electrònic permeten gestionar grans
volums de missatges i incorporen funcionalitats per garantir l’entrega i la seguretat
dels enviaments i també per analitzar-ne el resultat. La majoria dels indicadors
que s’utilitzen en les campanyes de correu electrònic, com ara missatges lliurats,
missatges oberts o clics obtinguts(CTR o click trough rate), es poden obtenir
directament d’aquestes aplicacions.

A l’hora d’escollir una aplicació
web, l’allotjament de les dades
en servidors europeus facilita el
compliment de la normativa de
protecció de dades.
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Aplicacions de màrqueting per correu electrònic
Mailjet (es.mailjet.com) o Acumbamail (acumbamail.com) són algunes de les aplicacions
de màrqueting per correu electrònic més utilitzades. Fins al 2016, una de les més
conegudes era Mailchimp (mailchimp.com) però, en tractar-se d’una empresa americana,
els canvis en la legislació de protecció de dades van fer que perdés quota de mercat.

Les campanyes de màrqueting per correu electrònic (vegeu figura 2.4) són
l’aplicació del màrqueting directe en el món digital, amb els següents avantatges:
• Es delimita una acció a un públic objectiu segmentat per variables i les
accions poden ser personalitzades.
• S’utilitza un canal de comunicació personal.
• S’arriba ràpidament i, per tant, la resposta pot ser immediata.
• Hi ha un control total de la campanya i els resultats són mesurables.
• El cost és relativament baix.
Tanmateix, també té uns desavantatges:
• Hi ha un ús decreixent del correu electrònic a favor de la missatgeria
instantània (WhatsApp Messenger, Telegram, Line...).
• Creix la percepció que els missatges comercials que arriben a través d’aquest sistema són invasius.

El correu electrònic és una eina de màrqueting molt efectiva si ofereix
informació amb valor i és rebuda pel consumidor en el moment i forma
adequats.
F ig u ra 2 .4 . Promoció de fi de rebaixes
d’estiu d’Springfield enviada a través d’una
llista de correu

Si l’empresa ofereix la possibilitat de rebre informació comercial a través del
correu electrònic (vegeu figura 2.5), els missatges són ben rebuts. El butlletí
electrònic, habitualment conegut com a newsletter, és el format del màrqueting de
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correu electrònic més usat. Un butlletí electrònic pot donar més importància als
continguts informatius que als comercials, malgrat que ambdós estan relacionats.
Un butlletí electrònic és una publicació periòdica o regular distribuïda a
través d’una llista de correu.
Figu ra 2.5 . Una marca de roba ofereix als consumidors rebre informació a través del correu electrònic

www.zara.com

El valor afegit del màrqueting per correu electrònic consisteix en el fet que
el consumidor és receptiu a la informació rebuda.
Els destinataris del butlletí electrònic en són subscriptors i donen el vistiplau per
formar part d’una llista de correu. És important motivar el subscriptor potencial
perquè faciliti l’adreça electrònica i s’adoni dels beneficis futurs que pot obtenir
formant part de la llista. Alguns mètodes per aconseguir subscriptors són:

• Realitzar una promoció de vendes que impliqui donar les dades personals.
• Instal·lar un giny en zones clau de l’espai web amb l’epígraf “Formulari de
subscripció”.
• Anunciar a través de les xarxes socials l’opció de subscriure’s a través de
l’espai web.
• Determinar que l’accés a alguns continguts del web es realitzi amb un
registre previ.

L’empresa ha d’informar explícitament la persona interessada que entra a formar
part d’una llista de correu, ha de garantir la privacitat de les dades personals i
també ha de donar l’opció de donar-se’n de baixa.

L’article 21.2 de la Llei
34/2002, d’11 de juliol, de
Serveis de la Societat de la
Informació i de Comerç
Electrònic indica que un
usuari pot oposar-se a rebre
enviaments de més
comunicacions comercials
per via electrònica.
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2.4.1 Disseny de correus electrònics comercials

Pàgina d’aterratge o
’landing page’
És aquella pàgina a la qual arriba
un usuari després de clicar a un
enllaç extern i que està pensada
per assolir algun objectiu de
conversió.

La xarxa és un mitjà saturat d’informació i el repte que té el màrqueting digital és
que el públic objectiu visualitzi el contingut. A l’hora de dissenyar els missatges
cal tenir en compte el posicionament de l’empresa, o sigui la imatge que es té o
que es vol tenir com a empresa en la ment del consumidor, i l’objectiu que es vol
aconseguir.
Convé incloure botons d’acció que destaquin clarament allò que es vol que faci
l’usuari, ja sigui comprar, registrar-se o descarregar-se una aplicació, i tenir cura
que la pàgina d’aterratge o landing page a la qual es fa arribar l’usuari sigui
atractiva i contribueixi també a l’assoliment de l’objectiu. Sovint el disseny d’una
campanya de correu electrònic comporta també el disseny d’una landing page
específica per aquella campanya, orientada a l’objectiu que es vol aconseguir. Una
altra opció és crear un web amb domini propi per a la campanya i, d’aquesta
manera, diferenciar-lo del web corporatiu. La figura 2.6 en mostra un exemple.
Fig u ra 2 . 6 . Pàgina d’inici del web propi de la campanya Fanta Fauna, del grup Coca-Cola

www.fantafauna.es

Les 4 U
Segons la tècnica de copywriting
de les 4 U per tal que un titular
sigui efectiu ha de ser útil, únic,
ultraespecífic i ha de transmetre
urgència.

Els missatges comercials que es fan arribar als clients per mitjà dels correus
electrònics solen ser missatges que fan una proposta concreta. En aquest punt,
l’assumpte del missatge és fonamental. L’assumpte ha de ser breu, clar i precís
i ha de contenir la idea principal del missatge de forma que llegint-lo l’usuari ja
pugui saber si el missatge li interessa o no. De la redacció de l’assumpte en depèn
que el missatge s’obri o no.
Un cop obert el missatge, les primeres paraules tornen a ser claus perquè en
dependrà que es continuï la lectura o no. El primer paràgraf ha de contenir la
idea clau. La claredat i la precisió són imprescindibles en qualsevol comunicació
empresarial però cal tenir-les especialment presents en la redacció de missatges
comercials:
• Les frases han de ser curtes, de 8 paraules o menys, així seran més fàcils de
llegir. Si les frases tenen més de 30 paraules, és molt probable que no es
llegeixin. S’ha de treure tot el text que no aporti res.
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• Sempre que sigui possible, les paraules també han de ser curtes i d’ús
habitual. S’ha d’evitar córrer el risc que al destinatari li resultin estranyes
Per exemple, pot ser millor utilitzar “ràpid” que “rabent” o “accelerat”.
• S’han d’utilitzar paraules d’acció, com ara “descobreix”, “compra”, “consulta”.
• S’han de donar prioritat a paraules que transmetin idees positives com ara
“oportunitat”, “estalvi”, “garantit”, “oferta”.
• Cada paràgraf ha de contenir una sola idea.
• Cal concretar. És millor dir “una millora del 20%” que “una gran millora”.
El format també ha de facilitar la lectura del text, cal que sigui impecable.
L’estructura ha de ser diàfana i s’han d’utilitzar els recursos disponibles, evitant
carregar el missatge. Convé, per exemple, utilitzar negretes per destacar part del
text o utilitzar llistes per enumerar una sèrie d’elements.
Cal redactar els missatges posant el focus en el consumidor, en les seves necessitats
i en com les podrà satisfer. No s’han de subratllar les característiques del producte
o servei sinó els beneficis o els avantatges que aquest producte o servei té per als
consumidors. Si, per exemple, s’està venent roba, s’haurà de vendre moda, imatge,
prestigi o preu. El focus no s’ha de posar en l’objecte sinó que en les emocions,
els sentiments o els beneficis que aquest objecte proporciona al consumidor. El
punt de vista ha de ser sempre el del client.
A continuació, alguns consells més per aconseguir un bon text comercial:
• Posar exemples o fer comparacions per destacar els beneficis que s’ofereixen.
• Indicar clarament què volem que faci el possible consumidor o client.
• Oferir garanties.
• No utilitzar la ironia, les bromes o les provocacions.

2.5 Màrqueting mòbil
Els telèfons mòbils ocupen una posició central en l’ús que fan les persones dels
mitjans digitals: són els dispositius mòbils més personals, són els que s’utilitzen
per estar connectat al llarg de tot el dia i també són els dispositius més utilitzats
per accedir a les xarxes socials i en els quals es passa més temps.
El telèfon mòbil és el dispositiu al qual es recorre quan es necessita informació de
forma ràpida i immediata i, actualment, una gran part dels processos de compra
ja comencen al mòbil, independentment del canal en el qual després s’acabi
completant la compra. A més, la presència del mòbil en l’última fase del procés,
en el moment de completar la compra, és també cada vegada més important.
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El màrqueting mòbil són les estratègies que tenen com a propòsit arribar als
consumidors utilitzant els dispositius mòbils com a canal de comunicació.
El màrqueting mòbil proporciona un lligam més pròxim que la resta de canals
digitals i permet un servei amb bona atenció, simple, ràpid i segur.
La segmentació i la personalització són els valors afegits de les campanyes
de màrqueting mòbil.
El mòbil està present en tot el procés de compra i participa en totes les fases de
l’embut de conversió. Així, el màrqueting mòbil inclou tant les estratègies de
creació de marca, com estratègies de captació com a estratègies que cerquin la
conversió i la fidelització:
• En el moment que el client detecta una necessitat i es comença a informar
de les opcions disponibles, el client utilitza el mòbil per consultar webs,
per fer cerques, per consultar l’opinió d’altres usuaris o per veure quins
establiments té a la vora. En aquesta fase cal assegurar que el web de
l’empresa s’adapta als dispositius i que l’empresa és localitzable a través
de cercadors i mapes i també es pot considerar la conveniència d’anunciars’hi.
• Quan el client fa la tria del producte i pren la decisió de comprar pot
ser que cerqui informació més específica. En aquesta fase cal garantir
una perfecta adaptació del web als dispositius mòbils i es pot utilitzar el
màrqueting mòbil per facilitar aplicacions específiques, codis QR o cupons
de descompte.
• En el moment de la compra el client pot utilitzar el mòbil per fer la
compra i també per fer el pagament. En aquesta fase l’empresa pot facilitar
aplicacions específiques i ha de facilitar el pagament mitjançant el mòbil.
• A l’última fase del procés l’empresa ha de cercar la repetició de la compra,
aconseguir la fidelització del client i, si pot ser, que expliqui positivament
la seva experiència a altres clients potencials. Aquí el client utilitzarà el
mòbil per informar-se per a pròximes compres i també per comentar la seva
experiència a les xarxes. L’empresa pot facilitar aplicacions específiques i
contactar amb el client per correu electrònic o SMS.

Creació de codis QR
Hi ha diferents webs que creen
codis QR gratuïtament. Vegeu
els casos de QR Code Generator
(es.qr-code-generator.com) i
QRcode-pro
(es.qrcode-pro.com).

Les eines més habituals en màrqueting mòbil són:
• SMS/MMS (short message service i multimedia messaging service): el
consumidor rep un missatge de text (SMS) o multimèdia (MMS) en el
telèfon. L’aparell no cal que sigui intel·ligent i, per tant, la connexió a
internet no és necessària. La recepció és immediata i la taxa de lectura
és alta. Els dos tipus de campanyes més habituals són l’enviament massiu
i l’enviament selectiu (per exemple, quan un consumidor passa per davant
un punt de venda).
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• Codis QR: el consumidor escaneja un codi amb el seu aparell de telefonia
intel·ligent o tauleta. L’aparell ha de portar incorporada una aplicació que
permeti la lectura del codi. El codi redirecciona a un web.

• Aplicació mòbil: també conegudes com a app, permeten desenvolupar
unes tasques concretes a través del telèfon. Són gratuïtes o de pagament.
Les campanyes de màrqueting actuen en dues direccions: la inserció de
publicitat en una aplicació ja existent i la creació i manteniment d’una
aplicació pròpia.

• Geolocalització: l’empresa desenvolupa l’estratègia a partir d’una aplicació de localització on queda associada i és identificada a través d’una
ubicació geogràfica determinada. Google Maps (www.google.es/maps),
Foursquare (es.foursquare.com) i Yelp (goo.gl/a1LH7B) són exemples
d’aplicacions de localització. Els usuaris d’aquestes aplicacions consulten
els mapes i aporten ressenyes i comentaris. La geolocalització, amb un ús
creixent a causa de la popularització de la telefonia intel·ligent, està basada
en la proximitat que busquen els consumidors per a l’adquisició de béns i
serveis.

El disseny web adaptatiu (responsive), que permet que el web s’adapti a la
pantalla de lectura de tota mena de dispositius, és imprescindible però cal, a més,
que aquesta adaptació sigui òptima, amb continguts més simplificats, adaptats a
la pantalla de lectura i que aprofitin les funcionalitats del dispositiu. En versió
mòbil del web cal assegurar aspectes com ara: la connexió amb un sol clic amb el
telèfon de l’empresa, el contacte per correu electrònic o missatgeria, la localització
a través de Google Maps, els botons amb crides a l’acció (CTA) que facilitin els
processos, les opcions de pagament des del mòbil o l’accés a les xarxes socials i
les opcions per compartir continguts.
Les aplicacions mòbils representen un pas més en l’adaptació del web al mòbil
i estan cada vegada més esteses. Les apps permeten explotar al màxim les
prestacions integrades en els dispositius, com ara el GPS, la captura d’imatges,
l’àudio i el vídeo, el calendari, etc. i també permeten l’enviament de notificacions,
que poden resultar molt útils, per exemple, a l’hora de mantenir l’usuari informat
sobre novetats o actualitzacions.
Les apps permeten facilitar la compra i fidelitzar el client. Les compres es realitzen
dins de l’aplicació i a través del compte de l’usuari del dispositiu amb la qual cosa
no cal aportar ni les dades de l’usuari ni les del pagament i el procés se simplifica.
Posteriorment, les apps faciliten les campanyes de fidelització a través de cupons,
targetes o altres incentius per a la compra.
Permeten la sincronització o el registre de dades per funcionar fora de línia.
D’aquesta manera, l’usuari pot accedir als continguts de l’aplicació fins i tot quan
no hi ha bona cobertura de xarxa.

Aplicacions mòbils més
destacades
Podeu consultar les aplicacions
mòbils més destacades per
sistemes operatius i per països al
web www.appannie.com, a
goo.gl/C4VoXw.
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2.6 Nous escenaris del màrqueting digital
Una de les característiques que defineix el màrqueting digital és la provisionalitat
a causa de l’evolució tecnològica, el sorgiment de noves aplicacions i el canvi de
gustos i hàbits dels consumidors. Això significa que una aplicació que ara pot
ser molt popular pot caure en desús a causa, per exemple, de l’eclosió d’una nova
aplicació que focalitza l’atenció dels seus usuaris.
Exemple de provisionalitat a internet: el cas de Fotolog
Fotolog va ser una xarxa social creada el 2002 que permetia pujar una fotografia al dia i un
text (en la versió gratuïta), i rebre els comentaris d’altres usuaris. Es considera que Fotolog
va desaparèixer com a xarxa social el 8 de gener del 2016, en el moment en què ja no
estava disponible a les botigues virtuals d’aplicacions Google Play (play.google.com/store)
i App Store (goo.gl/YM7tH9).
Cal explicar que els usuaris penjaven les imatges connectant una càmera digital a
l’ordinador en no existir la comercialització de telèfons intel·ligents. Fotolog va arribar a tenir
registrats més de 20 milions d’usuaris el 2008, amb molta popularitat a l’Amèrica Llatina. La
desaparició d’aquesta xarxa, amb el silenci dels creadors, Scout Heiferman i Adam Seifer,
però amb ressò en altres xarxes, va ser influenciada per la irrupció de Facebook (2004) i
Instagram (2010). Progressivament, Fotolog va anar quedant obsoleta i es va anar deixant
d’utilitzar.
Llegiu la notícia ”Desaparece Fotolog, la primera gran red social”, publicada a La
Vanguardia, a: goo.gl/zHsa6x.

Avui i demà del comerç
digital
Per saber-ne més, podeu llegir
els articles “Els mòbils xinesos
comprats a internet revolucionen
el mercat”, publicat a El
Periódico, a: goo.gl/vdE1RL, i
“El futur és avui: internet de les
coses” a: goo.gl/DxG1ce,
publicat a Vilaweb.

En aquest sentit, la tecnologia ha fet evolucionar amb rapidesa els models de
telèfons mòbils en les darreres tres dècades, dels dels primers models de la marca
Motorola als actuals telèfons intel·ligents d’Apple i Samsung.
A més, els aparells fabricats a la Xina irrompen amb força pel baix preu de
venda, fet que els fa ser competitius en el procés de comercialització. Avui en
dia no podem saber quins seran els models que s’utilitzaran d’aquí a una dècada,
però un dels conceptes que s’hauria de desenvolupar més en els propers anys és
l’anomenada Internet de les coses (IDC), que significa una conjugació entre les
activitats que una persona realitza de manera quotidiana, els objectes que permeten
fer-ho i internet.
La IDC fa referència a tots els dispositius industrials, comercials o domèstics
connectats a internet a través de sensors intel·ligents i sense intervenció humana.
Això obre noves portes al màrqueting digital. De fet, ja hi ha un gran nombre
d’aplicacions de telefonia mòbil que ajuden a gestionar les activitats de la vida
quotidiana.
Exemple de digitalització de la vida quotidiana
L’operadora de telecomunicacions Movistar ofereix una aplicació de pagament, de nom
Exaccta Home, que permet gestionar les despeses familiars a través de l’aparell de
telefonia mòbi. Aquesta aplicació permet fer fotografies dels tiquets de compra, desar la
informació i saber després quan hem gastat. L’aplicació funciona sense cobertura 3G o
sense wifi i recupera la informació introduïda quan tenim connexió a internet. Aquesta
aplicació està homologada per l’Agència Tributària, cosa que permet signar digitalment les
imatges i que tinguin la mateixa validesa que el document original.
Accediu al web de l’aplicació mitjançant el següent enllaç: www.exaccta.com.
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2.6.1 Ús comercial de la realitat augmentada
La realitat augmentada és la creació d’una nova visió en què diversos elements que
proporciona un dispositiu se sobreposen als elements que existeixen a la realitat.
L’usuari interactua en aquesta nova realitat i, a més, obté informació través d’un
dispositiu, com ara un aparell de telefonia mòbil, una tauleta, unes ulleres o un
visualitzador posat al cap o HDM (head-mounted display).
L’essència d’aquest desenvolupament tecnològic és la superposició d’informació
fictícia a la visió que l’usuari té de la realitat. L’entreteniment (especialment els
jocs) és el principal sector econòmic que, actualment, s’ha beneficiat de la realitat
augmentada; però n’hi ha d’altres, com ara el turisme, l’educació o el comerç, que
poden incorporar-la. Actualment, el desenvolupament de la realitat augmentada
és baix, però transmet la idea que la marca és innovadora i, per aquest motiu, pot
ser motiu d’atracció de clients.
La realitat augmentada és la creació d’una nova realitat en 3D, en temps
real, que es visiona a través d’una pantalla (ordinador, portàtil, ulleres...) i
que és la conjugació d’elements reals i virtuals en forma de text, gràfics,
imatges, so o vídeo.
Les diferències entre la realitat virtual i la realitat augmentada són diverses,
però una destaca sobre les altres: en la realitat virtual, l’usuari queda immers en
un món virtual de naturalesa òptica i acústica i, per tant, aïllat de la realitat. En
canvi, la realitat augmentada implica que l’usuari continuï observant l’entorn més
immediat, tot i que ampliat amb continguts virtuals que se sobreimprimeixen i
amb objectes en 3 dimensions (3D).
Pel que fa a la realitat virtual, els dos precedents més significatius d’una utilització
comercial han estat:
• Els jocs de rol multijugador en línia
• Second Life
Second Life és un món virtual format per residents en forma d’avatars, que són
uns personatges generats per ordinador que, sovint, tenen una semblança física
als usuaris de la xarxa. Dit d’una altra manera, és la representació adaptada d’un
mateix en línia, formant part d’una fantasia social. En aquest món virtual, les
petites i les grans empreses compartien el mateix espai en igualtat de condicions.
Les ulleres de realitat virtual són el darrer pas fins a la realitat augmentada que
s’està desenvolupant, tot i que és necessari connectar l’aparell de visionatge a un
ordinador.
Les darreres edicions de les fires Mobile World Congress (MWC), que se celebra
a Barcelona, i l’Internationale Funkausstellung Berlin (IFA) mostren que, actualment, ja existeixen dispositius per a l’enregistrament i recreació d’experiències en
360 graus.

Els mòbils del futur
Podeu accedir al web oficial del
Mobile World Congress a:
www.mobileworldcongress.com,
i al web oficial de
l’Internationale Funkausstellung
Berlin a: b2b.ifa-berlin.com.
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El telèfon mòbil i la tauleta són els dos principals dispositius d’accés a la
realitat augmentada.
Les ulleres Google Glass i Microsoft Hoolens són els dos principals exemples
de projectes pioners en realitat augmentada, però encara no estan desenvolupats
comercialment.
L’aplicació comercial de la realitat augmentada suposarà que el consumidor
podrà provar, adequar i comprar el producte que més s’ajusti a les seves
necessitats des de qualsevol lloc.
Exemples d’aplicacions pràctiques de la realitat augmentada en l’àmbit comercial
Un exemple d’èxit ha estat el joc de realitat augmentada Pokémon Go, de l’empresa
Nintendo, llançat el juliol de 2016, i que es va convertir, en poques setmanes, en un
fenomen social. L’èxit del joc va tenir el Japó com a plataforma de llançament. En una
setmana, Pokémon Go va ser descarregat 10 milions de vegades. El joc també té una
funció com a eina de màrqueting. Les accions amb repercussions comercials són, per
exemple, convertir els punts de venda en llocs on els jugadors poden anar a caçar o a
interactuar (gimnàs) amb els ninots, cosa que porta afluència de consumidors potencials, o
formar els venedors dels punts de venda i convertir-los en experts que puguin assessorar
els jugadors. Coincidint amb la irrupció del fenomen Pokémon Go, Apple va anunciar que
estava treballant en una plataforma de realitat augmentada.
Altres exemples d’ús de la realitat augmentada són:

• Un consumidor consulta com queda un moble en una habitació del seu pis. Un cop ha
observat que l’estil conjuga amb la resta de mobiliari exceptuant el color, decideix canviar
l’opció inicial per adequar la compra.
• Un consumidor coneix les característiques nutricionals d’un producte situat en el lineal d’un
supermercat observant la tauleta.
• Un comprador adquireix un producte tecnològic i consulta el seu funcionament i manteniment
en un manual d’instruccions al qual accedeix a través d’una tauleta.
• Un grup de turistes participa en una ruta cultural que passa per davant d’un edifici modernista
de principis del segle XX. Aquestes persones visualitzen a través del mòbil una escena
situada en aquesta època, que mostra com entra a l’edifici un cotxe conduït pel propietari
de l’immoble.

Màrqueting a cercadors i
mitjans socials
Joaquim Bohigas Mollera i Mònica Buj Gelonch

Màrqueting digital

Màrqueting digital

Màrqueting a cercadors i mitjans socials

Índex

Introducció

5

Resultats d’aprenentatge

7

1 Màrqueting als cercadors
1.1 Tècniques de posicionament . . . . . . . . . . . . .
1.2 SEO o l’optimització del resultat dels motors de cerca
1.2.1 Disseny de la pàgina . . . . . . . . . . . . .
1.2.2 Descripció de la pàgina . . . . . . . . . . . .
1.2.3 Contingut . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4 Popularitat i autoritat . . . . . . . . . . . . .
1.3 SEM o màrqueting de cercadors . . . . . . . . . . .
1.3.1 Creació d’una campanya a Google Adwords .
1.3.2 Posicionament a l’àmbit local . . . . . . . .
2

Màrqueting als mitjans socials
2.1 Prescriptors digitals . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Màrqueting a Facebook . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1 Publicitat a Facebook . . . . . . . . . . .
2.2.2 Promoció d’una pàgina i d’una publicació
2.2.3 Estadístiques . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Màrqueting a Instagram . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 Publicitat a Instagram . . . . . . . . . .
2.4 Màrqueting a Twitter . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1 Publicitat a Twitter . . . . . . . . . . . .
2.5 Comunitats de marca . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

9
10
12
14
15
17
21
23
25
30

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

33
36
38
39
45
47
48
48
51
52
55

Màrqueting digital

5

Introducció

Quan un consumidor cerca un producte a internet, el més probable és que accedeixi
a Google, faci una cerca i comenci per visitar els webs de les empreses que ocupin
els primers llocs en el resultat que hagi obtingut.
En la decisió final que prengui el consumidor, també hi jugaran un paper molt
important les xarxes socials. Fins fa poc, els professionals del màrqueting
estaven acostumats a ser els únics emissors d’informació, però, actualment, els
consumidors també juguen un paper molt actiu atès que els mitjans socials els
permeten fer sentir la seva veu.
Així doncs, per a les empreses és molt important gestionar bé la seva presència
en aquests dos canals digitals. D’una banda s’han d’assegurar que apareixen en
els primers llocs de les cerques que fan els usuaris a internet i, de l’altra, han
d’aconseguir una presència continuada a les xarxes que generi una percepció
positiva de la marca per part del consumidor.
L’apartat “Màrqueting als cercadors” se centra en la millora del posicionament
als cercadors, mitjançant l’optimització del web o SEO, per una banda, i la
publicitat en cercadors o SEM, per l’altra. Amb relació al SEO, s’estudia com
treballar el contingut del web, com adequar els títols de les pàgines, o com
optimitzar les imatges, entre d’altres. Quant al SEM, es tracta la compra d’anuncis
i les qüestions a tenir en compte per aconseguir un posicionament òptim a un preu
ajustat.
L’apartat “Màrqueting als mitjans socials” se centra en l’estratègia de màrqueting als mitjans socials. En primer lloc, es fa una introducció a les característiques
de les diferents xarxes i a la seva utilitat des del punt de vista del màrqueting.
A continuació, es presenten els prescriptors digitals i es veu amb detall com les
diferents plataformes (Facebook, Twitter i Instagram) s’especialitzen per donar
una resposta a les empreses en l’àmbit del màrqueting. Per acabar, es presenten
les comunitats de marca, com una altra forma d’aplicar a l’àmbit comercial el
concepte de comunitat virtual.
Per assolir aquest objectius, també cal que llegiu els annexos, feu els exercicis i les
activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de l’assignatura,
ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.

Màrqueting a cercadors i mitjans socials
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:
1. Dissenya el pla de màrqueting digital al mercat en línia, definint solucions estratègiques mitjançant la implementació d’accions específiques de desenvolupament
de la marca comercial.
• Defineix els processos de posicionament i màrqueting en línia.
• Identifica els elements que configuren el màrqueting de cercadors.
• Estableix les pautes que cal seguir per realitzar la publicitat i la promoció
en línia.
• Porta a terme les tasques necessàries per gestionar i fidelitzar els clients a
través de la xarxa.

Màrqueting a cercadors i mitjans socials
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1. Màrqueting als cercadors

En un procediment de compra, el consumidor, a més de tenir presents experiències
passades en productes i marques semblants, recull informació externa. És,
així, més sensible als missatges publicitaris que li arriben a través dels mitjans
tradicionals o pregunta a persones a qui atorga l’atribució d’experts. Una de les
fonts d’informació en creixement en els darrers anys és la xarxa d’Internet, que
s’ha convertit en un gran aparador no només per mostrar productes, sinó també
com a plataforma per a la venda.
Adaptació del sector comercial i augment de la inversió publicitària
El sector comercial s’ha anat adaptant, històricament, al desenvolupament tecnològic dels
mitjans de comunicació de massa amb la finalitat d’explorar i adoptar noves vies d’accés per
arribar al públic objectiu. Per aquest motiu, la inversió publicitària està creixent a internet
en els darrers anys.

Quan el consumidor busca un producte a internet, hi ha moltes possibilitats que
accedeixi a una pàgina web a través d’un cercador. La conducta més habitual és
entrar a Google i realitzar una cerca a través d’unes paraules clau. El motor de
cerca ofereix uns resultats que han de ser significatius per als objectius de l’usuari.
Tanmateix, el comportament que defineix el consumidor en buscar un producte
a la xarxa és la impaciència. Davant els resultats que facilita un cercador, el
consumidor es fixa en els primers resultats, aquells situats a la part superior de
la pàgina, i no sol avançar massa pàgines després de consultar la d’inici. Així,
si es volen incrementar les opcions que accedeixi al web de l’empresa, és molt
important que aquesta aparegui en els primers llocs del resultat de la cerca.
Això vol dir que el paradigma ha canviat. Fins fa poc, els professionals del
màrqueting estaven acostumats a ser uns emissors d’informació, però ara són
els consumidors els que busquen informació. És imprescindible conèixer molt
bé aquest paper actiu que assumeixen els consumidors i no desaprofitar aquesta
oportunitat per aconseguir els objectius.
Exemple d’ingressos generats per la publicitat a internet
Alphabet Inc. (abc.xyz) és un conglomerat d’empreses que, entre d’altres, gestiona Google,
el motor de cerca de referència a nivell mundial, que està en funcionament des de 1998.
Altres serveis són, també, el correu electrònic Gmail (www.gmail.com), el portal i la xarxa
social Youtube (www.youtube.com) o el sistema operatiu Android. Aquests serveis, gratuïts
per a l’usuari, permeten a la companyia recopilar una gran quantitat de dades que, després,
serveixen per captar anunciants a partir d’oferir una segmentació que té la particularitat de
poder ser molt acurada. El 90% dels ingressos d’Alphabet Inc. procedeixen de la publicitat
en el cercador Google. Amb aquests ingressos, l’empresa pot invertir en altres camps
tecnològics innovadors, com ara els cotxes sense conductor.

Les empreses necessiten un bon posicionament a internet perquè la recerca
de productes a internet, i la posterior decisió de compra, no només és una
qüestió tecnològica, sinó social i cultural. Suposa una evolució irreversible en el
comportament del consumidor i permet obrir noves possibilitats per a l’empresa.
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Si considerem que internet és un gran mercat, els motors de cerca en són la porta
d’entrada. El repte més rellevant dels especialistes en màrqueting digital és saber
com els usuaris busquen la informació i com està posicionada a la xarxa.
La cerca d’informació als cercadors, com es realitza, què es busca o a
través de quines paraules, és un dels eixos del màrqueting en línia.

1.1 Tècniques de posicionament
Les visites de l’"aranya"
Una aranya web és un
programari que inspecciona
pàgines web de forma metòdica i
automatitzada. Per comprovar el
darrer pas de l’aranya per una
pàgina web, cal buscar la pàgina
en una cerca a Google i clicar
l’opció “Còpia en memòria” que
s’activa en clicar la fletxeta
situada al final de la URL.
Un algoritme és un càlcul
matemàtic que soluciona un
problema mitjançant unes
instruccions.

Un cercador són grans bases de dades creades automàticament gràcies al treball
d’uns programes, anomenats aranyes o robots, que busquen contínuadament a
internet i que indexen les pàgines web que troben.
La selecció i ordenació d’unes determinades pàgines, i no d’unes altres, és
conseqüència d’uns algoritmes secrets que el cercador aplica a la cerca i que
canvien periòdicament. Una de les tasques a realitzar per la persona que posiciona
un web és assegurar-se que el cercador llegeix correctament les pàgines i que
l’aranya web passa per les pàgines que li interessen periòdicament (almenys
setmanalment). Les aranyes llegeixen el contingut dels webs en el codi font, escrit
en llenguatge HTML.
El primer pas per a un bon posicionament és la indexació de les pàgines que
integren el web. El resultat de la cerca site:www.nomdelweb.com a Google
permet saber el nombre de pàgines que el cercador té indexades i quines són.
La clau del posicionament no només és que el producte aparegui en la cerca,
sinó també que es trobi a la primera pàgina de resultats o a la part de la
pantalla que és visible per a l’usuari sense utilitzar la barra de desplaçament
lateral.
Google (www.google.cat) és el cercador de referència a l’Estat espanyol i a la
resta d’Europa, però depenent dels mercats als quals es vulgui accedir caldrà tenir
en compte també altres eines. La taula 1.1 mostra els cercadors que cal tenir en
compte a d’altres països.
Taul a 1. 1. Cercadors de referència en diferents països
País

Nom del cercador

URL d’accés

Estats Units

Bing

www.bing.com

Estats Units

Yahoo! Estats Units

us.yahoo.com

Japó

Yahoo! Japan

www.yahoo.co.jp

República txeca

Seznam

www.seznam.cz

Rússia

Yandex

www.yandex.ru

Xina

Baidu

www.baidu.com
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Les estadístiques d’ús dels diferents cercadors en l’àmbit mundial es poden
consultar des del web d’StatCounter (gs.statcounter.com). Tal com mostra la
figura 1.1, el març del 2017, un 92,31% de les cerques fetes a internet en l’àmbit
mundial, des d’ordinadors i dispositius mòbils, es van fer amb el cercador Google
(www.google.com), seguit a gran distància per Bing, de l’empresa Microsoft
(www.bing.com), i Yahoo (es.yahoo.com). A Rússia, en canvi, el cercador Yandex
(yandex.com) té gairebé el mateix ús que Google, mentre que a la Xina el cercador
més utilitzat (76%, el març de 2017) és Baidu (www.baidu.com).
Figur a 1. 1. Ús de cercadors en l’àmbit mundial (març del 2017)

Font: gs.statcounter.com

Versions locals de Google

Els resultats que ofereixen els cercadors prioritzen els webs locals. L’origen d’un
espai web queda registrat a través de la IP (internet protocol) de l’allotjament i
Google fa servir aquesta característica i adapta també l’idioma a les versions locals,
cosa que permet oferir uns resultats més personalitzats. Així, a l’hora d’obtenir
un bon posicionament en un país determinat és necessari allotjar el web en aquell
país.
Hi ha dues maneres de posicionar-se a la xarxa:

• Mitjançant el que es coneix com a SEO (search engine optimization o
optimització de cercadors), que és gratuït.
• Mitjançant el que es coneix com a SEM (search engine marketing o
màrqueting de cercadors), que és de pagament.

