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Introducció

El gran volum d’informació i de documentació que genera qualsevol organització
fa imprescindible establir mecanismes que permetin endreçar-la i conservar-la de
manera que, quan es necessiti, sigui fàcilment accessible.

L’arxiu i el procés d’arxivament esdevenen eines indispensables, tant per a la
documentació en suport paper com per a la documentació o informació en suport
digital. En primer lloc cal establir els criteris per seleccionar allò que cal conservar,
i en segon lloc cal definir un sistema d’organització.

En l’àmbit de la relació amb els clients, l’ús de les tecnologies de la informació
posa a l’abast de les empreses una quantitat ingent de dades que cal tractar i
organitzar per tal que siguin d’utilitat. Així, les bases de dades i els sistemes
CRM han esdevingut eines imprescindibles per a la relació amb els clients.

Una gestió adequada de les dades i de la informació permet també que l’empresa
conegui de manera objectiva i en temps real el funcionament del servei que presta.
A partir d’aquesta informació, l’empresa pot fer els canvis necessaris per ajustar
tot allò que sigui millorable i per garantir així un servei de la màxima qualitat que
asseguri la satisfacció del client.

En l’apartat “Organització d’un sistema d’informació” s’analitza la finalitat que
persegueix la conservació i l’arxivament de la documentació i es detallen les
funcions del responsable de l’arxiu i els procediments d’accés, control i destrucció
de la documentació. També es presenten les fases del procés d’arxivament, tant pel
que fa la documentació en suport paper com a la documentació en format digital,
i es detallen els avantatges i inconvenients dels diferents sistemes de classificació
i ordenació de la documentació.

En l’apartat “Tractament i organització de la informació d’atenció al client”
s’estudia com tractar i organitzar el gran volum de dades i d’informació que
genera la relació amb els clients, prestant especial atenció als sistemes CRM i als
sistemes de gestió documental. S’hi tracten també totes les qüestions relatives a
la seguretat dels processos per preservar la integritat de les dades i per garantir-ne
la confidencialitat.

En l’apartat “Qualitat i millora del servei d’atenció al client” es tracta l’avaluació
i el control del servei i s’incideix en el tractament de les anomalies i s’hi presenten
els mecanismes de què disposen les empreses per ajustar el servei de cara a
assegurar-ne l’eficàcia i a garantir la satisfacció del client. En aquest sentit, es
descriuen també els serveis postvenda i els mecanismes de fidelització dels clients.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat formativa 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 un sistema d’informació al client que optimitzi el cost i el temps
de tractament i accés, aplicant tècniques d’organització i arxivament tant manuals
com informàtiques.

• Descriu les tècniques d’organització i arxivament de la informació i docu-
mentació, tant manuals com informàtiques,

• Identifica les tècniques principals de catalogació i arxivament de docu-
mentació, analitzant-ne els avantatges i inconvenients en funció del tipus
d’informació, la seva utilització i el temps d’arxivament.

• Classifica diferents tipus d’informació en matèria d’atenció al client, consu-
midor o usuari, discriminant-ne l’origen i assignant el procés de tramitació
i organització adequat.

• Elabora, actualitza i consulta bases de dades amb la informació rellevant
dels clients.

• Maneja eines de gestió de les relacions amb els clients (CRM) d’acord amb
les especificacions rebudes.

• Registra la informació relativa a les consultes o sol·licituds dels clients en
l’eina de gestió de les relacions amb clients.

• Aplica procediments que garanteixin la seguretat i integritat de la informa-
ció i la protecció de dades, respectant la normativa vigent.

• Defineix els canals d’accés a la informació en matèria d’atenció al client,
analitzant les característiques de cadascun.

2. Elabora un pla de qualitat i millora del procés d’atenció al client, consumidor
o usuari, aplicant tècniques de control i avaluació de l’eficàcia del servei.

• Identifica les principals incidències, anomalies i retards en els processos
d’atenció al client i en la gestió de queixes i reclamacions.

• Fa el seguiment del procés de tramitació de les queixes i reclamacions,
avaluant la forma i els terminis de resolució.

• Aplica tècniques per mesurar l’eficàcia del servei prestat i el nivell de
satisfacció del client.

• Redacta informes amb els resultats i les conclusions de l’avaluació de la
qualitat, utilitzant eines informàtiques.
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• Proposa mesures correctores per solucionar les anomalies detectades i
millorar la qualitat del servei.

• Elabora un pla de millora de la qualitat incloent-hi mesures per optimitzar
la qualitat del servei i respectant la legislació vigent.

• Elabora un pla de recuperació de clients perduts, definint les eines aplica-
bles.

• Selecciona els clients susceptibles de ser inclosos en un programa de
fidelització, utilitzant la informació disponible en l’eina de gestió de les
relacions amb els clients (CRM).

• Elabora un programa de fidelització de clients, utilitzant aplicacions infor-
màtiques.
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1. Organització d’un sistema d’informació

A totes les empreses arriben diàriament documents escrits. Unes vegades amb
importància mínima, cosa que farà que acabin en la deixalleria de paper, d’altres
amb un valor elevat pel seu contingut, fet que ens obligarà a ordenar-los i a desar-
los per a una consulta posterior.

I a més de la documentació que arriba de l’exterior, les empreses també generen
altres documents en suport paper que serà necessari conservar, ordenar i classificar
utilitzant un mètode que permeti la seva localització ràpida en un futur.

En definitiva, una classificació adequada ens permetrà:

• Accedir a la documentació de manera ràpida i fàcil.

• Controlar la documentació que entra i surt de l’empresa.

• Complir amb les exigències legals de conservació durant un termini, ja que
en alguns casos la normativa ens obliga a fer-ho (per exemple, si es tracta
de documents mercantils).

1.1 L’arxiu: naturalesa i finalitat

El concepte d’arxiu té dues accepcions: una relacionada amb el contingut i una
altra que fa referència al continent.

L’arxiu (1) és el conjunt de documents rebuts o produïts per una empresa,
organisme públic, individu o una altra institució com a conseqüència de la
seva activitat i que es conserva per a una utilització posterior.

L’arxiu (2) és el lloc físic (local) o la institució on resten dipositats un
conjunt de documents.

La definició d’arxiu que fa referència al lloc físic té certs matisos, segons si parlem
de l’arxiu d’una empresa o bé d’un arxiu com a institució. Així, mentre que en
parlar de l’empresa el concepte d’arxiu es refereix exclusivament al lloc on es
desa la documentació, un arxiu com a institució implica més que un lloc físic, i
està relacionat amb la idea d’un ens propi.

La tasca d’arxivar, encara que pugui semblar monòtona, resulta imprescindible en
una empresa si es vol disposar d’una informació o d’un document en el moment
precís. Així, si els documents no s’arxiven correctament o es fa sense cap criteri
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lògic és possible que amb el pas del temps ens oblidem del lloc on són, amb la
consegüent pèrdua de temps i d’imatge que suposa la recerca dins una mar de
documentació acumulada i desordenada.

En definitiva, l’arxiu es una eina necessària que persegueix uns objectius molt
concrets:

• De naturalesa legal. Com ja hem comentat, determinats documents s’han
de guardar durant un temps per exigència legal.

• De caràcter tècnic. La utilitat tècnica de l’arxiu es concreta en:

– L’arxiu és un centre actiu d’informació dins l’empresa.

– Proporciona un bon servei a baix cost.

– Permet conservar els documents en bon estat físic.

Per tal que un arxiu sigui eficaç ha de reunir les següents condicions:

• L’ordenació de la documentació ha de ser lògica i senzilla.

• La recuperació de qualsevol document ha de ser ràpida.

• No ha d’inhabilitar un espai excessiu i la seva conservació ha de dur-se a
cost reduït.

• S’ha d’adaptar als canvis (s’hi incorporen noves tècniques i aplicacions
informàtiques que afavoreixen l’eficàcia de la recerca, per exemple.).

• El manteniment ha de ser continu.

• Només han d’accedir a l’arxiu les persones autoritzades i amb un criteri de
responsabilitat absolut.

• Se n’ha de garantir la seguretat davant situacions de robatori, incendi,
desgast, humitat, etc.

1.2 Els arxius digitals

Un dels trets característics del món actual és la gran quantitat d’informació i
documentació que poden gestionar les persones i les organitzacions. Pensem
per exemple en el nombre de pòlisses que pot tenir contractades una entitat
asseguradora o la quantitat de fitxes de clients que es poden arribar a acumular
al llarg dels anys de vida d’una empresa.

De ben segur que si tota aquesta informació es trobés exclusivament en paper i en
una única localització seria costós accedir-hi en el moment en què fos necessari;
per exemple, per comprovar si un determinat client té contractades o no algunes
cobertures o per esbrinar quins són els productes habituals que ens adquireix.
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Cada cop més empreses apliquen polítiques “zero paper” encaminades a reduir la
utilització de documents en el suport paper tradicional, i un dels principals reptes
de les organitzacions és establir mètodes per poder gestionar tota la informació
digital, tenint-la disponible en el moment que aquesta sigui necessària.

Entre els principals avantatges que suposen els suports digitals en el procés de
gestió de la documentació trobem els següents:

• Es necessita un menor espai. En una memòria USB o en un disc dur es
poden emmagatzemar milers de documents que en paper ocupen molt més
espai.

• Existeixen sistemes de cerca automàtica de documents. El mateix sistema
operatiu permet la cerca de documents fent servir criteris senzills o filtres,
com les paraules contingudes en el nom del document, la data de creació,
el format de l’arxiu, etc.

• Facilitat en la reproducció. Els arxius en format digital poden ser copiats
amb un cost pràcticament nul i sense perdre qualitat.

• Menor despesa d’impressió. Si es reben o s’emmagatzemen arxius en suport
digital deixa de ser necessària la seva impressió en paper, fet que suposa un
estalvi considerable en paper, tinta o tòner.

• Facilitat d’accés a la informació des de qualsevol lloc físic si els arxius
s’emmagatzemen en un servidor que proveeix tota una xarxa telemàtica.

• El pas del temps no afecta l’arxiu. Les versions digitals, a diferència de la
còpia en paper, poden reemplaçar el seu continent fàcilment sense perdre
qualitat.

Entre els inconvenients, es destaquen:

• Una menor comoditat. La lectura sobre pantalla no és tan còmoda com fer-
ho sobre el paper, a més d’afectar la vista per cansament.

• L’accés a la informació per part de persones no autoritzades. Terceres
persones podrien tenir accés a la documentació de la nostra empresa si no
tenim un bon sistema de protecció dels arxius digitals.

• Problemes de lentitud o tècnics (per col·lapse) en la xarxa en determinats
moments que poden impedir-ne l’accés.

• La manca d’un bon sistema de còpies de seguretat dels arxius pot provocar
pèrdua de temps si el procés no conclou d’acord amb l’esperat. També
els discs que contenen la informació es poden espatllar, fet que provoca
l’eliminació involuntària de determinada informació.

• Els documents emmagatzemats digitalment, en no tenir la signatura manus-
crita ni el segell autèntic de l’empresa emissora del document, poden no
tenir la mateixa validesa legal.
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1.2.1 L’emmagatzematge al núvol

L’emmagatzematge al núvol consisteix a emmagatzemar la informació en una
plataforma en xarxa a la qual podem accedir des de qualsevol lloc i en qualsevol
moment, sempre que tinguem accés a Internet i les claus d’accés necessàries.

Moltes empreses ofereixen aquest servei de manera gratuïta per a usuaris que
requereixin poc espai d’emmagatzematge, o amb serveis de pagament per a majors
emmagatzematges. Entre els serveis més coneguts hi ha els oferts per Dropbox,
Google Drive, One Drive o iCloud.

El gran avantatge d’aquest sistema és que les empreses que lloguen aquests espais
solen oferir elevats nivells de seguretat, però tot i així no estan exemptes de riscos
i és important conèixer amb detall les condicions associades al servei que es vol
contractar. Concretament, hauríem de conèixer:

• Quin control tindrem sobre la nostra privacitat i les nostres dades personals.

• Què poden i què no poden fer amb els nostres arxius.

• Quines garanties de seguretat (disponibilitat, integritat, confidencialitat)
ofereixen en cas que les seves instal·lacions tinguin alguna fallada de
seguretat.

• Quina jurisdicció (de quin país) resoldrà els problemes que puguin sorgir.

1.3 El cicle vital dels documents i l’organització de l’arxiu

El cicle de vida dels documents inclou les etapes següents (vegeu la figura 1.1):

1. La creació del document. És la primera etapa, l’origen.

2. La classificació, l’ordenació i la utilització dels documents. Si el
posseïdor final del document no és qui l’ha originat, aquesta etapa s’inicia un
cop aquell el rep. Una classificació i ordenació apropiades dels documents
rebuts permetrà després treballar amb ells de manera òptima.

3. L’arxivament i conservació.

4. La transferència. Quan la freqüència d’ús dels documents disminueix,
aquests es transfereixen a noves localitzacions on s’accedeix menys. Això
es fa amb l’objectiu d’agilitar la cerca dels documents que sí que tenen un
ús més freqüent.

5. L’eliminació. Quan la documentació ja no aporta pràcticament cap valor
s’elimina per estalviar costos.
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El cicle de vida d’un document és el conjunt d’etapes compreses entre el
moment de la seva creació i el de la seva destrucció.

Figura 1.1. Etapes del cicle
de vida dels documents

1.4 El valor de la documentació

Per comprendre el motiu que ens porta a conservar la documentació, primerament
hem d’entendre el valor mateix dels documents que es conserven. En aquest sentit,
podem diferenciar entre el valor primari de la documentació i el secundari.

El valor primari d’un document és el que es fonamenta en la utilitat o
finalitat per a la qual ha estat dissenyat.

Dins d’aquesta categoria podem trobar diferents subcategories atenent als dife-
rents tipus d’utilitat o finalitats per a les quals s’han concebut els documents:

• Valor administratiu. Serveix per donar suport a la gestió administrativa
d’una activitat. Un exemple pot ser el valor de l’albarà en el procés de
compra.

