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… això acaba de començar
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¿Revolució?

Transformació …

Us de la tecnologia per a aconseguir 

millores radicals, disruptives, i que 

permetin obtenir un avantatge 

competitiu

Digital
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Els punts de contacte amb el client



El consumidor: el protagonista



Què ha canviat?
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El ciutadà tria



Integració



Identificació única



massiu

Plaça de Sant 

Pere: 

Proclamació

Papa Benet XVI 

Plaça de Sant 

Pere: 
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Papa Francesc
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la segmentació



la sincronia
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el control del moment



mecanizar el front office

Bases Datos Segmentadas

Personalización

Experiencia Usuario

Personas

Punts de contacte amb el client

• Més dades

• Millor informació del ciutadà

• Control del canal i moment

• Decisions en temps real



Productes i Serveis



redisseny



redisseny



¿Dónde estamos?Big
Data



La capacitat de gestionar grans volums de dades

per a la prestació de serveis o la presa de decisions
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La incorporació de fluxos de dades digitals

i la capacitat de processar-los en temps real

per a la prestació de serveis o la presa de decisions

Big Data
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12 days (10/10/12 – 22/10/12) in BARCELONA:
•703.424 foreigh tourists
•50 network events/tourist
•35.669.002 events/BcnaTourist





Mapa de rusos en Barcelona de 13 a 
15h

datos de Roaming  de Movistar de 10/10/2012 a 22/10/2012



Mapa de rusos en Barcelona a las 14:00



Mapa de Franceses en  Barcelona (21:00-24:00)
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Conclusions

� El control de la dada: adaptar processos

� Nous models de negoci: a la quarta etapa

� Focus en… usuari i servei

� Cal fer-se les preguntes adequades

� Compte amb la sobreinformació
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