El treball en SEO consisteix a millorar la visibilitat de l’espai web en els motors
de cerca de manera natural (posicionament orgànic), mentre que el SEM passa per
la compra d’anuncis i per saber gestionar els paràmetres que el motor de cerca té
en compte, a fi d’aconseguir un posicionament òptim a un preu ajustat.

Google s’adapta al país
corresponent. A tall d’exemple,
vegeu les versions francesa
(www.google.fr) i italiana
(www.google.it) de Google. A
l’hora d’allotjar el web, caldrà
tenir en compte el país del
mercat al qual ens dirigim.
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Un pla de màrqueting digital ha de conjugar les accions en SEO i SEM. El
SEO és desenvolupa a mitjà i llarg termini i el SEM es treballa en períodes
temporals més breus.

1.2 SEO o l’optimització del resultat dels motors de cerca
El search engine optimization (SEO) són un conjunt de tècniques de posicionament gratuïtes que tenen com a objectiu que el web o blog obtingui un lloc
destacat en els resultats en els cercadors. La gratuïtat del SEO facilita que els
motors de cerca siguin accessibles per a tots els anunciants.
El SEO també és conegut com a una tècnica natural de posicionament o orgànica,
que significa que no s’ha de pagar al cercador però, alhora, implica que és imprescindible esmerçar esforços i enginy per aconseguir aparèixer en les primeres
posicions. La figura 1.2 mostra el resultat obtingut per un internauta que desitja
trobar un hotel a Andorra i en l’espai de cerca del cercador Google ha escrit el
concepte ‘Hotels Andorra’.
F igu r a 1. 2 . Resultat de la cerca ’Hotels Andorra’ a Google

Com veieu a la figura 1.2, les tres primeres posicions de la cerca han estat per a accessos als portals de reserva de serveis turístics i oci de Trivago (www.trivago.es),
TripAdvisor (www.tripadvisor.es) i Atrápalo (www.atrapalo.com).
Un dels factors a tenir en compte quan es treballa amb SEO és la variable temps.
Una campanya necessita un interval llarg per observar els resultats en els motors
de cerca. A més, els canvis en els algoritmes, que determinen com un motor
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de cerca “classifica” les pàgines web, fa necessari un treball continu, per evitar
penalitzacions i que la competència tingui una posició millor. Per aquest motiu,
la clau del SEO és l’optimització contínua del posicionament.

Optimització per a Google

El contingut del web o blog és bàsic per aconseguir un bon posicionament
natural en els cercadors. Amb contingut que interessi el públic objectiu, les
possibilitats d’aconseguir que tornin a visitar o que enllacin el web s’incrementen
considerablement. És una manera d’augmentar el nombre de visites.

Les consideracions per a
l’optimització de les pàgines fan
referència a Google, considerat
com la referència dels motors de
cerca. Les directrius de qualitat
que marca Google per optimitzar
el contingut es poden consultar a
bit.ly/2qj5maI.

També és convenient que l’actualització del web i el blog es realitzi periòdicament
perquè, d’aquesta manera, es genera trànsit i facilitem que l’aranya torni a passar
per a rastrejar els nous continguts. A més, una nova entrada en un blog origina
una nova adreça URL que els cercadors han d’indexar.
Els motors de cerca penalitzen que els usuaris entrin i surtin
precipitadament del canal; és el que es coneix com a taxa de rebot.
En la mesura dels resultats als cercadors, la taxa de rebot esdevé un indicador
fonamental. La taxa de rebot permet identificar quines inversions en paraules clau,
en tipus de contingut o en àmbits geogràfics són més rendibles per aconseguir
un trànsit de qualitat, susceptible d’interessar-se pels continguts de la pàgina
d’aterratge.
La taxa de rebot permet també fer el seguiment i la valoració dels canvis que
s’introdueixen a les pàgines d’aterratge per tal d’optimitzar-les i aconseguir una
major capacitat de retenció d’usuaris.
Per ordre seqüencial, l’optimització del web requereix tenir en compte aspectes
referits a:

1. Disseny de la pàgina: l’arquitectura web, la velocitat de càrrega i el disseny
adaptable.
2. Descripció de la pàgina: la metadescripció i el títol.
3. Contingut: la redacció, l’actualització de la informació i l’optimització de
les imatges.
4. Popularitat i autoritat: la política d’enllaços i l’activitat a la xarxa.

Així, en l’optimització per als cercadors, es distingeix entre SEO on-page i SEO
off-page. El SEO on-page fa referència a totes les accions per a la millora del
posicionament que es realitzen al mateix web (disseny i contingut del web) mentre
que el SEO off-page fa referència a les accions que es realitzen fora del web amb
aquest mateix objectiu (popularitat i autoritat).
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1.2.1 Disseny de la pàgina

L’arquitectura de la pàgina web ha de tenir una estructura lògica i ha de seguir un
ordre establert. Així, el cercador tindrà menys dificultats per saber la temàtica dels
continguts. Google penalitza les arquitectures web desordenades, no intuïtives, en
què la comprensió del contingut és més complexa. En el moment de dissenyar, cal
posar-se en la posició d’un usuari inexpert per trobar l’arquitectura més adequada
per a la pàgina.
L’arquitectura web implica decidir com està estructurada la informació,
habitualment en diferents pàgines, perquè l’experiència de navegació de
l’usuari sigui el més eficient possible.
Els llenguatges que més entenen els cercadors són HTML i CSS. Per tant, tenir una
bona estructura de pàgines HTML i CSS sense errors és clau en el posicionament
SEO. Les aranyes no poden passar per elements elaborats amb Javascript o que
utilitzin tecnologia Flash.

La selecció i el registre del
domini es tracta a l’apartat
“Implantació d’una solució
de comerç electrònic” de
la unitat “La botiga virtual”
d’aquest mateix mòdul.

L’organització dels continguts, de manera simple i intuïtiva, és significativa per
obtenir un posicionament orgànic òptim. Si el contingut està ben organitzat, hi ha
més possibilitats de permanència en el canal (per buscar més informació) i, per
tant, més opcions de conversió. Si l’experiència ha estat positiva, les possibilitats
de retorn al lloc web augmenten.
El nom del domini també influeix en el posicionament. El nom del domini ha de
remetre al contingut. Es recomana que contingui alguna de les paraules clau i,
per exemple, si es tracta d’una botiga en línia, és recomanable incloure-hi el nom
del producte o servei. Quant a les diferents pàgines del web, es recomana utilitzar
URL “amigables” i rellevants, que facilitin informació de la pàgina on porten.
Per exemple, és millor una URL com ara “www.elmeulloc.com/serveis.html” que
“www.elmeulloc.com/llistaS.html”. Google atorga un millor posicionament si la
URL de cadascuna de les pàgines del web inclou alguna paraula sobre el seu
contingut.
La velocitat de càrrega de les pàgines té influència en el posicionament. Per tant,
des del punt de vista del disseny, i de la selecció del contingut textual i gràfic, cal
facilitar que la velocitat sigui l’adequada. Google penalitza les pàgines web lentes.
Deixant de banda el posicionament, la velocitat de càrrega també és un factor clau
per retenir o provocar la marxa de visitants. La probabilitat que un visitant marxi
d’un web si la velocitat de càrrega li impedeix accedir ràpidament al contingut és
alta, atès que té altres opcions per trobar la informació.
El servidor té una influència molt rellevant en la velocitat de càrrega. La nooptimització de les imatges i la utilització d’excessius ginys són alguns dels factors
que també provoquen la disminució de la velocitat de càrrega. En aquest sentit, la
velocitat de càrrega no hauria de superar mai els 2 o 3 segons.
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Exemple de com Google mesura la velocitat de càrrega d’una pàgina web i ofereix
millorar-la
PageSpeed Insights és un servei que ofereix Google per mesurar la velocitat de càrrega
d’una pàgina web. Utilitza dues dimensions: el temps de càrrega en la meitat superior de la
pàgina (temps que passa des del moment que un usuari sol·licita una pàgina nova fins que
el navegador mostra el contingut de la meitat superior) i el temps de càrrega de la pàgina
completa (el mateix, però fins que la pàgina es mostra completament en el navegador).
El resultat és un xifra numèrica que s’ha de valorar respecte a la proximitat a 100. Com
més s’hi aproxima (per exemple, 90), més optimitzada té la pàgina la velocitat de càrrega,
i viceversa. A més, aquest servei dona unes recomanacions de millora, amb un ordre de
prioritat.
Accediu a PageSpeed Insights a través de goo.gl/KvAXcA.

Finalment, un factor important per tenir un posicionament SEO òptim és que el
disseny de la pàgina web es pugui adaptar a la consulta en tot tipus de dispositius
amb accés a internet.
El disseny adaptable, també conegut com a responsiu o responsive, possibilita que
una mateix estructura de continguts es pugui consultar i s’hi pugui interactuar des
de diferents tipus de dispositius amb accés a internet, com ara ordinadors, telèfons
o tauletes. Així, el disseny adaptable és de gran importància perquè:
• Facilita una millor experiència a l’usuari perquè redimensiona els elements
de la pàgina tenint en compte que han de ser visionats a través de diferents
mides de pantalla.
• Evita que l’usuari desisteixi i marxi de la pàgina web perquè té dificultats
per navegar tal com ho faria en un ordinador de sobretaula o portàtil.
• Afavoreix que els continguts siguin compartits, des de tot tipus de dispositius amb accés a internet.
• Facilita, així, les conversions (l’objectiu que volem aconseguir amb aquell
web o blog), perquè l’usuari no té problemes per navegar.
Els cercadors premien que el lloc web estigui preparat per a mòbils i
tauletes. Per tant, un disseny adaptable és imprescindible en l’arquitectura
web, perquè l’accés a internet cada vegada es realitza més amb dispositius
portàtils.

1.2.2 Descripció de la pàgina
Per decidir si un web és important i rellevant per a un determinat criteri, Google
té en compte les paraules que ocupen certs llocs dins del web (títol, descripció)
i també les que fan servir altres webs per enllaçar-lo, és el que s’anomena la
prominència.

També per a mòbils
Google ofereix un servei gratuït
(goo.gl/KRCckc) amb el qual
l’administrador pot saber si el
web que gestiona està optimitzat
per a ordinadors i dispositius
mòbils.
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És a dir, a l’hora de posicionar un web, Google té en compte quina prominència
tenen les paraules cercades dins d’aquell web i es fixa, per exemple, en les
metaetiquetes <title> i <description>.
El <title> (títol) és l’element més important de la pàgina web i té molta
influència en el posicionament. El títol no defineix el conjunt del web, només
una pàgina concreta. Per millorar el posicionament natural, cal tenir en compte
que:
• El títol queda definit a la capçalera de la pàgina.
• És un element que no es llegeix en el contingut, però és molt important per
als cercadors, perquè així coneixen el contingut de la pàgina.
• Les paraules del títol han d’estar incloses en el contingut de la pàgina.
• Cada pàgina ha de tenir un títol diferent. Google, en cas contrari, interpreta
que és la mateixa pàgina, és a dir, un duplicat.
• Si cada pàgina té un títol diferent, els cercadors interpreten que hi ha
diverses pàgines i les indexen de manera separada. Així, les possibilitats
de visita augmenten.
• Les paraules de cadascun dels títols han de ser aquelles que utilitzaria un
usuari per trobar una pàgina com la que estem optimitzant.
• Convé que els títols de cada pàgina, a més de ser diferents, siguin clarament
diferenciats.
• Cadascun dels títols ha de començar amb una paraula clau.
• Els títols han de ser sintètics i concrets. Ha de tenir una quinzena de paraules,
que no s’han de repetir.
Un cop definits els títols de cada pàgina, el següent pas per millorar el SEO és
fer una bona redacció de la <description> (metadescripció). Aquesta estiqueta
ajuda el cercador a saber quin és el tema del web o blog i, per tant, la valora.
L’optimització del títol és escollir paraules clau en funció del contingut de
la pàgina, i que aquestes siguin visibles en el contingut que l’usuari llegeix.
Mentre que una metadescripció és una etiqueta en llenguatge HTML que
apareix sota cadascuna de les webs trobades pel cercador, tot descrivint
breument el seu contingut.
A part dels seus efectes en el posicionament, que no són determinants, la
informació que s’inclou a la metadescripció és important perquè les descripcions
apareixen en els resultats dels cercadors i, per tant, es converteixen en un poderós
element de persuasió entre els que busquen informació. Fins i tot, pot acabar
essent l’element determinant per a aquelles persones que estan realitzant una cerca
general sobre una tema concret, per tant, sí que és molt important per al CTR (click
through rate) o ràtio de clics. Si la cerca d’informació en un cercador inclou una
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paraula clau determinada que figura a la descripció, aquesta apareix en negreta en
el resultat. La figura figura 1.3 mostra el resultat de la cerca “compra joguines”
que inclou els títols de les pàgines i les metadescripcions corresponents.
Figur a 1. 3. Resultat cerca “compra joguines”

Es recomana que la descripció compleixi les següents característiques:
• Utilitzar una metadescripció ben diferenciada per a cada pàgina.
• Optar per un text creatiu, que cridi l’atenció.
• Ajustar-se a l’extensió d’una trentena de paraules, que no s’han de repetir.
Així mateix, les paraules que permeten enllaçar les pàgines internes ajuden el
cercador a identificar el contingut del web i a posicionar-lo en un tema concret.
Google també es fixa en les paraules que els altres webs fan servir per enllaçar
pàgines, perquè li atorguen informació sobre el contingut de cada web i, per tant,
són importants per al posicionament en el cercador.

1.2.3 Contingut
Els cercadors llegeixen les paraules que apareixen al lloc web i les indexen. Quan
un internauta fa una cerca a través de paraules clau, el cercador mira si està inclosa
en el lloc web. Si és així, l’internauta hi té accés. Per aquest motiu, és molt
important saber quines són les paraules clau que fa servir el públic objectiu en el
moment de fer una cerca del producte.
La redacció dels textos ha d’incloure les paraules clau que el públic objectiu
utilitzaria per trobar l’empresa.
Per decidir si un web és important i rellevant per a un determinat criteri, el cercador
té en compte les vegades que es repeteix una paraula en el context general del web
i a cadascuna de les pàgines, és a dir analitza la densitat del terme en qüestió

SEOquake
SEOquake (goo.gl/jM74K) és un
complement de Chrome que
permet fer una auditoria SEO
dels webs i que informa, per
exemple, de la densitat i de la
prominència de les diferents
paraules que hi figuren. Un cop
utilitzat, convé desactivar-lo per
tal que no consumeixi recursos
del sistema.

El codi HTML de les pàgines
i les etiquetes aplicades a
les diferents paraules es pot
consultar des de les opcions
“Codi font de la pàgina” o
“Inspecciona” dels
navegadors.

Màrqueting digital

18

Màrqueting a cercadors i mitjans socials

i també la prominència, és a dir els llocs en els quals apareix, com ara títols o
encapçalaments (<h1>, <h2>, <h3>...), títols d’imatges, menús... Com a norma,
els termes amb més densitat haurien de coincidir amb els més prominents.
Si es repeteixen paraules al contingut d’una mateixa pàgina web i a la resta de
pàgines del lloc web, s’està dient al cercador que el web parla sobre un tema
determinat. Convé vincular pàgines específiques a paraules específiques.

Sobre la redacció de les
pàgines de producte,
reviseu el punt “Catàleg
de productes”, de l’apartat
“El procés de compra en
el comerç electrònic” de la
unitat “La botiga virtual”.

En aquest sentit, cal prestar especial atenció a la redacció de les pàgines de
producte. Cal que contingui les paraules clau específiques que es volen relacionar
amb cada producte; convé redactar un text atractiu que a més de les característiques
tècniques del producte contingui també els arguments de venda i els conceptes i
avantatges amb els quals es vol associar.
És preferible redactar amb un estil funcional i amb un vocabulari limitat. Tot
i que s’ha d’atraure l’atenció del lector, cal que la lectura sigui fàcil i s’han de
deixar de banda les pretensions literàries. Els continguts en negreta, i en menor
mesura en cursiva, i els disposats en forma de llista (utilitzant l’opció del menú)
són interpretats com a continguts importants per a Google.
A causa de la saturació dels continguts textuals, es recomana potenciar els
audiovisuals.
La viralització dels continguts audiovisuals de la xarxa augmenta el trànsit de
visitants
Els continguts audiovisuals són efectius en una estratègia de posicionament per l’atracció
que genera la conjugació de les imatges en moviment i el so entre els usuaris que busquen
informació a la xarxa. A més, si el contingut interessa l’usuari, els vídeos poden ser
viralitzats i compartits a través de les xarxes socials, cosa que provoca més trànsit cap
a l’espai web. L’increment d’accessos a internet des de dispositius mòbils també és una
oportunitat per a aquest tipus de continguts, perquè estan adaptats per a una visualització
correcta. En l’àmbit empresarial, la durada dels vídeos no ha de ser llarga i han de tenir un
mínim de qualitat d’imatge i so.

L’optimització de les imatges també té influència en el posicionament en cercadors. Convé que els noms dels fitxers i els títols de les imatges continguin paraules
clau o rellevants amb relació al seu contingut. Així mateix, incloure paraules clau,
en el contingut alternatiu de les imatges, a la manera d’una descripció breu, també
ajuda a posicionar millor el web.

Màrqueting de continguts

El màrqueting de continguts, també conegut com a branded content, consisteix a
generar informació que connecti, de forma sòlida i duradora, els consumidors i
la marca. Aquesta connexió no es realitza a través del llenguatge publicitari, que
pot arribar a provocar rebuig si és interpretat com a invasiu, sinó amb un estil
informatiu que, naturalment, té una finalitat comercial.
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El màrqueting de continguts consisteix a crear i distribuir contingut
rellevant i de qualitat amb l’objectiu d’atraure i retenir el públic de l’empresa
i d’incidir, així, en el seu comportament de compra. La finalitat ideal és
convertir l’empresa en referència informativa del sector.
Darrere del màrqueting de continguts hi ha la idea que si l’empresa comparteix
continguts amb els clients i amb els clients potencials, que els ajuden a resoldre
algun problema o que els faciliten la feina o la vida d’alguna manera, això situarà
l’empresa en la ment del client de forma positiva i tindrà com a resultat la compra,
la recomanació a un tercer o una major vinculació del client.
D’entrada, la prioritat de l’empresa és crear continguts que parlin de la seva marca
i dels seus productes però cal tenir en compte que l’interès del client és exactament
el contrari, el client vol sentir parlar dels seus interessos i de les seves necessitats,
no de la marca.
Així, a l’hora de seleccionar els continguts, cal conjugar el que l’empresa vol dir
amb allò que els clients volen sentir. Quant a les publicacions que no fan referència
directament a la marca o al producte i que són, precisament, les que més fàcilment
generaran l’interès dels clients, cal identificar tots aquells temes amb els quals es
vulgui associar la marca i que serveixin per reforçar-ne el posicionament. Per
exemple una empresa del sector de l’alimentació que vulgui ser associada a la
idea de salut o a la idea de sostenibilitat.
Les marques han de trobar continguts dels quals puguin parlar amb autoritat i que
interessin el consumidor. Es tracta d’aconseguir que el consumidor vegi reflectits
els valors de la marca en el contingut i que aquest contingut generi una necessitat
o motivació de compra.
El màrqueting de continguts és molt útil per transmetre la identitat i els
valors de la marca i és una tècnica perfecta per millorar el posicionament
als cercadors.
En qualsevol cas, per tal que el contingut sigui efectiu, el punt de vista sempre
ha de ser el del client, mai el de l’empresa. Convé esbrinar, per exemple, quins
interessos té el client amb relació a l’empresa o quines són les seves inquietuds
sobre el producte.
Exemple de com aproximar-se al públic a través del llenguatge escrit i visual
La teoria de l’acomodació defensa que l’estil dels continguts publicitaris s’ha d’adaptar
al consumidor (en el llenguatge, els símbols...) perquè és una manera d’aproximar-se al
destinatari i que aquest respongui de manera més positiva. Aquesta teoria és adaptable a
la redacció dels textos, i altres elements informatius, del màrqueting de continguts. Si l’estil
de redacció s’acosta a la forma en què l’usuari del web utilitza el llenguatge textual i visual,
és més fàcil que s’interessi pels textos i, per tant, o bé generi visites per compte propi o bé
recomani el web al seu entorn més immediat mitjançant enllaços. La clau és desenvolupar
una empatia amb el destinatari. El màrqueting de continguts ha de ser capaç de generar
visites més enllà que el web estigui ben posicionat en un cercador.

’Storytelling’
L’storytelling és una tècnica per
a la redacció de continguts que
consisteix a explicar les coses
com si fossin històries, amb un
llenguatge pròxim i desimbolt.
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Els consumidors solen donar més versemblança als continguts presentats com a
informació útil que als missatges publicitaris. Una de les maneres de saber si el
contingut que s’està elaborant és d’interès per al públic objectiu, és la generació
de comentaris i el desenvolupament de converses entre els usuaris.
El contingut és un dels factors clau del posicionament SEO perquè genera trànsit
cap al canal digital des dels motors de cerca. Ha de servir per retenir usuaris a
partir de conceptes com ara la creativitat o la utilitat, que és la porta d’entrada
a la repetició de visites. En aquest sentit, Google prioritza les pàgines web que
s’actualitzen constantment i actualitzar continguts posiciona millor que crear
pàgines noves amb nous continguts. El gestor de continguts ha d’evitar els
períodes d’inactivitat del web perquè és un factor en contra d’un posicionament
òptim.
L’estratègia de continguts ha d’aconseguir generar trànsit cap al web,
atraure clients potencials, convertir els clients potencials en clients i
fidelitzar-los.
Una estratègia de màrqueting de continguts ha de tenir en compte en quina fase
del procés de compra es troba el client: si encara no és conscient de cap necessitat,
si ja té una necessitat i està cercant una solució, si ja té una intenció clara de compra
o si ja ha comprat i pot ser que repeteixi la compra. En cadascuna d’aquestes fases
els interessos del client seran diferents i cal que tant els continguts com el format
d’aquests continguts s’adaptin a aquests interessos. Així, l’empresa ha d’enfocar
el contingut com:
• un element d’atracció inicial,
• un element a fi que l’usuari torni a visitar el canal digital i
• un element que ha de donar suport al procediment de compra.
L’estratègia a seguir per a cada fase del procés de compra és la següent:
1. En una primera fase es tracta de respondre a les inquietuds dels usuaris i
d’atraure trànsit cap al web. El contingut ha de ser sobretot informatiu i
alguns dels formats que poden ser adequats són els articles de qualitat, les
guies, les infografies o els vídeos.
2. Un cop l’usuari ja és conscient de la necessitat i està cercant un producte,
cal comunicar-li que l’empresa o la marca té de la solució. Cal convertir els
visitants en clients potencials oferint contingut de qualitat que respongui
a les seves necessitats. Aquí el contingut ja pot començar a tenir un
caràcter més comercial i les entrevistes, els casos d’èxit, els testimonis o
les infografies, entre d’altres, poden ser formats adequats.
3. En una tercera fase, quan l’usuari ja està decidit a comprar, és l’hora de
proporcionar contingut netament comercial i es poden utilitzar formats com
ara els vídeos de demostració, les comparatives, els casos d’èxit o els
testimonis.
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4. En una última fase, un cop aconseguida la compra, cal continuar fidelitzant
el client amb formats com ara recopilatoris, tutorials o concursos, enquestes.
Convé que el contingut sigui variat per tal de no avorrir l’audiència.
A part, el màrqueting de continguts ha de fomentar també una bona política
d’enllaços (link building) que afavoreixi una major visibilitat i un posicionament
òptim en els motors de cerca. Així, en el moment de plantejar-se el contingut dels
canals digitals, cal tenir en compte:
• La selecció del contingut propi, amb la finalitat d’atraure visites i crear
interaccions (tenint en compte el contingut de la competència).
• La definició dels missatges clau, que ha d’incloure el contingut a fi que
atorguin credibilitat i confiança.
• L’establiment de col·laboracions amb canals externs, com ara intermediaris i mitjans de comunicació, per generar trànsit cap al canal de l’empresa.
Els canals on el màrqueting de continguts agafa més importància són el web, el
blog i les xarxes socials, que cada cop estan més presents en la vida quotidiana dels
consumidors. Cal tenir en compte que Google també té en compte les mencions a
les xarxes. Una de les vies de futur del màrqueting de continguts és la producció
de textos simples de manera automàtica a partir de robots.

La distribució de continguts
a Facebook o a Linkedin es
fa directament, sense
enllaços, mentre que a
Twitter es fa indirectament,
amb enllaços al web o blog.

1.2.4 Popularitat i autoritat
A l’hora d’establir el posicionament d’un web amb relació a un criteri de cerca, el
cercador té en compte la popularitat del web. Google mesura la popularitat en
funció de la quantitat i de la qualitat dels enllaços externs que apunten a un web.
El PageRank és una variable de l’algoritme que fa servir Google per saber,
bàsicament, els webs de tercers que enllacen un web. D’aquesta manera, Google
sap si un web és rellevant per a altres internautes. Tanmateix, aquest algoritme no
es limita a realitzar un simple recompte d’enllaços, sinó que també, per exemple,
té en compte quin és el PageRank del web que fa l’enllaç. Com més gran sigui el
Pagerank del web que enllaça, més ho valora Google.
Per tal de millorar el PageRank del web o blog, cal que el responsable de continguts
sigui actiu donant a conèixer el web a d’altres a fi d’aconseguir que l’enllacin,
és el que es coneix com a link building. Hi ha diverses maneres d’aconseguirho, com ara la participació en fòrums de debat, la cerca de col·laboracions amb
altres webs, la divulgació de notícies exclusives del sector en què es treballa, la
tramesa de notes de premsa o la difusió de peces audiovisuals de petit format
que es poden convertir en virals. En aquest últim cas, quan el que s’intenta és
publicar un contingut atractiu que empenyi l’usuari a enllaçar-lo, es parla de link
bait, literalment “esquer d’enllaços”.
A l’hora de treballar la política d’enllaços o el link building, cal tenir en compte:

Temps enrere els usuaris
podien consultar el
PageRank dels webs però,
actualment, tot i que Google
el continua utilitzant, el
PageRank ja no és públic.
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• L’intercanvi d’enllaços amb una altra web a fi de trobar un benefici mutu no
aporta valor per a un millor posicionament.
• Pagar perquè altres webs enllacin amb la pàgina interessada està penalitzat.
• Els enllaços interns (per exemple, de la pàgina d’inici a la pàgina on hi ha
la presentació dels serveis que s’ofereixen) tenen poc valor.
• Els enllaços a Facebook no tenen valor d’ordenació.
Google també té en compte les mencions de la marca o del web que es fan en
altres webs encara que aquestes mencions no vagin acompanyades d’un enllaç. Els
enllaços i les mencions entre webs conformen una xarxa que genera sinergies. Per
aquest motiu, s’ha de procurar aparèixer en webs on es parla de temes relacionats
amb el producte o en aquells on es parla també d’empreses de la competència i
aprofitar, així, aquestes sinergies.
Cal estudiar quins enllaços externs (back links) tenen els webs de la competència
i trobar webs de temes relacionats amb la marca. A partir d’aquí, cal assegurar-se
que els enllaços que s’aconsegueixen tinguin una certa qualitat.
Anàlisi de la qualitat dels webs
Eines com ara MOZ (moz.com) o Majestic SEO (majestic.com) permeten valorar la qualitat
d’un web a partir de paràmetres propis que mesuren la confiança (trust flow), les mencions
(citation flow) o l’autoritat (domain authority ) del web.

Una bona estratègia d’enllaços o link building, a part de millorar el posicionament
del web, potencia la visibilitat de la marca i, per tant, és una bona eina per a la
captació de trànsit cap al web.
El cercador té en compte també l’activitat a les xarxes socials, com una mesura
de la reputació en línia, i valora qüestions com ara la quantitat i la qualitat dels
seguidors, la quantitat i qualitat de les comparticions, les mencions i també la
rellevància amb relació al tema de la cerca. Convé, doncs, dissenyar un pla
de promoció a les principals xarxes socials per tal de tenir-hi una presència
continuada.
Junt amb la popularitat el cercador considera també l’autoritat del web. L’autoritat depèn de factors com ara si el web està donat d’alta en directoris empresarials importants que requereixen validació (com ara www.europages.com o
www.solostocks.com), si l’enllacen webs amb domini .edu , .org o .gov o també
si té enllaços en webs de mitjans de comunicació. Com més autoritat tinguin
els webs de tercers que enllacen un web, més valor tindran. Cal tenir en compte
també que Google només valora els enllaços de webs amb més autoritat que el
web enllaçat.
El TrustRank és una variable de l’algoritme de Google derivada del PageRank
i actua en dues direccions: té en compte el grau d’autoritat dels webs als quals
enllacem i també el dels webs que realitzen enllaços cap al nostre web. Per tant, el
responsable de continguts ha de verificar la confiança dels webs als quals enllacem.
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1.3 SEM o màrqueting de cercadors

El màrqueting de cercadors, altrament conegut com a search engine marketing
(SEM), és un conjunt de tècniques de pagament que tenen el propòsit d’augmentar la visibilitat d’un web, i, en conseqüència, generar-hi més trànsit des dels
motors de cerca.
El SEM consisteix a pagar per anuncis a fi que apareguin en la primera pàgina dels
motors de cerca, depenent de certes paraules clau o conceptes de cerca, que es
decideix segons el producte i segons com els usuaris fan aquesta cerca. La taula
1.2 mostra una comparació de les característiques del SEO i del SEM.

Zona d’influència SEM
L’estratègia en SEM no només
afecta la primera pàgina d’una
cerca en el motor de cerca
Google, sinó també les pàgines
posteriors i Google Shopping
(www.google.es/shopping).

Taul a 1 .2. Comparació característiques SEO i SEM
SEO

SEM

Trànsit de qualitat sense cost per clic

Trànsit de qualitat amb cost per clic

Exigeix constància i depèn de múltiples factors tècnics

Permet anuncis a Google i també a altres webs

Els resultats no estan garantits

Els resultats són mesurables al cap de poques hores

Els resultats són a mitjà i llarg termini

Els resultats són a curt termini

En el cas de Google Adwords, la plataforma publicitària de Google, els anuncis
patrocinats surten a la part superior i inferior de la pàgina de resultats, marcats
de color verd i amb l’epígraf «Anuncis» («Ad»). Això diferencia les pàgines web
visibles a través de la tècnica SEM de la resta, que estan ben situades gràcies
al treball amb SEO. La figura 1.4 mostra el resultat obtingut per un usuari que
desitja trobar un hotel a Barcelona i en l’espai de cerca del cercador Google ha
escrit ‘Hotel Barcelona’. Els resultats que s’observen de la primera pàgina són
pagats (porten l’epígraf «Anuncis»).
Fi gu ra 1 .4. Resultat de la cerca ’Hotel Barcelona’ a Google
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Google AdWords és l’eina més utilitzada per un gestor de SEM.
A Google Adwords el preu es fixa a partir d’una subhasta de paraules clau.
Per tant, el preu d’un anunci mai és fix i depèn de l’oferta i la demanda sobre
aquella paraula. No obstant això, la licitació més alta no obté, automàticament, la
posició més alta. Google vol garantir que els resultats de pagament satisfacin les
necessitats informatives dels usuaris i, per aquest motiu, prioritza els espais webs
ben organitzats en què queda clar el contingut.
Per a una petita o mitjana empresa, les campanyes encara poden arribar a ser molt
cares, sobretot si es licita per a paraules clau amb molta competència, però els
resultats són relativament ràpids d’observar.
Els mateixos motors de cerca ofereixen les plataformes publicitàries. Els tres
casos més importants són Google AdWords (goo.gl/wiXWHC), Bing Ads
(goo.gl/V1wnHY) i Yahoo! Search Marketing (goo.gl/pJNJLC).
A més dels anuncis a la xarxa de cerca, el sistema publicitari de Google també
inclou la xarxa publicitària Google Ad sense (goo.gl/Aa2lQb) que permet publicar
anuncis a la seva xarxa de socis, com ara a Google Maps o Youtube, o anuncis
als webs afiliats a la xarxa de display de Google (Google Display Network), que
inclou també les aplicacions de mòbil. Ad sense és la xarxa publicitària més gran
del món.
L’administrador d’un web pot inserir anuncis, amb text i imatges, en altres webs
relacionats amb el tema dels continguts i la localització geogràfica. Google
paga al web per inserir aquests anuncis i Google Adwords permet gestionar-los
i administrar-los. Ad sense treballa, sobretot, amb anuncis de tipus display com
el que mostra la figura 1.5. La fletxa de la part superior dreta ens indica que es
tracta d’un anunci de Google. Els anuncis de la xarxa de display també es poden
utilitzar per fer màrqueting comportamental o remàrqueting.
F igu ra 1 .5 . Anunci tipus display de Google

Consulteu el punt
“Publicitat en els canals
digitals” de la unitat
“Disseny del pla de
màrqueting digital”
d’aquest mateix mòdul”.
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1.3.1 Creació d’una campanya a Google Adwords
Adwords Editor

Per a la creació d’una campanya a Google Adwords a la xarxa de cerca, el primer
pas és escollir el tipus de campanya, tal com mostra la figura 1.6:
F ig ur a 1. 6. Tipus de campanyes a Google AdWords

Adwords Editor (goo.gl/pCgsVo)
és una aplicació de Google per
gestionar comptes d’AdWords
que es pot descarregar. Permet
configurar les campanyes en
local i pujar-les a la xarxa un cop
configurades.