• Valor jurídic o probatori. Quan els documents són el suport d’un acte
jurídic tenen caràcter probatori de les obligacions i els drets acordats entre
diverses parts. Un exemple seria el valor d’un contracte de compravenda.

• Valor financer o econòmic. És el que té el document per estar creat com a
eina de pagament.

El valor secundari és el que pot adquirir un document un cop finalitzat el
període de temps de vigència de la utilitat per a la qual va ser creat.
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Aquesta categoria inclou el valor que els documents poden adquirir com a font
de documentació històrica o per a la recerca. Evidentment, aquest valor és poc
rellevant en el món de la gestió de l’empresa.

Però per quin motiu voldríem tenir accés a la documentació?

Els documents es conserven pel valor que porten implícit. L’empresa ha de
conservar la documentació que genera atenent, bàsicament, a dos motius:

• Poder recuperar la informació que contenen els documents per tal de facilitar
la gestió de l’empresa o l’anàlisi de la seva evolució. Podríem dir que, en
aquest sentit, l’empresa actuaria per voluntat pròpia en la conservació de
la documentació i compliria, entre d’altres, les següents finalitats:

– Disposar de la informació a la qual haurem d’accedir quan necessi-
tem fer la feina (contestar cartes, fer promocions, fer una anàlisi de la
nostra clientela).

– Facilitar el control i el seguiment de les tasques de les diferents
unitats de l’empresa. Un exemple seria l’arxivament de les actes de
reunions dels departaments, la consulta de les quals permetrà posteri-
orment comprovar si es compleixen els acords pactats i determinar-ne
les responsabilitats oportunes.

– Poder fer un seguiment de l’evolució de l’empresa (comparatives de
vendes, evolució dels resultats...).

• Per imperatiu legal. En aquest sentit, la normativa obliga els empresaris
a conservar-la pel seu caràcter probatori. El mateix Codi de comerç parla
de l’obligatorietat que tenen els empresaris de conservar la documentació
relacionada amb el seu negoci durant un període de temps determinat.

1.4.1 Selecció de la documentació que cal arxivar

En desenvolupar el nostre treball a l’oficina veurem que la tipologia de documenta-
ció que rebrem és diversa. Entre el conjunt de documentació trobarem documents
que s’han de llençar, d’altres amb els quals encara s’ha de treballar i, finalment,
d’altres que s’han d’arxivar.

En aquest punt, sorgeix el problema de saber determinar què és innecessari.
Evidentment, tota la documentació que arriba podria ser-nos de certa utilitat en un
futur, però el cert és que a l’empresa no es disposa d’un espai il·limitat per poder
emmagatzemar coses que són relativament supèrflues.

Per això, l’empresa que vol treballar de manera eficient ha d’aprendre a valorar
quina documentació no li serà d’utilitat en un futur i desfer-se’n.

Sovint podem tenir por de desfer-nos de documents que sembla que no ens
serveixen però que, en determinades circumstàncies, ens podrien ser d’utilitat.
En aquests casos caldrà avaluar els costos i els beneficis de conservar aquesta
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documentació. Els beneficis de conservar documentació que necessitarem són
obvis. En canvi, no sempre queda tan clar si ens podria ser d’utilitat en algun
moment futur. Entre els costos de mantenir més documentació de la necessària en
podem destacar de dos grans grups:

• Els costos dels recursos utilitzats. Necessitarem més espai, més arxiva-
dors, més mobiliari.

• Els costos derivats de dificultar cerques posteriors. En augmentar el
volum de documentació serà més difícil trobar un document, i això farà
que haguem de dedicar més temps a buscar-lo.

A l’hora de decidir quina documentació no es conservarà, l’empresa ha de definir
uns criteris bàsics. Així doncs, la destrucció de documentació mai no es farà de
manera arbitrària, sinó que la persona que se n’encarrega ho farà atenint-se a unes
normes pactades.

Un cas especial és el de la documentació que s’ha de conservar per imposició de la
normativa legal. En aquest cas s’haurà de tenir present el temps que aquesta s’ha
de conservar per, un cop hagi transcorregut aquest termini, destruir-la si escau.

1.5 El procés d’arxivament

Tot procés d’arxivament és precedit per la selecció dels documents que han de
formar part del conjunt de documentació a conservar. En el procés d’arxivament
es poden distingir les fases següents:

• Registre de la documentació: consisteix a deixar constància de la recepció.
Així, en el moment en què necessitem la documentació podrem acudir al
registre per comprovar si efectivament es troba a l’empresa.

• Classificació i ordenació: comporta distribuir la documentació per fer-
la arribar a les persones que se’n faran càrrec en funció del sistema que
tinguem establert. Per exemple, un primer pas podria ser separar factures
de clients, catàlegs de proveïdors, etc., per fer-los arribar als departaments
corresponents.

• Codificació: consisteix a donar una clau única (que pot estar formada
per lletres i nombres) a cadascun dels documents, de manera que quedin
diferenciats els uns dels altres per mitjà d’aquesta clau, que esdevé el seu
identificador. Un cop registrat i codificat el document, té lloc el tractament
de la documentació. No hem de perdre de vista que els documents d’una
empresa han estat creats per complir unes funcions que no són les de ser
arxivats.

• Arxivament: té lloc un cop el document ha complert la seva funció
primordial a l’empresa; per exemple, en el cas de les factures, quan ja han

A efectes pràctics, no poder
localitzar un document o no
saber que el tenim és
equivalent a no tenir-lo.
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Classificar i ordenar

Entenem per classificar el fet de
distribuir en classes o categories

tots els documents que tenen
algun atribut similar; en canvi,

ordenar fa referència a l’acció de
disposar regularment les coses

les unes en relació amb les altres.

Codificació

Igual que les persones disposem
d’un document nacional

d’identitat que és diferent per a
cadascun de nosaltres, els

documents que es conserven a
l’empresa també tenen assignat

un codi que els fa únics.

estat comptabilitzades o en el cas dels albarans quan ja han estat contrastats.
L’arxivament consisteix a col·locar els documents a conservar a la ubicació
que li correspongui d’acord amb el nostre sistema d’arxivament.

Caldrà establir també els protocols per a l’arxivament de la documentació en
format digital. Determinada informació d’ús freqüent, com ara les dades de
clients o proveïdors, acostumaran a ser arxivades en bases de dades. En altres
casos serà suficient una estructura de carpetes que tingui una organització lògica
que en permeti el seu fàcil accés; és el cas dels arxius que representen documents
(factures, per exemple). Aquestes carpetes poden ser d’ús compartit entre les
persones que han de treballar amb la informació que contenen.

Un sistema senzill d’arxivar documents en una xarxa informatitzada és
mitjançant una estructura de carpetes en un servidor.

Mantenir un arxiu informatitzat pot ser molt útil quan es treballa utilitzant una
xarxa informàtica. Quan la documentació desada se centralitza en un servidor i
s’hi possibilita l’accés des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa es facilita
l’accés a la documentació, fet que equivaldria a la proximitat física en l’arxiu
convencional, i s’aconsegueix mantenir unificada tota la documentació alhora que
s’eviten duplicitats.

1.6 Sistemes de classificació, catalogació i arxivament

La classificació i l’ordenació de la documentació pretén establir sistemes d’or-
ganització fàcilment comprensibles per les persones que l’hagin de fer servir, de
manera que l’accés als documents sigui al més àgil possible.

Els sistemes de classificació i ordenació són el conjunt de criteris que
permeten agrupar la documentació i disposar-la en un ordre únic dins de
cada agrupació.

Existeixen diferents sistemes de classificació, que podem resumir en:

• sistemes alfabètics

• sistemes cronològics

• sistemes geogràfics

• sistemes temàtics o per matèries (assumptes)

• sistemes numèrics i alfanumèrics

• sistemes mixtos
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1.6.1 Sistema alfabètic

El sistema alfabètic és molt utilitzat en les empreses per la seva simplicitat i pel
fet de ser conegut fàcilment per qualsevol persona.

El sistema alfabètic és el conjunt de criteris de classificació i ordenació
que consisteix a organitzar els documents en funció de les lletres que conté
alguna paraula que els identifica.

El sistema de classificació i ordenació alfabètic és molt utilitzat per ordenar
diferents documents, com els que es refereixen a clients i proveïdors. En aquest
cas, el documents s’ordenaran utilitzant la raó social de l’empresa o el primer
cognom si parlem de noms de persones físiques.

Sovint, les empreses estableixen unes normes per a la classificació i l’ordenació
alfabètica per tal d’estandarditzar el mètode de classificació i ordenació:

1. Quan la primera lletra coincideix en els diferents ítems a ordenar, s’utilitzarà
la lletra següent. Si la següent també es repeteix, utilitzarem les consecuti-
ves. Per exemple, “Pascual” precedirà “Perera”.

2. Per establir un ordre alfabètic utilitzarem la raó social de l’empresa o, si
parlem de persones físiques, el primer cognom. Per exemple, “Barnadisc,
SL” s’ordenarà davant de “Girodisc, SL”; trobarem “Pere Abad” abans que
“Cristina Bertran”.

3. Si el primer cognom coincideix utilitzarem el segon cognom i, si tot i així,
perdura la coincidència, utilitzarem el nom. Per exemple, “Ros Màrquez,
Àngels” precedirà “Ros Màrquez, Marc”.

4. Si el nom també coincideix, llavors utilitzarem algun altre element diferenci-
ador, com ara la professió o el nom del carrer de l’adreça. Per exemple, “Ros
Màrquez, Àngels” amb domicili al carrer “Argentona” estarà situat davant
“Ros Màrquez, Àngels” del carrer “Pamplona”.

5. Els cognoms compostos units per un guió es consideren un sol cognom a
efectes d’ordenació. Per exemple, “Garcia-Blanco Abad, Sara” es classifi-
carà després de “Garcia Sorribes, Núria”.

6. Si el nom inclou titulació o càrrec, aquests no es tindran en compte. En les
empreses en les quals utilitzem la raó social, si aquesta inclou el títol de
l’activitat que s’hi porta a terme, tampoc no s’hauria d’incloure. Aquesta
norma permet una distribució menys concentrada de les dades. Per exemple,
“Dra. Maria Planell Martí” es classificarà després de “Xavier Garcia
Guzmán”, i “Llibreria Raval” es classificarà després de “Llibres Llegim”.

7. Els noms d’organismes i institucions s’ordenen tenint en compte el seu nom
genèric com a paraula d’ordre. Per exemple, “Ministeri d’Hisenda” s’ordena
començant per “Ministeri”.
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8. Per al nom de les empreses estrangeres hem de tenir sempre en compte la
primera paraula de la raó social com a paraula d’ordre.

9. Si el cognom o la raó social inclouen preposicions o articles, aquests no es
tindran en compte en la classificació i ordenació. Per exemple, “Cristina de
la Rua” es classificarà darrere de “Marta Pons”.

10. Si el nom és estranger, les partícules sí que es consideraran part del cognom.
Per exemple, “McDouglas” es classificarà darrere de “Du Pont”.

Els avantatges del sistema alfabètic són els següents:

• La senzillesa d’aplicació, ja que no cal conèixer gaire cosa més que
l’abecedari per poder-lo utilitzar.

• No requereix cap font auxiliar (com una llista de codis) per cercar docu-
ments classificats amb aquest sistema.

Els inconvenients del sistema alfabètic són els següents:

• A mesura que incrementem el nombre de documents en el nostre arxiu,
els hem d’intercalar amb els que ja teníem. Aquest fet implica una
redistribució constant de tota la documentació, cosa que fa més costós el
procés d’ordenació.

• Mentre que l’espai destinat als documents assignats a una determinada
lletra pot estar infrautilitzat (pel poc ús que es faci d’aquesta lletra), l’espai
corresponent a una altra pot estar saturat, la qual cosa fa més difícil que hi
hagi un aprofitament òptim de l’espai.

• Quan el volum de carpetes augmenta molt és més difícil fer una cerca.

1.6.2 Sistema cronològic

La utilització de dates com a clau d’ordenació i classificació pot ser molt útil,
especialment quan aquesta ordenació dels documents permet agilitar altres tràmits
com cobraments o pagaments.

El sistema de classificació i ordenació cronològic és el que consisteix a
disposar els documents en funció d’alguna data que continguin.

Un exemple clar de la utilització d’aquest sistema és l’ordenació d’efectes comer-
cials a cobrar en funció de la data de venciment. Altres exemples poden ser la
classificació i l’ordenació de la correspondència d’un determinat client, etc.

La classificació de documentació a partir de criteris cronològics es pot fer per anys,
trimestres, mesos o altres divisions temporals.
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Les normes per classificar i ordenar cronològicament són les següents:

1. Utilitzarem una data que aparegui en el document a classificar i ordenar,
com poden ser dates d’emissió de la documentació, dates de venciment...
Tanmateix, se’n poden utilitzar d’altres, com ara la data d’entrada de la
documentació a l’empresa.

2. En cas d’utilitzar una data que originalment no aparegui al document, caldrà
fer-la-hi constar. Fer-ho facilitarà una reordenació si el document és utilitzat.
Així, és freqüent veure la data inclosa en el segell del registre d’entrada.

3. Cal decidir si el criteri d’ordenació per dates és ascendent o descendent
i, un cop establert aquest criteri, procurar no canviar-lo. Si, per exemple,
els documents que més hem de consultar són els més recents, ens convé
utilitzar una ordenació descendent, de manera que el document amb la data
més recent quedi a l’inici i sigui més accessible.

Els avantatges del sistema cronològic són els següents:

• El principal avantatge del sistema d’ordenació cronològic és la simplicitat
en l’ordenació. En aquest sentit, podem dir que és el sistema més simple.

• En funció de la data triada per fer la classificació, podria ser que no
haguéssim d’intercalar documents. Per exemple, quan utilitzem la data
d’arribada, els documents s’afegeixen al final.

• Tot i que algunes vegades podríem haver d’intercalar documents -com, per
exemple, quan utilitzem la data de venciment-, això és molt menys freqüent
que en el cas de la classificació i l’ordenació alfabètica.