Un cop escollit el tipus de campanya, els principals elements que cal definir i que
configuren la campanya són:
• Nom de la campanya.
• Ubicació: cal indicar l’abast geogràfic de la campanya, es poden seleccionar
països, àrees o, fins i tot, radis de km al voltant d’un punt. També permet
excloure zones, per exemple en el cas d’empreses que venen a tot el territori
peninsular espanyol però que per qüestions logístiques no fan enviaments a
Canàries.
• Idioma: es tracta d’indicar l’idioma o idiomes dels usuaris als quals ens
volem dirigir però cal tenir en compte que Google farà la selecció dels
idiomes que indiquem en funció de l’idioma del navegador.
• Licitació (puja): cal indicar el pressupost diari que es vol destinar a la
campanya.
• Dates d’inici i final.
Un cop configurada la campanya, cal crear el primer grup d’anuncis, dins del
qual es crearan els anuncis. Cada grup d’anuncis conté un determinat conjunt
de paraules clau i els anuncis corresponents. L’organització de la campanya en
grups d’anuncis permet adequar-la a les diferents necessitats dels usuaris. En una
campanya, es pot fer, per exemple, un grup d’anuncis per a cadascuna de les línies
del producte o diferents grups d’anuncis en funció de les ubicacions geogràfiques.
Si cal adreçar-se a àrees amb idiomes diferents, sovint el millor és fer campanyes
diferents.
Així, per a cada grup d’anuncis, a part d’indicar un nom, cal:
1. Elegir les paraules clau: les paraules que activaran l’anunci quan els
usuaris les utilitzin en el motor de cerca.

Canal de vídeo d’AdWords
AdWords disposa d’un canal de
vídeos a YouTube on publica
tutorials i recomanacions per a
l’ús d’AdWords en el màrqueting
en línia goo.gl/kzp1NG.
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2. Establir el CPC màxim: el cost per clic màxim que es vol pagar per visitant.
AdWords fa un suggeriment, per tal que l’anunciant pugui conèixer el preu
aproximat que ha pagar si vol que l’anunci aparegui, però és l’anunciant qui
escull aquesta xifra màxima. Després, depenent de la competència que hi
hagi per a les paraules clau en qüestió, s’acabarà pagant un CPC que serà
inferior o igual a aquesta quantitat.
3. Elaborar l’anunci: format per un títol, un text i una URL i que convé que
contingui també les paraules clau.

Elecció paraules clau

Com a primer pas, cal fer una recerca de les paraules clau (keywords) que
utilitzen els possibles clients i cal analitzar també les paraules clau que fa servir
la competència en el seu contingut.
A Google Adwords la selecció de les paraules clau és determinant. Les paraules
escollides han de ser rellevants amb relació al web i han d’aconseguir portar
usuaris al web amb un pressupost raonable. La rellevància de les paraules
clau influeix positivament en la qualitat que Google atorga a l’anunci i, com a
conseqüència, permet aconseguir un millor posicionament i, per tant, més trànsit
a un preu més econòmic.
La rellevància de les paraules clau escollides és determinant per al
posicionament.
Utilitzant les diferents eines que es poden trobar a la xarxa, convé elaborar una
llista de paraules clau amb termes relacionats amb l’empresa, servei o productes,
i també frases habituals que altres persones puguin utilitzar per referir-se a aquests
productes.
Les mateixes cerques recomanades de Google ja ens poden donar una primera
pista. Tal com mostra la figura 1.7, si, per exemple, posem “bicicleta plegable”
a la casella de cerca veiem que el mateix cercador ja ens recomana possibles
combinacions.
F igu ra 1 .7 . Cerques recomanades a Google

El Planificador de paraules clau de Google o Google Keyword Planner
(goo.gl/JVqKiK) és una eina de Google que proporciona paraules relacionades
amb un concepte estratègic, que els usuaris utilitzen de manera freqüent, i també
el CPC màxim suggerit. Semrush (es.semrush.com) és una altra eina per a la
cerca de paraules clau. La figura 1.8 mostra, per exemple, el resultat de Google
per a paraules relacionades amb “bicicleta plegable i la figura 1.9 el resultat de
Semrush per a paraules relacionades amb ”folding bike”.
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Figur a 1. 8. Planificador de paraules clau de Google

Figur a 1 . 9. Semrush

Les paraules clau no poden estar repetides en els diferents grups d’anuncis. Si fos
així, a la subhasta entrarien en competència les unes contra les altres i farien pujar
el preu.
Les paraules clau han de ser específiques i concretes. Les paraules clau d’una
sola paraula o de caràcter general, a part de tenir un cost més elevat atesa la gran
competència, solen ser massa àmplies i poden generar clics d’usuaris amb poques
probabilitats d’estar interessats en el producte.
Les campanyes de SEM solen ser rendibles en les fases avançades del procés de
compra, on precisament la cerca de l’usuari ja està molt acotada i les cerques es
poden associar a a termes de dues, tres o més paraules, també conegudes com a
mid tail keywords i long tail keywords amb un cost inferior. Per exemple és millor
utilitzar “comprar cosmètics facials naturals” que “cosmètics”.
Els anuncis d’AdWords només s’activen si el text de la cerca de l’usuari coincideix
amb les paraules clau que s’han indicat per a aquells anuncis. En realitat, però,
perquè s’activin els anuncis no és imprescindible que les paraules clau i les
paraules de la cerca siguin idèntiques. AdWords permet indicar, mitjançant les
cometes, els claudàtors o els signes +/-, quin tipus de concordança hi ha d’haver
entre les paraules clau i les de la cerca per tal que s’activin els anuncis:
• Concordança ampla: totes les cerques que incloguin la paraula clau, en
qualsevol ordre o combinació, i també variants i sinònims.
• “Concordança de frase”: les paraules clau han d’aparèixer a la cerca i ho
han de fer en el mateix ordre.

Tipus de concordança
Podeu consultar les diferents
opcions que ofereix AdWords
amb relació a la concordança de
paraules clau a goo.gl/9pK0Ga.
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• [Concordança exacta]: les paraules clau han de coincidir amb la frase
exacta de la cerca.
• Concordança +positiva: les paraules clau marcades amb el signe més han
d’aparèixer forçosament al text de la cerca.
• Concordança -negativa: el signe menys marca les paraules de la cerca per
a les quals no ha de sortir l’anunci, encara que hi hagi una coincidència en
la resta.
La taula taula 1.3 mostra com es tracten algunes de les variacions que hi pot haver
entre les paraules clau i les de la cerca en els diferents tipus de concordança i
indica quan es considera que hi ha concordança i quan es considera que no n’hi
ha:
Taul a 1. 3. Característiques dels tipus de concordança
Característica

Concordança
de frase i
exacta

+ paraules
modificades

Concordança
ampla

Errades i variacions ortogràfiques

No

Sí

Sí

Singular/plural

No

Sí

Sí

Derivats

No

Sí

Sí

Abreujaments (abreviatures i acrònims)

No

Sí

Sí

Variacions en l’ordre de les paraules

No

Sí

Sí

Sinònims i cerques relacionades

No

No

Sí

Les paraules clau han de ser al terme de cerca

Sí

Sí

No

Establiment del CPC màxim

Google AdWords classifica els anunciants, que entren en competència per a
un millor posicionament, en un rànquing que calcula mitjançant un algoritme,
l’AdRank, en què relaciona dues variables: per una banda, el cost per clic màxim
(CPC) i, per l’altra, la qualitat de l’anunci.
La qualitat de l’anunci és un concepte difícil de calcular que conjuga el CTR, la
rellevància que té el text de l’anunci amb relació a les paraules clau de la cerca
i també la pàgina d’aterratge o landing page a la qual porta l’anunci. Google
analitza també el comportament de l’usuari un cop arriba al web i valora si s’hi
queda, quanta estona s’hi queda o si en marxa (taxa de rebot).
El CTR, que és una de les mètriques més importants en una campanya
d’AdWords, és una manera de saber si l’anunci està ben elaborat.
En el moment de fer la campanya, Google AdWords indica a l’anunciant quin
nivell de qualitat té però el que no li indica és el nivell de qualitat dels seus
competidors.
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Exemple per determinar la posició dels anunciants i el CPC
Per a unes mateixes paraules clau, AdWords té els cinc anunciants que competeixen per
posicionar el seu anunci que apareixen a la taula 1.4.

Taul a 1. 4. Anunciants

Anunciant

CPC màxim

Nivell de qualitat

A

2,00 A
C

7

B

3,00 A
C

6

C

7,00 A
C

3

D

4,00 A
C

2

E

2,50 A
C

9

Es calcula cada AdRank multiplicant el CPC màxim pel nivell de qualitat (taula 1.5).

Taul a 1. 5. Cálcul de l’AdRank
Anunciant

CPC màxim

Nivell de qualitat

AdRank

A

2,00 A
C

7

14,0

B

3,00 A
C

6

18,0

C

7,00 A
C

3

21,0

D

4,00 A
C

2

8,0

E

2,50 A
C

9

22,5

L’AdRank determina el posicionament en el resultat de la cerca. Ordenant per l’AdRank
tenim la taula 1.6.

Taul a 1. 6. Anunciants ordenats per AdRank
Anunciant

CPC màxim

Nivell de qualitat

AdRank

Posició

E

2,50 A
C

9

22,5

1

C

7,00 A
C

3

21,0

2

B

3,00 A
C

6

18,0

3

A

2,00 A
C

7

14,0

4

D

4,00 A
C

2

8,0

5

Els anunciants sortiran per aquest ordre i el CPC que pagaran es calcularà dividint l’AdRank
del seu següent competidor pel seu nivell de qualitat. Així el CPC que haurà de pagar
l’anunciant E serà el resultat de dividir 21, que és l’AdRank de l’anunciant C, per 9, que és
el seu nivell de qualitat. L’últim anunciant pagarà el CPC màxim (veure taula 1.7).

Taul a 1. 7. Anunciants ordenats
Anunciant

CPC
màxim

Nivell de
qualitat

AdRank

Posició

CPC real

E

2,50 A
C

9

22,5

1

21/9 = 2,33 A
C

C

7,00 A
C

3

21,0

2

18/3 = 6,00 A
C

B

3,00 A
C

6

18,0

3

14/6 = 2,33 A
C

A

2,00 A
C

7

14,0

4

8/7 = 1,14 A
C

D

4,00 A
C

2

8,0

5

Paga el CPC màxim = 4,00 A
C

El treball en SEM significa un equilibri constant entre la inversió econòmica i
la qualitat de l’anunci. Si el pressupost inicial és alt, però el responsable de la
campanya no té cura de la qualitat, l’espai web perd posicionament.
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Google Adwords proporciona les dades d’evolució de la campanya i de la despesa
realitzada. En el cas d’una botiga virtual, l’usuari sap les vendes produïdes gràcies
a la utilització d’AdWords.
Google vol el màxim benefici i, per tant, prioritza els anuncis que li
proporcionen més ingressos.

Elaboració de l’anunci

Un cop escollides les paraules clau i establert el CPC màxim, ja només queda
redactar els anuncis. Cal definir un títol i incorporar el text de l’anunci més la
URL que es mostra a l’anunci. La URL que es mostra no cal que sigui la mateixa
que la de la pàgina d’aterratge. Per tal que el text sigui atractiu, convé incloure-hi
preus o promocions i crides a l’acció com ara “compra” o “reserva”.
A més d’aconseguir textos atractius, és imprescindible tenir cura de la rellevància,
i assegurar que les paraules clau que s’han escollit es repeteixen també en el text de
l’anunci, i també que el text de l’anunci està relacionat amb la pàgina d’aterratge
a la qual dirigeix. Cal recordar que la rellevància és una de les variables que té en
compte Google per decidir el nivell de qualitat i que, per tant, junt amb el CPC, és
determinant per al posicionament de l’anunci.
En iniciar una campanya, convé provar diversos anuncis, amb textos i propostes de
valor diferents, per veure quins són els que funcionen millor. A mesura que avança
la campanya i en funció de les dades i dels resultats obtinguts, que facilita el mateix
AdWords, la campanya es pot anar modificant i millorant. Des d’AdWords es pot
consultar, per exemple:
• Visualitzacions i clics de cada anunci.
• Paraules clau que han provocat els clics i CTR corresponent.
• Text de les cerques dels usuaris que han activat els anuncis.
• Dispositius des dels quals s’han fet les cerques.
• Àrees geogràfiques de les quals han vingut els clics.

1.3.2 Posicionament a l’àmbit local
Malgrat que les campanyes de SEM són relativament econòmiques, hi ha petites
empreses que poden considerar que la inversió és massa elevada i complexa de
gestionar si el seu àmbit de cobertura és un barri, un districte o un municipi i,
de moment, no tenen interès en incrementar el radi d’acció. Un empresari pot
avaluar com a innecessària una campanya d’AdWords que tingui repercussió més
enllà d’un àmbit territorial que ha delimitat.
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AdWords Express (goo.gl/T2TWz6) és un servei de Google adreçat a anunciants
d’àmbit local. L’empresa aprofita la tendència de cercar productes, marques i
punts de venda a través d’internet per oferir un servei de posicionament de baix
pressupost. Aquest servei està dissenyat per a empreses petites que cobreixen un
barri o municipi i que no disposen de pressupostos elevats per a la publicitat en
línia. Si l’àrea d’influència supera el municipi, Google recomana la utilització
d’AdWords. A la figura 1.10 podeu veure la delimitació d’una campanya a la
ciutat de Sabadell.
Fig u ra 1. 10 . Delimitació d’una campanya d’AdWords Express a la ciutat de Sabadell

La creació i gestió de l’anunci és molt semblant a Adwords, però és més simple.
L’anunci apareix, bàsicament, en els resultats del motor de cerca, en els aparells
de telefonia mòbil i a Google Maps quan el consumidor busca informació en una
zona determinada explicitant la seva localització. Google cobra quan l’usuari clica
l’anunci.
En cas que l’empresa anunciant sigui un lloc físic, AdWords Express ofereix el
servei de Google My Business (vegeu www.google.com/business). Aquest servei
té en compte les ressenyes per determinar en el posicionament (vegeu la figura
1.11).
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F igu ra 1 .1 1 . Google Business
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2. Màrqueting als mitjans socials

El màrqueting digital es fixa en les xarxes socials perquè modifiquen la forma
en què les persones es relacionen amb el seu entorn més immediat i perquè la
interacció entre usuaris influencia les seves decisions de compra.
L’emprenedor Josep-Lluís de Gabriel remarca la “xarxa” que formen els consumidors i el rol que assumeixen com a prescriptors:
“Els usuaris han conquistat un paper de major influència en el seu entorn. La seva esfera
d’influència abasta a familiars, amics o col·legues; així com, sovint, a proveïdors i clients,
amb els quals manté una relació més propera i passen a incorporar-se també en l’àmbit de
les xarxes socials. Aquest fenomen és realment interessant, ja que les persones individuals
tendeixen a connectar amb les seves amistats i contactes, generant una «xarxa» a la
qual poden fer arribar les seves experiències i les seves opinions. Per això, tenir clients
que hagin passat al nivell de prescriptor adquireix una rellevància extrema en aquest nou
context .”
De Gabriel, J. Ll. (2012). Internet Marketing 2.0 (pàg. 70 i 71).

Els prescriptors tradicionals també participen a la xarxa adoptant una personalitat
virtual.
Els nens "youtubers", un negoci amb interrogants ètics
Un dels darrers fenòmens a les xarxes socials és la proliferació de vídeos de nens i nenes
que, aparentment, mostren la seva quotidianitat (una visita a un parc d’atraccions, una festa
d’aniversari...). Alhora, és un negoci lucratiu. Els ingressos procedeixen de la publicitat de
Youtube i de marques comercials que proporcionen diners o regals si mostren els seus
productes. Si bé els nens i les nenes juguen a ser actors i actrius, els pares i les mares
gestionen la difusió dels continguts. Aquests negocis obren interrogants sobre qüestions
ètiques. Per saber-ne més, vegeu: “El negoci dels nens youtubers”, publicat al diari La
Vanguardia (goo.gl/hBjMZZ).

Les característiques funcionals de les xarxes promouen la creació de comunitats
virtuals, que afavoreixen que el consumidor se senti compromès amb la marca i
partícip de l’experiència que se li ofereix.
Les xarxes socials formen part de la quotidianitat, generen proximitat i afavoreixen
el contacte permanent. La rellevància de les xarxes socials a l’àmbit comercial està
basada a escoltar el consumidor i a poder-hi dialogar.
El desenvolupament dels conceptes de proximitat i vinculació són valors
afegits de l’ús de les xarxes.
La comunicació directa i en pla d’igualtat que permeten les xarxes també incideix
positivament en la construcció de la marca perquè permet apel·lar directament als
sentiments i a les emocions dels clients i proporcionar-los una millor experiència
d’usuari.

Un prescriptor és una
persona que n’influencia
d’altres en les decisions de
compra de productes per
raó de coneixements o
experiència en l’ús.

Màrqueting digital

34

Màrqueting a cercadors i mitjans socials

Les xarxes són també un suport publicitari. Tot i que, generalment, sense
l’impacte que tenen altres canals, la majoria ofereixen també la possibilitat de
promocionar continguts.
El pròxim pas de les xarxes socials serà la venda directa en línia. De fet, ja hi ha
compradors que coneixen l’existència i/o característiques d’un producte a través
d’una xarxa social i, a partir d’aquí, accedeixen a la botiga virtual. Les xarxes
encara han de desplegar el seu potencial per a la venda.
Innovacions en el comerç virtual
Instagram va anunciar l’activació d’una opció per a la compra directa el novembre de 2016.
Aquesta opció permet conèixer les característiques del producte i accedir a la botiga virtual
sense sortir de l’aplicació. En aquesta primera fase en el mercat nord-americà hi van
participar 20 marques.
Per la seva banda, Easypromos (www.easypromosapp.com/es) és un servei per realitzar
promocions de venda i concursos a través de les xarxes socials.

A dia d’avui, per una qüestió tecnològica, les xarxes socials encara no
provoquen les vendes, però sí que ajuden a persuadir els consumidors sobre
la idoneïtat, o no, de l’adquisició d’un producte.
Tenint en compte el nombre d’usuaris, les xarxes socials més destacades són les
que es detallen a la taula 2.1; on es mostren també les seves característiques
bàsiques.
Tau la 2.1 . Característiques de les principals xarxes socials
Denominació

Accés

Nombre d’usuaris
actius (aprox.)

Idea clau

Fortalesa

Debilitat

Facebook

es-es.facebook.com

Generalista, oci i
lleure

Cobertura

Cert esgotament del
model

Twitter

twitter.com

320 milions

Informatiu

Perfil d’usuari

Estancament en
usuaris

Instagram

www.instagram.com

500 milions

Fotografia

Creixement

Ús a través d’aparells
mòbils

Pinterest

www.pinterest.es

150 milions

Creativitat

Exclusivitat

Poca cobertura

Youtube

www.youtube.com

Oci audiovisual

Convergència de
diferents àmbits

Massa diversificació
de continguts

Google+

plus.google.com

540 milions

Xarxa social
alternativa

Pertany a Google

Poca notorietat entre
els consumidors

LinkedIn

www.linkedin.com

440 milions

Comunitats
professionals

Establiment de
contactes i
visualització de la
marca en el sector

Ineficaç per a accions
de màrqueting per a
consumidors

WhatsApp

www.whatsapp.com

Missatgeria
instantània

Referència entre els
consumidors

Poc desenvolupament
en l’àmbit comercial

1.650 milions

1.000 milions

1.000 milions

Classificació segons rellevància, tenint en compte el nombre d’usuaris aproximat i el perfil bàsic en continguts així com la fortalesa i la debilitat a tenir en compte en el pla de
màrqueting digital (octubre de 2016)

La selecció i utilització de les xarxes socials és una qüestió que remet als objectius
de l’empresa, al públic objectiu al qual es vol adreçar i als recursos de què es
disposi.
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Les estratègies de màrqueting als mitjans socials poden ajudar a assolir objectius
molt diversos:
• Construcció de la marca i millora de la reputació: la presència de la
marca a les xarxes n’augmenta la visibilitat i ajuda a transmetre una imatge
positiva i a crear confiança.
• Gestió de la reputació: escoltar la comunitat i fer el seguiment de les
converses que es generen sobre la marca permet tenir un coneixement
constant de l’opinió dels clients per, si cal, actuar en conseqüència.
• Increment del trànsit al web: les xarxes socials afavoreixen el trànsit cap
al web i, per tant, milloren les ràtios de conversió.
• Millora del posicionament orgànic als cercadors (SEO): la presència
a les xarxes permet obtenir més mencions i influeix positivament en el
posicionament.
• Fidelització: mantenint el contacte amb els usuaris i oferint-los valor per
tal que repeteixin la compra i es converteixin en promotors de l’empresa o
marca.
• Millora de la relació amb client: convertir les xarxes en un canal més
d’atenció al client fa que el client se senti escoltat i contribueix a una millor
relació.
Exemples d’aplicació pràctica de les xarxes
Des del punt de vista comercial, alguns exemples d’aplicació pràctica són:

• Presentació de nous productes o serveis.
• Difusió d’esdeveniments, com ara l’obertura d’un nou punt de venda.
• Difusió de notícies comercials com ara promocions de venda o l’inici d’un període de rebaixes.
• Difusió de comunicats urgents (fets no previstos, com ara la cancel·lació d’un vol en una
companyia aèria).
• Canal de comunicació directe i obert per respondre queixes i dubtes.
• Eina per copsar la reacció immediata dels usuaris respecte a alguna acció de màrqueting
impulsada per l’empresa.

L’empresa ha de conèixer els perfils d’usuari de cadascuna de les diferents xarxes
i seleccionar les més utilitzades pel seu públic objectiu.
Pel que fa als recursos, cal tenir en compte el cost que suposa la presència a les
xarxes, atès que tot i que, en principi, són gratuïtes, per gestionar-les, cal assignarhi recursos.
Exemple d’ús coordinat de diverses xarxes socials
La 52a edició del RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, celebrada del 13 al 16 d’octubre de
2016, va utilitzar tres xarxes socials perquè els aficionats seguissin el desenvolupament de
la competició en directe a internet: Facebook (www.facebook.com/RallyRaccCatalunya),
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Twitter (www.twitter.com/RallyRACC) i Instagram (www.instagram.com/rallyracc). També
es va usar l’etiqueta #RallyRACC. El contingut difós van ser entrevistes amb els pilots,
mecànics... Un dels valors afegits era que hi havia accés a vídeos i fotografies en 360
graus. Abans de la popularització d’aquestes eines, el seguiment en directe necessitava
almenys una pàgina web amb actualització contínua o utilitzar la ràdio o la televisió.

2.1 Prescriptors digitals
Llegiu els reportatges “Es
pot fer caixa amb
Instagram?”, publicat a El
País, i “Les altres cares de
la ‘selfie”’, publicat a La
Vanguardia, a la secció
“Annexos” d’aquest
apartat.

Els prescriptors digitals, habitualment coneguts com a influencers, són l’evolució
fins a l’àmbit digital de la figura del prescriptor. El prescriptor és aquella persona
que té la capacitat d’influir en l’ús o el consum d’un producte.
En el nostre entorn més immediat, hi ha persones, que pertanyen a la família
o a grups socials de pertinença (amistats, clubs esportius, associacions...) i de
referència (esportistes, escriptors, artistes..), que tenen influència en els nostres
processos de compra. El motiu és que els atorguem una autoritat sobre uns
coneixements que ens influeix en el moment que ens manca informació.
Un prescriptor pot ser, alhora, un iniciador que suggereix al consumidor un
producte per primera vegada. És habitual que un prescriptor digital tingui aquesta
consideració per raó d’una trajectòria professional coherent amb el producte que
està promocionant, però també pot sorgir d’una manera més espontània.
Exemple de com guanyar diners des d’un compte d’Instagram
Jessie Chanes és una noia de Màlaga apassionada per la moda que, quan estava estudiant
en una facultat de psicologia de Polònia, va iniciar un blog com a estratègia per trobar feina.
Chanes explicava què feia una noia espanyola d’Erasmus en aquell país. De mica en mica,
va anar sumant seguidors i actualment ella i el seu espòs tenen ingressos estables amb
un compte d’Instagram (@jessiekass). Jessie Chanes és una de les pioneres a l’Estat
espanyol a parlar de moda en aquesta xarxa. Inicialment, les marques de roba li enviaven
peces de roba perquè les mostrés. Després, les marques li van començar a oferir petites
quantitats de diners. Aquestes marques es van interessar per Jessie Chanes no tant pel
nombre de seguidors, sinó per l’estètica i l’estil del compte.

Els influencers són els prescriptors en el màrqueting digital. Utilitzen
els blogs i les xarxes socials per persuadir els seguidors sobre les
característiques d’un producte d’una manera natural i espontània. La xarxa
més utilitzada és Instagram, perquè la fotografia és la base dels continguts.
La utilització d’aquest tipus de prescriptors com a canal en un pla de màrqueting
digital ha d’estar basada en les següents variables:
• Nombre i perfil dels seguidors
• Nombre i tipus d’interaccions amb els seguidors
• Nombre i tipus de comentaris en les interaccions
• Nombre i freqüència de “m’agrada” de cada entrada
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Aquesta tècnica està considerada com a econòmica i efectiva. Els prescriptors
ho són per a una categoria de producte específica. Tal com il·lustra la figura 2.1,
aquesta prescriptora digital promociona productes de moda i bellesa adreçats a un
públic femení.
Fi g ura 2 .1. Una influencer promociona un producte de cosmètica

www.instagram.com/marinaromerom

La taula 2.2 mostra alguns dels prescriptors digitals més coneguts a Instagram de
l’Estat espanyol i el nombre de seguidors.
Tau l a 2 .2 . Principals prescriptors digitals espanyols a Instagram
Prescriptor

Nombre de seguidors

Accés

Álvaro Mel

789.000

goo.gl/YDTiGf

Belén Hostalet

462.000

goo.gl/1ndmlE

Marina Romero

159.000

goo.gl/V2pWJu

Itziar Aguilera

124.000

goo.gl/7GRnXY

Alba Miró

60.600

goo.gl/EvtsM6

Font: Magazine - La Vanguardia (8 de gener de 2017)

El cost d’aquesta tècnica és variable i depèn de la popularitat del prescriptor.
El cost d’una publicació d’un prescriptor digital famós pot anar dels 1.000
als 2.000 euros.
Un dels aspectes més polèmics dels prescriptors digitals és que han d’indicar
explícitament que estan cobrant per a la publicació. En cas contrari, aquesta
pràctica hauria de ser considerada publicitat encoberta, malgrat que existeix el
dubte que sigui una innocent recomanació. Fins ara, en alguns casos, alguns
influencers col·loquen les etiquetes #sp (sponsor) o #ad (advertisement) enmig
del contingut del missatge, cosa que l’usuari habitualment passa per alt.
En aquest sentit, la Federal Trade Comission (FTC), l’agència que regula les activitats comercials als Estats Units, ha engegat campanyes per evitar la publicitat
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encoberta. La Llei de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic,
que, entre altres punts, regula les comunicacions comercials per via electrònica a
l’Estat espanyol, va en aquest mateix sentit.
Un canal també usat pels prescriptors és Youtube, però amb una funcionalitat
específica. En aquest cas, són experts en determinats temes que, amb contingut
teòric i pràctic, divulguen gratuïtament consells i experiències a través d’un canal.
Els formats més comuns són l’explicació magistral, l’entrevista i el tutorial. Els
canals de Raimon Samsó (goo.gl/LjQMpr) i Laura Ribas (goo.gl/X0HRvi) en
són exemples.

2.2 Màrqueting a Facebook

Els valors més rellevants de Facebook són la seva gran capacitat de cobertura i el
fet que es tracta d’una xarxa intergeneracional.

Actualment la utilització de Facebook en un pla de màrqueting digital és
quasi imprescindible perquè així s’assegura la cobertura de les accions.
Facebook és una xarxa generalista
amb una gran cobertura.

En primer lloc, Facebook pot ser útil per aconseguir objectius de construcció de
marca (branding) i, una vegada aconseguida una certa presència, Facebook pot
servir també per aconseguir objectius relacionats amb les vendes.
Així, tot i que Facebook és sobretot una eina per aconseguir la interacció amb
l’audiència, pot ser útil tant en la fase captació com en la fase de fidelització.
Depenent dels objectius de l’empresa, també cal considerar les possibilitats de
Facebook Messenger com a eina d’atenció al client.
A l’hora de dissenyar les estratègies i els continguts, cal tenir en compte que l’accés
a Facebook es fa, cada vegada més, des del mòbil i que el vídeo, com a format, té
cada cop més importància. El vídeo permet captar l’atenció del client més estona
i facilita el record de la marca.
Dan Zarrella i Alison Zarrella, experts en comunicació digital, subratllen dues
idees respecte a la utilització de Facebook en les accions de màrqueting: la inversió
en temps i el paper actiu de l’empresa davant la interacció amb els usuaris:
“El màrqueting a Facebook pot ser sorprenentment barat, especialment si ho comparem
amb els mitjans tradicionals i alternatius, però cal fer una inversió significativa en temps.
Els usuaris de Facebook esperen que s’escoltin les seves peticions (i que actuï en
conseqüència, no serveix només dir “ho escoltem”). Volen contingut interessant i actualitzat
de forma regular i ofertes exclusives per a ser el seu “amic”.”
Zarrella, D. i Zarrella, A. (2011). Marketing con Facebook (pàgina 20).
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2.2.1 Publicitat a Facebook
La publicitat a Facebook és efectiva perquè és una xarxa social amb molts usuaris
i amb molta presència en la vida quotidiana. Facebook permet una segmentació
més alta que altres xarxes, fet que en millora l’efectivitat i fa possible la realització
de campanyes amb pressupostos ajustats. L’impacte és mesurable en temps real.
La publicitat a Facebook es gestiona a través de Facebook Ads (vegeu la figura
2.2).

Guia d’anuncis de
Facebook
Els anuncis de Facebook poden
mostrar-se de forma
lleugerament diferent segons
l’objectiu que es desitgi.
Facebook disposa d’una guia
d’anuncis amb algunes
recomanacions i on es poden
veure les diferències entre els
diversos formats
(goo.gl/88J7wR).