• És un sistema molt útil en tant que pot facilitar la gestió de cobrament.
Tenir els efectes comercials a cobrar ordenats per la data de venciment ens
facilitarà aquesta gestió.

L’inconvenient del sistema cronològic és que quan rebem una gran quantitat de
documentació en un breu lapse de temps ens podem trobar amb molta documen-
tació classificada sota una mateixa data. Per aquest motiu, el sistema cronològic
pot requerir la utilització d’un sistema de registre complementari que proporcioni
un ordre de segon nivell a aquesta documentació.

1.6.3 Sistema geogràfic

Quan les empreses exerceixen la seva activitat en un territori ampli i amb diferents
delegacions o diferents rutes pot resultar molt útil tenir un sistema d’ordenació
basat en el lloc en què s’ubiquen.
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El sistema geogràfic és el sistema de classificació en què el criteri utilitzat
per agrupar els documents és la localització de les empreses que els originen.

D’aquesta manera, podem trobar sistemes de classificació geogràfics que orga-
nitzen els documents per països, comunitats autònomes, províncies, municipis o
carrers. Igualment, podem trobar altres agrupacions, com ara les zones en què
l’empresa exerceix la seva activitat (per exemple: zona sud i zona nord).

Les normes per fer una classificació geogràfica són les següents:

1. Cal definir prèviament i de manera clara les zones que s’inclouran en la
classificació per, així, evitar incloure documents en zones errònies.

2. Caldrà verificar amb exactitud que cada document pertany a la zona que li
assignem durant el procés de classificació, sense limitar-nos a fer-ho segons
la nostra intuïció, ja que si únicament utilitzéssim la intuïció podria passar
que posteriorment, en el moment en què volguéssim tornar a consultar el
document, no fóssim capaços de localitzar-lo.

Els avantatges del sistema de classificació geogràfic són els següents:

• L’adaptabilitat, ja que el sistema geogràfic permet diferents criteris en la
definició de zona (província, municipi, comunitat autònoma...) i, per tant,
l’empresa pot utilitzar el que li vagi millor.

• La simplicitat de classificació, quan els documents a classificar ja indiquen
la zona a què pertanyen.

Els inconvenients del sistema de classificació geogràfic són els següents:

• Un dels principals problemes que presenta el sistema de classificació
geogràfic és que no es tracta pròpiament d’un sistema d’ordenació, ja que tot
i que agrupem els documents que pertanyen a un mateixa zona, el sistema
geogràfic no ens diu en quin ordre ho hem de fer. Aquest fet obliga a establir
un sistema d’ordenació addicional; per exemple, per ordenar els clients dins
de cada zona o per ordenar les zones, si n’hi hagués moltes.

• Com passa amb la classificació alfabètica, l’espai de l’arxiu podria estar
mal aprofitat. Assumint que cada zona té reservada una mateixa quantitat
d’espai, podrien quedar espais de zona pràcticament buits, mentre que
d’altres podrien estar saturats.

• El sistema de classificació pot necessitar una guia addicional per indicar
a quina zona pertany cada document, cosa que pot alentir el procés de
classificació.
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1.6.4 Sistema de classificació temàtic o per matèries (assumptes)

Freqüentment, en les empreses trobem agrupats documents que tenen en comú la
tipologia, la finalitat... Un exemple clar és una classificació que diferenciï factures,
albarans, rebuts o les carpetes de clients, proveïdors, nòmines...

El sistema de classificació per matèries o assumptes és el que es basa
en la similitud en les funcions, les característiques o altres atributs dels
documents.

Per les seves característiques, el sistema de classificació per matèries o assumptes
és semblant, en les seves normes, avantatges i inconvenients, al sistema geogràfic.

Les normes per classificar per matèries o assumptes són les següents:

1. Cal detallar clarament quin és cada assumpte o matèria.

2. Quan, durant la seva vida en l’empresa, la documentació ha de passar
d’un grup a un altre, cal especificar en quin moment s’ha d’efectuar aquest
canvi. Per exemple, les factures passaran a la carpeta de cada proveïdor un
cop pagades, i mentrestant romandran a la carpeta de factures pendents de
pagament.

Els avantatges de la classificació per matèries o assumptes són els següents:

• És fàcil d’utilitzar. Com que les persones que han de classificar i ordenar la
documentació estan familiaritzades amb les diferents matèries, la classifica-
ció és molt ràpida.

• Si és necessari, es poden generar noves carpetes sense gaires complicacions.
Per exemple, si tenim els documents classificats per les diferents línies de
productes o serveis i posteriorment oferim una nova línia de productes, és
fàcil afegir aquesta nova categoria per arxivar.

Els inconvenients de la classificació per matèries o assumptes són els següents:

• La definició de les matèries és difícil. Cal dedicar temps a dissenyar
correctament els diferents grups en què es classificaran els documents. Una
elecció poc encertada dels grups podria fer que els haguéssim de canviar i,
per tant, que haguéssim de tornar a classificar-los tots.

• El sistema per matèries o assumptes és un sistema de classificació, però no
d’ordenació. Caldrà, doncs, establir un sistema addicional per ordenar els
documents dins de cada grup.
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Quan parlem del registre o
l’arxivament de documents,

la codificació consisteix a
assignar un codi (conjunt de

nombres i/o lletres) al
document.

1.6.5 Sistemes numèrics i alfanumèrics

Els nombres estan presents en la majoria dels documents. Les factures es
codifiquen amb un número d’emissió, la correspondència es registra amb una
numeració...

El sistema de classificació i ordenació numèric és el que agrupa i disposa
els documents atenent al número amb què es codifiquen. El sistema
alfanumèric es diferencia de l’anterior en el fet que en aquest darrer la
codificació també inclou lletres.

Un exemple de classificació i ordenació numèrica el trobem en empreses que tenen
molts expedients de clients. Quan s’obren, aquests expedients reben un codi que
pot incloure lletres i nombres, i es col·loquen de manera correlativa a mesura que
arriben. Un exemple serien els expedients mèdics als centres d’atenció primària i
als hospitals.

Les normes per classificar i ordenar numèricament/alfanumèricament són les
següents:

1. Els números es donaran de manera correlativa a mesura que s’originen els
documents o expedients.

2. Procurarem no tornar a donar un número que ja s’hagi utilitzat però que hagi
quedat desert per la desaparició d’un expedient o document quan aquest
quedi obsolet.

3. Es generarà un índex auxiliar que permetrà relacionar el document buscat
amb la codificació numèrica o alfanumèrica.

Els avantatges del sistema de classificació i ordenació numèric/alfanumèric són
els següents:

• El principal avantatge és la facilitat de classificació de nous documents/ex-
pedients. Només caldrà afegir el nou expedient darrere els anteriors.

• Com que no s’han d’intercalar expedients, ja que aquests s’afegeixen al
darrere, l’espai de l’arxiu s’aprofita millor.

• Quan es necessita ampliar l’arxiu no cal redistribuir tots els expedients, ja
que a la zona nova només arribaran documents o expedients nous.

Els inconvenients del sistema de classificació i ordenació numèric/alfanumèric
són els següents:

• Excepte en els casos en què la codificació es complementa amb criteris
addicionals com, per exemple, la classificació per matèries, la classificació
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no aporta informació addicional. En un prestatge tenim els expedients que
van d’un número determinat a un altre, però aquesta classificació no ens
dóna cap informació sobre el nom, la localització geogràfica, etc.

• Necessitem un índex o una base de dades auxiliar per poder trobar la
documentació que busquem. Normalment, per localitzar un document es
busca en l’ordinador el número que té assignat, i per a això es proporcionen
dades que s’inclouen en el document, com el nom del client, el NIF, etc.

El sistema decimal

Dins els sistemes numèrics, farem especial menció del sistema decimal —que
s’utilitza, entre d’altres, en la comptabilitat— i del sistema decimal universal
—que s’utilitza en les biblioteques.

El sistema decimal és el conjunt de criteris d’ordenació i classificació en què
tots els elements a ordenar es divideixen en deu grups del 0 al 9. Aquests
grups formen el primer ordre i, al seu torn, es poden dividir en deu grups
més, que formaran el segon ordre, i així successivament.

En el cas del procés comptable, veiem com tots els comptes estan classificats en
nou grups, i que aquests es poden subdividir en més grups simplement afegint-hi
una xifra més. Aquest sistema també l’utilitzen els ordinadors per ordenar arxius
els noms dels quals contenen xifres.

En l’exemple de la taula 1.1 podem veure la diferència entre els dos sistemes
de classificació numèrics. En el sistema tradicional, un nombre amb dues xifres
sempre és superior a un que només en tingui una i, per això, el trobarem després.
En el sistema de classificació decimal, en canvi, un número de dues xifres
representa una subdivisió del número amb què coincideix en totes les xifres
excepte la darrera. D’aquesta manera, el subgrup 11 forma part del grup 1, igual
que el subgrup 256 formaria part del subgrup 25.

El principal avantatge del sistema decimal és que és fàcil d’utilitzar. Com que les
persones que han de classificar i ordenar la documentació estan familiaritzades
amb els diferents grups, la classificació és molt ràpida.

Com a inconvenients del sistema decimal cal destacar els següents:

• Hi ha una limitació dels grups que es poden formar, en principi 10 (del 0 al
9).

• Es necessiten persones especialitzades per a configurar els grups.

• Cal un índex auxiliar que permeti relacionar el document buscat amb la
codificació decimal.

El sistema decimal universal
és un sistema de
classificació de tot el
coneixement a partir de la
seva divisió en deu grans
grups.
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Taula 1.1. Com-
parativa entre diver-
sos criteris d’ordena-
ció numèrics

Criteri d’ordenació numèric estàndard Criteri d’ordenació numèric decimal

1 1

2 11

8 2

11 21

21 79

79 8

1.6.6 Sistemes mixtos

La realitat del món de l’empresa ens mostra que són diversos els criteris utilitzats
quan classifiquem i ordenem els documents. Així és com apareixen els sistemes
mixtos de classificació.

El sistema mixt és el que combina diferents sistemes de classificació per
organitzar els documents en diferents nivells.

D’aquesta manera, podem trobar que en un primer nivell els documents se separen
per matèries (clients, proveïdors...). Els clients, per la seva banda, estan ordenats
seguint un criteri geogràfic i, dins de cada zona de referència geogràfica, estan
ordenats alfabèticament. Finalment, els documents de cada carpeta de client estan
ordenats de manera cronològica per data d’emissió del document.

La figura 1.2 mostra cada nivell de classificació i el sistema utilitzat en aquest
nivell.

Figura 1.2. Representació d’un exemple de sistema de classificació i ordenació mixt

1.7 Classificació i ordenació de la documentació en format digital

Com a conseqüència dels avantatges de treballar amb arxius digitals en comptes
d’utilitzar arxius en suport paper, cada vegada és més freqüent trobar organitzaci-
ons que digitalitzen la documentació i destrueixen els documents originals, sempre
que la còpia digital tingui la mateixa validesa legal.

Digitalitzar documentació generarà grans avantatges, ja que permetrà treballar
amb les versions electròniques dels documents que seran fàcilment emmagatze-
matges i editables i, si es tenen disponibles a la xarxa, s’hi podrà accedir des de
diferents punts d’accés.
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Digitalitzar un document és l’acció mitjançant la qual la informació que
conté és capturada i transformada a llenguatge processable informàticament.

També trobem organitzacions que ja fan l’emissió de documentació directament
en versió electrònica. Cal tenir present, però, els requisits legals que ha d’acomplir
tota documentació electrònica per tal de tenir la mateixa validesa legal que
l’equivalent en suport paper.

Els objectius d’organitzar la informació digital no difereixen dels que es perse-
gueix en organitzar un arxiu convencional. Ara bé, en arxivar la informació digital
cal tenir present que és molt important com anomenem els fitxers, ja que si el
nom no aporta suficient informació caldrà obrir els fitxers per comprovar el seu
contingut.

Per aconseguir un arxivament digital eficient caldrà establir una bona
estructura de carpetes i determinar un codi per anomenar els fitxers que ens
permetin cercar-los i trobar-los fàcilment.

Tant per crear l’estructura de carpetes com per anomenar els fitxers a arxivar caldrà
tenir present una sèrie de suggeriments:

• Cal establir un sistema de classificació i ordenació per mitjà de carpetes
i subcarpetes que poden correspondre a matèries o assumptes relatius a
diferents departaments.

• Dins de cada departament, la documentació pot estar organitzada atenent a
diferents criteris que s’han de definir. Per exemple, dins de la carpeta del
departament de vendes hi pot haver una carpeta anomenada Factures 20XX,
i dins aquesta carpeta n’hi pot haver una altra per a cada client. També hi
pot haver altres carpetes com Comandes, Promocions, etc.

• Quan es treballa amb versions de documents (primera versió, segona
versió...) és recomanable que hi hagi una carpeta on transferir versions
obsoletes per evitar que per confusió es faci servir una versió antiga en
comptes de la més actual. Si és possible, s’ha d’evitar que el personal tingui
accés a plantilles de documents obsoletes.

• Moltes vegades hem d’obrir els fitxers per saber què contenen. Per evitar la
pèrdua considerable de temps que això pot suposar cal establir criteris per
posar nom als fitxers, de manera que només veient-ne el nom puguem re-
conèixer fàcilment de quin document es tracta. Per exemple, “F20XX0912
Carles Feliu” podria ser la manera d’anomenar una factura emesa el 12 de
setembre de 20XX al client Carles Feliu.

Depenent del sistema de classificació i ordenació que volem que s’apliqui a les
carpetes i als fitxers, també hem de tenir en compte els criteris que aplicarà el
sistema operatiu per ordenar les carpetes i els fitxers en funció del seu nom:
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• Per a les ordenacions alfabètiques:

– Quan els noms només contenen lletres, organitza els fitxers alfabè-
ticament, atenent a la primera lletra diferent que apareix en el nom.
Exemple ordenat: Marc - Mart - Mel.