Figu ra 2. 2. Interfície del gestor d’anuncis

Facebook permet associar a cada compte l’anomenat píxel de Facebook. El píxel
de Facebook consisteix en un codi JavaScript, no visible per als usuaris, que s’ha
d’incorporar a la capçalera de les pàgines del web de l’empresa abans de començar
qualsevol campanya a Facebook o a Instagram.
El píxel de Facebook facilita informació del públic que passa pel web de
l’empresa amb l’objectiu d’optimitzar les campanyes de publicitat.
El píxel de Facebook fa possible la consulta d’estadístiques relacionades amb les
persones que han visitat el web i estan donades d’alta a Facebook. Per exemple,
preveient una pàgina (d’agraïment i amb instruccions per als pròxims passos)
que marqui el final de la compra es poden mesurar les conversions provinents
dels anuncis per, a partir d’aquí, calcular el cost de cada conversió i prendre les
mesures necessàries per fer més rendibles les campanyes. Concretament, el píxel
de Facebook permet:
• Mostrar els anuncis a les persones més indicades per assolir l’objectiu
previst, sigui omplir un formulari o realitzar una compra.
• Crear públics personalitzats a partir dels visitants del web. El píxel
identifica els usuaris que han visitat el web i posteriorment se’ls pot mostrar

Píxel de Facebook
Abans, el píxel de Facebook
s’associava a cada campanya.
Per a més informació consulteu
goo.gl/qqSf7v
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publicitat personalitzada, independentment que siguin fans o no de la pàgina
de l’empresa.
• Crear públics similars. Gràcies al píxel es poden seleccionar altres persones
que tinguin un perfil similar al dels millors clients.
• Mostrar anuncis de productes dinàmics. El píxel fa possible mostrar anuncis
als usuaris en funció de les pàgines del web que hagin visitat.
El píxel es pot configurar perquè faci el seguiment de les conversions amb
esdeveniments estàndards o bé es pot crear una conversió personalitzada:
• Seguiment de les conversions amb esdeveniments estàndards. Des de
la secció Píxels de Facebook Ads, cal afegir determinats paràmetres a
les pàgines on es vol que es realitzi la conversió. Hi ha 9 categories
d’esdeveniments disponibles: veure contingut, cercar, afegir al carret, afegir
a la llista de desitjos, iniciar el pagament, afegir la informació del pagament,
comprar, client potencial i finalitzar registre.
• Conversió personalitzada. Les conversions personalitzades es creen també
des de la secció Píxels de Facebook Ads. Quan es crea una nova conversió,
cal incorporar un enllaç de destinació i la categoria de l’esdeveniment. Un
cop creada la conversió, es pot utilitzar a les campanyes que s’iniciïn.
Creació d’una campanya publicitària a Facebook

La creació d’una campanya publicitària inclou les següents fases:
• Seleccionar l’objectiu de la campanya: l’empresa ha de decidir què vol
aconseguir i, a partir d’aquí, seleccionar el més adient, d’entre els objectius
disponibles. Bàsicament les possibilitats són (vegeu taula 2.3):
– Crear presència: les empreses han de ser on són les persones i, per
tant, han d’assegurar la seva presència a Facebook.
– Donar-se a conèixer. Les empreses han de trobar clients nous,
informar de qui són i a què es dediquen.
– Impulsar el descobriment. Aconseguir que les persones busquin els
productes de l’empresa i serveis a Internet o a les botigues físiques.
– Generar clients potencials. Descobrir qui té més probabilitats de
convertir-se en client.
– Impulsar les vendes. Per vendre més cal mostrar a les persones
articles que sigui possible que vulguin comprar.
– Millorar la fidelització. Establir relacions perquè l’empresa es
mantingui com la primera opció dels clients.
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Taul a 2 .3. Objectius de màrqueting
Donar-se a conèixer

Impulsar descobriment

Generar clients
potencials

Millorar la fidelització

Impulsar les vendes

Interacció amb la pàgina

Clics al lloc web

Anuncis a clients
potencials

Notorietat de marca

Conversions al lloc web

Reconeixement de marca

Reproduccions de vídeo

Descàrrega d’aplicacions
per a mòbils

Interacció amb la pàgina

Interacció amb l’aplicació

Reproduccions de vídeo

Respostes a
esdeveniments

Clics al lloc web

Anuncis dinàmics

Sol·licituds d’ofertes

Atenció al client

Promocionar el catàleg

Sol·licituds d’ofertes

• Determinar la configuració bàsica: país, zona horària i moneda per
facturar.
• Determinar la configuració del públic objectiu: edat, idioma, localització,
nivell de formació, tipus de feina, interessos, comportament, etc. Facebook
permet una segmentació és molt acurada i efectiva i convé elegir les dades
demogràfiques i de comportament que millor representin el públic de
l’empresa. Hi ha tres opcions per elegir el públic d’una empresa: públic
bàsic, públic personalitzat i públic similar:
– El públic bàsic selecciona el públic manualment en funció de diverses
característiques, com ara les seves dades demogràfiques, la ubicació,
els interessos i el comportament, tenint en compte que:
∗ Les dades demogràfiques inclouen l’edat, el sexe, la situació
sentimental, la formació, el lloc de treball i el càrrec, entre
d’altres.
∗ La ubicació consisteix a definir zones on interessi oferir els
serveis o productes i establir un radi al voltant d’una ubicació per
aconseguir més visitants.
∗ Els interessos són les aficions, les formes preferides d’entreteniment i els aspectes en general que agradin a les persones.
∗ El comportament fa referència al comportament de compra, a l’ús
que es fa dels dispositius i a altres activitats.
– El públic personalitzat permet pujar una llista de contactes per
connectar amb els clients de Facebook. Les fonts que s’utilitzen per
crear públic personalitzat són les següents:
∗ Clients lleials i potencials actuals.
∗ Visitants o persones que visiten el lloc web de l’empresa.
∗ Usuaris de dispositius mòbils que utilitzen l’aplicació per a
mòbils.
– El públic similar utilitza la informació sobre els clients actuals per
trobar persones similars.

Audience Network
Audience Network permet situar
anuncis de Facebook al lloc web
d’un usuari o bé en una aplicació
per a mòbil. Per tant, Audience
Network amplia la segmentació
basada en les persones de
Facebook més enllà de la
plataforma. Més informació a:
goo.gl/PwDFCE.
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• Seleccionar la ubicació de l’anunci. Fa referència a la plataforma a utilitzar:
Facebook, Instagram, les aplicacions i els llocs web d’Audience Network, o
a totes les opcions anteriors, i permet decidir fins i tot en quins dispositius
mòbils. La taula 2.4 mostra la compatibilitat entre les diverses plataformes
i els diferents formats d’anunci.
Taul a 2. 4. Compatibilitat de plataformes i formats d’anunci
Facebook

Instagram

Audience Network

Amb vídeo

Amb vídeo

Amb vídeo

Amb foto

Amb foto

Amb foto

Per seqüència

Per seqüència

Per seqüència

Amb presentació

Stories

Canvas

Subhastes
El funcionament de les subhastes
a Facebook el podeu consultar a:
goo.gl/t1oUFk.

• Establir el pressupost. Facebook demana el pressupost diari o total per
a cadascuna de les campanyes publicitàries. Facebook no cobra mai per
sobre del pressupost establert. El pagament pot ser per impressions (CPM)
o per clic (CPC). Per establir el preu de les impressions o el preu per clic
s’obre una licitació, i el preu final es decideix en un sistema de subhasta i
depèn de la competència i del rendiment de l’anunci. Com a AdWords, a
Facebook els anuncis no tenen un cost establert i únicament es cobra pel
nombre de clics que rebi l’anunci o pel nombre d’impressions de l’anunci
que es mostrin una vegada es posi en circulació. La taula 2.5 i la taula 2.6
mostren, respectivament, els països on el cost per mostrar 1.000 vegades un
anunci (CPM) és més elevat i els països on el cost per clic (CPC) és més
elevat.
Taul a 2. 5. Rànquing de països amb el CPM
més car.
2016)

Publicitat
Podeu consultar alguns
suggeriments sobre la publicitat
de Facebook a: goo.gl/LwwPxz.

Font: La Vanguardia (2 d’octubre de

Posició

País

Preu en euros

1

Japó

10,46

2

Estats Units

8,50

3

Austràlia

8,05

4

Hong Kong

6,73

5

Noruega

6,57

6

Corea del Nord

5,99

7

Rússia

5,62

8

Suïssa

5,56

9

Alemanya

5,47

10

Dinamarca

5,47

(25)

Espanya

3,30

• Crear l’anunci. A partir d’imatges, vídeos, text i enllaços. Facebook ofereix diversos formats d’anunci. Els formats disponibles són els següents:
– Anuncis amb foto: són anuncis que es transmeten mitjançant imatges
atractives (vegeu la figura 2.3).
– Anuncis amb vídeo: utilitzen imatges, so i moviment a l’hora
d’explicar la història (vegeu la figura 2.4).
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Posició

País

Preu en euros

1

Japó

1,79

2

Noruega

1,27

3

Austràlia

1,26

4

Estats Units

1,11

5

Suïssa

1,04

6

Finlàndia

1,02

7

Suècia

1,02

8

Canadà

0,99

9

Alemanya

0,95

10

Dinamarca

0,92

(25)

Espanya

0,40

– Anuncis per seqüència: mostren diversos vídeos o imatges en un sol
anunci (vegeu la figura 2.5).
– Anuncis amb presentació: són anuncis amb vídeo lleugers per
connectar persones amb diferents velocitats de connexió.
– Anuncis canvas: és un tipus d’anunci pensat i optimitzat per a mòbils
que es carrega ràpidament per explicar una història de forma atractiva.
– Anuncis de col·lecció: expliquen una història amb un sol anunci on
es mostren els productes de l’empresa.
Fi g ura 2 .3. Anunci amb foto
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Fig u ra 2 . 4 . Anunci amb vídeo

Fi gur a 2 .5 . Anunci per seqüència

Una vegada creat l’anunci, s’envia i va a parar a la subhasta de Facebook, des
d’on es comença a mostrar a les persones adequades i se’n pot començar a fer el
seguiment.
Els anuncis de Facebook es poden administrar de quatre maneres diferents:
• Administrador d’anuncis de Facebook. Permet crear, editar i administrar
anuncis ràpidament des de Facebook.
• Aplicació administrador d’anuncis de Facebook. És una aplicació per
a mòbil o tauleta que permet controlar els anuncis i portar-ne a terme un
seguiment.
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• Power Editor de Facebook. És una eina que utilitzen els anunciants que
treballen a gran escala i necessiten tenir un control precís dels anuncis, els
conjunts d’anuncis i les campanyes.
• Business Manager de Facebook. És una eina que permet a les empreses
compartir i controlar l’accés als comptes publicitaris, les pàgines i altres
recursos de forma segura.
Amb aquestes eines es pot comprovar si una versió de l’anunci funciona millor
que un altra o si no s’entrega de forma eficaç, i si es creu convenient es pot arribar
a modificar la campanya.

2.2.2 Promoció d’una pàgina i d’una publicació
A part dels anuncis, Facebook permet també promocionar una pàgina, promocionar el lloc web de l’empresa o promocionar que es contacti amb la companyia a
través d’un botó de crida en una publicació.
Convidar les amistats perquè els agradi la pàgina i compartir una pàgina no suposa
cap tipus de cost afegit, però crear una promoció per afavorir el negoci porta
implícita una despesa per a l’empresa.
Quan se selecciona Promou des de la pàgina d’inici (vegeu la figura 2.6) i a
continuació Promociona la pàgina és perquè es volen trobar nous clients i es
vol mantenir el contacte amb els que ja es tenen.
Fi g ura 2 .6. Promocions a Facebook

La idea és crear un públic de persones, tal com es mostra en la figura 2.7,
interessades en allò que ofereix l’empresa. Aquestes persones podran indicar que
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els agrada la pàgina o subscriure-s’hi per rebre notificacions quan es publiquin
actualitzacions, fet que ajudarà a arribar als clients i a mantenir l’empresa com la
seva primera opció de compra.
F igu r a 2. 7 . Promoure pàgina

Promocionar el lloc web d’una empresa permet aconseguir més visitants i
publicitar-lo a una audiència més gran.
Els passos que cal seguir per fer una promoció d’una publicació són els
següents:
1. Seleccionar la publicació.
2. Clicar al botó Promociona la publicació.
3. Seleccionar o no un botó per a la publicació: Comprar, Reserva ara, Més
informació, Registra’t, Com arribar-hi o Envia missatge.
4. Seleccionar l’audiència a la qual es vol fer arribar la publicació, tot indicantne el sexe, l’edat i la població. Per definir el públic objectiu de forma
detallada es pot incloure gent que compleixi com a mínim una de les
dades demogràfiques, interessos o comportaments definits, i fins i tot es
pot excloure gent. També hi ha una opció per fer arribar la promoció als
amics dels seguidors. En aquest cas, els amics veuen la publicació com una
recomanació del seguidor en qüestió.
5. Concretar el pressupost. L’usuari és qui controla el que es gasta per
promocionar una publicació, i el pressupost indica el preu diari.
6. Establir la durada de la promoció.
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7. Activar o no el seguiment o tracking de conversions. Mitjançant un píxel
es pot fer el seguiment de les conversions del lloc web, tant si aquestes són
compres com registres.
8. Indicar el mètode de pagament.
L’algoritme de distribució de Facebook, EdgeRank, prioritza les publicacions
d’amics i familiars en detriment de les publicacions de les marques i el sol fet
de publicar no garanteix que el contingut sigui mostrat a tots els seguidors. Així,
doncs, la promoció de les publicacions és una forma d’assegurar-ne la visibilitat.
Les publicacions promocionades es mostren als usuaris amb aquesta indicació
i, amb relació als anuncis, tenen algunes limitacions de disseny, atès que es
promocionen les publicacions tal com s’han dissenyat i no permeten, per exemple,
incloure botons de crida a l’acció.

2.2.3 Estadístiques
Després de crear la pàgina i fer algunes publicacions es poden utilitzar les
estadístiques o l’anàlisi per esbrinar a quantes persones s’arriba, quin contingut
genera una major resposta, quantes persones duen a terme accions...
Estar al corrent del rendiment de la pàgina ajuda a definir millor l’estratègia de
contingut i a entendre la manera com ajuda a aconseguir els objectius empresarials
(vegeu la figura 2.8).
Figu ra 2. 8. Pàgina de resum de l’anàlisi d’una pàgina

Les estadístiques ajuden a prendre decisions de màrqueting perquè el negoci creixi,
ja que les pàgines permeten entendre com les persones interactuen amb el negoci,
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marca o organització. Però un factor a tenir present és que per visualitzar les
estadístiques d’una pàgina cal tenir 30 “m’agrada”.
Les estadístiques són molt interessants si s’utilitzen per ajustar la pàgina i fer
que augmenti el públic i millori la interacció. Per fer-ho caldria analitzar els
següents elements: promocions, seguidors, gustos, abast (persones que veuen
les publicacions o people reached), visites a la pàgina, accions a la pàgina,
publicacions, esdeveniments, vídeos, gent i missatges.

2.3 Màrqueting a Instagram
Instagram és una xarxa social que es basa en la imatge i que els usuaris consulten
sobretot des del mòbil. Les fotografies tenen un gran impacte narratiu, faciliten la
difusió de la marca i ajuden a generar interès.

Instagram és una xarxa en
creixement en la qual les imatges i
vídeos predominen sobre el text.

Instagram per a empreses
Podeu consultar més informació
relacionada amb Instagram per a
empreses a: goo.gl/pHN9vP.

Les empreses que, per les característiques dels productes, necessiten la
imatge per a la persuasió han d’incloure Instagram en el pla de màrqueting
digital.
Instagram és una xarxa idònia per assolir objectius de construcció de marca
i també es pot utilitzar com a guia a través de l’embut de compra, des del
reconeixement fins a l’acció.
La utilització d’etiquetes o hashtags (#) vincula contingut a partir de conceptes
i, per tant, permet relacionar usuaris interessats en temes concrets. Cal definir
una estratègia d’etiquetes i decidir si es creen etiquetes noves o si s’utilitzen les
ja creades pels usuaris, per facilitar així el descobriment del contingut. Convé
combinar les etiquetes relacionades amb la marca o producte amb les etiquetes
relacionades amb els clients, idees o temes, que poden afavorir el descobriment
per part de nous usuaris.
Exemples d’utilització d’Instagram
Alguns exemples d’utilització d’Instagram són:

• Aparador de productes que estan a la venda.
• Avançament de productes que es posaran a la venda en un espai breu de temps.
• Fotografies de personatges famosos que són clients o visitants de l’empresa.

2.3.1 Publicitat a Instagram
L’atracció que té la imatge és el valor diferencial que presenta la publicitat a
Instagram. Les campanyes es gestionen des de Facebook Ads i, com a Facebook,
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permeten un alt grau de segmentació que fa que puguin ser més efectives amb un
cost relativament baix.
Com a Facebook, l’administrador d’anuncis (Ads Manager) és el lloc des d’on
es poden crear, veure, editar i accedir als anuncis, conjunts d’anuncis i campanyes.
A més a més d’administrar les campanyes, ofereix la possibilitat de fer informes
de rendiment i opcions per avaluar l’eficàcia dels anuncis.
Si cal administrar una gran quantitat d’anuncis, conjunts d’anuncis i campanyes
es pot utilitzar també l’editor Power Editor. Una altra opció encara és fer la
compra d’anuncis a través de socis o partners d’Instagram, és a dir, a través de
les empreses especialitzades i expertes que ofereixen els seus serveis. Els seus
coneixements estan verificats per Instagram i els permeten combinar l’experiència
amb la tecnologia per obtenir bons resultats d’una forma àgil i fàcil.
Instagram ofereix la possibilitat de crear diferents tipus d’anuncis: anuncis
amb foto, amb vídeo, per seqüència, i anuncis a Instagram stories.
Les fases per a la creació d’una campanya són:
1. Vincular el compte d’Instagram al de Facebook (mateix usuari).
2. Seleccionar el tipus de campanya:
• Compra d’abast i freqüència: permet planificar i comprar amb
antelació i s’utilitza per aconseguir un abast previsible i un major
control sobre la freqüència dels missatges. Aquesta opció es recomana
quan es vol dirigir a un públic de com a mínim 200.000 persones. Es
poden posar anuncis a Facebook, Instagram i Audience Network (en
cas de triar l’objectiu de reproduccions de vídeo).
• Compra de subhasta: ofereix més opcions, eficàcia i flexibilitat que
la d’abast i freqüència però amb resultats menys previsibles. Es poden
posar anuncis a Facebook, Instagram, Messenger i Audience Network.
• Campanya de Marquee. Les campanyes de Marquee són adequades
si es vol generar un reconeixement massiu i mantenir una alta freqüència. Es tracta de campanyes amb un CPM fix, que garanteixen
les impressions i el posicionament, es mostren sempre en primer lloc.
Duren un sol dia i mostren tres continguts diferents. Els detalls de la
campanya són els que es mostren en la taula 2.7.
3. Seleccionar l’objectiu prioritari, en funció dels objectius marcats. Les
opcions disponibles són les següents:
• Reconeixement de la marca: ajuda a augmentar el record i el reconeixement de la marca amb anuncis amb foto, vídeo o per seqüència.
• Interacció amb una publicació: s’utilitza per aconseguir que les persones responguin a un anunci d’Instagram, ja que aquesta interacció
inclou els “m’agrada” i els comentaris. Per aconseguir aquest objectiu
es poden utilitzar anuncis amb foto i anuncis amb vídeo.

’Instagram stories’
Als anuncis d’Instagram stories,
els usuaris solament veuen els
anuncis entre una història i
l’altra quan es troben al visor, i
desapareixen després de 24
hores.
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• Reproduccions amb vídeo: s’utilitzen els vídeos per aconseguir que
més persones visualitzin l’anunci.
• Trànsit o clics al lloc web: serveix per atraure persones al lloc web, i
es poden utilitzar anuncis amb foto, anuncis amb vídeo i anuncis per
seqüència.
• Conversions al lloc web: es fan servir perquè les persones facin
accions específiques en un lloc web, com ara una subscripció a un
butlletí de notícies, comprar un producte... Els formats disponibles
són anuncis amb foto, amb vídeo i per seqüència.
• Descàrrega d’aplicacions per a mòbil: consisteix a aconseguir
que les persones s’instal·lin una aplicació d’App Store o de Google
Play. Els formats disponibles són anuncis amb foto, amb vídeo i per
seqüència.
• Interacció amb una aplicació: es pot fer servir per incrementar la
interacció amb una aplicació, i es poden utilitzar els anuncis amb foto,
els anuncis amb vídeo i els anuncis per seqüència.
4. Definir el públic objectiu. Amb opcions bàsiques (edat, gènere...) i
avançades (interessos, comportaments...).
5. Assignar un pressupost, a partir de la inversió feta i de la durada de la
campanya.
6. Dissenyar l’anunci. L’eina Power Editor permet crear anuncis a partir
d’una foto o imatge única (vegeu figura 2.9), una seqüència d’imatges
que l’usuari desplaça, un reproductor d’imatges (‘Instagram stories’) o
un vídeo amb una durada màxima de 60 segons. Les crides a l’acció
disponibles varien en funció dels diferents tipus d’anunci i caldrà utilitzar,
en cada cas, la que més s’adeqüi a l’objectiu establert.
7. Aplicar les etiquetes. Es recomana usar una etiqueta pròpia que identifiqui
la campanya. En total, s’han d’utilitzar entre 2 i 5 etiquetes, una o dues
relacionades amb la marca i dues o tres relacionades amb els clients, temes
o idees.

Podeu consultar les
especificacions tècniques
dels diferents tipus
d’anuncis d’Instagram i les
crides a l’acció
disponibles per a
cadascun a l’apartat
“Annexos”.

8. Afegir mencions i anotacions.
caràcters.

El màxim de text permès és de 300

Taul a 2. 7. Detalls de la campanya de Marquee
Detalls de la campanya

Descripció

Tipus de compra

Comanda d’inserció

Preus

CPM fix

Segmentació

País. Segmentació per sexe o edat disponible a determinats països

Durada de la campanya

Un sol dia

Freqüència

Fins a tres vegades per dia (contingut únic per a cada impressió)

Posició de l’anunci

Quan s’entrega un anunci de Marquee apareix a la primera posició publicitària
disponible a la secció de notícies d’Instagram d’una persona

Formats

Foto, vídeo o seqüència (només es pot elegir un format per campanya)
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Tau l a 2.7 (continuació)
Detalls de la campanya

Descripció

Requisits de contingut

Tres continguts diferents (el mateix format d’anunci)

Enllaços i crides a l’acció

Disponibles per a anuncis amb foto, amb vídeo o per seqüència

Seqüenciació d’anuncis

No disponible en aquest moment

Fig ur a 2 . 9. Format d’anunci amb foto

2.4 Màrqueting a Twitter
Les persones i les marques connecten amb Twitter, ja que, amb tot el que hi passa,
les marques tenen multitud d’oportunitats per afegir-se a les converses. Així,
Twitter es converteix en una eina de màrqueting molt potent que ofereix informació
en temps real, interaccions i opinions que augmenten el rendiment d’una marca.
Twitter està posicionat com un canal
informatiu en temps real.
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Twitter és la xarxa més connectada amb l’actualitat i la que permet obrir
converses amb els usuaris de forma més àgil. Twitter també és una eina
especialment útil per a la creació de comunitats basades en interessos
comuns i, per tant, per a la construcció de relacions professionals.
Twitter té influència en totes les etapes del procés de compra i es pot utilitzar
tant per ajudar a crear expectació davant del llançament d’un producte, com per
animar que la gent es descarregui un cupó i que el bescanviï en una botiga. A
més, permet supervisar les converses sobre la marca i les opinions que genera en
temps real i mesurar així la reacció immediata dels usuaris respecte a les accions
de màrqueting.
Exemple de l’evolució de Twitter
Twitter ja ha entrat en el món de la televisió amb continguts esportius i massius. La
periodista Blanca Gispert explica, en l’edició del 18 de setembre de 2016 de La Vanguardia,
que Twitter fa el salt a la televisió amb una versió que, inicialment, es veurà a Apple TV.
L’aplicació retransmetrà els continguts audiovisuals penjats a la xarxa i les piulades i vídeos
del Periscope més populars. La companyia ha firmat acords per retransmetre competicions
esportives de seguiment massiu als Estats Units, com ara l’NBA de bàsquet i la lliga de
beisbol MLB.

2.4.1 Publicitat a Twitter
Twitter té menys desenvolupada l’opció d’inserir publicitat que Facebook Ads o
Google Adwords. Les campanyes a Twitter són més econòmiques que a Google
Adwords però més cares que a Facebook o a Instagram.

La licitació és un sistema de
compra en què el preu final
es decideix per subhasta i,
per tant, depèn de qui
ofereix més diners.

La gestió dels anuncis es fa des de la plataforma Twitter Ads i les fases per realitzar
una campanya són:
1. Registrar-se a Twitter Ads (goo.gl/2DxOAn).
2. Indicar el país des del qual es gestionarà la campanya (per a la facturació).
3. Seleccionar el tipus de campanya depenent de l’objectiu de màrqueting
que es persegueixi, Twitter ofereix les campanyes i els anuncis basats
en objectius (vegeu la figura 2.10) que faciliten l’optimització de les
campanyes de màrqueting. Els tipus de campanyes disponibles són els
següents:
• Campanya de seguidors o promoció d’un compte (promoted account): es poden utilitzar comptes promocionats per fer créixer la
comunitat a Twitter. El preu de les campanyes de seguidors es fixa
segons el cost per seguidor (CPF), i només es paga quan es guanya
un nou seguidor. Els aconseguits de manera orgànica (natural) no es
comptabilitzen. Els comptes promocionats apareixen a la cronologia
d’inici i a la secció “A qui seguir”.
• Campanya de clics al lloc web o conversions: solen incloure un tuit
promocionat (promoted tweet) amb una website card o targeta web del
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lloc. La piulada apareix en el primer lloc quan realitzem una cerca i les
website cards també són visibles als resultats de cerca i a la cronologia
dels usuaris. L’objectiu és aconseguir trànsit o conversions al web. La
piulada apareix a la cronologia amb un indicatiu que està patrocinada,
tal com es veu en la figura 2.11. En aquest cas, l’anunciant només
paga quan l’usuari interactua amb la piulada, o sigui quan la repiula o
quan la respon.
• Campanya d’interaccions del tuit: inclouen un tuit promocionat i
permeten a les marques generar conversions en audiències clau. Els
tuits promocionats apareixen a la cronologia i als resultats de cerca i
són molt adequades per generar participació.
• Campanya de descàrregues o interaccions d’app: utilitzen tuits
promocionats amb una app card o targeta d’aplicació. El tuit apareix
a la cronologia de l’usuari (solament en dispositius mòbils).
• Campanya de clients potencials o leads: els usuaris poden compartir
la seva direcció de correu electrònic amb la marca de forma molt
senzilla i sense sortir de Twitter. Incorpora un tuit promocionat amb
una lead generation card, targeta de generació de client potencial,
visible per als usuaris segmentats, a les seves cronologies i als resultats
de cerca.
• Campanya de reproduccions de vídeo: quan un usuari es desplaça
per la seva cronologia de Twitter i apareix un vídeo amb una vista
de com a mínim el 25%, aquest contingut comença a reproduir-se
automàticament mentre està silenciat per atraure l’atenció de l’usuari.
Una vegada que els vídeos promocionats comencen a reproduir-se a
la cronologia amb una vista del 100%, es cobra segons el cost per
visualització (CPV), quan s’hagin reproduït 3 segons acumulats del
vídeo o si l’usuari fa clic per activar el so o expandir el vídeo, el que
succeeixi primer.
• Campanya de notorietat de marca o tendències promocionades
(promoted trends): pretén augmentar la notorietat de marca. A Twitter
es coneix com a tendència o trending topic el concepte o conceptes
més mencionats, és a dir, el tema del qual els usuaris han parlat
més un dia determinat. Les tendències promocionades proporcionen
una notorietat massiva i incentiven l’inici d’una conversa a Twitter.
Tanmateix, aquesta opció només és a l’abast de les grans empreses
pel seu elevat cost. Les tendències promocionades apareixen a la part
superior de la llista de tendències i a la cronologia dels usuaris.
4. Crear la campanya. Implica donar un nom a la campanya i indicar
la durada i la segmentació. En la segmentació cal indicar, entre altres
característiques, el país on l’anunciant vol que la campanya es visualitzi,
el gènere dels usuaris i l’idioma. A part, Twitter permet una segmentació
avançada (vegeu la figura 2.12) que inclou segmentació per dispositiu, per
interessos, per seguidors, per paraules clau, per televisió (permet dirigir-se
a una audiència específica en relació amb programes, gèneres o canals), per
comportament i audiència de partners i també permet definir audiències
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personalitzades a partir de dades internes o de tercers, per exemple per fer
remàrqueting.
5. Indicar el pressupost diari i, opcionalment, un pressupost total. La
campanya finalitza en el moment que el pressupost s’esgota. L’anunciant ha
d’indicar també el CPC màxim, o sigui fins a quants diners està disposat a
pagar per un nou seguidor o per cada interacció amb una piulada promoguda.
Si hi ha molta competència, la licitació puja. Twitter fa un suggeriment
econòmic a l’anunciant.
6. Elaborar el tuit o tuits per a la campanya.
7. Iniciar la campanya i optimitzar-la. Twitter dona dues opcions per al
desenvolupament de la campanya: un ritme accelerat (que els anuncis es
mostrin ràpidament) i un ritme estàndard (que els anuncis es mostrin al llarg
del dia).
F ig ura 2 .1 0 .

Objectius de les
campanyes de Twitter

F ig ura 2 . 1 1. Piulada patrocinada per una empresa de

serveis
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Fi gura 2 .12 . Segmentació addicional del perfil de l’audiència

2.5 Comunitats de marca
Les comunitats de marca són una altra forma d’aplicar a l’àmbit comercial el
concepte de comunitat virtual, basada en la vinculació de persones per interessos
a través dels canals digitals, en general, i de les xarxes socials, en particular.
Una comunitat de marca (en anglès, brand community) és una plataforma que
les marques desenvolupen a internet a fi que els clients hi interactuïn com a
grup i generin un valor que beneficiï ambdues parts. Es tracta d’una eina poc
desenvolupada perquè, tot i que potencia la relació de la marca amb els seus
públics, necessita uns recursos humans i tècnics que les petites i mitjanes empreses
(pimes) sovint no poden assumir.
El professor Hayden Noel defineix les comunitats virtuals (concepte general) i
les comunitats de marca (concepte aplicat a l’àmbit comercial), i algun dels seus
beneficis:
”[les comunitats virtuals] són grups que utilitzen internet per entrar en contacte amb
persones que comparteixen interessos similars. Avui dia ja no és necessari interactuar
cara a cara per comunicar-se amb algú que comparteix els nostres mateixos interessos.
Així, aquests grups ja no tenen fronteres geogràfiques i poden ser d’abast internacional [...]
Un tipus de grup virtual és una comunitat de marca. Avui dia moltes companyies estan
creant grups de consumidors que es mantenen fidels a la seva marca. Aquests grups són
molt beneficiosos per al negoci, ja que segueixen comprant la marca i també la recomanen
a altres persones que no pertanyen al grup.”
H. Noel (2012). El comportamiento del consumidor (pàg. 57).
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Una comunitat de marca no es crea amb les xarxes socials, sinó que només les
utilitza per dinamitzar-la. El desenvolupament d’una comunitat de marca és
un procés a mitjà i llarg termini, i presenta tres fases:

1. Disseny i creació de l’espai virtual, que serà lloc de trobada de la
comunitat. En el moment inicial, la marca ha de presentar l’oferta com
un espai organitzat i estructurat. Es recomana que l’accés es realitzi a partir
del web corporatiu de l’empresa i que no sigui obert, si es vol atorgar un
valor de pertinença. D’aquesta manera, els clients es registren gratuïtament
per poder accedir i participar dels continguts. El registre permet tenir una
base de dades amb informació dels participants.

2. Desenvolupament de la política de captació de consumidors i clients. El
registre a la plataforma sol estar condicionat pel consum dels productes
(visió restrictiva), però també es pot fer una política de captació a partir de
l’interès que tenen els consumidors per la marca (visió oberta). La marca
ofereix un context de pertinença per trobar-se amb altres persones amb els
mateixos interessos i la plataforma ha de convertir-se en l’espai més proper
que té el consumidor amb la marca. És rellevant que una comunitat de marca
expliciti la seva proposta de valor per aconseguir usuaris. Els objectius de
la comunitat no han de ser merament comercials, sinó que ha de ser un espai
per compartir interessos afins. Per tant, les relacions a establir van més enllà
de la transacció de productes.

3. Dinamització de la comunitat de marca. La marca ha de tenir un paper
no intrusiu en el dia a dia de la comunitat. L’aportació de continguts ha
de ser realitzada, bàsicament, pels usuaris registrats. Els continguts han de
facilitar el debat sobre els productes de la marca. L’empresa ha de saber
que els comentaris poden ser positius però també negatius per als interessos
comercials de la marca. La marca ha de programar accions puntuals de
dinamització que facin referència als productes o als serveis d’atenció que
reben. En cas que la marca disposi de botigues físiques, la dinamització
també ha de fer referència a aquests espais d’interrelació entre client i
marca. Les accions de dinamització no s’han de fer exclusivament a través
d’internet, sinó que s’han de conjugar amb accions presencials.
Una comunitat busca que la marca entri a formar part de la vida dels
clients i els consumidors.
Una comunitat de marca ha de transmetre una certa exclusivitat entre els clients
i consumidors que en formen part. El Nike+ Run Club, el club de corredors de la
marca esportiva Nike (goo.gl/MOlHnd), estableix una barrera d’accés en forma
de registre, tal com mostra la figura 2.13.
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Figu ra 2. 13 . Accés a la comunitat de corredors de la marca Nike

El desenvolupament d’una comunitat de marca és d’interès, perquè consolida la
relació dels consumidors i clients amb la marca. Una comunitat de marca permet
que els consumidors i els clients es vinculin amb la marca d’una manera més sòlida
i perdurable, formalitzant un punt de trobada fora del soroll de les xarxes socials.
Aquesta fidelització facilita una major implicació del consumidor amb la marca
i el consum dels seus productes. A més, una comunitat ajuda que els consumidors tinguin una actitud més positiva. Els clients i els consumidors esdevenen
còmplices i es poden convertir en ambaixadors de la marca.

Màrqueting a cercadors i mitjans socials
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Màrqueting al comerç electrònic i mesura de resultats

Introducció

El comerç electrònic és un canal de venda en creixement que presenta dues
característiques inèdites fins ara que estan transformant profundament els hàbits
de compra: la botiga sempre oberta i la ruptura de les barreres territorials que les
iniciatives comercials han tingut per raó de localització.
La venda en línia ha modificat els hàbits dels consumidors i cal conèixer les particularitats d’aquest nou canal per tenir-les en compte en el moment de dissenyar
les estratègies de màrqueting. La seguretat en les transaccions comercials ha estat
un dels factors determinants per al desenvolupament de la venda a la xarxa.
En l’apartat “Màrqueting al comerç electrònic” es veu com, en el comerç en
línia, la interacció de l’usuari amb el web és determinant per a la conversió. És
imprescindible oferir una bona experiència d’usuari i que el procés de compra
generi valor per al client. Junt amb els avantatges del comerç en línia, el
consumidor percep també una sèrie d’inconvenients que el pla de màrqueting ha
d’intentar compensar i convertir en oportunitats.
En l’apartat “Anàlisi de dades i mesura de resultats” es veu com un dels
avantatges del màrqueting digital és la mesura en temps real d’allò que succeeix
en els canals digitals. El registre de les dades i la posterior anàlisi dels resultats
obre la porta a modificar l’estratègia de màrqueting, si és el cas.
Els continguts d’aquesta unitat han de fer reflexionar l’alumne sobre la complexitat
de gestionar una iniciativa comercial a través de la xarxa, a causa de les nombroses
variables que hi intervenen i influeixen. Un escenari canviant no només tecnològicament que exigeix creativitat per aconseguir els objectius marcats.
Per assolir aquests objectius, també cal que llegiu els annexos, feu els exercicis i les
activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de l’assignatura,
ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:
1. Dissenya el pla de màrqueting digital al mercat en línia, definint solucions estratègiques mitjançant la implementació d’accions específiques de desenvolupament
de la marca comercial.
• Estableix les pautes que cal seguir per realitzar la publicitat i la promoció
en línia.
• Avalua els reptes del màrqueting electrònic: la confiança en els mitjans de
pagament, els problemes logístics i la seguretat.
• Porta a terme les tasques necessàries per gestionar i fidelitzar els clients a
través de la xarxa.
• Avalua l’impacte de les accions de màrqueting digital.
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1. Màrqueting al comerç electrònic

La compra de productes en línia és una realitat en el sector comercial i és una
opció de consum en creixement entre els consumidors per quatre motius bàsics:
• És el comerç que mai tanca les portes, obert les 24 hores del dia i els 365
dies de l’any.
• La compra es realitza des de qualsevol lloc on hi hagi una connexió a
internet.
• El consumidor veu multiplicada l’oferta comercial a la qual pot accedir pels
mètodes tradicionals de comerç.
• L’accés universal provoca una competència molt més intensa que beneficia
el consumidor en forma de preus més baixos, promocions de venda o
campanyes de fidelització, etc.
A part, el comerç electrònic pot suposar també altres avantatges afegits per al
consumidor, com ara:
• La comparativa de preus. En un procediment de compra a través d’internet, el consumidor pot comparar preus a les pàgines web. Això és més
complicat si es fa en una botiga física.
• El transport del producte. En cas de compra d’un producte voluminós,
la compra a través de la botiga virtual assegura el transport fins al lloc que
indica el comprador. La botiga física no sempre ofereix aquest servei, que
pot anar condicionat al pagament d’un suplement.
• Els productes fora de temporada. Les botigues físiques solen retirar de
l’estoc els productes que no són de temporada, que pertanyen a col·leccions
anteriors o que ja no tenen demanda. Les botigues virtuals poden continuar
oferint aquest tipus de producte.
Junt amb aquests avantatges, però, el consumidor percep també una sèrie d’inconvenients, com ara:
• La immediatesa en la disponibilitat del producte. La compra per internet
sempre implica una demora, més o menys llarga, per disposar del producte.
A més, encara que l’empresa asseguri l’arribada de la compra en un termini
determinat, l’hora d’entrega pot condicionar la seva disponibilitat.
• Les devolucions. En les compres per internet, accions com la devolució
d’un producte per una manca de conformitat o per un canvi de talla presenten
més complexitat que la mateixa acció feta en un botiga física.
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• L’assessorament directe. El consumidor que compra per internet és
autònom i no té a disposició un venedor qualificat que pugui resoldre dubtes
sobre el producte. No obstant això, la venda en línia pot posar a disposició
eines per resoldre aquesta mancança, com ara un telèfon directe, un xat o
les xarxes socials.
• L’accés a serveis complementaris. En les compres per internet, el
consumidor no té accés a certs serveis complementaris que una botiga física
pot programar com a política de fidelització, com ara un cicle de xerrades
o la presentació en exclusiva d’un producte.
Amb l’objectiu de captar i fidelitzar clients, el màrqueting en el comerç electrònic
ha d’aprofitar i potenciar aquests avantatges i minimitzar, en la mesura del possible,
aquests inconvenients.
Un pla de màrqueting ha de convertir en una oportunitat un factor
inicialment en contra.

1.1 El procés de compra en línia
Per poder oferir en línia el tracte personal, la seguretat i la fiabilitat que s’ofereix
a les botigues físiques cal un coneixement profund del client, que s’ha de situar al
centre de l’estratègia comercial, i del procés de compra que segueix.
El procés de compra en el comerç electrònic abraça des que el consumidor percep
que li manca alguna cosa fins que troba el producte adequat. Aquest procés de
decisió de compra o customer journey travessa cinc fases, i està influenciat tant
per elements interns (la personalitat, l’aprenentatge d’experiències de compra
anteriors, les motivacions personals...) com externs (la societat i la cultura o el
màrqueting mix de l’empresa). La figura 1.1 sintetitza les passes que realitza el
consumidor en un procés de compra:
• Reconeixement de la necessitat. El consumidor és conscient que li falta
alguna cosa i té el desig de satisfer aquesta carència. Tenir una necessitat
aboca a una insatisfacció, a un estat no ideal. Quan sorgeix una necessitat,
l’individu té una discrepància entre com està i com voldria estar, entre l’estat
real i l’estat desitjat. Aquesta necessitat pot ser genèrica (un producte) o
específica (una marca determinada).
• Recerca d’informació. El consumidor busca informació amb la finalitat
de satisfer la necessitat. Internet ha facilitat la cerca de dades i, per aquest
motiu, és necessari que l’usuari tingui facilitat per trobar l’empresa a la
xarxa. Per aquest motiu, és imprescindible que el web estigui ben posicionat
en els motors de cerca, sobretot a Google, i que el disseny de la pàgina sigui
l’adequat per a una navegació que porti, finalment, a la compra del producte.
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La recerca inclou fonts d’informació fora de línia (experiències de compra
anteriors, la publicitat exterior, els consells dels amics...) i en línia (quan
s’accedeix a internet i el màrqueting digital pren tot el protagonisme). En
aquesta fase les xarxes socials són una font d’informació significativa per
a molts consumidors i la previsió és que vagin agafant protagonisme en la
venda directa.
La principal característica del consumidor en línia és que té accés a molta
informació.
• Avaluació d’alternatives. Després de recollir la informació, el consumidor
l’analitza i avalua els productes que ha trobat. L’individu realitza un
judici. A internet és molt important que la presentació del producte
(fotografies, text que l’acompanya, idiomes utilitzats...) sigui molt acurada.
Els productes cars impliquen una reflexió més profunda que els barats, en
què és factible primer provar el producte i, després, fer-ne una avaluació.
La prova del producte, que en el comerç electrònic no és possible, pot fer
modificar una primera avaluació, tot i que l’impacte de l’avaluació inicial
és molt significatiu. La fase de l’avaluació d’alternatives finalitza en el
moment que el consumidor estableix uns nivells de preferència. És a dir,
fa un llistat en què ordena el que ha trobat segons un o diversos criteris,
com ara el preu, l’accessibilitat del producte, la marca...
• Compra, o no, del producte. Ordenats els productes a partir dels nivells
de preferència, el consumidor opta per l’alternativa que li agrada més. No
obstant això, també és possible que, finalment, el consumidor opti per
rebutjar la compra de totes les alternatives que ha trobat. En el comerç
electrònic, la manca de claredat en el preu que el client ha de pagar (despeses
addicionals), la manca de seguretat a l’hora de facilitar les dades personals
i financeres o en l’entrega del producte (termini de lliurament) són motius
perquè un consumidor abandoni un procediment de compra.

La compra a través d’internet ha de prioritzar la senzillesa d’ús per l’usuari
i el procediment ha de ser com més ràpid millor per no perdre l’oportunitat
de venda. L’experiència ha de ser positiva per al consumidor, perquè això
facilitarà la repetició de la compra.
• Comportament postcompra. Un procés de compra finalitza després de
l’adquisició i utilització d’un producte, que influeix en decisions posteriors
i en comentaris que pot realitzar el client en els canals digitals. Les
avaluacions es realitzen a partir d’unes expectatives inicials i són subjectives.
Per exemple, un consumidor pot tenir la percepció que ha realitzat una
bona compra o, al contrari, es pot sentir decebut perquè l’ús que en fa
no és l’esperat. Si està satisfet, la probabilitat que repeteixi augmenta
significativament. Els comportaments postcompra tenen una base racional,
però també hi entren en joc factors personals, de tipologia emocional,

Les eines per al
monitoratge de les xarxes
es tracten a la unitat
“Comunicació a la xarxa”
d’aquest mateix mòdul.
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que interpreten la compra d’una manera determinada. Els consumidors
comparteixen les seves experiències de compra i consum en grups virtuals.
Per això és important que l’estratègia de màrqueting digital indiqui la
realització d’un seguiment en totes aquelles comunitats virtuals en què
el producte o marca és citat pels usuaris. Les estratègies de fidelització
incideixen en el comportament postcompra.
F ig ura 1 . 1.

decisió de compra

Les fases del procés de

1.2 L’experiència d’usuari al web de comerç electrònic
Per poder oferir en línia el tracte personal, la seguretat i la fiabilitat que s’ofereix
a les botigues físiques cal un coneixement profund del consumidor i és essencial
que el consumidor passi a ser el centre de l’estratègia comercial.
En una botiga física, el venedor adapta la informació a les preguntes i a les
preferències del consumidor i li transmet només aquella que li és rellevant i que
el pot ajudar a la presa de decisions.
En el canal en línia, el consumidor també ha de poder accedir fàcilment a la
informació que li és rellevant i que el pot ajudar en la seva decisió. Si, per exemple,
deté la compra, ha de poder tornar fàcilment al punt on la va deixar i completar-la.

Per igualar l’experiència de compra dels establiments físics, les botigues en
línia han d’aconseguir vendre de la mateixa manera que el client vol comprar,
han d’oferir valor.
Els factors que influeixen a l’hora d’elegir una botiga en línia són, de major a
menor importància: el preu, aspectes relacionats amb l’enviament, la confiança,
el servei postvenda, les ofertes o productes i les facilitats prevenda.
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Quan es compra per internet, es busca que els enviaments siguin ràpids, que
s’entreguin el mateix dia de la compra si és possible i, a més a més, que es pugui
fer un seguiment de l’estat de la comanda.
El coneixement del client i del procés de compra o customer journey permet definir
una sèrie de qüestions a tenir en compte en el moment de gestionar una iniciativa
de comerç electrònic:
• El web ha d’estar ben posicionat en els cercadors. A fi que la botiga
virtual sigui trobada, és necessari un treball en posicionament natural (SEO)
i de pagament (SEM).
• Cal tenir presència als canals digitals. Aquesta presència genera visites
al web. Una tàctica vàlida és la generació de converses sobre els nostres
productes i serveis i la formació de comunitats a través de les xarxes socials
per provocar l’accés a la botiga virtual. La publicitat a les xarxes és una
altra tàctica. El blog serveix per a l’atracció de consumidors a partir de la
publicació de contingut que interessi el públic objectiu. El contingut ha de
ser d’utilitat i amb valor, i ha de descartar l’opció de la simple presentació
dels productes.
• El disseny del web ha de ser simple i la navegació intuïtiva. El disseny
del web ha de ser funcional, cal facilitar l’experiència de navegació del
consumidor i que aquesta sigui interpretada com a positiva. Per exemple,
la velocitat de càrrega ha de ser mínima, perquè té una relació directa
amb la continuació del procés de compra. El consumidor s’ha de sentir
còmode consultant l’assortiment. Els productes, i la informació gràfica
i textual que els acompanya, han de tenir un tractament prioritari perquè
afecta directament la decisió de compra. La disposició dels productes
per categories i la inclusió d’un motor de cerca són dues opcions que es
recomanen. L’analítica web ha de permetre, amb posterioritat, la millora
del disseny.
• Les fotografies han de tenir protagonisme. Com que el consumidor
no té el producte físic a disposició (per provar-lo, per exemple), cal
potenciar les fotografies dels productes a fi d’explicitar-ne la credibilitat i
afavorir la compra. Cal utilitzar fotografies de producte professionals, ben
il·luminades, amb un fons blanc o pla i que permetin consultar-lo des de
diferents perspectives.
• El text ha d’alimentar el desig de compra. El contingut textual ha de ser
breu i, alhora, incrementar l’interès pel producte.
• Cal utilitzar els idiomes locals. La utilització dels idiomes locals genera
proximitat. El mercat d’una botiga virtual és el món i, per aquest motiu,
hem de tenir en compte els idiomes del públic objectiu al qual ens adrecem
de manera prioritària.
• L’assistència a la compra es pot facilitar amb un xat. Un dels valors
afegits que pot tenir una botiga virtual és un xat en què el consumidor pugui
preguntar dubtes en el mateix moment del procediment de compra.
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• Les despeses addicionals han de ser clares. Els recàrrecs sobre el
preu final, per exemple les despeses d’enviament, han de ser explicitades
sense opció a confusió. En cas contrari, es genera desconfiança en els
consumidors.
• El pagament ha de ser segur. El pagament és el moment crític de la
compra per internet. El consumidor ha de percebre que no hi ha un risc
de frau en la compra i en la utilització de les dades personals i financeres.
En cas contrari, pot arribar a abandonar la pàgina. Un segell de qualitat
afavoreix que la percepció sigui positiva.
• L’entrega del producte és clau per a la fidelització. Aquesta fase de
la venda inclou com el producte és rebut pel consumidor (en un paquet
o envàs), l’estricte compliment del termini d’entrega (es recomana que el
client pugui fer un seguiment de l’enviament) i la claredat en la política de
devolució.
• Cal buscar l’opinió dels consumidors per introduir millores. La navegació pel web genera una experiència en el consumidor que interessa conèixer
per, si és el cas, introduir millores. El web ha de disposar d’eines per saber
què pensen els consumidors que han accedit al web i hi han navegat. Els
comentaris i les enquestes són dos exemples de mètodes per aconseguir
aquesta retroacció. En aquest sentit, també cal seguir els comentaris que
deixen els clients en els fòrums de debat i, si és necessari, intervenir-hi.
• El màrqueting per correu electrònic facilita la repetició de la compra.
Una iniciativa de comerç no cerca vendes puntuals, sinó fidelitzar consumidors que, periòdicament, vagin accedint a la botiga virtual.

1.3 Accions de màrqueting al web de comerç electrònic
Les accions de màrqueting al web de comerç electrònic sovint són similars a les
que es realitzen als establiments físics.
El gran avantatge del canal en línia és que permet millorar aquestes estratègies i
guanyar en eficiència. Els canals digitals permeten recopilar una gran quantitat
de dades amb relació al comportament dels clients. L’anàlisi d’aquestes dades fa
possible una segmentació molt més precisa que possibilita portar a terme accions
al màxim d’ajustades a les necessitats dels clients.

1.3.1 Venda associada
La venda associada (en anglès, cross selling) és una tècnica que consisteix a vendre
uns productes juntament amb d’altres de complementaris o serveis addicionals.
Aquesta tècnica s’utilitza també en els canals de venda tradicionals (per exemple,
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quan s’exposen aperitius en els mateixos lineals que els vermuts), però la seva
creixent utilització ha arribat gràcies al desenvolupament del comerç electrònic i
a la gran quantitat d’informació sobre clients.
La venda associada pot ser una iniciativa dels productors o bé dels distribuïdors i
empreses que comercialitzen serveis a fi d’optimitzar les campanyes comercials i
incrementar les vendes. Des del punt de vista de la distribució, la venda associada
proporciona:
• Un increment del volum de les vendes.
• La fidelització dels clients en satisfer alhora diferents necessitats.
• La visualització de l’assortiment menys popular entre els consumidors (amb
vendes marginals).
• La promoció de productes o marques noves desconegudes pels consumidors.
Aquesta tècnica demana conèixer molt bé els hàbits de consum i compra del
públic objectiu, perquè aquest relacioni els productes i s’afavoreixi així la compra
conjunta. La venda associada necessita saber les necessitats del consumidor per
satisfer-les amb productes que, inicialment, no es plantejava comprar.
La venda associada, o cross selling, cerca incrementar les vendes i que la
marca guanyi notorietat amb la sinergia.
Exemple de venda associada

Fixeu-vos en aquest cas de la distribuïdora francesa d’articles tecnològics Pixmania
(www.pixmania.es). La recerca i selecció d’una tauleta porta al resultat que es mostra a la
imatge. Com s’aprecia, la distribuïdora mostra al consumidor les característiques bàsiques
del producte que vol adquirir i, a més, sota l’epígraf “productes relacionats” mostra altres
referències que li poden interessar, d’esquerra a dreta: un monitor, un ordinador portàtil, un
altre model de tauleta i una impressora.

La venda associada pot utilitzar una tècnica complementària, com ara una
campanya publicitària o una promoció de vendes, com a mètode de captació,
per ser més efectiva entre el públic objectiu.
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Exemple de mètode de captació: els serveis complementaris
L’Hotel Fenals Garden, de Lloret de Mar, (www.fenalsgarden.com) té com un dels públics
objectiu els esportistes que practiquen alguna disciplina en bicicleta. Entre d’altres, ofereix,
com a serveis complementaris a l’hotel, rutes guiades per a grups o individuals, venda de
begudes i productes energètics, sauna i jacuzzi, servei de massatges, servei de bugaderia
per a l’equipació esportiva i trasllat a i des de l’aeroport. Tots aquests serveis tenen un cost
addicional i serveixen per satisfer les necessitats dels ciclistes de carretera, de muntanya o
triatló. Vegeu les característiques completes del servei a: goo.gl/YsgTMo.

En el comerç electrònic, les recomanacions de productes per aconseguir una venda
associada es poden utilitzar de diverses maneres:
• Per promocionar productes complementaris.
• Per ajudar els usuaris a descobrir noves marques i productes alternatius.
• Per suggerir als compradors productes de tendència o de major venda.
• Per augmentar la visibilitat de productes de temporada.
Per establir les recomanacions s’utilitzen algoritmes basats en el comportament,
la intenció de compra i les compres passades que permeten oferir a cada client els
productes que li poden resultar més rellevants.
Aquests algoritmes permeten, per exemple, evitar les recomanacions de productes
ja comprats anteriorment o que ja siguin a la cistella i també permeten establir
regles en funció de les diferents variables que entren en joc, com ara el preu, la
marca, la categoria, la novetat, etc. Permeten, per exemple, aplicar la tècnica
coneguda com a up-selling i limitar les recomanacions a productes similars de
gamma superior que assegurin un increment dels marges.
Les recomanacions de compra poden aparèixer en les diferents fases del procés de
compra i perquè siguin efectives cal que millorin aquest procés. Convé utilitzar
imatges de productes atractives, preus anteriors ratllats, valoracions d’altres
usuaris, botons de vista ràpida o enllaços per afegir articles directament a la
cistella.
Les recomanacions de producte han de millorar el procés de compra.
Exemples de possibles recomanacions, segons la pàgina del web
• Pàgina d’inici: els més venuts, tendències, novetats, productes visitats, rebaixes
• Pàgina del carret: altres persones van comprar això, peces per completar el conjunt,
productes relacionats, els més venuts
• Pàgina de cerca interna: productes visitats, els més venuts, els més vistos, tendències,
novetats
• Pàgina de cerca sense resultats: productes relacionats disponibles
• Pàgina de producte: peces per completar el conjunt, altres clients també van comprar,
productes vistos, productes relacionats, productes similars, els més venuts d’aquesta
categoria
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1.3.2 Preus dinàmics
Una de les característiques del comerç electrònic és que el client pot accedir amb
molta facilitat als preus de la competència i sol fer una comparativa de preus abans
de la compra.
El consumidor busca a internet preus més baixos respecte als de la botiga
física.
La tecnologia actual fa possible establir preus variables, que s’adaptin a l’evolució
del mercat, i maximitzar així el benefici del comerç electrònic. Si els preus massa
cars es redueixen i els massa barats s’encareixen, s’obtenen preus competitius que
incrementen la rendibilitat del negoci.
Els preus dinàmics són preus que varien en funció de l’oferta i la demanda.
Es tracta d’una tècnica molt utilitzada, per exemple, en el sector de les reserves de
vols, en el qual el preu fluctua en funció de l’antelació de la reserva i dels seients
disponibles. Amazon també utilitza aquesta tècnica per calcular el preu òptim de
venda dels productes més populars.
Els principals factors que intervenen en el càlcul dels preus dinàmics són l’interès
dels clients pel producte i els preus del producte entre els competidors. Per
conèixer aquests preus i, a continuació, calcular els preus idonis, s’utilitzen
aplicacions informàtiques que permeten rastrejar els preus de la competència i
que calculen els preus òptims mitjançant un algoritme.
Els preus dinàmics asseguren que els preus són els adequats per al mercat, ni massa
cars ni massa barats, i permeten aprofitar les oportunitats que puguin sorgir, per
exemple un esgotament de l’estoc per part de la competència.
Depenent de la política de preus de l’empresa, es poden aplicar diverses estratègies:
• Estratègia baixista: mentre el marge de benefici ho permeti, es fixen els
preus lleugerament per sota del competidor més barat. Aquesta estratègia
pot resultar perjudicial a llarg termini perquè es redueix el marge de benefici
i, si la demanda no és l’esperada, els ingressos disminuiran.
• Estratègia alcista: se cerca incrementar al màxim el benefici en cada
venda en detriment del nombre total de vendes. Per aplicar aquesta política
cal tenir una posició privilegiada al mercat (per marca, per publicitat, per
qualitat, etc.) que permeti vendre per sobre dels competidors sense perdre
excessiva quota de mercat.
• Estratègia baixista o alcista segons el competidor i la categoria: és una
de les polítiques més utilitzades. Segons la rellevància del competidor i la
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posició de l’empresa a mercat per a una determinada categoria, s’opta per
vendre per sobre o per sota dels preus. Aquesta estratègia permet controlar
els beneficis sense perdre de vista els principals competidors.

1.3.3 Promocions
Com als establiments físics, les promocions d’una botiga en línia poden ser de
diferents tipus:
• Promocions per producte: apliquen un descompte per la compra d’un
determinat producte o productes que pertanyin a una família en concret.
L’import a descomptar pot ser una quantitat fixa o un percentatge del preu
del producte.
• Promocions per comanda: apliquen un descompte independentment dels
productes adquirits.
• Promocions especials: del tipus 2x1, 3x2... Cal assegurar-se que la
plataforma de comerç electrònic pot gestionar-les de forma adequada.
• Promocions amb codis de descompte: s’activen només si els usuaris
coneixen la contrasenya, permeten fer promocions selectives i de caràcter
exclussiu.
• Promoció de despeses d’enviament gratuïtes: pot ajudar força a incrementar el nombre de vendes ja que les despeses d’enviament incrementen
considerablement el preu del producte i són un dels principals motius pels
quals s’abandona una compra.
Les promocions de despeses d’enviament gratuïtes són molt ben valorades
pels clients.
A part de les campanyes habituals, com ara la de Nadal o les de rebaixes, en
el comerç electrònic el Black Friday i el Cyber Monday són dues campanyes
especialment importants. En els dos casos es tracta de campanyes importades
dels Estats Units que tenen lloc just abans que comencin les compres de Nadal:
• Black Friday: té lloc l’endemà del Dia d’acció de gràcies, Thanks Giving
Day, que se celebra el quart dijous de novembre. El terme “negre” fa
referència als comptes dels comerços que passen de números vermells
(pèrdues) a números negres (superàvit), gràcies al gran volum de vendes
d’aquest dia.
• Cyber Monday: té lloc el primer dilluns després del Dia d’acció de gràcies
i sorgeix per fomentar la compra en línia després d’aquesta celebració.
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En l’àmbit internacional, cal esmentar també la rellevància que ha adquirit a la
Xina el Singles Day o dia dels solters que té lloc l’11 de novembre. S’ha triat
aquest dia perquè la data inclou només el número 1 (11/11), símbol del solter.
Tal com podeu veure a la taula 1.1, les grans empreses de distribució van utilitzar
els canals de venda física i venda virtual per realitzar promocions a propòsit de la
celebració del Black Friday.
Tau l a 1 .1 . Promocions de venda de distribuïdores a l’Estat espanyol
Distribuïdora

Promoció de vendes

Delimitació
temporal

Amazon

Més de 10.000 productes amb descomptes fins al 40%
(virtual)

14-28 de novembre

Carrefour

Descomptes entre el 20 i el 50% en determinats articles
comprats en botiga física i internet

24-27 de novembre

Inditex

Descomptes del 20% en algunes marques en botiga física i
virtual

25 de novembre

FNAC

Descomptes fins a un 60% en productes tecnològics i
editorials de la botiga virtual

21-27 de novembre

Media Markt

Ofertes a la botiga virtual

23-27 de novembre

Font: Expansión (21 de novembre de 2016)

1.4 Seguretat en la compra en línia
Tot i que el nombre d’usuaris del comerç electrònic creix, la compra per internet
encara genera desconfiança entre els consumidors per quatre motius:
• La garantia de protecció de les dades personals del consumidor en el
moment de fer la compra.
• La possibilitat que les dades de la targeta amb què es realitza l’adquisició
d’un producte siguin robades i, posteriorment, se’n pugui fer una utilització
fraudulenta.
• El risc que un consumidor rebi a domicili un producte que no ha sol·licitat
o defectuós, i que els procediments per a la devolució siguin complexos.
• El fet de comprar un producte i no rebre’l.
L’OCU realitza, juntament amb Google, unes recomanacions adreçades als consumidors (veieu: www.ocu.org/viveinternetseguro/) amb relació als webs de comerç
electrònic que poden servir de guia a l’hora de valorar quins elements ajuden a
donar confiança als clients.
Compra segura
L’OCU considera que els factors a tenir en compte per a un compra segura són:

La moda del //Black Friday//
Podeu llegir l’article ”Internet
abraza el Black Friday: las
mejores ofertas online”, publicat
al diari Expansión, a:
goo.gl/DqjW2M.
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• Pàgina cuidada. És l’aparença del web en què es realitza la compra. Els continguts
desorganitzats i les faltes d’ortografia poden ser símptoma de poca seguretat en l’adquisició
d’un producte.
• Segell de Confianza Online. És un distintiu que atorga Confianza Online, una associació
creada per Autocontrol i Adigital el 2003. La presència del segell al web és un aval que
l’empresa està complint amb un sistema d’autoregulació en el comerç electrònic. Autocontrol
és l’Associació per a l’Autoregulació de la Comunicació Comercial (www.autocontrol.es) i
Adigital és l’Associació Espanyola d’Economia Digital (www.adigital.org).
• Contacte amb l’empresa. El fet que la forma de contactar amb l’empresa figuri al web de
manera explícita i clara és interpretable com que l’empresa vetlla per l’atenció al client i el
compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació.
• Accés directe al web. L’OCU recomana accedir directament al web mitjançant la URL i
descartar altres accessos que, com a filtre, demanen dades personals o una contrasenya.
• El cadenat verd. Un cadenat verd en la direcció de la pàgina web significa que la identitat ha
estat verificada i la compra és segura.
• El protocol SSL (https). Aquest protocol reforça la seguretat en les transaccions comercials.
Sobretot, és convenient en els webs si en la compra s’utilitza una xarxa de wifi pública.

Cal implantar les mesures de seguretat necessàries per aconseguir que els clients
confiïn en l’empresa. La confiança és essencial per fer negocis.
A part de generar confiança, prendre mesures de seguretat també és un element
diferenciador. La percepció que el sistema és segur i fiable afavoreix la imatge de
l’empresa, n’augmenta la reputació i fa que la marca sigui més coneguda.
Si l’empresa demostra que té un compromís amb la seguretat genera
confiança.
L’empresa també pot generar confiança entre els usuaris mostrant al web indicadors, enquestes i opinions favorables de compradors sobre el procediment de
compra, el producte rebut i la forma de pagament.
Exemple de potenciació de la confiança
La confiança és un valor molt important en la compra de productes a través d’internet.
L’enginyer industrial Albert Buira ha dissenyat una plataforma, que rep el nom de Tripacto,
que té la finalitat de garantir la seguretat en la compravenda de productes de segona mà
realitzada a nivell particular a través de l’aplicació Wallapop. Tripacto realitza la funció de
dipòsit de garantia, on els diners queden emmagatzemats fins que el comprador dona el
vistiplau al producte. La plataforma té una entesa amb una empresa de missatgeria, que
realitza l’enviament.
Trobareu més informació a l’article “Una assegurança contra els fraus a Wallapop”, publicat
al diari Ara: goo.gl/RhRHpC.

1.4.1 Protecció de les dades personals
Els usuaris estan cada cop més preocupats per les qüestions relacionades amb la
privacitat de les seves dades i són més crítics amb l’ús que se’n fa.
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Tal com exigeix la legislació vigent, cal que el client conegui com es protegeixen
les seves dades personals i com es garanteixen els seus drets. Així, si el que es vol
és reforçar la seva confiança, és important que la informació referida a l’avís legal,
la política de galetes i les condicions de contractació sigui clara i de fàcil accés.
Sovint, però, la implantació de mesures per a la protecció de l’usuari implica
una dificultat afegida en la navegació pel web, atès que, depenent dels casos,
suposa llegir informació addicional, donar el consentiment o omplir alguna mena
de registre.
Així, abans d’aplicar qualsevol mesura, cal fer-ne una valoració acurada i
assegurar-se que, des del punt de vista del client, els avantatges obtinguts compensin els possibles inconvenients i, des del punt de vista de l’empresa, no suposin un
cost excessiu.
La recollida de les dades del client és, precisament, un dels moments crítics del
procés de compra que en pot motivar l’abandonament. Una de les opcions que té
l’empresa per ajudar a reduir aquest abandonament és permetre la compra com a
convidat, és a dir sense registre.
Si s’elimina el registre, el client ha d’incorporar menys informació, el procés és
més ràpid i s’eliminen també les possibles reticències que pugui tenir a l’hora de
facilitar informació que no és estrictament necessària per a la compra.
Des del punt de vista de l’empresa, però, aquesta decisió suposa renunciar a obtenir
les dades del client per poder-s’hi adreçar més endavant i perdre així la possibilitat
de fidelitzar-lo.
Així doncs, és probable que la millor opció passi per solucions intermèdies com
ara permetre la compra com a convidats als clients nous i donar després l’opció de
registrar-se oferint a canvi algun benefici per al client. En qualsevol cas, dependrà
de les característiques de cada negoci i sovint l’única forma de decidir-ho és
provant les diferents opcions i analitzant-ne els resultats.
Malgrat que el consumidor va guanyant consciència de la importància de controlar
les seves dades personals, encara és necessari sensibilitzar sobre algunes pràctiques. Per exemple, molta informació que es facilita, resultat de la navegació a la
xarxa, permet crear perfils que tenen un major potencial de venda. Una qüestió
significativa és la venda de dades personals, perquè la informació que recull una
empresa pot no ser vàlida per a ella, però sí per a una altra.
Exemple d’intercanvi de dades personals entre xarxes socials
La xarxa social WhatsApp va canviar la política de privacitat i va incorporar la possibilitat de
compartir els números de telèfon i altres dades, com ara la ubicació o els hàbits d’utilització
de l’aplicació, amb Facebook, que és, precisament, la nova propietària de l’aplicació de
missatgeria instantània.
Alhora, deixa la porta oberta que aquestes dades també siguin utilitzades per altres
aplicacions que són propietat de Facebook, com ara Instagram. No obstant això, i també
per qüestions de privacitat, les dades personals (per exemple, el nom i la fotografia de perfil)
no formen part d’aquest transvasament d’informació. Un dels motius és millorar l’efectivitat
dels anuncis que es mostren a les xarxes socials de Facebook i les seves empreses.
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WhatsApp no té encara publicitat, però podria vendre’s a grans empreses com a canal de
comunicació directa amb els clients dels seus productes.
Podeu llegir l’article “WhatsApp compartirà el teu número de telèfon amb Facebook”,
publicat al diari Ara, a: goo.gl/ZD0QZA.