– Quan els noms contenen lletres i xifres, primer situa els fitxers el nom
dels quals comença per xifres i, després, els que comencen per lletres.
Exemple ordenat: 12 Martí - Marta Ramon.

• Per a les ordenacions numèriques:

– Per organitzar fitxers que comencen per nombres, els ordena en funció
del valor de la primera xifra. Si aquesta coincideix, utilitza com a
criteri la primera xifra que sigui diferent. Exemple ordenat: 12 - 2 -
31.

– Si un nombre té menys xifres que un altre i ambdós coincideixen en
les primeres, es col·loca primer el que tingui menys xifres. Exemple
ordenat: 1 - 12 - 2 - 21.

– Si volem que el fitxer amb menys xifres es col·loqui davant d’un altre
que en té més, caldrà afegir al davant un o tants zeros com calgui.
Exemples ordenats: 01 - 02 - 12 - 21 o 001 - 050 - 134.

• Per a les ordenacions cronològiques:

– Per ordenar per dates, si el programa les interpreta com a text, cal
introduir primer les xifres de l’any, després la del mes i, finalment, la
del dia. Si un dia o mes solament té una xifra, cal afegir un zero al
davant. Exemple ordenat: 20131230 - 20140702 - 20141215.

• Per a les ordenacions per matèries:

– Per tal d’aconseguir l’ordenació que es desitja és convenient que el
nom de la carpeta vagi precedit d’un codi alfanumèric a partir del qual
es faci l’ordenació. Exemple ordenat: A1 Tributs locals, A2 IRPF, B1
Nòmines, C1 Comunicacions...

En la figura 1.3 hi podeu veure una estructura de carpetes on la classificació que es
fa és per matèries i, dins d’aquesta classificació, es fa una ordenació cronològica.
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Figura 1.3. Estructura de carpetes

Com podeu observar, en el primer nivell de carpetes hi ha una classificació per
matèries. Per tal d’aconseguir l’ordenació que es desitja, el nom va precedit d’un
codi alfanumèric, a partir del qual es fa una ordenació alfabètica. Se segueix el
mateix sistema en el segon i en el tercer nivell. En el quart nivell de carpetes
la classificació també és per matèries i l’ordenació és alfabètica. En el cinquè i
sisè nivell de carpetes la classificació és cronològica. En el cinquè nivell, com que
només s’utilitza l’any, l’ordenació alfabètica que fa el sistema coincideix amb la
cronològica. En el sisè nivell, el nom de les carpetes té una nomenclatura prefixada
que inclou un nom que sempre és comú seguit de la data. Per tal que l’ordenació
alfabètica que fa el sistema coincideixi amb la cronològica, per expressar la data
primer s’introdueix l’any, seguit del mes i del dia.

Els fitxers també s’ordenarien primer alfabèticament i després, si fos el cas,
cronològicament. Com les carpetes de sisè nivell, els noms dels fitxers que
haguessin de ser ordenats cronològicament tindrien una nomenclatura prefixada
que inclouria un nom comú seguit de la data, en ordre invers.

1.8 Custòdia i protecció de l’arxiu

L’entrada de la documentació a l’arxiu no implica que aquesta ja no s’utilitzi, i
aquest fet suposa més aviat el començament d’una nova etapa. Així doncs, hem de
veure l’arxivament com un sistema d’organització de la documentació per facilitar-
ne la localització quan la tornem a necessitar.

En una empresa hi haurà moltes persones que tinguin accés a l’arxiu, però pot ser
que no totes tinguin accés a la totalitat de la documentació que conté.

D’altra banda, el fet que hi hagi diverses persones que tenen accés a la documen-
tació i que, en determinats tipus d’empresa, la puguin extreure o arxivar per si
mateixos, ens obligarà a elaborar una sèrie de normes comunes per a tothom per
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tal d’unificar la manera com arxivem perquè després ens sigui més fàcil trobar la
documentació que necessitem.

De la mateixa manera que la normativa estableix quin ús es pot fer de les dades
recollides en el desenvolupament de les tasques pròpies de l’empresa, també
estableix diferents nivells de seguretat aplicables a les dades de què disposa
la companyia. En aquest sentit, s’estableixen tres nivells de seguretat que
condicionaran l’arxiu, l’accés o la destrucció de la documentació. Aquests tres
nivells són bàsic, mitjà i alt.

1.8.1 El responsable de l’arxiu

Perquè un arxiu funcioni correctament caldrà unificar les normes per les quals
es regiran totes les persones que hi tinguin accés. Entre aquestes podem destacar
les següents:

• Unificar els sistemes de classificació i ordenació.

• Determinar qui pot accedir a la informació continguda a l’arxiu.

• Saber qui haurà de portar el control de seguiment de la documentació que
surti de l’arxiu, i com ho ha de fer.

• Saber quina documentació es pot eliminar de l’arxiu i quina s’ha de
transferir.

Per vetllar pel compliment de totes aquestes normes, a més de pactar-les amb tot
l’equip que té accés a l’arxiu, serà convenient que en l’empresa es creï la figura
del responsable, especialment en companyies grans.

El responsable de l’arxiu és la persona encarregada de fer complir les
normes de l’arxiu i la responsable dels documents que conté.

La persona designada per encarregar-se de l’arxiu, en ser responsable d’aquest i
centralitzar molta informació sobre la seva organització, haurà de dedicar bona
part del temps a gestionar sol·licituds, fer seguiments, fer controls... En grans
empreses, això pot fer que hi hagi persones dedicades exclusivament a complir
aquesta tasca.

1.8.2 Protocols d’accés, manipulació i eliminació

Una de les principals preocupacions de les empreses és garantir la confidencialitat
de la informació que custodia. L’empresa ha de garantir que el seu ús està restringit
a aquell que ha estat previst i, per aquest motiu, és habitual que les organitzacions
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estableixin protocols d’accés, de manipulació i d’eliminació de la documentació
escrita:

Wikileaks és una organització que
s’ha fet popular per publicar
documents confidencials referents a
diferents estats.

• Els protocols d’accés pretenen que els treballadors puguin accedir només
a aquella informació que és rellevant per al desenvolupament de la seva
feina. Així, per exemple, el cap de recursos humans podrà accedir a
les nòmines dels seus treballadors, però aquests no podran accedir a les
dels seus propis companys. Les limitacions d’accés s’imposen de diverses
maneres: mitjançant limitacions físiques (custodiar aquesta documentació
a arxius on només determinades persones hi tinguin accés) o mitjançant
limitacions tècniques (donant claus d’accés a la documentació a la xarxa
només als usuaris que n’hagin de fer ús) o simplement avisos sobre la
confidencialitat (determinades carpetes i/o documents inclouen la paraula
confidencial, que adverteix que no hi has d’accedir si no t’han autoritzat
expressament i que no pots fer públic el contingut si efectivament hi tens
accés).

• Els protocols de manipulació més habituals són la limitació de l’espai on
poden ser utilitzats els documents. Així, per exemple, de manera freqüent
no es poden extreure documents del centre de treball o de la zona de consulta
de l’arxiu. Un altre protocol és garantir la traçabilitat de la documentació, és
a dir, registrar per quines mans ha passat per tal de delimitar responsabilitats
si és filtrada fora de la institució o a persones que no n’haurien d’haver-hi
tingut accés.

• Els protocols d’eliminació acostumen a descriure el mecanisme de destruc-
ció de documentació obsoleta. En cap cas, si contenen dades personals o
d’empreses, aquesta documentació no ha de ser abandonada a les escom-
braries. El més habitual és fer ús de destructores de paper d’oficina o, si
el volum a destruir és molt gran, la contractació dels serveis d’empreses
especialitzades.

L’accés a l’arxiu

Al llarg dels temps s’ha considerat que la informació és una eina estratègica per a
qualsevol institució. Normalment, les empreses han valorat molt l’exclusivitat de
la informació de què poden disposar.

És obvi pensar que si una empresa vol protegir la informació de què disposa és
sobretot per no donar avantatges a la competència.

El que potser no és tan obvi és que aquesta informació s’ha de preservar també
d’alguns dels treballadors de la mateixa empresa. Per exemple, no tindria sentit
que un conserge d’un Ministeri de Defensa tingués accés a tota la informació sobre
actuacions militars secretes. Però no solament perquè sigui de sentit comú, sinó
perquè la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal també especifica
com ha de ser l’accés a les dades d’una empresa.

De fet, és habitual que la informació de què disposa l’empresa s’organitzi mit-
jançant un sistema d’accessos que emularia les capes d’una ceba. Així, hi haurà
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un nombre elevat d’individus que tindrà accés a la informació més superficial,
nombre que es reduirà a mesura que la informació a què es vol accedir es consideri
més estratègica.

Un exemple de document que situaríem en un primer nivell és la llista de
productes que comercialitza la nostra empresa. Normalment, qualsevol client
podria conèixer aquesta llista. Els clients també poden tenir accés a la informació
relativa a les operacions que ha fet amb nosaltres.

En un segon nivell hi trobem la informació que pot conèixer qualsevol treballador,
però no els clients. Un exemple típic és la recepta «secreta» del cuiner que,
segurament, els seus ajudants coneixen, però que poques vegades s’explica al
client. També en són exemples la informació relativa als costos de producció de
la nostra empresa, els marges que obté amb la seva comercialització, etc.

Un tercer nivell és el que conté informació a la qual pot accedir un treballador
però no un altre. Un exemple és la informació sobre els sous dels companys de
treball, que en determinades empreses es considera confidencial.

Per acabar, queda el nivell més restringit de la informació, un quart nivell a què
poques persones de l’empresa tenen accés. En aquest nivell trobem, per exemple,
tota la informació relativa a plans estratègics de l’empresa a llarg termini, a si en
un termini mitjà es tancarà una planta, etc.

A més, sovint, també s’estableixen altres nivells en què, independentment de la
posició del treballador, aquest té accés a una determinada informació, mentre que
els seus companys tenen accés a una altra. Un exemple el trobem en el treball amb
projectes: cada treballador només té accés a la informació relativa al projecte en
què treballa.

El dret d’accés és l’autorització que s’atorga a una persona o grup de
persones perquè puguin accedir a una determinada documentació quan ho
necessitin per al desenvolupament de la seva feina.

En l’empresa, doncs, conviuran persones que tindran diferents drets d’accés. El
més comú serà que no tothom tingui accés a tota la documentació.

Però com és possible compaginar tots aquests drets de manera organitzada? La
realitat és que l’aparició del treball informatitzat en xarxa en les empreses ha estat
un gran avenç en aquest sentit. Tot i així, anteriorment també hi havia altres
sistemes.

El més comú era utilitzar diferents elements per arxivar, diferent mobiliari o
fins i tot diferents sales per desar la informació amb un accés més restringit.
Per exemple, no tindria sentit que informació sobre els nostres clients a la qual
no es vol que accedeixin els treballadors de l’empresa s’arxivés a la mateixa
carpeta on aquests guarden les factures d’aquests clients. D’aquesta manera,
propiciaríem que la informació restringida fos de fàcil accés quan s’hagués d’afegir
documentació a aquesta carpeta.
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En funció de la rellevància de la informació, es pot desar en un mobiliari diferent,
fins i tot, si escau, amb pany o en alguna caixa forta.

El control d’accés a arxius digitals

Actualment, gran part de la informació i de la documentació de l’empresa està
digitalitzada i, per tant, pot ser accessible des de qualsevol terminal intern de
l’empresa, o fins i tot des d’un ordinador extern.

Aquesta facilitat d’accés a la documentació, orientada a agilitar el desenvolupa-
ment diari de la feina dels treballadors, s’haurà de controlar, doncs, a través d’uns
protocols de seguretat que evitin que la informació arribi a mans no desitjades.

Caldrà establir sistemes d’accés a la informació que seran gestionats i controlats
per l’administrador de la xarxa. Així, cada treballador, mitjançant un nom d’usuari
i contrasenya que se li haurà proporcionat, podrà accedir a determinades carpetes
i arxius als quals altres persones no tindran accés. D’altra banda, si la nostra xarxa
té accés a Internet s’hauran d’establir mecanismes de seguretat, com per exemple
l’ús de programari antiespia.

Entre els mecanismes de control d’accés més habituals hi trobem:

• Creació de diferents perfils d’usuari a la xarxa local de l’empresa, de
manera que cada tipus d’usuari només pot accedir a determinades carpetes.
Aquest sistema, que és molt comú, acostuma a establir els accessos per
capes o nivells. Hi ha un nivell d’accés més baix que només accedeix
a determinades carpetes i sovint només pot visualitzar, però no editar,
documents. A mesura que es puja de nivell pot ser que es tingui accés a
la documentació dels nous nivells i dels inferiors. Un exemple senzill és
una xarxa on hi ha dos nivells: el d’usuari convidat i el d’administrador.
L’usuari convidat només pot accedir als seus documents; l’administrador,
en canvi, pot accedir als seus propis documents però també als de l’usuari
convidat.

• Establiment de contrasenyes d’accés a la intranet de l’empresa, als dispo-
sitius d’emmagatzematge o fins i tot als documents (vegeu la figura 1.4).
Quan enviem documentació que pot tenir informació sensible, un mètode
senzill de protecció és agregar tots els documents en un paquet comprimit
i afegir-hi una contrasenya (vegeu la figura 1.5) que després serà necessària
per poder descomprimir el paquet. Per facilitar aquesta contrasenya a la
persona que hagi d’accedir a la documentació caldrà utilitzar un altre canal
o, com a mínim, un missatge diferent.

’Spyware’, control remot

Amb el nom de programa espia
es coneix el programari
dissenyat per accedir a
ordinadors connectats a la xarxa.
Els troians són programes
instal·lats per tercers en el nostre
ordinador sense el nostre
consentiment, amb l’objectiu de
controlar-lo de manera remota.
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Figura 1.4. Desar documents amb contrasenya

Figura 1.5. En comprimir un paquet d’arxius
s’hi pot afegir una contrasenya

A part dels accessos de persones no autoritzades, no establir mecanismes d’accés
i permisos d’edició podria comportar també que algun membre de l’organització
modifiqués documentació per error. Una solució habitual a aquest tipus de
problemes és canviar el format de l’arxiu a PDF, de manera que sigui més difícil
fer-hi modificacions. També es poden habilitar contrasenyes als documents per tal
que es limiti la possibilitat de veure o modificar-ne alguns. El problema que poden
originar aquestes solucions és que existeix el risc que no es trobi l’arxiu original a
través del qual s’ha creat la versió en PDF i això dificult modificacions posteriors
dels documents. També pot passar que en haver d’afegir una contrasenya a cada
document no la recordem.