1.4.2 Segells de qualitat
Una forma de generar confiança és adherir-se a segells de qualitat. Els segells
són distintius que atorguen algunes organitzacions a partir de declaracions de
bones pràctiques, opinions dels clients, auditories o certificacions d’autoritats
independents.

Una part significativa dels clients de comerç electrònic atribueixen un gran
valor al fet que una botiga virtual tingui un segell de qualitat en el moment
de realitzar la transacció comercial.
Per aconseguir el segell de qualitat, l’empresa ha de passar una auditoria o
avaluació per demostrar que garanteix la seguretat en la compra i que compleix
amb les exigències legals en matèria de privacitat i protecció dels consumidors.
Alguns dels segells més coneguts són els següents:
• Confianza Online (www.confianzaonline.es): Sistema d’autoregulació
integral espanyol per al comerç electrònic amb consumidors i publicitat
interactiva. És d’àmbit internacional i el promou Confianza Online, que
és una associació sense ànim de lucre, integrada per l’Associació per a
l’Autoregulació de la Comunicació Comercial (Autocontrol), l’Associació
Espanyola de l’Economia Digial (Adigital) i l’entitat pública empresarial
Red.es, adscrita al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.
• AENOR eComercio (www.aenor.es): estableix principis i pràctiques de
gestió per a entitats que desenvolupin una activitat comercial a través
d’Internet. És d’àmbit nacional i el promou AENOR, que és una associació
sense ànim de lucre.
• eValor (www.evalor.es): Segell de qualitat per a botigues en línia que a més
inclou les opinions dels seus compradors. És d’àmbit nacional i el promotor
és una entitat privada.
• iCERT (www.icert.es): Certificació per a botigues en línia amb sistema
de reputació basat en opinions de compradors. És d’àmbit nacional i el
promotor és una entitat privada.
• Trusted Shops (www.trustedshops.es): Certificació d’aspectes jurídics i
d’atenció al client per a botigues en línia. Inclou una garantia per a
compradors i un sistema de reputació opcional. És d’àmbit europeu i el
promotor és una entitat privada.
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1.4.3 Mitjans de pagament: diversitat i seguretat
De la mateixa manera que en una botiga física el client disposa de diferents formes
d’efectuar el pagament, a les compres en línia cal assegurar-se d’oferir també
aquesta diversitat. La idea és que com més sistemes de pagament hi hagi, més
llibertat té el client d’escollir el que més li agradi o el que li és més còmode per
realitzar el pagament.
D’altra banda, cal considerar també la seguretat que ofereix cadascun dels mitjans.
Tot i que cada vegada és menys freqüent, el pagament en línia a través d’un web
encara genera una certa desconfiança en pensar si les dades personals i bancàries
estan segures al moment de fer una compra.
Així doncs, tal com diu el professor Óscar Rodrigo González:
“Convé estudiar amb tot detall la forma com es cobrarà al client i, sobretot, garantir en
tot moment la seguretat del procés. Les polítiques de seguretat i de confidencialitat de
les dades i transaccions dels clients han de ser clares per a tothom (clients i venedors) i
per descomptat han de ser sempre coherents. És convenient oferir diverses possibilitats
de pagament als clients perquè decideixin quina prefereixen, encara que impliqui estar
preparat per atendre totes aquestes formes.”
Óscar Rodrigo González (2014). Comercio electrónico 2.0 (pàg. 159).

En els últims anys les formes de pagament preferides per l’usuari, tant pel que
fa a la seguretat com pel que fa a la comoditat, són les targetes de crèdit/dèbit i
PayPal. Un fet a destacar és que el pagament contra reemborsament va disminuint
de forma continuada, fet que posa de manifest que el comprador confia cada vegada
més en el comerç electrònic, i que a mesura que augmenten les compres a través
del mòbil, augmenten també els pagaments que es fan directament amb aquest
dispositiu.
Exemple de diverses modalitats de pagament
Pirinat és la marca comercial d’una empresa familiar de Campdevànol (Ripollès) que
gestiona una botiga que ven carn ecològica directament al consumidor. La comanda es
pot realitzar a través del web o del telèfon. El pagament es fa amb una targeta de crèdit o
de dèbit. L’import es carrega després que la comanda hagi estat entregada. En canvi, una
iniciativa semblant, de Mas Les Coromines, també de Campdevànol, ofereix, com a opcions
de pagament, el pagament al comptat (es paga en el moment de rebre la comanda), la
targeta (a través de Servired), la transferència bancària i PayPal.
Consulteu les iniciatives de comerç electrònic de Pirinat (www.pirinat.cat) i de Mas Les
Coromines (www.vedellaecologicadelripolles.cat).

El pagament amb targetes en línia l’usuari incorpora les dades de pagament
directament al TPV virtual, en un entorn segur. Aquestes dades no són conegudes
pel venedor en cap moment, sinó que tot el procés es realitza als servidors segurs
del banc.
El processament estàndard de les dades en mode SSL ha evolucionat i ha donat
lloc al sistema 3D Secure. En el mode 3D Secure es garanteix que el client
que utilitza un número de targeta n’és realment el titular i, en cas de frau, qui
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l’assumeix és el banc emissor de la targeta. En el mode SSL, en canvi, aquesta
garantia no hi és i són les empreses les que han d’assumir el risc que les dades de
la targeta hagin estat robades.
Quant a la conversió, cal tenir en compte que, com que el procés d’autenticació
pot ocasionar incidències afegides, el mode 3D Secure sol provocar més abandonaments de la compra que el mode SSL.
Des del punt de vista del client, una altra opció per millorar la seguretat és
la utilització de targetes de prepagament perquè, en cas d’alguna incidència,
només es poden arribar a perdre els diners que hi ha carregats.
Moneders electrònics
Les targetes regal que ofereixen
alguns establiments i que estan
carregades amb una quantitat
determinada de diners que
l’usuari utilitza per comprar
també són una adaptació de la
targeta moneder.

Les targetes de prepagament no tenen un compte bancari associat ni una línia de
crèdit vinculada i, abans d’utilitzar-les, l’usuari les ha de carregar, des d’un web
o des d’una aplicació. L’usuari només pot utilitzar els diners que té a la targeta,
però la pot utilitzar en comerços en línia i fora de línia, evitant així el risc de
pèrdua o robatori de diners. Les targetes prepagament també es poden utilitzar per
pagar des del mòbil i, a més, es poden associar a campanyes de fidelització. La
seva precursora va ser la targeta moneder, actualment en desús per la proliferació
d’alternatives.
Exemple d’evolució de les targetes regal
La cadena de roba esportiva Decathlon ofereix la possibilitat de regalar una targeta regal
a través del web (tarjeta-regalo.decathlon.es). La cadena dona l’opció de personalitzar-la
(indicar els diners bescanviables per productes, el motiu, el dia i l’hora d’entrega; inclourehi fotografies...) i escollir la manera com el beneficiari rebrà la targeta: a través del correu
electrònic o en mà, cosa que implica que la persona que la regala ha d’imprimir-la. La
targeta es pot utilitzar per comprar entre tot l’assortiment de tots els establiments físics de
la cadena a Europa i al web (www.decathlon.es). Decathlon permet guardar la targeta regal
a la seva app (a App Store i Google Play) i per utilitzar-la tant als establiments físics com a
la botiga virtual.

Les empreses de pagaments electrònics també permeten fer compres amb targeta a
internet de forma segura, i tampoc comparteixen les dades financeres dels usuaris
amb els comerços. La més coneguda és Paypal, però n’hi ha moltes d’altres, com
ara Amazon payments, que és l’empresa de pagaments per internet d’Amazon, i
les aplicacions per a pagaments des del mòbil dels diferents bancs i operadors que
ofereixen moneders digitals, com ara BBVA Wallet, Caixa-Bank Pay, Santander
Wallet o Sabadell Wallet.
Amazon payments
Amazon payments (pay.amazon.com/es) és l’empresa de pagaments per internet
d’Amazon. Amazon ha estat capaç de desenvolupar un sistema de transacció electrònica
que no ha produït ni grans errors ni errors massius en el pagament, cosa que ha provocat
que la marca quedi associada al concepte de seguretat.

A banda, les recomanacions que es poden fer arribar al client per garantir un
pagament segur són que utilitzi un dispositiu conegut, que sigui segur, amb
antivirus i programari actualitzat i que utilitzi una connexió segura i, per tant, eviti
les xarxes wifi públiques, perquè poden captar les dades.
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1.5 Confiança en la logística
En el comerç en línia la confiança de rebre el producte segons les condicions que
s’han establert entre venedor i comprador és fonamental. El pla de màrqueting
digital ha de tenir en compte la logística com un element diferenciador respecte
de la competència. L’existència d’incidències en la compra en línia afavoreix
la insatisfacció dels consumidors i, de retruc, afecta la imatge de la empresa.
La pèrdua de clients i el descens de les vendes són les dues conseqüències més
immediates d’una gestió incorrecta del final del servei.
La logística és un aspecte clau per evitar la fuga cap a iniciatives comercials
semblants, és a dir, per a la fidelització del consumidor que compra en una botiga
virtual.
Des del punt de venda, els elements a controlar són:
• L’envàs i l’embalatge del paquet. Ambdós elements han de reforçar la
imatge de l’empresa.
• El termini de l’entrega. L’empresa es compromet, en el moment de la
venda, a fer arribar la compra al consumidor en un període determinat.
Aquest compromís s’ha de complir de manera escrupolosa a fi de no generar
desencisos. La tendència de les grans empreses, com ara Amazon, és
reduir el temps d’entrega com a avantatge respecte a la competència. Una
entrega fora de termini provoca malestar en el consumidor. Actualment,
el consumidor sovint espera poder fer un seguiment en temps real de la
comanda.
• La garantia de rebre el producte en condicions òptimes. L’empresa ha
de garantir que el consumidor rebi el producte adquirit en les condicions
adequades d’utilització. El cas contrari aboca a trencar les expectatives
creades sobre el producte que s’ha comprat i sobre com l’empresa gestiona
l’enviament de productes.
• La política de devolució. La botiga virtual ha d’explicar clarament la
manera en què els consumidors poden retornar els productes defectuosos,
deteriorats o que han de ser canviats (logística inversa).
• L’atenció al client. L’empresa ha de mostrar, de forma destacada a la
botiga virtual, els canals d’atenció al client en cas que el consumidor desitgi
ampliar informació i/o resoldre incidències.

1.5.1 Terminis i formes de lliurament
L’enviament és un dels factors més importants a l’hora de triar entre una botiga
en línia o una altra i els terminis de lliurament són determinants.

Llegiu la notícia “El
comercio electrónico lleva
al sector logístico de
transporte al límite” sobre
els canvis en la distribució,
a la secció “Annexos”
d’aquest apartat.

Vegeu el reportatge
“Vendre més i més ràpid”
sobre els reptes de la
logística en el comerç
electrònic a la secció
“Annexos”.
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La tendència és que aquests terminis siguin cada cop més curts i amb més valor
afegit, com ara que les entregues siguin flexibles i programades i que se’n pugui
fer el tracking en tot moment. L’entrega immediata va guanyant importància i
els clients comencen a estar disposats a assumir un cost addicional a canvi de la
garantia d’un bon servei.
Quant a les formes de lliurament, el comerç electrònic pot enviar la compra al
client al seu domicili, li pot donar l’opció de recollir els productes a la botiga
física i també li pot facilitar diversos punts de recollida, on el client pugui recollir
la compra.
Per tal de donar un millor servei al consumidor, es recomana que el pla de
màrqueting digital consideri la inclusió de diversos punts de recollida. La
flexibilitat que aporta dona seguretat als clients i repercuteix positivament en les
vendes. A part, és una opció menys costosa que el lliurament a domicili perquè no
suposa enviaments personalitzats i s’eviten, per exemple, els segons lliuraments.
Exemple d’adaptació del model de negoci a les necessitats del consumidor
Correus diversifica el model de negoci amb unes màquines automàtiques de lliurament. La
diversificació del model de negoci de Correus, fins fa pocs anys centrat en l’enviament de
cartes i paquets postals, ha provocat el desenvolupament d’unes màquines automàtiques
de lliurament de paquets anomenades Homepaq i Citypaq. Aquestes bústies, més grans
que les convencionals, s’instal·len en grans comunitats de veïns i en espais públics, com
ara estacions de tren i gasolineres. L’estratègia desenvolupada per Correus està orientada
a les petites i mitjanes empreses, perquè una de les dificultats que tenen les botigues
virtuals és ajustar el lliurament de la compra als horaris dels consumidors.
Per a més informació, podeu llegir: Correos: “Estamos creando el grupo postal del futuro”,
a: goo.gl/NnMxo8.

1.5.2 Despeses d’enviament
Les despeses d’enviament són un dels principals motius d’abandonament del
carret i és per això que la política de despeses d’enviament és una peça clau
en l’estratègia de comerç electrònic, perquè afecta directament l’experiència de
compra i el seu impacte en les vendes i en la rendibilitat del negoci en línia és
notable.
És molt important que la política de despeses d’enviament sigui clara i transparent
per a l’usuari al llarg de l’experiència de compra. No n’hi ha prou amb incloure-la
a les condicions generals. Si no hi ha costos ocults, es genera més confiança i la
taxa d’abandonament del carret disminueix.
Algunes de les accions que es poden portar terme per intentar reduir al màxim els
abandonaments del carret provocats per les despeses d’enviament són:
• Informar d’aquest cost a la mateixa pàgina d’inici, de forma que el client
ja ho pugui tenir present fins i tot abans de començar la compra i no ho
percebi com una despesa inesperada.
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• Oferir la recollida a la botiga com una opció més, per tal que el client es
pugui estalviar les despeses d’enviament.
• Oferir diverses modalitats de lliurament, de forma que el client pugui
escollir una opció més econòmica a canvi d’esperar més o bé d’anar a buscar
la comanda en un punt de recollida.
• Establir una quota anual que inclogui les despeses d’enviament de totes
les comandes que es facin. Aquesta és una opció que utilitzen els grans
e-commerce com ara Amazon. El client realitza un únic pagament anual i
durant aquest període no ha de pagar despeses d’enviament.
• Assumir part de les despeses d’enviament des de l’empresa. Normalment
les despeses d’enviament de l’empresa de transport es carreguen al 100%
al client. Una política que pot seguir l’empresa, sempre que els marges
ho permetin, és fer-se càrrec d’un percentatge d’aquests costos i reduir,
d’aquesta manera, el preu del producte.
• Oferir despeses d’enviament gratuïtes a la primera compra per crear
confiança. La confiança és un dels factors que més valoren els clients a
l’hora de realitzar una compra i, si dubten entre fer la compra en una botiga
nova o bé en una on ja són clients, el fet d’oferir les despeses d’enviament
gratuïtes a la primera compra pot ajudar a decantar la balança i aconseguir
la conversió.
• Oferir despeses d’enviament gratuïtes a partir d’un cert import. El
client ha de saber en tot moment quina és la quantitat a partir de la qual les
despeses d’enviament li surten gratis i, a més a més, el carret li ha d’indicar
la quantitat que li falta per tal d’aconseguir-ho.
L’estratègia més habitual i que solen utilitzar la majoria de botigues en línia és la
d’oferir l’enviament gratuït a partir d’un llindar mínim de comanda. L’enviament
gratuït és un argument de venda molt ben valorat pel client.
El llindar a partir del qual les empreses ofereixen les despeses d’enviament
gratuïtes està relacionat, forçosament i en primer lloc, amb el cost dels enviaments
i amb el marge que deixa la venda dels productes per cobrir aquestes despeses.
A partir d’aquí, el més habitual és calcular aquest import amb relació al tiquet
mitjà. Es tracta que l’al·licient de les despeses d’enviament gratuïtes serveixi per
empènyer el client a gastar una mica més per aconseguir-les, comprant productes
que no havia previst inicialment. Així, en posar un llindar, el tiquet mitjà de
compra augmenta i fomenta la venda associada (cross selling).
Es tracta que l’import a partir del qual les despeses són gratuïtes estigui per sobre
del tiquet mitjà però no excessivament lluny d’aquest import, de forma que el
client pugui considerar raonable realitzar una despesa addicional a la botiga, a
canvi d’estalviar-se les despeses d’enviament.
Cal observar què fa la competència i, basant-se en això, anar provant diferents
alternatives (llançant promocions amb data d’inici i final), amb l’objectiu de trobar
una política de despeses d’enviament sostenible que retorni la màxima conversió.
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1.5.3 Política de devolució
El fet de no poder veure, tocar o provar el producte abans de comprar-lo és una
de les característiques del comerç electrònic que pot generar inseguretat en els
consumidors.
La política de devolució ha de garantir als clients que, en cas de trobarse amb qualsevol problema, podran tornar el producte amb facilitat, sense
problemes ni costos afegits.
En les botigues físiques, a part que el client ja ha pogut veure, tocar o provar el
producte, el procés de devolució és un procés senzill i habitual. El client es pot
acostar a la botiga en qualsevol moment i demanar que li canviïn o que li arreglin
el producte.
Així, si es vol millorar l’experiència del client en la compra en línia, cal preveure
polítiques de devolució efectives que garanteixin la seguretat i la comoditat a les
quals el client ja està acostumat a les botigues físiques.
Les devolucions poden estar motivades per diferents causes, però bàsicament cal
distingir entre les originades per l’exercici del dret de desistiment i les provocades
per una manca de conformitat:
• Exercici del dret de desistiment: el client compra un determinat article
i, quan el rep decideix no quedar-se’l i el torna, ja sigui perquè l’article no
respon a les expectatives creades, perquè la talla no és correcta, etc. El client
disposa de 14 dies naturals des de la recepció per exercir aquest dret sense
haver de justificar la causa de la devolució. El client té dret al reintegrament
de les quantitats abonades, incloses les despeses d’enviament inicials, però
pot haver d’assumir les despeses de devolució. Els articles s’han de retornar
amb els embalatges originals.
• Manca de conformitat: pot ser provocada per un error de la botiga en la
preparació de la comanda o per un defecte del producte.
– Errors en la preparació de comandes: en preparar els enviaments
es poden cometre errors de picking i el client pot acabar rebent algun
producte que no ha demanat. En aquest cas, la botiga en línia ha de
recollir l’article enviat per error i tornar a enviar el producte correcte,
com més aviat millor, sense cap cost addicional per al client.
– Productes defectuosos: el defecte pot ser provocat per un mal embalatge, per una manipulació inadequada durant el transport o bé pot
ser que ja fos defectuós en origen. El comprador ha de comunicar la
incidència durant el termini de desistiment i la botiga ha de substituir
el producte defectuós sense cost addicional per al comprador.
• Productes en garantia: passat el termini de desistiment, cal atendre també
les devolucions provocades pels defectes en els productes que estan en
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garantia. Normalment el fabricant o distribuïdor es fa càrrec de les despeses
de recollida i lliurament dels articles a reparar, així com l’import de la
reparació, peces incloses, sempre que l’avaria no hagi estat causada per un
ús inadequat de l’article.
A l’hora de dissenyar la política de devolució, el primer pas que cal fer és portar
a terme una revisió acurada de tot el procés de compra i prendre totes aquelles
mesures que puguin evitar incidències i reduir les devolucions posteriors. Entre
aquestes mesures, cal destacar:
• Fitxes de producte acurades. Si la informació sobre el producte i la
descripció que se’n fa és acurada, el client comprarà amb més seguretat
i hi haurà menys errors.
• Preguntes freqüents (FAQ). Mantenir un apartat de preguntes freqüents
és una forma senzilla de concentrar la informació més sol·licitada pels
clients i d’evitar malentesos i devolucions posteriors. Convé anar fent una
anàlisi contínua d’allò que més pregunten els clients, per veure quins són els
aspectes més consultats o quines són les qüestions que generen més dubtes
i, a partir d’aquesta anàlisi, anar afegint o actualitzant la informació.
• Assistència a la compra i atenció al client. Facilitar canals d’atenció
al client i d’assistència a la compra també és una bona forma d’evitar
devolucions posteriors. Si, abans de completar la compra, els clients
poden consultar els dubtes que els sorgeixen, s’evitaran errors i, com a
conseqüència, possibles devolucions.
• Opinions d’altres clients. Una bona manera de donar informació addicional al client i de transmetre-li seguretat i confiança és incloure opinions i
testimonis d’altres clients que hagin comprat els productes.
• Gestió acurada de les comandes. Una part de les devolucions són
provocades per errors en la preparació de comandes, per falta de cura en
la manipulació o per incidències atribuïbles a la mateixa botiga en línia.
Vetllar per la qualitat del servei al llarg de tot el procés de gestió de
comandes evita també devolucions posteriors.
• Gestió transparent de la comanda. Cal que el client pugui consultar l’estat
de la seva comanda en tot moment.
• Compliment dels terminis de lliurament. Lliurar un producte fora del
termini previst genera insatisfacció i pot provocar la devolució del producte.
Facilitar la devolució dels productes, tant si es tracta d’una no conformitat com si
es tracta d’exercir el dret de desistiment, és un dels reptes del comerç electrònic.
Una política de devolució de qualitat augmenta la satisfacció dels clients, genera
més confiança i fa que el client compri amb la màxima tranquil·litat.
Les opcions més habituals per facilitar i millorar la devolució dels productes i,
com a conseqüència, la satisfacció dels clients són:
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• Incrementar els terminis de desistiment que estableix la normativa.
• Reintegrar no només les despeses d’enviament inicials, tal com estableix la
normativa, sinó també les despeses de devolució.
• Escurçar al màxim els terminis per als reintegraments.
• Simplificar al màxim el procediment de devolució i donar tota mena de
facilitats, procurant que els clients puguin fer les devolucions de la forma
més autònoma possible:
– Si el model de negoci ho permet, una opció molt ben valorada pels
clients és que puguin fer ells mateixos la devolució en una botiga física.
– Arribar a acords amb les empreses de transport per permetre les
devolucions a les seves oficines és també una bona manera de donar
autonomia als clients.
– Incloure l’adreça per a les devolucions al mateix albarà o, fins i tot, les
etiquetes amb l’adreça o una forma senzilla per obtenir-les.
Una bona política de devolució, a part d’ajudar a crear una bona relació amb
el client, és també de gran importància per al posicionament de l’empresa.
Cal que la informació sobre com funciona el procediment de devolució de
productes figuri de forma fàcilment accessible en un apartat de la botiga virtual,
tal com mostra la figura 1.2.
Fi gur a 1 .2 . Informació sobre devolucions del web d’una botiga virtual de rellotges

www.shop.swatch.com/es_es/

La política de devolució ha d’estar molt visible i ha d’incloure informació sobre
els productes que es poden tornar, els terminis de devolució, l’import i els terminis
dels reemborsaments i una explicació detallada del procediment a seguir.
Sovint es té la idea que, si es faciliten les devolucions, es provoca un efecte “crida”
que fa que les devolucions creixin. La realitat però és que el nombre d’usuaris
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que abusen de les condicions de devolució és molt escàs i que, en canvi, el fet de
no facilitar-les provoca frustració en els clients i pot suposar fàcilment un impacte
negatiu cap a la marca.
No es tracta d’encoratjar les devolucions dels clients, sinó que es tracta de
tranquil·litzar-los, aportant una solució per a qualsevol problema que pugui sorgir.
Un bon tractament de les devolucions és una oportunitat de fidelització que pot
acabar augmentant la taxa de conversió.

1.6 Atenció al client
El comerç en línia ha de posar a disposició del client un servei d’atenció tant per
a l’assistència a la compra o com per a la resolució de les possibles incidències.
El servei d’atenció al client té un paper essencial en la fidelització dels
clients, en la imatge de la marca i en les recomanacions que el client pugui
difondre.
Una resolució eficaç d’un dubte o d’una reclamació transmet professionalitat i
genera confiança. Al contrari, una mala gestió d’una incidència genera enuig i és
molt probable que el client el comparteixi a la xarxa.
L’atenció al client està present abans de la venda, resolent els dubtes que puguin
tenir els clients, durant la venda, fent l’assistència a la compra i assessorant sobre
la formalització de la comanda, i en la postvenda, resolent les possibles incidències
o reclamacions. L’atenció al client intervé també en cas que es detecti algun
problema i calgui contactar amb els clients afectats per trobar una solució.
Els motius de contacte poden ser molt variats però els més freqüents solen ser
dubtes sobre els productes i els serveis, preguntes sobre l’estat de la comanda,
incidències en el pagament o en el lliurament, gestió de devolucions o baixes del
servei.
El servei d’atenció al client s’ocupa també d’actualitzar de forma permanent la
informació a disposició del client per tal que pugui trobar la resposta als seus
dubtes de forma immediata i s’evitin així contactes per falta d’informació.
El servei d’atenció al client sol elaborar també, conjuntament amb els equips de
màrqueting, la informació en línia i els avisos per correu electrònic o SMS que
s’emeten per mantenir informat al client al llarg del procés de compra.
Finalment, el servei d’atenció al client és l’encarregat de representar les necessitats
del client dins de l’empresa, atès que transmet a la resta dels departaments les
opinions dels clients i proposa accions de millora del web, de l’oferta de productes
i servei o dels processos interns.
Les empreses han d’elegir els canals de comunicació que posen a disposició
dels clients, així com la manera d’administrar-los, en funció del sector, de les
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característiques dels clients, del tipus de relació que hi vulguin establir i dels
recursos de què disposin per gestionar-los. L’estratègia de comunicació que es
defineixi ha de ser coherent amb la imatge de marca i ha de permetre donar una
resposta al client ràpida, personalitzada i de qualitat.
Les preferències dels clients pel que fa als diferents canals també poden ser
diverses però sovint estan directament relacionades amb característiques demogràfiques, com ara l’edat. Les persones més grans prefereixen el telèfon o el correu
electrònic, menys invasiu i amb menys exposició. Les persones més joves, en
canvi, utilitzen més el xat o les xarxes socials, a mig camí entre la privacitat del
correu electrònic i la immediatesa del telèfon.
Així, els canals de comunicació més utilitzats en el comerç electrònic són els
següents:
• Telèfon: tenir un número de telèfon a disposició del client proporciona un
element de confiança. El diàleg permet una comprensió més fàcil de la
necessitat del client, evita malentesos, i dona l’oportunitat de respondre els
dubtes de forma fàcil i efectiva. Els números de contacte han de ser gratuïts
(900) o locals i cal preveure els recursos necessaris per evitar fer esperar als
clients. Cal decidir també quina visibilitat se li dona dins del web, si s’opta
per situar-lo en un lloc ben visible, com ara la pàgina d’inici, i així generar
confiança o si se situa a les pàgines d’ajuda, per potenciar així altres canals
de contacte.
• Correu electrònic: és un dels mitjans més utilitzats per enviar comentaris,
queixes o dubtes. Si bé no és un mitjà de resposta immediata, els temps de
resposta curts són imprescindibles per a la bona imatge del servei. Com a
regla estàndard se sol establir un compromís de resposta en menys de 24
hores i és important informar clarament dels horaris i dies d’atenció.
• Xarxes socials: Facebook i Twitter són els canals preferits pels clients.
És important dimensionar bé els recursos que s’hi dediquen perquè la
majoria dels usuaris esperen una resposta, gairebé immediata. Atès que
les converses són públiques, cal la màxima cura en la comunicació amb
el client. La mala resolució d’una incidència a les xarxes socials pot ser
desastrosa per a la imatge de la marca.
• Xat: s’està convertint en una eina fonamental per a les botigues en línia,
atesos els seus avantatges enfront del correu electrònic. És un canal gratuït
amb el qual la majoria dels clients estan familiaritzats, és immediat i permet
atendre diversos clients al mateix temps. A més, té una gran incidència en
la conversió perquè habitualment quan el client utilitza el xat és perquè ja
té una clara predisposició a la compra. Igual que en la resta de canals, cal
establir un horari de disponibilitat per a evitar malentesos. El xat pot ser de
dos tipus:
– Reactiu. Amb un botó fix que sempre apareix en els mateixos llocs,
independentment del client o del moment.
– Proactiu. El botó només apareix en el moment adequat, en el lloc
adequat i amb la persona adequada, creant així valor per al client.
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• Whatsapp: permet proporcionar una atenció directa i personalitzada. És
un canal que potencia la fidelitat dels clients, ja que mostra la disponibilitat
de la marca per solucionar els dubtes de forma immediata i en qualsevol
moment.
• Fòrums: és un espai que està sempre obert i permet formular preguntes i
intercanviar opinions sobre temes diversos que solen estar organitzats per
categories. L’empresa hi està representada per un moderador que coordina
i ajuda a resoldre els dubtes.
Siguin quins siguin els canals elegits, tots han de formar part d’una única estratègia
i se n’ha de fer una gestió conjunta, el que es coneix com a omnicanalitat, atès
que, per exemple, una conversa que comença a Twitter pot ser que continuï a través
d’un missatge de text o que s’acabi gestionant amb una trucada telefònica.
L’atenció al client és omnicanal quan la gestió dels diferents canals es fa de
forma conjunta, com a part d’una mateixa estratègia.
Els elements imprescindibles per a la gestió del servei d’atenció al client són:
• Una eina de CRM (Customer Relationship Management) que faciliti el
coneixement del perfil del client i permeti registrar els diferents contactes
que s’hi mantinguin. D’aquesta manera, en cada contacte es pot tenir
present l’històric complet de la relació del client amb l’empresa, s’evita
que el client hagi d’explicar novament la situació i es millora la capacitat
d’assessorament i de resolució.
• Una guia d’estil, que defineixi el to de la resposta i el llenguatge a utilitzar
en cada canal, ajuda a transmetre la imatge de la marca. Aquesta guia
garanteix que la comunicació comercial i la comunicació de l’atenció al
client siguin coherents.
• Una bona coordinació amb la resta de departaments de l’empresa. Cal
que el servei d’atenció al client tingui coneixement en tot moment de les
novetats comercials o de qualsevol altra informació susceptible de generar
contactes de clients per poder així respondre de forma encertada.

1.6.1 Atenció postvenda
Un cop finalitzada la compra, el més habitual és que el client estigui satisfet. Les
causes principals que provoquen aquesta satisfacció són el preu i la facilitat d’ús
de la plataforma; després també es valoren positivament els terminis d’entrega, la
qualitat dels productes i la confiança que inspira la marca o botiga. Altres factors
que també tenen importància són el fet de trobar el que es busca, els mitjans de
pagament i les devolucions o canvis. I per finalitzar, també es tenen en compte els

D’acord amb l’estudi anual
d’eCommerce de 2017
elaborat per la IAB, la
satisfacció mitjana dels
clients després de fer una
compra és d’un 8,2.
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descomptes o promocions, el disseny del web, l’adaptabilitat del web al mòbil o a
la tauleta i els fòrums de consumidors.
Una bona pràctica per assegurar-se que, efectivament, la compra ha resultat
satisfactòria per al consumidor és facilitar eines perquè els compradors deixin
comentaris i manifestin la seva opinió. Es poden habilitar espais al mateix web o
bé fer arribar enquestes breus de satisfacció un cop finalitzada la compra (vegeu
figura 2.18). D’aquesta manera l’empresa disposa d’informació per introduir
millores i avançar-se a possibles problemes.
F igu ra 1 .3 . Enquesta de satisfacció

Una de les funcions del servei d’atenció al client és gestionar les mostres d’insatisfacció que fan arribar els clients quan no se senten ben atesos. Les queixes poden
arribar per qualsevol canal i és fonalmental atendre-les amb rapidesa i eficàcia.
Una gestió òptima de les queixes ha de servir per reduir al màxim els motius que
les produeixen.
El tractament de les
queixes i reclamacions es
tracta amb detall al mòdul
“Atenció al client,
consumidor i usuari”
d’aquest mateix cicle.

Les queixes posen en coneixement de l’empresa els possibles errors, fet que
permet corregir-los i que no es tornin a repetir, i són també una oportunitat
única per conèixer les necessitats i expectatives del client i la percepció que té
del producte o servei. Aquesta informació és determinant a l’hora de valorar la
incorporació de possibles millores.
A més, les queixes són una oportunitat per refermar la relació amb el client. Portar
a terme una bona gestió de les queixes és la millor manera de fidelitzar els clients;
se sentiran atesos i escoltats i es transmetrà una imatge d’empresa interessada en
l’atenció i el servei al client.
La insatisfacció o les disconformitats dels clients es poden acabar traduint en una
reclamació. Tot i que s’ha de fer el possible per evitar-les, una bona gestió de les
reclamacions, com en el cas de les queixes, pot acabar servint per augmentar la
satisfacció i el grau de vinculació amb l’empresa.
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A grans trets, una reclamació té tres fases:
1. Comunicació per part del client. L’empresa ha de respondre de forma
immediata anunciant la recepció de la reclamació i indicant que es procedeix
a la investigació de la comunicació.
2. Tramitació. L’empresa investiga l’objecte de la reclamació i en fa una
avaluació.
3. Resposta. L’empresa comunica el resultat de la reclamació al client i tanca
el procés mitjançant el registre d’una enquesta de satisfacció. Durant tot el
procés, el client ha de poder accedir a l’estat de la reclamació. D’aquesta
manera es pot reforçar el grau de confiança en l’empresa.
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2. Anàlisi de dades i mesura de resultats

La transformació més important que ha suposat el desenvolupament dels canals
digitals ha estat l’eclosió d’un gran nombre de dades que són resultat de la pròpia
activitat comercial i del comportament del consumidor. L’anàlisi de les dades
massives obre la possibilitat de conèixer amb més precisió el comportament del
client i, a partir d’aquí, preveure’l.
Les dades massives, habitualment conegudes com a big data, permeten, després
de la recollida i l’anàlisi, prendre decisions ajustades a les necessitats dels
consumidors i als interessos de l’empresa. Així, el màrqueting digital pot ser
més efectiu a l’hora de prendre decisions, perquè es pot ajustar més a la realitat,
cosa que, amb les tècniques tradicionals, no era possible. El tractament de dades
massives és un gran actiu empresarial.
El tractament de les dades massives o big data és l’anàlisi d’una gran
quantitat de dades amb la finalitat de conèixer una realitat i poder prendre
decisions de màrqueting.
Exemple d’ús estratègic de les dades
Casa Pepe és un restaurant situat a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). Va ser
fundat per Pepe Moure l’any 1960. Si bé inicialment obria les 24 hores del dia, ara ho fa de
les set del matí a les vuit del vespre. L’establiment atén els clients cada dia de la setmana
exceptuant els dimarts. Per què Casa Pepe tanca, precisament, els dimarts?
El restaurant disposa d’un datàfon, per cobrar els clients amb la targeta de crèdit, contractat
amb l’entitat financera BBVA. Quan un client realitza un pagament amb la targeta un web
emmagatzema diverses dades d’interès per a l’establiment i, posteriorment, crea gràfiques
i estadístiques. A més, ho compara amb la competència que té Casa Pepe. Amb el datàfon,
i l’anàlisi posterior, el restaurant coneix que té poca clientela jove (bona part d’entre 35 i 55
anys) i, per aquest motiu, es planteja impulsar promocions per estimular la demanda entre
clients de menys edat. El restaurant també coneix que els clients gasten una mitjana de 10
euros més que als restaurants de la competència i que, malgrat estar situats en una zona
no turística, han tingut clients de diversos països europeus.
Casa Pepe tanca els dimarts perquè, amb les dades del datàfon, sap que és el dia de
menys facturació a la zona.
Podeu llegir l’article “El ‘big data’ arriba a Casa Pepe”, publicat al diari Ara:
(goo.gl/B6RsD3).

A part d’ajudar a les empreses a prendre decisions de màrqueting, les dades
massives també són la base de models de negoci com ara el de Facebook o el
de Google. El visitant, més o menys conscientment, cedeix dades personals a
canvi d’utilitzar uns serveis gratuïts.
Alphabet Inc és un conglomerat d’empreses que ofereix gratuïtament els serveis
de cercador (Google), correu electrònic (Gmail), portal de continguts audiovisuals
(Youtube), arxius en línia (Google Drive) o localitzacions territorials (Google

Analistes de dades: un
mercat laboral creixent
El mercat laboral necessita
analistes de dades per cobrir la
demanda procedent, bàsicament,
dels sectors de les
telecomunicacions, finances i
comunicació. La seva tasca és
analitzar dades quantitatives i
qualitatives per prendre
decisions.
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Earth, Google Street)..., per fer-ne un ús individual i també per intercanviar informació i dades amb altres usuaris. Els milers d’usuaris que utilitzen, diàriament,
aquests serveis donen unes dades de comportament digital que, ben gestionades,
són comercialment molt valuoses. El sistema operatiu que ha estimulat més
la utilització d’aplicacions en aparells de telefonia mòbil és Android, també
desenvolupat per Google. Alphabet ingressa diners amb la inserció de publicitat
a les aplicacions.
Les galetes, també conegudes com a cookies registren l’activitat d’un visitant d’un
lloc web, o la informació textual i gràfica que es difon a través de les xarxes socials
de Facebook i Twitter, entre d’altres. Un “m’agrada” a Facebook o a Instagram
és una altra manera bàsica de recollir informació dels usuaris, no nominalment
però sí creant perfils amb preferències sobre productes i hàbits de consum.
Les dades massives permeten formar uns perfils d’usuaris que tenen molt
interès en la comercialització de productes.
Exemple de l’avantatge dels canals en línia a l’hora d’acotar un públic objectiu
La publicitat en línia presenta alguns avantatges per a les empreses a l’hora d’arribar al seu
públic. Imaginem que una promotora de concerts vol comunicar un hipotètic concert de la
cantant Lady Gaga a la ciutat de Barcelona i la pròxima obertura del període de venda
d’entrades a través d’una pàgina web. Les opcions de publicitat convencional (premsa,
ràdio, televisió...) són variades, però hi ha més dificultats per acotar el canal per arribar, en
concret, al públic objectiu. També cal tenir en compte la inversió necessària, més elevada,
generalment, en els mitjans convencionals. Atès que els usuaris de Facebook tenen els
perfils segmentats per localització, preferències i gustos, la promotora decideix pagar per
la inserció d’una notícia amb vídeo en els usuaris que presentin, concretament, el perfil
del públic objectiu. Aquesta inversió publicitària té un cost relativament baix i arriba al
públic objectiu que, precisament, busca. Facebook, a diferència dels mitjans convencionals,
ofereix publicitat personalitzada.
Supermercats intel·ligents
Podeu llegir l’article “El teu
supermercat et controla”,
publicat al web corporatiu de la
Universitat Oberta de Catalunya
(UOC), a: goo.gl/WHJxkQ.

En els establiments físics, algunes de les eines que s’utilitzen per a la recollida d’informació són les ulleres de seguiment de la mirada (eye-tracking), els carretons
amb xip incorporat (per saber el recorregut dins el punt de venda), l’encreuament
de la informació dels tiquets de compra (marques, productes, dies i hores) i les
targetes de pagament de l’establiment (edat, estat civil, nivell educatiu...).

2.1 Analítica web
El màrqueting digital genera un corrent continu de dades que s’utilitzen per
analitzar el comportament del consumidor.
Fins ara, el màrqueting tradicional no tenia accés a aquesta informació (la
investigació comercial implicava una extrapolació de resultats amb recerques
relativament precises) i, per tant, l’anàlisi i mesura dels resultats havia estat menys
ajustada a la realitat. Tot i això, per exemple, la dada d’unitats venudes d’un
producte trimestralment sí que proporcionava una dada fidedigna, però la resta de
resultats havien de ser interpretats amb una versemblança més o menys adequada.
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L’analítica permet conèixer què succeeix en els canals digitals i, a partir d’aquesta
informació, millorar els resultats. Ajuda a entendre com funcionen les estratègies
de màrqueting aplicades i permet anar-les millorant per aconseguir els objectius
previstos.
A més a més, l’analítica millora l’experiència de navegació del consumidor.
Conèixer el que passa en els canals digitals satisfà els objectius d’anàlisi de
l’empresa, però també permet oferir una navegació (en forma d’estructura de la
informació, contiguts que s’han d’oferir...) més adequada. Ambdues visions no
són contradictòries, sinó complementàries.
Només si es coneix el comportament del consumidor es pot ser capaç d’optimitzar
el contingut i la gestió dels canals digitals. L’analítica conjuga un coneixement al
detall d’allò que succeeix en els canals digitals i una perspectiva global que explica
el seu funcionament.
Els tres grans valors de l’analítica són:
• Proporcionar dades objectives sobre l’activitat en un canal digital.
• Facilitar i registrar dades en temps real.
• Proporcionar tant una visió genèrica com una visió amb major profunditat
del trànsit d’usuaris.
L’estudi del comportament del consumidor en línia permet actuar en funció
d’aquest comportament i dirigir missatges adequats a cada conducta.
L’analítica necessita, en primer lloc, marcar objectius. Sense objectius, és una
simple recopilació de dades. Una empresa els ha de definir sense ambigüitats.
L’objectiu principal de l’empresa és, bàsicament, ser rendible, cosa que li assegura
la continuïtat temporal. Els objectius a aconseguir en els canals digitals són
diferents, tot i que ajuden a aconseguir el principal.
L’analítica permet conèixer quins resultats i quin impacte s’està aconseguint
amb l’aplicació d’una determinada estratègia de màrqueting digital i, en funció
d’aquests resultats, permet decidir si cal mantenir-la o modificar-la.

2.1.1 Fases de l’analítica
En els canals digitals, l’analítica té com a finalitat conèixer què passa a la xarxa
i, sobretot, saber si els objectius del pla digital s’han complert. De la mateixa
manera que en altres tasques que suposen un procediment, l’analítica es porta a
terme en diferents etapes. Tal com mostra la figura 2.1, l’analítica té sis fases:
1. Mesurament: consisteix a mesurar el que es vol estudiar sobre el funcionament dels canals digitals.
2. Recollida: implica utilitzar diferents eines per registrar la informació.

Google Analytics
L’analítica està molt
desenvolupada gràcies a la
popularització de l’ús de Google
Analytics:
(analytics.google.com).

Màrqueting digital

40

Màrqueting al comerç electrònic i mesura de resultats

3. Anàlisi de resultats: significa, després de la recollida, un tractament de les
dades abans que siguin interpretades.
4. Interpretació dels resultats: consisteix a donar un sentit determinat a les
dades recollides, i després analitzades. Malgrat que les dades són objectives,
aquesta fase és més subjectiva perquè aboca a una valoració personal.
5. Comparació amb els objectius: implica comparar els resultats aconseguits
amb els objectius establerts.
6. Presa de decisions: per una banda, cal potenciar els èxits que s’han
aconseguit i, per l’altra, cal subsanar els errors.
F ig ura 2 .1 . Fases de l’analítica en els
canals digitals

Amb referència a les diferents fases de l’analítica que mostra la figura 2.1, la
mesura i recollida de dades ha de tenir en compte:
• Les mesures han d’estar contextualitzades (per exemple, l’evolució d’un
indicador en els darrers cinc trimestres).
• El context té la funció de mostrar tendències (si hi ha un avanç o un
retrocés...).
• És necessari delimitar bé el que es vol aconseguir amb la mesura, i anàlisi,
per saber correctament si s’està aconseguint. L’absència de la concreció
aboca a registrar i interpretar dades que poden no servir per a res.
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• El seguiment garanteix que s’estan prenent les decisions correctes.
• El control diari influencia el dia a dia del pla.

2.1.2 Indicadors
Les dades que proporcionen els canals digitals són nombroses i, a la pràctica, és
molt complex tenir-ne un control exhaustiu i continuat. Davant la impossibilitat
de recopilar-les totes, s’opta per seleccionar la informació més rellevant.
Així, la informació generada per cada acció que un consumidor realitza en línia
es quantifica i integra en models per a l’anàlisi i millora. L’escull és decidir quina
és la informació significativa i quina no ho és.
L’objectiu de l’anàlisi de dades i la mesura dels resultats és transformar les
dades en quelcom útil per prendre decisions. Per aquest motiu, les mesures
han de ser breus i ben definides.
A fi d’optimitzar aquesta tasca, és necessari, en primer lloc, agrupar la informació
en els anomenats indicadors clau de rendiment, també coneguts com a KPI, que
es converteixen en les variables a partir de les quals es recull la informació per
després analitzar-la.
Un indicador clau de rendiment (KPI) proporciona informació sobre
l’assoliment dels objectius marcats en una campanya de màrqueting.
Els objectius de cada campanya o acció de màrqueting han d’estar alineats amb
els objectius generals de l’empresa atès que han de contribuir al seu assoliment.
Els objectius es defineixen a diferents nivells:
• Objectius generals de l’empresa o objectius corporatius.
• Objectius en l’àmbit digital.
• Objectius per a cada canal digital.
• Objectius per a cada acció o campanya de màrqueting.
Així, doncs, els KPI s’han de definir també a aquests diferents nivells i cal establir
KPI generals per als objectius de l’empresa i per a l’àmbit digital i KPI específics
per a cadascun dels canals digitals i per a cadascuna de les accions de màrqueting.
D’aquesta manera es pot mesurar tant el rendiment del canal o de l’acció com
l’impacte que això té en els objectius generals.
A l’hora de definir els KPI, la part més important és triar què cal mesurar
exactament. Segons els objectius marcats, hi ha indicadors més adequats que
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d’altres. Es tracta de triar aquells factors que tinguin un impacte real en els
objectius establerts.
Per exemple, si es tracta d’un web que s’acaba de llançar i l’objectiu més immediat
és donar-se a conèixer, potser és més important mesurar l’abast que no pas les
vendes.
Les mètriques i els KPI també seran diferents depenent de quin sigui el canal
analitzat atès que la seva contribució als objectius finals no és sempre la mateixa
i sovint pot ser que es tracti d’un canal que no tingui un impacte directe en les
vendes.
En el cas de les xarxes socials, per exemple, segurament no es pot esperar que
tinguin un impacte directe en els ingressos i és millor fixar-se en l’abast o bé en la
participació i en el cas de la publicitat no n’hi ha prou en fixar-se en les conversions
sinó que és imprescindible posar-les en relació amb la inversió.
Per a cada canal digital cal seleccionar els indicadors que millor s’adaptin als
objectius previstos i cal comparar les dades obtingudes amb les dades de la
competència que siguin accessibles.
El que no s’ha de mesurar mai són aquells aspectes que no tenen un impacte en
els objectius o en els quals no es pot incidir. No té sentit, per exemple, mesurar
una paraula clau que generi trànsit però que no generi vendes.
Sovint els KPI estan connectats a una conversió. En aquest context, una conversió
és qualsevol interacció amb l’usuari que sigui valuosa amb relació a l’objectiu
establert i que sigui fàcil de definir i de mesurar; per exemple, omplir un formulari.
La conversió, quants usuaris realitzen l’acció marcada com a objectiu, sovint
és l’indicador més important.
Alguns exemples d’indicadors són:
• Nombre total de vendes en línia
• Temps de permanència a cadascuna de les pàgines del web
• Nombre de visites totals
• Nombre de visitants únics
• A les xarxes socials: nombre de seguidors, comentaris, comparticions...
Tot i que depén del tipus d’empresa i dels objectius, es recomana, com a referència,
que es defineixin uns 10 KPI a cada anàlisi. La utilització dels KPI, però, és una
qüestió elàstica i depèn dels objectius. Els indicadors escollits en un moment
determinat del pla de màrqueting no han de ser sempre els mateixos, dependran
de les variables que es vulguin analitzar.
Els KPI s’han d’expressar en una plantilla per poder treballar-hi i presentar-los de
la manera més eficient.
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2.1.3 Tauler de comandament
Les dades recollides són la matèria primera per realitzar l’anàlisi. Tanmateix, s’ha
d’evitar una compilació d’informació sense sentit, inconnexa i amb excessives
dades. A fi d’efectuar una millor gestió d’aquestes dades, s’ha d’optar per escollir
un model documental intel·ligible. Un quadre de comandament és el model més
utilitzat per presentar la informació.
Un tauler de comandament, o dashboard, és una representació gràfica dels
principals indicadors de rendiment que intervenen en un succés específic. Té
la finalitat d’ajudar a prendre decisions i definir estratègies.
El tauler de comandament està considerat una eina molt útil, perquè permet una
elaboració i una visualització fàcil de les dades. Google Analytics ofereix l’opció
de definir i personalitzar diferents taulers de comandament. La seva finalitat
és ajudar el receptor a prendre decisions i definir estratègies. Aquest model de
presentació d’informació comercial:
• exposa un fet,
• en recupera els precedents,
• remarca les conseqüències que té per a l’empresa,
• relliga unes conclusions i
• proposa unes recomanacions.
Així doncs, el quadre de comandament detecta els fets i ajuda a prendre decisions,
però no facilita les solucions ni formula les estratègies a seguir.
“Els quadres de comandament o dashboards, denominats ‘panells’ a Google Analytics,
mostren en una mateixa pàgina les dades estadístiques més importants per a nosaltres,
normalment per a uns determinats objectius. La finalitat és que, amb un cop d’ull a aquest
dashboard, es tingui ràpidament i de forma clara tota la informació rellevant sobre la situació
actual i la tendència en relació amb aquests objectius per ajudar a la presa de decisions, i
evitar haver de buscar dades una vegada i una altra entre desenes d’informes aplicant filtres
i segments. Encara que els objectius principals del lloc web siguin uns de determinats, un
lloc web pot tenir diversos quadres de comandament, ja que hi ha objectius secundaris o
informació de gran interès per a certs departaments.”
Miguel Ángel Acera (2014). Analítica web 2.0 (p. 117).

Un quadre de comandament deixa de tenir sentit quan es converteix en una
simple exposició de dades extretes de l’analítica o en un simple encreuament
d’informació amb el propòsit d’explicar un fenomen. Per contra, un bon quadre
de comandament ha de complir les següents característiques:
• Les dades presentades han de ser rellevants per a l’empresa.
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• La informació inclosa ha de tenir la capacitat d’estimular la presa de
decisions estratègiques.
• Només s’han d’utilitzar els indicadors de rendiment que estan influint en la
consecució d’uns objectius concrets. La resta d’informació és irrellevant i
ha de ser obviada.
• La persona que pren decisions ha de ser capaç de comprendre fàcilment la
informació del quadre. El llenguatge ha de ser adequat al receptor. Si és
necessari, cal descartar els tecnicismes.
• Ha de facilitar un context explicatiu (evolució temporal, comparativa amb
empreses afins...), indicant quines conseqüències tenen en les dades sobre
l’empresa, i unes conclusions i recomanacions. Una anàlisi més profunda
i/o la formulació d’estratègies per corregir les desviacions dels objectius
s’expressa, posteriorment, en un informe, amb característiques formals i de
contingut ben diferents.
Els avantatges d’utilitzar un quadre de comandament són:
• La interfície gràfica facilita la comprensió de les dades.
• El quadre integra diverses dades en un sol document.
• La lectura és agradable, en potenciar els elements visuals.
La presentació de la informació en un quadre de comandament ha d’evitar
una extensió excessiva, la inserció de dades irrellevants i la sobreexposició
d’elements gràfics.
No hi ha un model de quadre de comandament estipulat. La forma que adopta
depèn dels objectius marcats, fet que implica seleccionar un major o menor
nombre de KPI. Tanmateix, amb l’objectiu d’aconseguir una major comprensió,
sí que es demana que la informació es presenti d’una manera ordenada i lògica.
Els quadres de comandament se solen presentar utilitzant aparells de projecció en
reunions amb diverses persones i, per aquest motiu, la distribució de la informació
ha de ser esquemàtica per adaptar-se a aquest mode de visionament. D’altra banda,
han de conjugar els elements gràfics i els elements textuals.
La figura 2.2 mostra l’esquema bàsic d’un quadre de comandament. Té una
presentació lògica que facilita la presa de decisions finals:
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F igur a 2. 2 . Exemple de la distribució de la informació en un quadre de
comandament

1. Primer quadrant: situat a la part superior esquerra, es presenten les dades
recollides expressades en indicadors de rendiment. És la informació més
nova i convé presentar-la aïlladament per destacar-la sobre la resta.
2. Segon quadrant: a la part superior dreta, es contextualitzen les dades del
primer quadrant, cosa que permet que prenguin un valor determinat.
3. Tercer quadrant: a la part inferior esquerra, s’explica l’impacte que han
tingut les dades dels quadrants anteriors en l’empresa.
4. Quart quadrant: a la part inferior dreta, s’expliciten les conclusions i es
formulen les recomanacions. Tanmateix, és el receptor final de les dades
qui, després d’haver comprès la informació, pren les decisions.

2.2 Analítica al web de comerç electrònic
L’anàlisi del funcionament i del rendiment dels webs es centra en tres aspectes,
conèixer com arriben les visites al web, saber quin tipus d’usuaris arriben al web
i, per últim, veure com es comporten aquests usuaris i quina interacció tenen amb
el web:
• Conèixer l’origen de les visites: l’analítica s’interessa pel nombre de
visites, però també per saber d’on arriben les visites. Aquestes dades han
de permetre millorar la política de captació de visitants. Sabent-ne l’origen,
el departament de màrqueting sap com i des d’on els visitants coneixen la
marca. També cal saber quines són les pàgines d’entrada i de sortida més
habituals. Quant a l’origen de les visites, es distingeix entre:
– Trànsit directe, si l’usuari hi accedeix perquè escriu en el navegador
la URL o la té inclosa als favorits. En aquest cas podem interpretar
que la marca li és rellevant.
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– Trànsit indirecte, si l’usuari hi accedeix des d’altres canals digitals
que redirigeixen al web, concretament cal distingir:
∗ Trànsit de cerca, format per les visites que arriben a través de
cercadors. El trànsit de cerca pot ser orgànic o SEO, quan
prové del llistat de resultats “naturals” de cerca, o bé pot ser de
pagament o CPC (cost per clic), quan prové d’algun anunci en
el cercador.
∗ Trànsit de referència (referral), format per les visites que arriben des d’enllaços situats a altres webs i que apunten a alguna
pàgina del nostre lloc web.
∗ Trànsit de campanyes, format per les visites que arriben des
d’accions de màrqueting en línia, per exemple des d’una campanya de correu electrònic. Per controlar la campanya que origina
la visita s’utilitzen els enllaços amb etiquetes que en tracen la
procedència.
• Identificar els perfils de navegació: s’utilitza per saber quins continguts
interessen més els usuaris a partir de les pàgines més visitades i temps
d’estada. Una informació molt valuosa és comparar els perfils dels usuaris
que accedeixen al canal per primera vegada amb els que repeteixen visita.
• Identificar el comportament del visitant: els canals digitals són, essencialment, interactius i, per aquest motiu, el visitant és instat a tenir un
comportament actiu. El comportament queda reflectit de diverses maneres,
com ara si es descarrega un fitxer o si envia un missatge de correu electrònic.
El comportament de l’usuari està relacionat amb les conversions.
L’estudi d’aquests tres aspectes proporciona informació molt valuosa i ajuda
a reflexionar sobre el funcionament del canal digital, per tal de planificar-hi
polítiques de captació i fidelització atès que permet respondre preguntes com
ara:
• Quantes visiten arriben a la pàgina web mitjançant el SEO i el SEM i
quantes procedeixen de les xarxes socials?
• Quins són els continguts que ha buscat l’usuari i quines pàgines ha visitat
durant la seva estada?
• Quin percentatge de visitants ha acabat, finalment, comprant un producte
o fent l’acció que s’havia plantejat com a objectiu?
Tot i que no sempre és la més important, la procedència de la visita és una
segmentació bàsica en analítica.
D’altra banda, l’analítica també possibilita corregir a temps accions de màrqueting que s’estan executant, i decidir-ne de futures amb menys risc. Els canvis solen
implicar:
• El disseny o l’estructura en la disposició de la informació
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• L’accés, per evitar la lentitud o les càrregues amb disrupcions
• El contingut visual
• El contingut textual
Malgrat la rellevància de les dades extretes de l’analítica, es recomana també
utilitzar mètodes fora de línia, com ara tests o opinions d’experts, a fi d’optimitzar
l’experiència de navegació.

2.2.1 Mètriques
El màrqueting treballa amb unes mètriques bàsiques, que aporten les dades més
importants per al treball en els canals digitals. Aquestes mètriques es poden
classificar en les tres categories que conformen els tres aspectes en què es basa
l’anàlisi del funcionament i del rendiment dels webs, és a dir, com arriben les
visites, quin tipus d’usuaris arriben al web i com es comporten i quina interacció
tenen amb el web:
1. Nombre de visites i origen: en aquesta categoria s’analitzen qüestions com
ara el nombre total de visites, els visitants únics, les visites procedents de
cercadors, les visites directes, etc. i les mètriques o mesures bàsiques són:
• Visites: és el nombre de vegades que els usuaris han entrat en un lloc
web en un període temporal determinat. Cal tenir en compte que la
tendència més habitual és entrar diverses vegades a un mateix lloc web.
Això provoca un biaix.
• Visitants únics o exclusius: el biaix de la mètrica “Visites” se
soluciona amb aquesta. És el nombre aproximat d’usuaris diferents
que han accedit a un lloc web en un període temporal determinat. La
xifra és aproximada perquè, en analítica web, es considera que cada
navegador és un visitant únic, però una mateixa persona pot entrar a
un lloc web des de diferents navegadors.
• Visitants nous: és el nombre de visitants que accedeixen al lloc web
per primera vegada. Normalment s’expressa en percentatge.
• Visitants que tornen: és el nombre de visitants que ja han visitat
el lloc web i tornen a fer-ho, o sigui que repeteixen visita. També
s’expressa en percentatge.
2. Perfils de navegació: en aquesta categoria s’analitza, per exemple, el temps
mitjà de permanència a les diferents pàgines o el percentatge de visites que
resten més de 30 o 40 segons i les mètriques o mesures bàsiques són:
• Promig d’estada en una pàgina web: és el temps mitjà de permanència d’un usuari en cadascuna de les pàgines web.
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• Promig d’estada en un lloc web: és el temps mitjà de permanència
d’un usuari en un lloc web (inclou totes les pàgines visitades d’un
mateix lloc).
• Taxa de rebot: és el percentatge de visites que abandonen un lloc web
sense haver realitzat cap interacció. Aquesta mètrica és considerada
com una prova que la pàgina web no ha agradat.
• Pàgines vistes: és el nombre de pàgines que s’han mostrat en el
navegador de l’usuari. Aquesta mètrica comptabilitza com a una
pàgina vista cada vegada que l’usuari hi entra.
• Pàgines vistes úniques: és el nombre de pàgines vistes, descartant les
repeticions, durant la mateixa visita. És una dada més afinada que la
de les pàgines vistes.
• Pàgines per visita: és el mitjana de pàgines visualitzades per cada
visitant que entra en un lloc web.
3. Comportament del visitant: en aquesta categoria es poden analitzar, per
exemple, qüestions com ara el nombre de visites que deixen un correu
electrònic, que sol·liciten més informació, que descarreguen el catàleg en
línia o que visualitzen un vídeo i les mètriques o mesures bàsiques són:
• Taxa de conversió: és el percentatge d’usuaris que realitzen l’acció
que s’ha plantejat com a objectiu per al canal digital en concret
(registrar-se, descarregar un fitxer, comprar, etc.) amb relació al
nombre total de visites.
• Taxa de sortida: és el percentatge de visites que marxen d’un lloc web
des d’una pàgina concreta. És molt important tenir en compte aquesta
mètrica si l’objectiu del canal digital implica seguir un procediment.
Quant als resultats del comerç en línia i l’evolució de les compres, cal mesurar els
diferents elements que configuren l’anomenat “embut de conversió” (vegeu figura
2.3). En aquest context, les mètriques a tenir en compte són:
1. Nombre de visites: nombre total de visites que han accedit a la plataforma
de venda de productes en línia.
2. Nombre de visitants únics: nombre de visites calculat amb la IP de
l’ordinador, cosa que provoca que la xifra resultant és, com a màxim, la
mateixa que el nombre de visites total.
3. Nombre de visitants únics qualificats: visitants que són consumidors,
o poden arribar a ser-ho, per algunes de les característiques d’accés (per
exemple, un àmbit territorial determinat).
4. Nombre de conversions: nombre d’usuaris que realitzen alguna acció
objectiu, com ara que inicien el procediment per a la compra d’un producte
en una botiga virtual.
5. Nombre de transaccions: nombre de vendes.
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6. Valor total de les transaccions: nombre de transaccions realitzades multiplicat pel valor monetari mitjà per transacció.
7. ROI: retorn de la inversió. És un índex que compara els beneficis obtinguts
amb la inversió realitzada.
Fig ur a 2. 3 . Avaluació dels resultats d’un
comerç en línia

Conversions

Les conversions són el nombre de visitants d’un web (es pot calcular a partir del
total de visites o a partir dels visitants únics) que realitzen una acció desitjada,
fet que s’acaba traduint, directament o indirectament, en ingressos. Mesurar
les conversions és molt important si estem gestionant una botiga virtual. Les
conversions arriben després d’una interacció amb l’usuari. Així, les següents
accions serien exemples de conversió per part d’un usuari:
• Consulta o descàrrega del catàleg.
• Compra d’un producte del catàleg en línia.
• Obtenció de les dades de contacte per a la tramesa del butlletí electrònic.
• Visionat d’anunci publicitari.
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Les conversions, que indiquen que el visitant realitza l’acció proposada com
a objectiu, són concretes i mesurables.
La conversió final, en què el visitant realitza l’acció que constitueix l’objectiu de
la pàgina, és el resultat d’un recorregut. Aquest trajecte té un inici i un final, tal
com mostra la figura 2.4.
Fi gura 2 .4 . Recorregut d’una conversió

No obstant això, aquest recorregut sol tenir un percentatge d’abandonament per
diferents motius, interns o externs al visitant. Per tant, a mesura que s’avança
en el recorregut per les fases, el percentatge d’usuaris que pot arribar fins al
final (objectiu de l’empresa) va disminuint. D’aquesta manera, la conversió agafa,
gràficament, la forma d’un embut.
Exemple de la formació d’un embut de conversió

De les 1.520 visites que van entrar a una botiga virtual un hipotètic dimarts 27 de setembre,
832 van accedir a les pàgines que formen el catàleg. D’aquestes, 573 van entrar a la nova
col·lecció de primavera, però de les citades només 264 es van interessar per les novetats
de dona. Els visitants que van entrar a la pàgina dels models de bota es van reduir fins als
120. A més, 25 visites van clicar la fitxa d’un model de bota de pell d’una marca coneguda.
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De les esmentades, 15 van emplenar el formulari per encarregar la compra però, finalment,
6 visitants van confirmar-la.

La taula 2.1 mostra les dades del procés de conversió de l’exemple anterior, a
mesura que els visitants avancen en el recorregut.
Taul a 2. 1. Evolució numèrica d’una conversió
Fase

Visitants

Percentatge
d’abandonament

Visites
restants

Percentatge total
de conversió

1

1.520

45,27

832

54,73

2

832

31,13

573

37,69

3

573

53,93

264

17,36

4

264

54,55

120

7,89

5

120

79,17

25

1,64

6

25

40,00

15

0,98

7

15

60,00

6

0,39

En aquest cas, la taxa de conversió és del 0,39%. La fórmula per calcular-la és
el quocient del total d’adquisicions, descàrregues, suscripcions... (en general o a
partir d’una especificitat, com ara un producte) en una delimitació temporal (una
franja horària, un dia, un cap de setmana...) i el nombre de visites en el mateix
període. Com que la taxa s’expressa en percentatge, la xifra s’ha de multiplicar
per 100:

T axa conversió =

T otal conversions
· 100
N ombre visites

La conversió avança a partir de subconversions vinculades a l’objectiu final, que
van provocant que hi hagi visitants que no segueixin endavant i, per tant, no acabin
realitzant la compra. Aquest fenomen pot estar ocasionat per dues conductes
diferents:
• El visitant abandona la pàgina web. En aquest cas, no sabem els motius
d’aquesta conducta, però hem d’evitar que es produeixi.
• El visitant es fixa en un altre contingut i abandona el procés de compra. En
aquest cas, convé saber també, en la mesura que sigui possible, per què,
finalment, no compra.
L’analítica permet conèixer en quin moment es produeix l’abandonament i
el percentatge que suposa sobre el total de visites.
Si l’analítica mostra aquest tipus d’informació, els administradors de la pàgina web
tenen a l’abast dissenyar accions que facilitin que el màxim de visitants arribin
fins al final. La reflexió ens ha de portar a preguntar-nos qüestions qualitatives
que l’estadística no proporciona. Per exemple, no és el mateix que el visitant es
fixi en un altre tipus de contingut de la pàgina web en les primeres fases que al
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final del recorregut, quan la fase final de la conversió (en una botiga virtual, el
pagament d’un producte) és a punt de realitzar-se.
Exemple de com millorar els processos de compra i/o la captació de consumidors
L’estudi de les dades aporta una informació molt valuosa perquè facilita l’estudi del
comportament de les visites i, d’aquesta manera, en registrar les pautes de comportament,
es poden conèixer els visitants amb major profunditat. El resultat és una major optimització
del web, en qüestions com els continguts o les característiques de navegació. Prestant
atenció a les conversions, es poden millorar els processos de compra o la captació de
consumidors, o ambdues a la vegada.