El control de la documentació

És probable que, un cop arxivada, la documentació es torni a necessitar i que, per
tant, calgui recuperar-la de l’arxiu.
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Tot i disposar d’un arxiu ben organitzat, el fet que diferents persones accedeixin a
la documentació i en puguin retardar el retorn a l’arxiu podria generar problemes
a les persones que necessiten al seu torn utilitzar-la de nou. Encara més, si no
podem conèixer qui ha retirat de l’arxiu determinats documents, aquests es poden
perdre amb més facilitat.

Així doncs, a més de disposar d’un arxiu ben organitzat, l’haurem de dotar
també d’elements de control de la documentació, els quals ens permetran fer un
seguiment acurat de la documentació quan surt de l’arxiu.

El control dels documents és el conjunt de processos encaminats a fer el
seguiment de la documentació que entra i surt del nostre arxiu.

També hi ha altres alternatives; una és no prestar mai els documents originals, sinó
fer-ne còpies per a qui els sol·liciti.

Aquesta darrera opció és més utilitzada quan qui sol·licita la documentació són
persones externes a l’empresa. Quan qui l’ha d’utilitzar és un treballador de la
mateixa companyia és poc freqüent, ja que els costos augmenten molt (temps per
fer fotocòpies, despesa...).

A més, pot passar que les còpies s’acabin arxivant, la qual cosa duplicaria la
documentació. Per evitar aquest problema és recomanable anotar la paraula còpia
en els documents que no són originals. D’aquesta manera podrem diferenciar
fàcilment els documents originals dels que no ho són.

En el mercat hi ha segells que
serveixen per imprimir la paraula
"còpia" en els documents.

Per al control de la documentació, de la mateixa manera que es disposa d’un
registre amb la documentació que conté l’arxiu, també caldrà portar un control
de tot allò que surt (vegeu la taula 1.2). Això ens permetrà saber quina persona es
responsabilitza del dipòsit d’un determinat document mentre aquest estigui fora
de l’arxiu.

Taula 1.2. Exemple de llibre de control de sortida de documentació

Document Sol·licitant Data sortida Data devolució Devolució

Fra. 298/20XX Marc Martí 22/11/20XX 22/11/20XX Sí

Contracte
324/20XX

Anna Martí 23/11/20XX 30/11/20XX Sí

Carta reclamació
548/20XX

Marta Palau 25/11/20XX 2/12/20XX

Carpeta factures
34 11/XX

Marc Martí 3/12/20XX 18/12/20XX

Entre les dades que trobem anotades hi figuren les informacions següents:

• El nom o la referència que identifica la documentació.

• El nom de la persona o del departament que fa la sol·licitud.

• La data de sortida de la documentació.

• La data en què es preveu que la documentació torni a l’arxiu.
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• L’anotació corresponent a la confirmació de la devolució. Si s’ha tornat, es
pot posar una creu o un sí. Tanmateix, aquesta columna pot no aparèixer si
s’utilitza un full informatitzat en què, quan es torna el document, s’elimina
el registre de la sol·licitud.

La transferència de documentació

L’espai és un recurs limitat, però encara ho és més l’espai proper. Per aquest motiu,
és imprescindible alleugerir al màxim possible les seccions actives de l’arxiu que,
en definitiva, són les més properes i amb les quals treballem més sovint.

El procés de transferència d’arxius consisteix en el canvi d’ubicació de la
documentació a mesura que en disminueix el grau d’utilització.

La documentació pot tenir diferents cicles de vida, però el més habitual és que els
arxius actius continguin la documentació de fins a un any d’antiguitat, o només la
de l’exercici en curs.

A mesura que passi el temps caldrà transferir la documentació de l’arxiu actiu al
semiactiu i al passiu. En aquest sentit, és freqüent que aquest tipus d’operacions
es faci de manera anual, tot i que aquest fet estarà determinat per diferents factors,
com ara la grandària de l’empresa, entre d’altres.

En fer aquest procés de transferència és important tornar a triar la documentació,
eliminant de l’arxiu la que s’hagi convertit en innecessària. La idea és que a l’arxiu
semiactiu només arribin els documents que valgui la pena conservar i que no s’hagi
de mantenir documentació que no cal.

La transferència de la documentació s’haurà de fer de manera periòdica i sobretot
programada, ja que si no pot passar que aquesta acabi per no fer-se mai. D’aquesta
manera ens assegurarem que cada cert temps s’alleugerirà el volum de documen-
tació de l’arxiu actiu.

La destrucció de la documentació

Un cop la documentació arriba a l’arxiu inactiu, comença el compte enrere cap a la
seva destrucció o la transferència a l’arxiu històric en el cas que la documentació es
vulgui conservar de manera permanent. Tot i així, abans de destruir cap document
ens hem de fer algunes preguntes per assegurar-nos que no comentem un error:

• És correcta legalment la seva eliminació? Recordem que la legislació mar-
ca els períodes durant els quals l’empresa ha de conservar una documentació
determinada.

• Podria ser-nos encara de certa utilitat la documentació? Aquesta
pregunta caldrà respondre-la tenint en compte el cost d’oportunitat que su-
posaria eliminar-la en comparació dels beneficis que es derivarien d’aquesta
destrucció.
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A l’hora d’eliminar la documentació també s’ha de tenir clar que l’eliminació
de la documentació no pot representar exclusivament el seu abandonament als
contenidors de deixalles.

La documentació de què disposa l’empresa acostuma a tenir informació sobre
clients, proveïdors, treballadors, etc., i la companyia és responsable de la seva
custòdia, però també de la confidencialitat respecte a tercers. Per aquest motiu és
imprescindible que abans de llençar-se a les escombraries la documentació sigui
destruïda, o com a mínim se n’eliminin les dades privades que conté sobre terceres
persones.

Destrucció de la documentació

Diversos casos d’abandonament de documentació als contenidors d’escombraries sense
haver-la destruït de manera adequada han tingut repercussió mediàtica i han arribat a
generar alarma social. A més, cal tenir present la responsabilitat sobre la confidencialitat
de la informació de les institucions en què s’han produït aquests fets, especialment en els
casos més sensibles com els d’expedients mèdics de pacients. Cada cop està més estesa
la utilització de maquinària per a la destrucció de la documentació, amb la qual cosa se’n
redueix el nombre de casos.

Per evitar que es destrueixi per error documentació que no s’hauria de destruir
caldrà establir protocols on s’assignaran responsabilitats en aquest sentit. Cada
responsable de custodiar documentació ha de saber quina és la documentació de
la qual és responsable pel que fa a la destrucció. Igualment, ha de conèixer també
sobre quina documentació no té suficient autonomia per decidir si es pot destruir
o no.

El més efectiu és que es fixin unes categories de documents i unes directrius
d’actuació amb els documents de cada categoria. S’hauria d’intentar minimitzar
l’arbitrarietat en la selecció.

Per fer la destrucció cal tenir present que existeixen aparells dissenyats expressa-
ment amb aquest objectiu. El més habitual és trobar les màquines destructores de
documentació a l’oficina. El problema de les més esteses és que no poden destruir
un nombre elevat de documents simultàniament. Quan el volum de documentació
a destruir en una empresa és molt alt es poden contractar els serveis de companyies
especialitzades en la destrucció de la documentació.

En seleccionar una destructora de documentació caldrà tenir en compte el nivell
de seguretat que ofereix respecte a l’eliminació de dades.

La destrucció de dades personals s’efectua sobre la base de la norma DIN 66399,
que defineix set nivells de seguretat i declara els estàndards que ha de reunir la
tecnologia i el personal que tracta la informació confidencial a l’empresa. La
mesura del tall té relació directa amb la sensibilitat del document, per la qual
cosa, com més confidencial sigui el document a eliminar, més petits han de ser els
trossos en què s’ha de destruir.

Abocador incontrolat

L’Agència Espanyola de
Protecció de Dades va sancionar
una acadèmia d’oposicions de
Gijón després que la Policia
Local d’aquesta ciutat trobés
documentació confidencial dels
seus opositors en un abocador
incontrolat. Vegeu-ne més
informació a l’enllaç
www.integraldata.es/noticias.aspx?id=38.

Els estàndards DIN

A causa de la importància de
l’acte de destrucció de
documents s’han establert uns
estàndards que les empreses han
d’aplicar en funció del tipus de
documentació a destruir. El
Deutsches Institut für Normung,
o Institut Alemany per a
l’Estandardització, marca
aquestes normes.

http://www.integraldata.es/noticias.aspx?id=38
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La destrucció de la documentació digital

Sovint associem la destrucció de la documentació en format digital a l’acció
d’esborrar i eliminar posteriorment un document de la paperera del sistema
operatiu. En tot cas, cal tenir present que, tot i que hàgim eliminat una sèrie
d’arxius digitals, podrien donar-se algunes situacions en què aquesta informació
pogués estar novament disponible, per exemple, quan es restauren còpies de
seguretat dels arxius prèvies a l’eliminació. En aquest cas caldrà tenir un registre
de la documentació que ha de ser eliminada i tornar-la a eliminar.

Un altre cas que ha donat algun ensurt és quan s’han venut com a equips de segona
mà els ordinadors amb els discs durs simplement formatats. Hi ha programes que
permeten recuperar la informació que els discs durs havien contingut. En aquest
sentit, per garantir la protecció de dades, en cas de vendre els equips caldrà destruir
els discs durs.

Un darrer cas són els discs compactes, que poden funcionar tot i estar malmesos.
Un disc compacte ratllat podria arribar a ser reparat si la ratllada no és gaire
profunda. En aquest sentit, cal evitar llençar els discs compactes que contenen
informació de l’empresa, i caldrà destruir-los també prèviament.
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2. Tractament i organització de la informació d’atenció al client

La posada en pràctica d’estratègies de fidelització i posicionament obliga les
empreses a disposar d’informació sobre si mateixes, els seus productes i la
competència.

A més, les empreses han de conèixer les característiques i els desitjos dels
consumidors, actuals i potencials, i de la resta de forces de l’entorn, que poden
influir de manera directa o indirecta sobre les seves activitats.

A més, pel ritme accelerat en què es produeixen els canvis, cal que rebin aquesta
informació de manera continua i pràcticament en temps real.

El coneixement sobre la situació de l’empresa, del seu mercat i de la resta de
l’entorn es duu a terme a partir de l’assimilació de la informació que s’obté
mitjançant el sistema d’informació de màrqueting.

El sistema d’informació de màrqueting és el conjunt d’elements,
instruments i procediments per obtenir, enregistrar i analitzar dades amb la
finalitat de transformar-les en informació útil per a la presa de decisions de
màrqueting.

El sistema d’informació de màrqueting s’encarrega d’obtenir de manera continu-
ada una gran quantitat de dades, tant internes com externes, que són rellevants
per a l’empresa. Aquestes dades són organitzades i analitzades adequadament, de
manera que se’n deriva informació útil que es distribueix entre les persones que
han de prendre les decisions relacionades amb el màrqueting.

Un sistema fonamental d’obtenció d’informació són les dades que genera la
mateixa empresa com a resultat de les seves activitats. Les dades internes tenen
l’avantatge de ser fàcils d’aconseguir i, a més, és possible conèixer amb certesa el
seu grau de fiabilitat.

Atès que les empreses solen generar gran volums de dades, de tipus molts diversos,
com a conseqüència de l’activitat diària, la dificultat en aquests casos rau a
seleccionar i organitzar adequadament les que aporten informació útil per a la
presa de decisions de màrqueting.

Les xifres de vendes, les dades personals dels clients, el marge de benefici
que s’obté amb la venda, les compres repetides que fan els clients actuals
o els sistemes de pagament que utilitzen són dades internes generades
directament per les activitats comercials i de màrqueting.

Però també s’han de considerar altres dades, com les relatives als costos de
producció, a la capacitat productiva o al temps necessari per elaborar una unitat



Atenció al client, consumidor i usuari 38 Gestió i manteniment de dades de clients

de producte, que proporcionen informació sobre les capacitats i els recursos de
l’empresa.

2.1 Els fitxers de clients: les bases de dades

En l’empresa és freqüent també la utilització de les bases de dades com a
sistema d’arxivament d’aquella informació susceptible de ser utilitzada de manera
freqüent.

Una base de dades és un conjunt d’informació organitzada mitjançant
l’establiment de relacions per tal que aquesta sigui de fàcil accés als seus
usuaris.

Les bases de dades ens permetran tenir centralitzat tot un conjunt d’informació.
A més, aquesta, en estar informatitzada, serà fàcilment editable i en conseqüència
s’hi podran anar introduint modificacions quan sigui necessari sense haver d’em-
plenar una nova fitxa.

Pensem en un exemple: una fitxa d’un client o d’un proveïdor que ha de contenir
tota la informació que ens permetrà posar-nos en contacte amb ell i generar
documents com ara comandes, factures, etc. Podríem tenir aquest conjunt de
dades en paper exclusivament, però això comportaria una sèrie d’inconvenients.
Si diversos departaments de l’empresa haguessin de fer servir aquestes dades
haurien de disposar d’una còpia. A més, si per exemple un client o un proveïdor
canvia d’adreça i ho comunica a un departament de la nostra empresa podria
ser que aquesta informació no arribés a la resta de departaments d’una manera
suficientment àgil per evitar que s’originin problemes. També caldrà tenir en
compte que aquesta modificació de les dades comportarà que s’hagi d’omplir una
nova fitxa per al client amb les noves dades.