Rendibilitat de la inversió (ROI)

El ROI (return on investment) és un índex que compara els beneficis obtinguts
amb la inversió realitzada i és un dels índexs bàsics del màrqueting digital.
En un pla de màrqueting digital, el ROI mesura la rendibilitat d’una campanya,
comparant el rendiment en diners o en operacions que porten a un benefici
econòmic (clients potencials, etc.) amb el cost (manteniment del lloc web, les
accions de màrqueting que generen despeses: promocions, ofertes...).
L’interès del ROI recau en el fet que ens permet saber quines campanyes generen
guanys econòmics per a l’empresa, cosa que influeix en futures decisions. El ROI
es calcula mitjançant la fórmula següent:
ROI =

M arge brut total − Cost campanya pla màrqueting digital
· 100
Cost campanya pla màrqueting digital

El marge brut són els ingressos nets de la venda d’un producte menys les despeses
associades a cada venda (el cost del producte, per exemple). El resultat s’expressa
en percentatge.
El ROI avalua quina quantitat ha generat en vendes cada euro invertit:
• Si la xifra del ROI és positiva significa que la inversió és rendible.
• Si la xifra del ROI és negativa significa que la inversió no és rendible i, per
tant, es perden diners.
Si la campanya vol provar una estratègia nova, es pot assumir un ROI
negatiu durant un cert temps.
Un altre valor a tenir en compte amb relació a la rendibilitat dels diners invertits en
les campanyes és el cost d’adquisició per client (CAC). L’empresa ha de conèixer
a partir de quin import un client comença de ser rendible per, a partir d’aquesta
dada, saber quant s’hauria de gastar, com a màxim, en adquirir un client nou.
Per exemple, un supermercat pot necessitar que un client faci 7 o 8 visites perquè
comenci a ser rendible mentre que en una joieria potser cal que el client ja sigui
rendible des de la primera visita perquè segurament trigarà a tornar.
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Exemple del càlcul del cost d’adquisició per client
En una botiga de joguines, el marge brut és del 60%, la compra mitjana és de 50 A
C i
s’estima que un client comprarà unes quatre vegades l’any.
Import compres anuals del client: 50 * 4 = 200 A
C
Marge brut per client: 200 * 0,6 = 120 A
C
Amb aquestes dades, per tal que els clients siguin rendibles, el CAC hauria d’estar al voltant
dels 60 A
C.
Si, per exemple, la despesa en màrqueting fos de 1.000 A
C per 10 clients, o sigui que el
CAC fos de 100 A
C per client, i el client fes una primera compra de 50 A
C, el resultat de la
inversió després de la primera compra seria 50 - 100 = - 50 A
C.
Si fes una segona compra de 80 A
C (80 - 50 = 30 A
C), ja rendibilitzaríem la inversió, però si
la fes també de 50 A
C (50 - 50 = 0), no rendibilitzaríem la inversió fins a la tercera compra.

En la mateixa línia, hi ha encara un altre valor, l’anomenat Lifetime value (LTV)
que és una predicció del total d’ingressos que generarà un client durant tot el temps
que serà client de l’empresa. Per la seva naturalesa, però, es tracta d’un valor difícil
de calcular atès que cal estimar el temps que durarà el client a l’empresa.
El Lifetime value posa el focus en el llarg termini i marca el límit màxim per a la
despesa en l’adquisició de nous clients, és a dir per al CAC. El cost d’adquisició
d’un client (CAC) sempre ha de ser inferior al del lifetime value (LTV) perquè,
en cas contrari, captar un client estaria costant més diners dels que se n’espera
obtenir.

2.3 Analítica a les xarxes socials
Les dades de les diverses xarxes es poden integrar també a Google Analytics
però cada xarxa social ofereix també la seva pròpia eina d’analítica, com és
el cas de Facebook, amb les eines d’anàlisi que posa a disposició (Audience
Insights), o de Twitter, amb Twitter analytics (analytics.twitter.com) o Tweetreach
(tweetreach.com).
Tot i que la nomenclatura pot variar depenent de cada xarxa social, els principals
indicadors de rendiment a les xarxes socials són:
• Entrades: publicació de nou contingut.
• Seguidors: usuaris que han demanat seguir els continguts de manera
permanent.
• Nous seguidors: usuaris que decideixen seguir els continguts a partir d’un
moment determinat.
• Impressions: usuaris que veuen un determinat contingut publicat
• Contingut compartit: contingut de l’empresa (text, fotografies, vídeo...)
que els usuaris comparteixen amb els seus seguidors.

A la secció “Annexos”, a
l’annex “Anàlisi de dades
a Facebook”, es mostren,
a tall d’exemple, les dades
d’anàlisi que posa a
disposició Facebook des
de la seva mateixa
plataforma.
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• Enllaços: redireccionament a un recurs o contingut de l’empresa mitjançant
un enllaç en d’altres canals digitals, com ara un web o un blog.
• Comentaris: intervencions que realitzen els usuaris com a resposta a la
publicació d’un contingut a les xarxes socials de l’empresa.
• Missatges privats: interaccions dels seguidors amb l’empresa que no són
visibles per a la resta d’usuaris.
• Respostes: reacció de l’empresa davant un comentari publicat pels usuaris.
Es pot realitzar de manera pública o privada.
• Nombre de “M’agrada”: clic sobre la icona corresponent que indica que
a l’usuari li agrada un contingut concret publicat a les xarxes socials.
• Nombre de mencions: nombre de vegades que l’empresa o marca ha estat
esmentada per altres usuaris.
• Clics a la URL: clic a la URL indicada en el perfil de l’empresa per obtenir
més informació.
Aquests indicadors es poden agrupar en diferents categories d’anàlisi, depenent
de la informació que es vulgui analitzar. Així, per exemple, la taula 2.2 mostra
una possible agrupació d’indicadors per a dues d’aquestes categories: visibilitat i
interacció.
Taul a 2. 2. Categorització per mesurar l’impacte de les xarxes socials
Categoria

KPI

Visibilitat (reach)

Nombre de seguidors, impressions, contingut compartit i enllaços

Interacció (engagement)

Comentaris, respostes, missatges privats, nombre de “M’agrada” i clics a la URL

2.4 Analítica als cercadors
Pel que fa a les accions de màrqueting als cercadors, caldrà mesurar i analitzar
qüestions com ara:
• Posició al cercador, si cerquem el nom del producte o marca.
• Tipus de visites que han arribat a través de les tècniques SEO i SEM.
• Principals paraules clau que permeten trobar el web.
• Altres paraules clau que permeten trobar el web.
• Paraules clau que utilitzen els usuaris i que, per tant, interessa utilitzar.
• Cost per clic.
Així, alguns dels principals indicadors per mesurar el trànsit orgànic o provinent
d’accions de SEO són:
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• Nombre de pàgines indexades.
• Visites procedents de cerques que no inclouen el nom de marca (non
branded).
• Nombre de paraules clau orgàniques.
• Nombre de pàgines d’aterratge (landing pages) que reben trànsit de cercadors.
• Mitjana de visites orgàniques que aterren a cada pàgina.
• Conversió i rebot per a cada paraula clau i pàgina.
En la mesura dels resultats als cercadors, la taxa de rebot esdevé un
indicador fonamental.
La taxa de rebot permet identificar quines inversions en paraules clau, en tipus de
contingut o en àmbits geogràfics són més rendibles per aconseguir un trànsit de
qualitat, susceptible d’interessar-se pels continguts de la pàgina d’aterratge.
La taxa de rebot permet també fer el seguiment i la valoració dels canvis que
s’introdueixen a les pàgines d’aterratge per tal d’optimitzar-les i aconseguir una
major capacitat de retenció d’usuaris.
A diferència del SEO, les campanyes de SEM permeten un coneixement exacte
dels costos associats al trànsit adquirit: per a cada anunci es coneix el nombre
de clics, les visites reals associades a aquests clics, la taxa de rebot i la taxa de
conversió.
Alguns dels indicadors que s’utilitzen en SEM són per força similars als que
s’utilitzen per mesurar el trànsit orgànic, però el major control que es té dels
resultats i la relació directa que hi ha entre aquests resultats i la inversió realitzada,
obliguen a una anàlisi acurada. Sovint, l’elevat CPC d’algunes paraules clau
requereix una anàlisi seriosa de la rendibilitat que justifiqui la inversió.
A partir de la taxa de rebot que genera cada paraula clau, per exemple, es pot
establir un rànquing de paraules clau i anar eliminant de les licitacions aquelles
paraules que tinguin la taxa més alta perquè el més probable és que els usuaris no
les associïn al producte o servei que s’està oferint i l’abandonament del web es
produeixi perquè el producte o servei que troben no és el que estan cercant.
Així, en una campanya de SEM, alguns dels possibles indicadors, que en molts
casos es poden obtenir de la mateixa informació que facilita AdWords, són:
• Visites, ràtio de conversió o temps mitjà per posició de l’anunci en la pàgina
de resultats.
• Taxa de rebot per tipus de paraules clau o versió de l’anunci.
• Ràtio de conversió per delimitació geogràfica de la campanya.
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• ROI (retorn a la inversió) per campanya grup d’anuncis, tipus de paraules
clau (branded, non branded, long tail keywords) o delimitació geogràfica
de la campanya.

2.5 Analítica a les campanyes de ’display’ o de correu electrònic
L’anàlisi dels resultats de la publicitat en línia es fa a partir de les següents
mètriques o indicadors:
• Nombre d’usuaris que han vist el bàner. És especialment rellevant en les
campanyes de construcció de marca (branding), on sovint la tarifa també
s’estableix en funció de les visualitzacions o sigui amb un CPM (cost per
mil impressions).
• Nombre d’usuaris que han fet clic sobre el nombre d’impressions. La
proporció de clics o CTR (click trough rate) s’obtè dividint el nombre de
clics que rep un anunci entre el nombre d’impressions. Si l’objectiu de la
campanya és empényer els usuaris perquè realitzin alguna acció, segurament
la tarifa també s’haurà establert en funció dels clics que rebi l’anunci, o sigui
amb un CPC (cost per clic).
• Conversions. Fent el seguiment dels clics, es pot saber exactament quantes
conversions (vendes, registres, descàrregues, etc.) ha originat cada campanya.
• CPA (cost per adquisició). Es tracta de calcular el cost que suposa
aconseguir que un usuari realitzi l’acció que la campanya té com a objectiu.
S’obté dividint el cost total de la campanya publicitària entre el nombre de
conversions.
• ROI (retorn de la inversió). A partir del nombre de conversions que ha
originat cada campanya, es pot conèixer també amb exactitud els ingressos
que ha generat i comparar-los amb la inversió que ha suposat.
En el cas del màrqueting per correu electrònic cal considerar també el percentatge
de correus lliurats i el percentatge de correus oberts. Ambdues mètriques es poden
obtenir fàcilment a través de les mateixes aplicacions de màrqueting per correu
electrònic, com ara Mailjet o Mailchimp.
Exemple de càlcul del CTR
Si un anunci s’ha mostrat 18.300 vegades i s’han aconseguit 612 clics, el càlcul del CTR
seria:
CT R =

CT R =

clics
impressions
612
18300

· 100

CT R = 0, 03344 · 100

· 100
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CT R = 3, 34%
Exemple de càlcul del ROI
Si una campanya de publicitat ha costat 18.300 A
C i, gràcies al seguiment dels clics, se sap
que el marge brut de les vendes que ha suposat és de 21.600 A
C, el càlcul del ROI seria:
ROI =

V endes − Cost campanya

ROI =

21600 − 18300

Cost campanya

18300

· 100

· 100

ROI = 0, 180327 · 100
ROI = 18, 03%
Exemple de càlcul del CPA
Si una campanya de publicitat ha costat 2.500 A
C i s’han obtingut 220 conversions, el CPA
seria:
CP A =

CP A =

Cost campanya
Conversions
2500
220

CP A = 11, 36A
C

2.6 Recursos per a l’analítica
A causa de la gran quantitat de dades que l’analítica recopila, és important saber
amb quins recursos es compta. Un dels errors més habituals és no destinar-hi
els recursos econòmics i els recursos humans necessaris. Malgrat les opcions
gratuïtes, i tal com podeu veure a la figura 2.5, és necessari conèixer el pressupost
que preveu el pla per a l’adquisició d’eines de registre de resultats. Cal saber
també qui realitzarà la tasca d’anàlisi de les dades.
F igu r a 2. 5 . Recursos necessaris per a l’analítica

La simple exposició de la informació té poc valor, perquè només és l’expressió
numèrica d’un fenomen a la xarxa. Així, doncs, el paper que assumeix la persona
que analitza les dades és molt significatiu. La interpretació de les dades és el que
permet dissenyar, si és necessari, accions correctores.
L’eclosió d’editors gratuïts, al voltant de l’any 2000, va significar un canvi molt
rellevant en la popularització de les pàgines web en petites i mitjanes empreses
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(pimes). Fins aquell moment, era necessari tenir coneixements de programació
per desenvolupar un projecte a la xarxa. Posteriorment, el llenguatge HTML va
afavorir que persones sense massa coneixements en informàtica fossin capaces de
dissenyar i mantenir fàcilment una pàgina web.
En aquesta primera etapa, l’analítica quedava restringida a un giny que es
“col·locava” a la pàgina web i que comptabilitzava les visites que rebia. Era una
tècnica rudimentària, tot i que molt utilitzada per conèixer la popularitat d’un
web. Aquesta era, precisament, la significació de l’indicador: si una pàgina web
registrava un gran nombre de visites podia afirmar que era popular.
Actualment, Google Analytics (www.google.es/intl/es/analytics) és l’eina més
destacada per a la recollida d’informació i per a l’anàlisi posterior. Va néixer el
2005, després que la companyia comprés Urchin, una empresa que uns 10 anys
abans havia impulsat una consultoria web (disseny, desenvolupament...). Urchin
havia derivat en un servei per analitzar pàgines web a partir del desenvolupament
d’un programari específic que permetia processar amb rapidesa les dades recollides.
Google Analytics és una eina molt popular i d’ús gratuït, malgrat que n’hi ha
una versió avançada de pagament. És l’eina de referència en l’analítica i el seu
major desenvolupament respecte a d’altres provoca que el seu ús sigui gairebé
imprescindible.

La gran majoria de consultors que realitzen analítica de canals digitals (webs,
xarxes socials, tendes virtuals...) utilitzen els serveis de Google Analytics,
que esdevé així una eina de referència.
La taula 2.3 mostra algunes altres eines de pagament per a l’analítica:
Taul a 2. 3. Eines de pagament per a l’analítica

Nom

Enllaç d’accés

At Internet

www.atinternet.com/es

Nedstat

www.nedstatpro.net

Omniture

www.adobe.com/es/marketing-cloud.html

Webtrends

www.webtrends.com

Altres eines per a l’analítica
• Alexa (www.alexa.com): recopila dades de navegació de milions de webs i proporciona dades
de trànsit web i classificacions globals, entre d’altres.
• Crazy Egg (www.crazyegg.com): és una eina complementària, de pagament, que permet
l’anàlisi de clics a partir de mapes de calor. Un mapa de calor, (heatmap) permet saber quins
són els punts d’un web que concentren més l’atenció dels usuaris.
• Clicktale (www.clicktale.com): és una eina semblant a l’anterior. També és una eina de
pagament.
• SurveyMonkey (es.surveymonkey.com): també és una eina complementària, realitza
qüestionaris en línia. Disposa d’un servei gratuït i d’un altre, amb opcions més avançades, de
pagament.
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2.6.1 Google Analytics
La gran implantació de Google Analytics és deguda al fet que van ser els primers
a situar-se en aquest servei integrant, alhora, diferents tipus de dades en què el
màrqueting digital està present:
• Continguts web. Google Analytics ofereix informes sobre la freqüència
en què cadascuna de les pàgines del web és visitada i sobre el temps de
permanència. També permet saber els moviments dels usuaris entre les
pàgines, el temps que tarda en carregar-se cadascuna (a fi de corregir les
pàgines massa lentes) i quines són les interaccions més habituals amb el
contingut.
• Xarxes socials. Google Analytics en té en compte l’impacte i ofereix
informes sobre les rutes que fan els visitants fins arribar al web de referència.
També indica el contingut que més es comparteix a través de les xarxes i a
quines xarxes es comparteix; és a dir, cap a on dirigeixen els enllaços o
botons més utilitzats.
• Conversions. Google Analytics registra el comportament del’usuari dins
la pàgina web i, per tant, mesura el que deriva, finalment, en conversions
com ara descàrregues, venda de productes o reproduccions de vídeo. Aquest
servei d’analítica possibilita que el responsable d’una botiga virtual reflexioni sobre per què uns usuaris acaben comprant uns productes, i d’altres no.
Google Analytics ofereix informes sobre els productes més venuts, si una
promoció de venda funciona, els canals de procedència dels visitants o les
fitxes de quins productes es consulten durant més estona.
• Aparells de telefonia mòbil. Google Analytics registra les visites que
es realitzen des d’aparells mòbils (incloses les tauletes), cosa que permet,
per exemple, campanyes de màrqueting eficaces a través de dispositius en
moviment. Entre d’altres, mostra quin és el sistema operatiu utilitzat o el
tipus d’aparell, cosa que facilita que els anunciants puguin adaptar-se a les
pantalles de visionat dels anuncis. També mesura les dades de la interacció
dels usuaris amb les aplicacions mòbils des del moment de la descàrrega
fins a la seva utilització quotidiana. Això permet realitzar informes per a
anunciants d’aplicacions.
• Publicitat. Google Analytics ajuda a mesurar la rendibilitat d’una campanya i com cadascun dels canals influeixen en les conversions. L’analítica
en publicitat està integrada a Adwords i, per tant, ajuda a prendre decisions
sobre les ofertes i les paraules clau. Així, el fet que Google Analytics registri
el comportament dels visitants dona l’opció a mostrar anuncis relacionats
directament amb els seus interessos. Amb l’analitica, l’anunciant coneix
quines són les ubicacions per aconseguir una major eficiència amb els
displays. En aquest sentit, ofereix informes sobre el funcionament de les
campanyes a través d’aparells de telefonia mòbil.

Compte de demostració
Google Analytics posa a
disposició un compte de
demostració amb les dades de
Google Merchandise Store
(goo.gl/1XoiPk), accessible per a
tots els usuaris de Google, que
permet veure dades d’empresa
reals i experimentar amb les
funcions de Google Analytics.
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Per utilitzar Google Analytics, cal obrir-hi un compte i donar-hi d’alta el web a
analitzar (vegeu figura 2.6). Google Analytics facilita un codi de seguiment que
cal incorporar a totes les pàgines del web (vegeu figura 2.7). Aquest codi se sol
incorporar a la capçalera (header) o al peu (footer), atès que són seccions comunes
que figuren a totes les pàgines i així no cal anar repetint el codi pàgina per pàgina.
Fi gur a 2 .6 . Creació d’un compte a Google Analytics

F igu r a 2. 7 . Compte de Google Analytics

Google Analytics recull les dades amb un codi de seguiment que s’ha
d’inserir en la capçalera del codi font del lloc web.
Des d’un mateix compte de Google Analytics es poden gestionar diferents webs i
en cas que l’empresa gestioni més d’un web, per exemple per a diferents mercats
o països, es poden gestionar tots des del mateix compte. Tal com mostra la figura
2.7, el compte de demostració gestiona un sol web, el de Google Merchandise
Stores, però en podria gestionar també d’altres. Cadascun d’aquests webs, però,
disposaria del seu propi codi de seguiment.
Tal com mostra la figura 2.8 en el menú de l’esquerra, Google Analytics agrupa
la informació del web en quatre grans blocs, Públic o audiència, Adquisició,
Comportament i Conversions, a part d’oferir també una visió del web en temps
real.
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Fig u ra 2. 8. Visió general del públic o audiència

Al bloc Públic, a part de les dades generals referides a usuaris, sessions, nombre de
pàgines consultades, temps d’estada, etc., es pot consultar també el desglossament,
per exemple, per ubicació o per dispositiu, entre moltes d’altres. Aquestes dades
poden ser molt rellevants a l’hora de decidir, per exemple, l’abast geogràfic d’una
campanya o de valorar els canals on convé fer publicitat.
A la part superior de la pantalla, al costat de l’opció Tots els usuaris, l’opció Afegeix
un segment permet segmentar la informació en funció de diferents variables, a més
de les ja previstes per defecte, i dona l’opció, per exemple, d’obtenir informes en
funció de l’edat o de l’idioma dels usuaris, de l’origen de la visita, del dispositiu,
etc.
Les dades del bloc Adquisició donen informació referida a les fonts de trànsit o
sigui a l’origen de les visites que arriben al web (vegeu figura 2.9) i diferencia entre
les que arriben a través dels cercadors, per cerques orgàniques o per anuncis en
cercadors, les que arriben a través de les xarxes socials, les que arriben directament
o les que arriben a través de la publicitat, entre d’altres.
Si es consulten, per exemple, les que arriben a través de cercadors, amb cerca
orgànica o via SEM, Google Analytics facilita també les paraules de la cerca
a través de les quals han arribat. Evidentment aquesta informació és de gran
importància de cara a l’elecció de les paraules clau, tant per a l’optimització del
web com per a la publicitat als cercadors.
En la consulta de les paraules clau de la cerca orgànica, però, la paraula clau amb la
qual han accedit gran part de les visites apareix com a ”not provided”. La política
de privacitat impedeix mostrar aquestes de dades perquè es tracta de cerques que
els usuaris han fet des del seu compte de Google, un cop ja hi estaven identificats.
Amb relació al trànsit que arriba des d’altres webs (referral), Google Analytics
també permet consultar quines són les pàgines des d’on han arribat els usuaris.
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A més de la informació que figura a la visió general d’adquisicions, es pot consultar
informació detallada amb relació al trànsit provinent de les campanyes d’AdWords,
de la publicitat o de les xarxes socials.
Fi gur a 2 .9 . Visió general d’adquisicions

Les dades del bloc Comportament donen informació amb relació a les diferents
pàgines del web i s’hi pot consultar quines són les pàgines del web que tenen més
visites per saber, per exemple, quins són els productes que generen més interès o
per obtenir informació amb relació a les ràtios de conversió, consultant el nombre
de visites que arriben a les diferents pàgines del checkout (vegeu figura 2.10).
Fi gura 2 . 1 0. Comportament: totes les pàgines

Quant al bloc Conversions, des de l’opció Objectius / Visió general podem veure
l’evolució dels diferents objectius que cal haver definit prèviament. La figura 2.11
mostra l’evolució de l’objectiu Registres i en mostra el nombre i el percentatge de
conversió (registres sobre visites).
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Fig u ra 2. 11 . Objectius: visió general de l’objectiu “Registres”

Per fer la definició d’objectius, cal accedir a l’administració del compte prement
la icona d’administració de la part inferior esquerra. La figura 2.12 mostra els
objectius definits al compte de demostració, entre d’altres l’objectiu referit al
nombre de Registres.
Fig u ra 2 . 12 . Definició d’objectius

Des de l’opció Comerç electrònic del mateix bloc Conversions es pot consultar
la informació referida a les conversions, tant les totals com les desglossades per
producte (vegeu figura 2.13).
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Fi gur a 2 .1 3. Visió general de conversions

També al bloc Conversions, des de l’opció Embuts de conversió / Camins de
conversió principals es pot consultar quin camí segueixen els usuaris abans
d’efectuar la compra o quantes consultes prèvies han fet (vegeu figura 2.14).
Fi gur a 2 .1 4 . Camins de conversió principals

Des de l’opció Personalització / Taulers es pot accedir als diferents taulers o
quadres de comandament dashboards (vegeu figura 2.15) que presenten de forma
gràfica i global els principals indicadors de cada àmbit. La figura 2.16 mostra
un tauler amb els principals indicadors per a la mesura dels resultats del comerç
electrònic.
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Fig u ra 2. 15 . Taulers de Google Analytics

Fig u ra 2 . 16 . Tauler de comerç electrònic

2.6.2 Etiquetatge de campanyes
L’analítica es basa en galetes o cookies que s’instal·len als navegadors dels usuaris.
Google Analytics, per exemple, utilitza galetes “d’usuari” (utma), per identificar
si l’usuari és o nou o no o el nombre de visites, galetes “de sessió”, (utmb o utmc)
per identificar el temps d’estada a les pàgines o les pàgines vistes per visita, o
galetes de campanya (utmz), per identificar si l’usuari ve d’un bàner, d’AdWords,
etc.
Així, per exemple, el primer cop que un usuari visita un web se li instal·la una
galeta i més endavant, si hi torna, ja no es torna a comptabilitzar com a usuari nou,
sinó com una nova visita.
En el cas de les campanyes de màrqueting, Google Analytics detecta automàticament l’origen de la visita, per exemple si ve d’un bàner o si ve d’un cercador, però
si es vol associar el trànsit a una campanya o a un anunci concret, cal “etiquetar”
els enllaços dels llocs de referència.

Galetes de Google
Analytics
Podeu consultar les galetes que
utilitza Google Analytics des de
goo.gl/X9tNAM.

Màrqueting digital

66

Màrqueting al comerç electrònic i mesura de resultats

Etiquetar consisteix a introduir determinats paràmetres en les URL o
enllaços que s’inclouen als anuncis, que permeten mesurar les visites que
arriben a partir d’aquells anuncis.
Gràcies a les etiquetes es pot saber de quin anunci concret arriben les visites d’un
web. En el cas de Google AdWords, hi ha una opció d’etiquetatge automàtic que
permet que Google Analytics faci un seguiment automàtic de totes les campanyes,
sense necessitat d’etiquetar els enllaços.
Creador d’URL de
Facebook
Facebook també facilita una eina
per a la creació d’URL
etiquetades per a Google
Analytics: goo.gl/J9rzuV.

Per a la resta de campanyes, tot i que els paràmetres i els valors també es poden
afegir manualment a la URL, l’eina Campaign URL Builder (goo.gl/ovNAnw) de
Google Analytics en facilita l’etiquetatge. Tal com mostra la figura figura 2.17,
l’eina per a la creació d’URL inclou sis camps, però normalment només cal ferne servir tres: la font de la campanya, el mitjà de la campanya i el nom de la
campanya.
F igu r a 2. 1 7 . Creador d’URL de Google Analytics

• URL web (Website URL). En aquest camp cal incorporar-hi l’adreça de la
pàgina d’aterratge del web a la qual es vol que porti l’anunci.
• Font de la campanya (campaign source). Cal indicar el web des del qual
arribaran les visites, és a dir, el web on s’ha situat l’anunci, per exemple
google, facebook, butlletí de notícies o el lloc web de referència.
• Mitjà de la campanya (campaign medium). S’ha d’indicar el el mitjà o
canal de màrqueting que s’utilitza per a la campanya. Google Analytics
preveu els següents mitjans: organic, (none) que fa referència al trànsit
directe, referral, social, display, cpc i email, però també se’n poden crear
d’altres, com ara blogs, sms, afiliació, remàrqueting, etc.
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• Nom de la campanya (campaign name). Cal assignar un nom a la
campanya que convé que serveixi per identificar-la fàcilment. El nom pot
fer referència al producte, a l’objectiu, a la temporada, etc. Per exemple,
primavera18.
• Terme de la campanya (campaign term). Si es fan campanyes en cercadors
diferents de Google, per exemple a Bing, en aquest camp cal incloure-hi
les paraules clau que activen l’anunci, unides per un signe més. A les
campanyes d’AdWords es recomana utilitzar l’etiquetatge automàtic.
• Contingut de la campanya (campaign content). Aquest camp s’utilitza
per diferenciar anuncis d’una mateixa campanya. Per exemple, si s’estan
provant diferents versions d’un anunci per saber quina funciona millor, un
situat al lateral i un altre a la capçalera, es podrien posar aquests dos noms
i generar dues URL diferents que permetessin distingir el trànsit des de
cadascun dels anuncis. També es podria utilitzar, per exemple, en un correu
electrònic que contingués dos enllaços, per saber quin funciona millor.
El creador d’URL diferencia entre majúscules i minúscules i considera els espais
com a caràcters. És per això, que a l’hora d’incorporar els paràmetres, cal establir
una norma per referir-se sempre de la mateixa manera a fonts, mitjans, campanyes,
etc., i, per exemple, posar sempre la primera lletra en minúscula (“facebook” és
diferent de “Facebook”), separar les paraules amb un guió baix i no posar accents.
La consistència en els noms és imprescindible perquè després apareguin agrupats
correctament en les dades de Google Analytics.
Un cop afegits els diferents paràmetres, els enllaços de les campanyes es converteixen en adreces URL seguides per un interrogant (?) i després les variables de
la campanya separades pel caràcter et (&). Per exemple:
www.example.com/?utm_source=lloc_anunci&utm_campaign=campanya_anunci
Per tal de simplificar les URL resultants, s’utilitzen escurçadors d’URL com el de
de bitly (bitly.com) que, entre d’altres funcionalitats, permet també personalitzar
les adreces.
Un cop etiquetades, els resultats de les diferents campayes es poden consultar des
de l’opció Adquisició / Tot el trànsit / Font o mitjà (vegeu la figura figura 2.18).
A Font hi apareixerà el terme que figuri al camp Campaign source i a Mitjà el
que figuri a Campaign medium. Per veure el desglossament de les dades del camp
Campaign content, cal seleccionar Altres / Adquisició i marcar la informació que
es vulgui obtenir.

Exemples d’etiquetatge de
campanyes
Podeu consultar dos exemples de
com es poden etiquetar dos tipus
de campanyes en línia, una de
correu electrònic i una altra de
paraules clau de pagament a
goo.gl/y7DSsb.
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F igu r a 2. 1 8 . Google Analytics: Adquisició / Tot el trànsit / Font o mitjà

2.7 Presentació dels resultats
Després d’haver desenvolupat una campanya del pla de màrqueting digital, és el
moment de presentar els resultats a la direcció de l’empresa o el client. Aquesta
darrera part ha de ser elaborada tenint en compte qui és el destinatari i ha de ser
capaç de transmetre amb claredat unes dades que han de ser útils per prendre
decisions. Sovint, els resultats no només han de ser expressats en un document,
sinó que també s’han de presentar oralment davant d’un públic.
La presentació de la informació és una part essencial, perquè significa explicar
què està passant en els canals digitals, els motius i, si és el cas, quines accions
es podrien aplicar a fi de canviar els aspectes de perfils de navegació i de
comportament de les visites que calgui modificar.
Les dades recollides i analitzades en un període de temps determinat són una
informació valuosa per a l’empresa. No obstant això, el valor s’incrementa en el
moment que les comparem amb d’altres de períodes anteriors, perquè permeten:
• La verificació de si els objectius marcats s’han acomplert.
• L’observació de nous fenòmens que no havien estat detectats.
• La possibilitat que sorgeixin nous objectius que el departament de màrqueting es pot plantejar formalment.
Un dels errors més habituals en la presentació de les dades és no adequar-se al
destinatari. Segons el destinari, hi ha dades que són bàsiques, que es conjuguen
amb d’altres que, tot i que també són importants, tenen un interès més relatiu. Cal
evitar, les dades irrellevants perquè poden esdevenir barreres de comunicació.
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Abans d’elaborar els documents de presentació i anàlisi, cal saber qui
n’és el destinatari i quines són les dades que necessita segons la seva
responsabilitat i la feina que realitza en el pla de màrqueting.
L’estructuració de la informació és fa a partir dels indicadors clau de rendiment
(KPI). Per aquest motiu, l’opció més adequada en el món comercial és la utilització
d’un informe de model mixt, que reuneixi les característiques de l’informe tècnic
i de l’informe directiu.

2.7.1 Model d’informe
L’informe tècnic és un document relativament extens que focalitza l’atenció en
els aspectes més importants del pla de màrqueting digital. En tenir uns destinataris
que coneixen l’empresa, no cal estendre’s a explicar terminologia específica del
sector. En canvi, l’informe directiu és un model poc extens que subratlla els
resultats, les conclusions i les recomanacions que fan els autors del pla.
L’informe mixt hauria de seguir l’estructura següent:
• Identificació del pla de màrqueting digital. Parts del pla, de qui és l’autoria
i per a quin client es treballa.
• Índex. Llista dels continguts de l’informe ordenats per ordre de pàgina.
• Introducció. Pòrtic d’entrada. S’hi fa el plantejament del contingut que,
posteriorment, es desenvoluparà.
• Cos de l’informe. Desenvolupament de cadascuna de les parts del pla i els
resultats d’aplicar-lo.
• Conclusions i recomanacions. Resum interpretatiu dels resultats del pla i
les recomanacions per poder prendre decisions.
• Annexos. Gràfiques, taules, bibliografia...
L’informe ha de tenir un estil determinat, que ajudi a la lectura i comprensió del
text.
• Llenguatge adequat al receptor: l’informe ha de ser llegit per persones de
diferent perfil que no necessàriament han de conèixer la terminologia que
es fa servir entre els experts en màrqueting digital.
• Vocabulari adequat: en referència a l’anterior punt, el vocabulari ha
d’assegurar la rigurositat que exigeixen aquests documents.
• Ordre lògic i racional: les tres parts bàsiques d’un informe són el
plantejament i la introducció, el desenvolupament i les conclusions. En
alguns casos, és convenient incloure unes recomanacions sense entrar en
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valoracions personals. L’informe ha de disposar d’un índex i, si és el cas,
d’annexos amb informació complementària.
• Frases curtes: les frases curtes faciliten la intel·ligibilitat. Cal evitar les
subordinades, perquè dificulten la comprensió.
• Tractament objectiu: la redacció no ha d’incloure elements valoratius
personals (opinions).
• Ús de gràfics i taules: el tractament visual de les dades ajuda a la
comprensió.
• Correcció ortogràfica, gramatical i sintàctica: l’absència d’errades
d’ortografia i gramaticals i les construccions sintàctiques correctes fan
incrementar una valoració positiva del text final.
• Homogeneïtat en el format: determinar criteris en el format del text (per
exemple, en el tipus de lletra o a l’interlineat) afavoreix la lectura i la
comprensió, i atorga credibilitat al document.