Si pel contrari fem servir una base de dades compartida, en ser única i accessible
a totes les persones que l’han de fer servir, en modificar continguts del registre
corresponent al client o proveïdor que ha variat la seva adreça, la nova informació
estarà disponible immediatament per a tots els treballadors de la nostra empresa.

D’aquesta manera evitarem possibles problemes, ja que el client o proveïdor que
comunica la modificació de les seves dades a la nostra empresa espera que aquest
canvi sigui conegut pels diferents departaments de la mateixa.

Així doncs, els avantatges que suposa la utilització de les bases de dades estan
determinats pel fet que es garanteixen les següents funcions:

• Concurrència d’usuaris. És a dir, hi poden accedir diferents usuaris al
mateix temps sense que això suposi cap pèrdua en es dades.

• Redundància mínima. És a dir, el disseny de la base de dades ha de tenir
com a objectiu que la repetició de dades sigui mínima.
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• Consistència de les dades. Quan hi ha referències a una mateixa dada des de
diferents taules cal garantir que en actualitzar-la en una de les taules també
s’actualitzarà a la resta.

• Integritat de les dades. Cal establir les mesures de seguretat necessàries per
evitar la pèrdua de dades en els processos d’actualització.

• Còpies de seguretat. Cal fer còpies de manera periòdica per tal que, en cas
de pèrdua de dades, es pugui restaurar la còpia de seguretat.

• Independència de l’estructura. La base de dades ha de ser independent de
les aplicacions que la fan servir, així no caldrà modificar-la perquè sigui
operativa en les diferents aplicacions.

• Independència de la localització física. Els usuaris poden accedir a les dades
sense haver de conèixer-ne la localització.

• Control d’accés. L’accés a la base de dades ha d’estar controlat amb un
sistema de seguretat adequat.

La figura 2.1 mostra l’estructura d’una base de dades amb tota la informació
necessària per gestionar les comandes dels clients. Hi ha un total de set taules que
contenen informació de departaments (“dept”), empleats (“emp”), clients (“cus-
tomer”), comandes (“ord”), línies de comanda (“item”), productes (“product”) i
preus d’aquests productes (“price”).

El camp clau de cadascuna de les taules és el que està marcat amb un tic. Per
exemple, en la taula que conté les dades els empleats, “Emp”, el camp clau és
Empno2, o sigui, el número de l’empleat. Es tracta de camps que contenen alguna
dada que identifica els registres de cada taula de manera inequívoca. En les taules
“Item” i “Price” la clau és composta, això vol dir que està formada per dos camps,
atès que cap dels camps de la taula per ell sol permetria identificar els registres de
manera inequívoca.

Les línies que uneixen les taules representen les relacions que hi ha entre aquestes.
Les relacions són sempre entre dos camps iguals, i cal que almenys un d’aquests
camps sigui clau en una de les taules. El nom del camp no cal que sigui el mateix,
el que ha de ser igual és el seu contingut, o sigui, les dades que conté.

Figura 2.1. Estructura d’una base de dades
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A part de la funció de registre i arxiu, l’organització de les dades sobre els clients en
bases de dades i el seu manteniment i actualització és un procés realment profitós,
ja que es tracta de persones amb les quals l’empresa ha tingut algun contacte
previ, generalment perquè han respost de manera favorable a alguna iniciativa de
comunicació (han sol·licitat rebre el catàleg de productes, han fet preguntes sobre
el producte, etc.).

El màrqueting de base de dades utilitza les tecnologies de la informació
de bases de dades per dissenyar, crear i gestionar bases de dades de clients
actuals i potencials.

Les empreses se serveixen de l’anàlisi dels perfils i els comportaments dels
consumidors que han recollit en les seves bases de dades per identificar les
persones a les quals adreçaran les iniciatives de màrqueting i oferir-los una
proposta adaptada a les seves necessitats i característiques.

La informació que s’obté amb l’anàlisi de les bases de dades de clients i persones
contactades és, de fet, una les més valuoses per a l’empresa, atès que les iniciatives
de màrqueting entre les persones que han adquirit els productes en alguna ocasió
anterior, o que s’hi han mostrat interessades, són les que acostumen a obtenir els
millors resultats quant a rendibilitat per client.

2.2 El tractament de grans volums de dades

En l’actualitat, les organitzacions capturen una quantitat ingent d’informació dels
seus clients mitjançant els diversos dispositius amb els quals aquests hi contacten.
Aquest gran volum de dades es coneix com a dades massives o big data i té un
enorme potencial per millorar la gestió tant interna com externa de les empreses.

Aquestes dades es poden utilitzar per prendre decisions en diferents àmbits, com
ara conèixer més el client, personalitzar l’oferta i la informació que li dirigim,
decidir preus, etc.

Les dades massives o big data és el conjunt d’informació que obtenen les
empreses mitjançant els diversos dispositius amb els quals els clients hi
contacten i que s’utilitza per millorar la relació de les empreses amb els
clients.

Les dades massives permeten canviar la segmentació tradicional, que s’utilitza per
classificar els clients en grups d’acord amb determinades característiques per una
segmentació molt més personalitzada. Aquesta segmentació tan acurada permet
fer propostes més encertades, que incideixen només en les necessitats concretes
de cada client en lloc de fer-ho també en allò que no necessita.
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Un major coneixement del client permet comprendre’l millor i com a conseqüència
millorar les propostes comercials que se li adrecen i, per tant, la qualitat del
servei.

Abans de les dades massives, el risc d’errors en l’oferta i l’atenció al client era
més gran. Ara la informació disponible permet mesurar l’efectivitat del contacte
amb el client i, a partir d’aquí, establir els filtres oportuns per millorar l’oferta i
augmentar la vinculació amb els usuaris.

2.3 Eines de gestió de les relacions amb els clients (CRM)

Les sigles CRM (Customer Relationship Management o gestió de la relació amb
els clients) fan referència a l’estratègia de negoci basada a satisfer les necessitats
del client, però també a les eines informàtiques que donen suport a aquesta
estratègia.

Aquestes eines permeten que les empreses puguin recopilar dades que permetin
cada vegada dibuixar un perfil més acurat del client i atendre’l adequadament
i d’una manera més personalitzada, és a dir, donant-li exactament allò que
espera. Tot això amb l’objectiu d’aconseguir millorar la seva satisfacció i, com
a conseqüència, incrementar les vendes.

Una aplicació CRM permet identificar i conèixer millor els clients, saber qui són,
quins són els productes o serveis que més contracten, amb quina freqüència ho
fan, des de quin lloc i a través de quin canal.

En centralitzar tota la informació disponible, el CRM, a més, facilita enormement
els processos interns de l’empresa perquè funciona com a recordatori i ens
proporciona de manera automàtica tota aquella informació rellevant per al tracte
amb el client, com ara les vegades que se li ha trucat, les accions comercials
realitzades i la resposta que se n’ha obtingut, els problemes recurrents i els
productes que els generen, etc.

A part, com que la relació d’un usuari amb una companyia varia al llarg del temps,
les aplicacions CRM permeten dibuixar-ne un perfil dinàmic. És possible que un
client que inicialment estava satisfet tingui algun problema i deixi de tenir una visió
positiva del servei que li estem prestant. Si disposem d’aquesta informació podrem
adaptar la comunicació amb el client per resoldre incidències i aconseguir així
una millora del servei.

Els CRM permeten crear gràfics amb ràtio de pèrdua de clients i associar-hi les
causes. D’aquesta manera, la planificació de les campanyes comercials pot ajustar-
se a la realitat de manera molt més acurada i amb moltes més possibilitats d’èxit.

La personalització del tracte i la segmentació de les ofertes en funció de les
necessitats de cadascú produeix més satisfacció al client i potencia la fidelització
i la lleialtat d’aquest. Els clients lleials acostumen a parlar bé de l’empresa i en
fan una promoció gratuïta i molt eficaç.



Atenció al client, consumidor i usuari 42 Gestió i manteniment de dades de clients

Funcionament d’un CRM

En la pàgina
www.zoho.com/crm/demo hi
trobareu diversos vídeos que

expliquen el funcionament d’un
CRM.

Embut de vendes

L’embut de vendes, conegut
també com a embut de conversió
(sales funnel, conversion funnel

o sales pipeline), es refereix a les
diferents fases del procés de

venda en el qual les oportunitats
potencials de vendes són

qualificades i seleccionades per
convertir-les en oportunitats reals
que acaben en transaccions reals.

2.3.1 Les aplicacions CRM

El funcionament d’un CRM es basa en dues eines bàsiques, un data warehouse i
un data mining:

• Els data warehouse s’encarreguen d’extreure i filtrar les dades que procedei-
xen de les diverses aplicacions operatives de l’empresa per tal d’integrar-les
i organitzar-les en un magatzem comú que permet un fàcil accés cada vegada
que es necessiten.

• La mineria de dades o data mining engloba un conjunt de tècniques esta-
dístiques que permeten analitzar aquestes grans masses de dades. Gràcies a
aquestes tècniques es poden identificar patrons de comportament i afinitats,
que ajuden a comprendre millor els consumidors.

Hi ha diversos models d’aplicacions CRM que automatitzen el control de la relació
amb el client i que faciliten el procés de venda, des de les que ofereixen les grans
companyies fins a les que es basen en programari lliure, i la major part ofereixen
també una solució en línia.

Tot i que les funcionalitats que ofereix cada aplicació poden variar, totes tenen una
estructura bàsica similar que comprèn un mòdul de vendes, un mòdul de suport o
incidències i un mòdul de màrqueting. A més d’aquests mòduls, també incorporen
altres eines administratives com ara un calendari, un gestor documental, activitats
(reunions, trucades, tasques) o informes.

El mòdul de vendes permet gestionar els clients i els contactes de cada empresa
de manera eficient i tenir un historial ordenat i actualitzat. Des d’aquest mòdul
podrem fer l’anàlisi del nostre embut de vendes o pipeline i veure les oportunitats
de venda, el seu comportament en el temps, l’eficiència de la nostra força de
vendes, etc.

Per a l’anàlisi de l’embut de vendes cal familiaritzar-se amb els diferents conceptes
que s’utilitzen amb cadascuna de les fases del procés: comptes, contactes, clients
potencials i oportunitats.

Els comptes són totes les entitats amb les quals ens relacionem, empreses, clients,
proveïdors, competència. Les persones amb les quals tenim una relació són els
contactes, algunes de les quals poden estar vinculades a un compte.

Els clients potencials o candidats són els contactes que es troben en un primer
estadi dins del procés de venda. Les oportunitats són les accions que ens obren
una ocasió de venda real. Per a algunes empreses, les oportunitats neixen amb
la presentació d’un pressupost formal, però per a d’altres poden néixer amb
l’acceptació d’una reunió. Cada empresa haurà d’establir quina “fita” suposarà
l’obertura d’una oportunitat i fer-ho saber a tots els empleats que utilitzin el CRM.
A mesura que la relació s’estrenyi, les oportunitats es podran anar convertint en
contactes.

https://www.zoho.com/crm/demo/
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Exemple de comptes i contactes i clients potencials

Hem comprat una base de dades d’empreses per portar a terme una acció de
telemàrqueting. Seria una equivocació importar com a comptes i contactes totes aquestes
empreses o persones amb les quals encara no hem tingut cap tipus de contacte i a les quals
possiblement en molts casos no tornarem a trucar. Una opció millor és introduir-les com
a clients potencials o candidats, i a mesura que mostrin cert interès convertint-los en
contactes.

L’organització de les tasques es fa mitjançant projectes. Cada projecte constitueix
un esforç temporal, únic i progressiu, emprès per crear un producte o un servei.
Els projectes permeten organitzar i administrar recursos de manera que es pugui
culminar la feina requerida amb l’abast i dins del termini definits.

Els CRM permeten anar vinculant als diferents contactes o projectes les activitats
que ens ajudaran a portar a terme la feina, com ara reunions, trucades, enviament
de correus electrònics, notes, etc.

Per a un òptim funcionament de l’aplicació és imprescindible el manteniment
i l’actualització de les dades. Cal, per exemple, registrar qualsevol canvi que
es produeixi en les oportunitats gràcies a les gestions de venda, i és també molt
important que aquestes oportunitats estiguin quantificades amb un import al més
real possible, ja que d’aquí extraurem la informació relativa als pressupostos
presentats i a les vendes guanyades o perdudes.

Una bona anàlisi de l’embut de vendes ens ajuda a entendre la gestió comercial de
l’empresa i a mesurar la seva eficiència en el temps. Podrem saber, per exemple,
si l’ acció comercial de la nostra empresa és impulsada majoritàriament cap al
desenvolupament de nous clients o, pel contrari, es basa en la penetració del mercat
amb clients existents, i podrem saber també davant de quin tipus d’embut de
vendes ens trobem:

• Embut fals: quan tenim més possibilitats que oportunitats.

• Embut dens: quan tenim moltes oportunitats estancades.

• Embut aturat: quan tenim moltes oportunitats a punt per tancar i no arribem
a fer-ho.

• Embut equilibrat: quan el nombre d’oportunitats en les diferents etapes de
desenvolupament està equilibrat.

El mòdul de màrqueting permet gestionar les diferents campanyes de comunicació
que es portin a terme. Un dels principals objectius de qualsevol empresa és
establir una comunicació fluïda i eficaç amb els seus clients, i una de les tècniques
més utilitzades per aconseguir aquesta comunicació és el màrqueting per correu
electrònic. Aquest tipus de màrqueting directe s’utilitza per fer arribar als
clients i als clients potencials determinada informació comercial mitjançant el que
s’anomena campanyes.

En general, una campanya és una acció divulgativa que té com a objectiu arribar
a un públic determinat. Les campanyes es poden dur a terme per diferents mitjans:
ràdio, TV, premsa, correus electrònics, etc.
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Aplicació Odoo

Podeu veure una versió de
demostració de l’aplicació Odoo

a bit.ly/2jW7wQq.

ERP

Un ERP (Enterprise Resource
Planning) és programari de

gestió integrat que permet
administrar tots els processos

operatius d’una empresa,
especialment els que tenen a

veure amb la producció, la
logística, l’inventari, els

enviaments i la comptabilitat.

Funcions de la gestió
documental

Des de la pàgina bit.ly/2lW5Gja
podeu accedir a diferents vídeos

on s’expliquen les diverses
funcionalitats de les aplicacions

de gestió documental.

En tots els casos podem obrir al CRM una fitxa informativa i descriptiva de la
campanya amb els seus objectius i la informació rellevant que considerem per tal
de planificar-la en el temps. En el cas de les campanyes de correu electrònic, a
més de planificar-les, el CRM ens permetrà també monitoritzar-les i controlar-les:
podrem segmentar el públic objectiu, personalitzar els missatges, identificar les
oportunitats i mesurar-ne els resultats.

Algunes de les aplicacions CRM més conegudes al mercat són:

• Zoho: www.zoho.com

• Insightly: www.insightly.com

• Sugarcrm: www.sugarcrm.com

• Odoo: www.odoo.com/es_ES (és un ERP, que inclou un CRM entre altres
eines)

No obstant això, la tecnologia per si mateixa no determina l’èxit o el fracàs de la
implantació d’un CRM, que s’ha d’acompanyar d’una redefinició dels objectius
de diferents àrees de l’empresa i de la implicació dels treballadors. Perquè la
implantació tingui èxit és imprescindible que les diferents àrees de l’empresa
estiguin alineades amb la gestió de la relació amb els clients i que treballin en
la mateixa direcció.

2.4 Sistemes de gestió documental

Gran part de la informació de l’empresa es troba escrita en documents. Molts
són documents en suport paper i d’altres ja són documents originalment generats
en format digital. Treballar amb documents en format digital permet estalviar
paper, però també consumibles d’impressió, arxivadors, espai físic, etc. A més, el
format electrònic permet agilitzar els fluxos d’informació dins de l’empresa i fins
i tot automatitzar-ne alguns, atès que ens permet compartir informació entre els
ordinadors connectats en xarxa.

A part de compartir arxius, la gestió documental és també un mitjà per distribuir
i gestionar la documentació en format digital d’una organització. Les aplicacions
que podem trobar al mercat, conegudes també com ECM (Enterprise Content
Manager o gestors de contingut empresarial) disposen d’un gran nombre de
funcionalitats que permeten portar a terme una gran diversitat de tasques. Les
funcionalitats més habituals que ofereixen aquestes aplicacions són:

• Repositori documental. És a dir, un lloc centralitzat on emmagatzemar i
mantenir informació digital, com ara bases de dades, documents informàtics,
etc. El repositori permetrà la gestió centralitzada i integrada de qualsevol
tipus de document de l’empresa,i sovint és accessible via web tant des de la
intranet com des de l’extranet de l’empresa.

https://demo3.odoo.com/web#home
http://www.athento.com/live-demo-video
https://www.zoho.com/
https://www.insightly.com/
https://www.sugarcrm.com/
https://www.odoo.com/es_ES/
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• Fluxos de treball o workflows ajustats a les necessitats de diversos processos
de negoci o de gestió: notificació, validació, etc.

• Control de versions i històric de documents. Mantenen un historial de
les accions dels usuaris i sovint permeten la notificació automàtica de
determinats esdeveniments, de forma que les persones interessades poden
rebre avisos dels canvis que es facin en els documents que siguin del seu
interès.

• Indexació de continguts. Sovint disposen de sistemes d’etiquetatge auto-
màtic o d’autoclassificació dels documents que en faciliten l’organització i
agilitzen les cerques. També solen incorporar un sistema de reconeixement
òptic de caràcters, l’OCR, que permet convertir a text els diferents formats.

• Gestió de continguts web. Els sistemes de gestió de continguts permeten
crear, modificar i gestionar de manera àgil i controlada els continguts de les
pàgines web.

Els sistemes de gestió documental milloren la comunicació, la compartició
i la distribució de la informació dins de l’empresa mitjançant la digitalització
de la documentació, fet que estalvia a més costos d’impressió i espai
d’emmagatzematge.

Així doncs, entre els avantatges del programari de gestió documental en desta-
quen els següents:

• Facilita l’organització de les diferents versions d’un document. Deixa com
a vigent la més actualitzada i manté les versions antigues emmagatzemades.
Això genera un gran estalvi en la recerca de documentació, ja que evita la
ineficiència de les persones en la cerca de documents, sovint distribuïts en
carpetes compartides o bústies de correu electrònic, on ningú recorda quina
era la darrera versió.

• Dóna informació sobre les darreres modificacions dels documents. Nor-
malment, aquest tipus de programes incorporen un control de canvis on
s’especifiquen les modificacions que s’han anat introduint.

• Es poden predeterminar permisos d’accés i d’edició a cada tipus de docu-
ment. S’estableix un circuit per a cada document on es detalla qui el crea,
qui el revisa i qui l’aprova. La resta d’usuaris només el podran visualitzar
o descarregar, però no podran desar-lo al programa. Així qualsevol pot
accedir al programa i tenir una certa garantia que es troba davant del
document vigent.

• Té un accés ràpid a la documentació des de qualsevol lloc (molts cops
aquestes plataformes són accessibles des de qualsevol lloc amb accés a
Internet).

• Permet indexar tot el contingut dels documents, de manera que es pot
agilitzar molt la cerca utilitzant paraules clau o combinant criteris de cerca
en el cercador integrat.

El sistema OCR

L’OCR és un sistema de
reconeixement òptic de caràcters
que permet capturar un
document que estigui en un
format gràfic però que contingui
text i processar-lo com a text.
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Podeu consultar el
Reglament general de

protecció de dades
(RGPD) i la Llei orgànica

3/2018 (LOPDGDD) a
l’apartat “Annexos”.

• Permet automatitzar els processos, assegurant així la qualitat i evitant la
generació d’un gran nombre de documents. Per exemple, si es defineixen
fluxos de validació de la documentació que es vagi generant s’eviten
trucades o correus electrònics superflus per demanar que un document es
revisi abans de passar-lo a la següent persona en la cadena de validació.

• Permet reduir les despeses i incrementar la productivitat. Si la informació i
la documentació està centralitzada i és accessible de manera eficaç i eficient,
el personal podrà desenvolupar millor les seves funcions i s’evitaran els
problemes derivats de la circulació i de l’acumulació innecessària de paper.

Aplicacions de gestió documental

Algunes de les aplicacions de gestió documental més conegudes que podem trobar al
mercat són:

• Athento: www.athento.com

• Alfresco: www.alfresco.com/es

• Nuxeo: www.nuxeo.com

• OpenKM: www.openkm.com

• Opentext: www.opentext.com

• Documentum by EMC: bit.ly/2MHLZs1

2.5 Protecció de les dades de caràcter personal

En la vida quotidiana de l’empresa es gestionen contínuament dades de clients,
proveïdors, treballadors, etc. Les dades personals d’aquests poden ser diverses:
noms, cognoms, DNI, circumstàncies personals, poder adquisitiu, etc. Una qües-
tió de vital importància en relació amb la recollida i l’arxiu d’aquesta informació
és el compliment del que estableix la legislació sobre els drets que assisteixen les
persones respecte a la protecció de les seves dades personals, 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 orgà-
nica 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.

• Reial decret llei 994/1999, d’11 de juny, que regula les mesures de
seguretat dels fitxers que contenen dades de caràcter personal.

http://www.athento.com
https://www.alfresco.com/es
https://www.nuxeo.com
https://www.openkm.com
http://www.opentext.com
http://www.emc.com/enterprise-content-management/documentum/index.htm
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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 Eu-
ropea, 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’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades és una agència independent
que lluita per defensar el dret de les
persones a protegir les seves dades
personals.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) i l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat) són els organismes oficials
que regulen el compliment de la normativa referida a la protecció de dades.

2.5.1 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 tracta-
ment 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’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.

http://www.agpd.es/
http://www.apd.cat/
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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, distin-
geix 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
tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de protecció adequat
al risc que suposin les diferents categories de dades.

2.5.2 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.
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• 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.

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.
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2.5.3 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.

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.

2.5.4 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
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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 tracta-
ment 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.

• El termini o els criteris de conservació les dades personals.

• El dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades per-
sonals 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 significa-
tiva 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.
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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.

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
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 con-
formitat. 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.

2.5.5 Drets de les persones amb relació a les seves dades personals

Les persones que faciliten les dades tenen dret a conèixer quines dades emmagat-
zema 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:
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• 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.

• 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.

Si el consumidor no rep una resposta en el termini previst i la reclamació és contra
una entitat del sector públic de Catalunya o contra una entitat privada vinculada
a aquest sector públic, el consumidor s’ha d’adreçar a l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades.

Si la reclamació és contra una entitat privada, la competència és de l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades. No obstant això, les reclamacions adreçades a
aquesta entitat també es poden presentar davant l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades, que s’encarregarà de traslladar-les a aquella institució.
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2.6 Seguretat en l’elaboració, la transmissió i la custòdia de la
documentació digital

L’empresa té la necessitat de garantir la confidencialitat i la seguretat de la
informació i de la documentació que està en el seu poder i, per tant, ha de
revisar constantment les normes preventives i els procediments establerts per a
la protecció de la informació per tal d’adequar-los als nous riscos i emprendre les
accions que permetin reduir-los i, en el millor dels casos, eliminar-los.

L’evolució dels mitjans per a l’elaboració, la transmissió i l’arxivament de la do-
cumentació digital ha representat una revolució en la manera com es desenvolupa
la feina administrativa. Ara bé, també ha generat un nou escenari amb nous reptes.
Tot i que els avantatges de la implementació de les noves tecnologies són patents i
superen àmpliament els inconvenients (en són una bona prova la gran implantació
que aquests mitjans tenen avui dia), el cert és que aquestes tecnologies també
impliquen certs riscos que cal tenir presents per prevenir maldecaps.

2.6.1 Confidencialitat en les comunicacions electròniques

Un dels grans avantatges d’Internet és que permet fer moltes gestions de manera
no presencial. Ara bé, això també suposa certs riscos, com el fet que una tercera
persona es pugui fer passar per nosaltres i fer gestions que la beneficiïn (la qual
cosa ens pot causar greus perjudicis). També pot passar que terceres persones
intentin accedir a les comunicacions i llegir els nostres missatges.

La pesca o phishing és una estafa comuna que es comet per mitjà d’Internet
i amb la qual una persona obté de manera irregular claus, contrasenyes
bancàries, números de targetes de crèdit, etc., per utilitzar-los de manera
fraudulenta.

Per aquest motiu, les empreses poden prendre una sèrie de precaucions, com ara
l’encriptació dels missatges o els certificats digitals.

L’encriptació és un sistema de codificació dels missatges en format digital,
de manera que aquests només poden ser llegits per les persones que tenen la
clau que permet descodificar el missatge.

Amb l’objectiu de millorar la seguretat de les gestions i les transaccions que es
produeixen per mitjà d’Internet, i per evitar la suplantació per tercers, la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) ofereix a qui ho sol·liciti el servei de
certificació digital.
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El certificat digital és un document digital mitjançant el qual l’entitat
certificadora garanteix la vinculació entre el subjecte i la seva clau pública.

El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) fa les següents
recomanacions per protegir la confidencialitat de la informació que s’envia per
correu electrònic:

• Si s’utilitzen llistes de distribució cal assegurar-se que, efectivament, tothom
qui és a la llista pot tenir accés a la informació que s’envia.

• Si en respondre un missatge s’hi incorporen també altres destinataris cal
assegurar-se que tots aquests poden tenir accés a la informació del missatge
original. Si no, cal esborrar el que no s’hagi de difondre.

• Per enviar informació confidencial per correu electrònic cal utilitzar mitjans
de seguretat addicional, com ara el certificat digital. Si no se’n disposa cal
adjuntar la informació en fitxers protegits amb contrasenya.

• Si cal garantir jurídicament la identitat de l’emissor, el contingut del
missatge i la recepció s’ha d’utilitzar un certificat digital.

• No s’han d’escriure en un mateix correu totes les dades d’accés a un
document. Si, per exemple, s’envia un fitxer amb contrasenya, és millor
enviar un correu amb el fitxer i un altre amb la contrasenya.

• Cal incorporar al peu dels correus una clàusula estàndard per informar de
la possible confidencialitat de la informació i la responsabilitat associada a
qui el rep.

• Cal emmagatzemar només aquells correus que siguin necessaris per a la
feina i desar els missatges que s’hagin de conservar, en format no xifrat, en
una ubicació que tingui garanties de confidencialitat, integritat i continuïtat.

• S’ha d’utilitzar únicament programari autoritzat per l’organització.

La signatura electrònica

En els escrits i les comunicacions que es lliuren per mitjans informàtics, electrò-
nics o telemàtics, la identificació de la persona signant s’ha de fer mitjançant la
signatura electrònica.

La signatura electrònica és un conjunt de dades en forma electrònica que poden
ser emprades com a mitjà d’identificació de la persona signant, i està regulada per
la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica, que regula la signatura
electrònica, la seva eficàcia jurídica i la prestació dels serveis de certificació.

La Llei 59/2003 equipara la signatura electrònica, pel que fa a les dades con-
signades de manera electrònica, a la signatura manuscrita respecte a les dades
consignades en paper.

Depenent de les seves característiques hi ha tres tipus de signatura electrònica:

CESICAT

El Centre de Seguretat de la
Informació de Catalunya
(CESICAT) és una fundació del
sector públic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya
que té com a objectiu garantir
una societat de la informació
segura al conjunt de la societat
catalana i de la seva
Administració pública.
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• Signatura electrònica ordinària: és un conjunt de dades en forma electrò-
nica consignades juntament amb altres o associades amb altres que poden
ser utilitzades com a mitjà d’identificació de la persona signant. No permet
assegurar que hagi estat creada per la persona signatària o que no sigui
reproduïble.

• Signatura electrònica avançada: és la signatura electrònica que permet
identificar la persona signant i detectar qualsevol canvi ulterior de les dades
signades. Garanteix que està vinculada a la persona signant de manera
única i a les dades a què es refereix, i que ha estat creada per mitjans que
la persona signant manté sota el seu control exclusiu. Tot i que tampoc
permet assegurar que hagi estat creada per la persona signatària o que no
sigui reproduïble, és més senzill acreditar-ne l’autenticitat que no pas amb
la signatura electrònica ordinària.

• Signatura electrònica reconeguda: és la signatura electrònica avançada
basada en un certificat digital reconegut i generada mitjançant un dispositiu
segur de creació de signatura. Els certificats reconeguts són els certificats
electrònics expedits per un prestador de serveis de certificació que compleixi
els requisits que estableix la Llei 59/2003 quant a la comprovació de la
identitat i altres circumstàncies de les persones sol·licitants i quant a la
fiabilitat i les garanties dels serveis de certificació que prestin.

Definim a continuació els elements que defineixen la signatura electrònica
reconeguda:

• Certificat digital. És un document electrònic identificatiu signat per un
prestador de serveis de certificació que garanteix a les terceres persones
que el reben o l’utilitzen la identitat i altres circumstàncies personals de
la persona titular i la fiabilitat dels serveis de certificació. Garanteix la
seguretat dels tràmits informàtics des de les vessants següents:

– Identitat: el certificat digital assegura que la persona interlocutora amb
qui s’està mantenint la relació és realment qui afirma ser.

– Integritat: el certificat digital garanteix que el document electrònic al
qual està associat no ha estat modificat ni manipulat durant la seva
transmissió entre la persona emissora i la persona destinatària.

– Autenticitat, no-repudi, irretractabilitat: el certificat digital garanteix
que el document electrònic rebut és l’original i procedeix de manera
indubtable de la persona emissora.

– Confidencialitat: el certificat digital assegura que només poden acce-
dir a la informació enviada per mitjans telemàtics la persona emissora
i la receptora del document.

• Dispositiu segur de creació de signatura. És un programa o sistema
informàtic que serveix per aplicar les dades de creació de signatura i ofereix
almenys les garanties següents:

– Que les dades utilitzades per a la generació de signatura poden produir-
se només una vegada i n’assegura raonablement el secret.
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– Que existeix una seguretat raonable que les dades utilitzades per a la
generació de signatura no poden ser derivades de les dades del sistema
de verificació de signatura o de la mateixa signatura.

– Que la signatura està protegida contra la falsificació amb la tecnologia
existent en cada moment.

– Que les dades de creació de signatura poden ser protegides d’una
manera fiable per la persona signatària contra la seva utilització per
terceres persones.

– Que el dispositiu utilitzat no altera les dades o el document que s’hagi
de signar ni impedeix que aquest es mostri a la persona signant abans
del procés de signatura.

2.6.2 La pèrdua d’informació: les còpies de seguretat

La implantació de la tecnologia informàtica en els llocs de treball ha suposat un
augment important de la capacitat d’emmagatzematge de la informació si aquesta
està en format digital.

Associada a la possibilitat d’emmagatzemar fàcilment la informació trobem, però,
la facilitat de perdre-la. Un parell de clics equivocats poden suposar l’eliminació
involuntària d’una carpeta i, per tant, la desaparició d’un volum enorme d’infor-
mació. Tanmateix, aquesta no és l’única manera de perdre informació. En aquest
sentit, la proliferació de virus informàtics -programes que, entre altres accions,
poden fer malbé les unitats d’emmagatzematge, com ara els discos durs- és una
altra amenaça per a la informació important.

Un virus informàtic és un programa que dóna ordres a l’ordinador perquè
facin accions que l’usuari no vol. A més, és capaç d’autoexecutar-se i
autopropagar-se a altres ordinadors.

Podem trobar dos tipus de virus informàtics: d’una banda, n’hi ha que són nocius
per a l’ordinador, ja que poden fer malbé alguns components o arxius que conté.
De l’altra, hi ha els que són innocus per a l’ordinador, ja que les accions que fan
no alteren ni l’ordinador ni la informació que aquest contenia abans que el virus
s’executés.

Davant de la facilitat de perdre la informació emmagatzemada digitalment cal
establir algunes mesures de prevenció, entre les quals destaquen les següents:

• Fer còpies de seguretat amb certa periodicitat. D’aquesta manera es podrà
recuperar la informació que s’ha perdut involuntàriament.

• Revisar la paperera de reciclatge de l’ordinador abans de buidar-la per tal
d’assegurar-nos que no hi hem col·locat involuntàriament arxius que en
realitat no volem esborrar.
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• Generar una estructura d’arxius eficient i establir protocols d’eliminació de
documentació digital per tal d’evitar que s’elimini informació de manera
involuntària.

• Tenir instal·lat i actualitzat un programa antivirus. La seva actualització
és especialment important per poder detectar i eliminar els nous virus que
apareixen cada dia.

2.6.3 Pèrdua de mitjans mòbils

Una de les principals preocupacions de directius que utilitzen agendes electròni-
ques, telèfons mòbils o ordinadors portàtils és la facilitat d’aquests aparells per ser
perduts o robats. Succeeix el mateix amb els sistemes d’emmagatzematge digital,
com ara els discos durs portàtils i les memòries USB. Especialment aquestes
darreres es perden molt fàcilment.Informació encriptada: les memòries

USB poden ocasionar més d’un
ensurt si es perden. Un procediment

senzill per no exposar la informació
que contenen és utilitzar un

programa que encripti la informació
que contenen o que la protegeixi

amb alguna contrasenya.

En general, en l’ús de memòries USB cal seguir les següents recomanacions:

• Utilitzar contrasenyes per dificultar l’accés de terceres persones a la infor-
mació.

• Canviar les contrasenyes periòdicament, sobretot quan és possible que algú
les conegui.

• Xifrar la informació sensible, com ara les dades personals.

• Portar sempre la memòria a sobre, no deixar-la en maletes o facturar-la.

• No inserir els dispositius en equips de tercers si no és imprescindible. Si
s’ha de fer, utilitzar sempre eines antivirus.

• Destinar cada unitat extraïble a una sola finalitat.

• Establir polítiques d’ús d’aquests dispositius.

• Deshabilitar l’autoexecució de software.

• Eliminar la informació del dispositiu tan bon punt deixi de ser útil.

• Fer periòdicament còpies de seguretat de la informació continguda en
aquests mitjans, especialment si el risc de pèrdua o robatori és gran
(per exemple, quan es fan viatges). Molts d’aquests mitjans disposen de
programari de sincronització amb l’ordinador, fet que facilita la transmissió
de dades entre si.

• Evitar emmagatzemar-hi informació sensible per a l’empresa, de manera
que ens assegurem que un desconegut no hi podrà tenir accés si perdem o
ens roben el mitjà.



Atenció al client, consumidor i usuari 59 Gestió i manteniment de dades de clients

Característiques de les contrasenyes segures

• Han de tenir una longitud mínima de 8 caràcters.

• S’han de triar a l’atzar i no s’han de poder trobar a cap diccionari.

• Només les ha de poder deduir el mateix usuari.

• Han d’incloure lletres, números, majúscules i minúscules i, si ho permet el sistema, símbols.

2.6.4 La seguretat al núvol

Tot i que les empreses que lloguen espais d’emmagatzematge al núvol solen oferir
elevats nivells de seguretat, també és cert que aquest tipus d’emmagatzematge
presenta uns riscos afegits que cal tenir en compte.

Els riscos associats a aquests tipus de serveis són els derivats de l’accés indegut a
la informació per part de tercers o els derivats de la impossibilitat d’accedir a la
informació, que poden suposar en ambdós casos la pèrdua de dades.

Per tal de minimitzar aquests riscos cal assegurar que el proveïdor aplica les
mesures necessàries. La informació relativa als controls de seguretat de cada
plataforma, però, no sempre és fàcilment accessible, i si és així caldrà posar-se
en contacte amb el proveïdor del servei i sol·licitar-la de manera específica.

Els aspectes crítics als quals cal prestar atenció per tal de minimitzar els riscos
són:

• Esquema d’autenticació: cal que els mecanismes d’autenticació siguin
robustos, amb noms d’usuari que no siguin fàcils d’endevinar i contrasenyes
segures. Cal canviar les contrasenyes amb freqüència per evitar que es
puguin esbrinar o encertar.

• Registre d’accés: cal que hi hagi un registre dels accessos al servei que
permeti detectar qualsevol accés no autoritzat. Així mateix, és important
bloquejar els dispositius mòbils en què tenim habilitat l’accés a aquestes
aplicacions i utilitzar aplicacions que permetin esborrar-los en cas de pèrdua
o robatori. També cal evitar accedir a aquests serveis des d’ordinadors
públics o utilitzant xarxes Wi-Fi públiques.

• Xifrat d’informació: cal xifrar els arxius importants o els que continguin
dades personals abans de pujar-los al núvol.

• Integritat i recuperació de dades: és important que el servei inclogui
comprovacions d’integritat i que es disposi d’un sistema de control de
versions perquè, en cas que hi hagués algun problema, es pugui detectar
la modificació no autoritzada i es pugui recuperar el contingut dels fitxers
des d’una versió anterior.
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• Accés sense connexió a la xarxa: és recomanable tenir una còpia local dels
arxius per poder-hi accedir en cas que no hi hagi accés a la xarxa o que hi
hagi una suspensió temporal del servei.



Atenció al client, consumidor i usuari 61 Gestió i manteniment de dades de clients

3. Qualitat i millora del servei d’atenció al client

El terme qualitat expressa la mesura en què un client veu satisfets els seus desitjos,
expectatives i necessitats en consumir un producte o usar un servei.

La qualitat del servei d’atenció al client és la diferència entre les percepcions reals
del client del servei i les expectatives que s’havia format prèviament. Això vol dir
que si en l’empresa es fan les coses bé però, per algun motiu, no agraden al client,
no s’està oferint un servei de qualitat. La direcció de l’empresa és l’encarregada
de definir la política d’atenció al client.

L’empresa, per diferenciar-se de la competència, ha de donar més i incorporar un
valor afegit creatiu i original als serveis que presta per aconseguir sorprendre el
client amb idees noves i imaginatives que s’anticipin a la competència. Aquesta
trigarà més temps a copiar-lo si la diferència està en el servei.

Hi ha diverses concepcions del terme qualitat, entre d’altres:

• La qualitat percebuda. Es refereix a com percep el client la qualitat que
l’empresa li ofereix pel que fa a la informació rebuda, el tracte, la facilitat
d’accés, etc.

• La qualitat certificada. Atesa la importància actual de la qualitat, deter-
minats organismes certificadors han establert estàndards per garantir que
els serveis que s’ofereixen s’ajusten a uns nivells de qualitat considerats
adequats. Així, per tal que una empresa pugui obtenir una certificació de
qualitat, cal que compleixi determinades especificacions o requeriments.
Una de les organitzacions certificadores i normalitzadores més conegudes
a Espanya és AENOR.

A partir d’aquestes dues concepcions, la gestió de la qualitat en l’empresa té dos
objectius fonamentals:

• Guanyar més. Es refereix a vendre més, tenir més quota de mercat que la
dels competidors, també perquè la qualitat té un preu i el client està disposat
a pagar més davant un servei o producte de major qualitat.

• Perdre menys. Cal implantar un sistema de gestió de la qualitat que
eviti tenir pèrdues. Això implica la formació del personal, la investigació
del client per ajustar el producte a les seves necessitats, la prevenció de
problemes i errors davant la correcció i la retenció del client, més rendible
que no pas la captació de nous clients.

Un servei d’atenció al públic
de qualitat és aquell que té
en consideració en tot
moment el receptor del
servei.
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Obtenir un servei no
solament és un acte de

consum, sinó una
experiència personal i

psicològica.

3.1 La qualitat del servei d’atenció al client

La qualitat de servei d’una empresa està directament relacionada amb el tracte que
dóna als seus clients. Afecta directament en l’actitud dels clients vers l’empresa i
els seus productes i serveis. El servei d’atenció al client té, doncs, un paper molt
important en el desenvolupament i manteniment de la satisfacció del client, per la
imatge corporativa que ofereix i pels serveis que presta.

Oferir un tracte excel·lent és una forma d’entendre la relació amb el client que es
basa en el desig de millorar permanentment. Aquest tracte situa en tot moment
les seves necessitats en primer lloc i compromet l’empresa i els treballadors a
satisfer-les plenament, sobrepassant fins i tot les expectatives del client.

Quan el client paga el producte sap que també està pagant el tracte que rep. Com
més bo és el tracte que rep, més econòmic li surt el producte i és més probable
que torni a comprar. El client compara el que rep amb el que esperava i, quan més
rep, més satisfacció assoleix i, per tant, l’empresa té major probabilitat de poder
seguir comptant-hi en el futur.

La prestació d’un servei té unes característiques que difereixen de l’oferiment d’un
producte, i que són:

• Intangibilitat. La bona acollida o l’oferiment d’alternatives són aspectes
intangibles, és a dir, no es poden tocar però acompanyen el servei. El servei,
en no ser tangible, no es pot emmagatzemar.

• Heterogeneïtat. Cadascun dels clients que acudeix a una empresa de
serveis és diferent, i té unes expectatives i unes percepcions diferents. Les
empreses intenten homogeneïtzar el seu servei establint estàndards que
posteriorment es desenvolupen en procediments i tasques en les quals els
empleats han de ser formats.

• Simultaneïtat entre producció i consum. A diferència dels productes, en
els serveis, la producció i el consum són simultanis. Si no hi ha client, no
hi ha servei. Els serveis no poden substituir-se, com passa amb un producte
tangible, i hi ha un pes molt important en la intervenció del factor humà. A
més, com que els serveis es produeixen i consumeixen simultàniament, no
és possible fer un control de qualitat després de la producció.

• Caducitat. El servei no es pot emmagatzemar i, per tant, és caduc.

3.1.1 Tractament de les anomalies produïdes en la prestació del
servei

Un error produït en l’atenció al client o la protesta d’un client després d’esperar
20 minuts a recepció abans de ser atès són anomalies o disconformitats.
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En termes de qualitat, una anomalia és tot aquell resultat incorrecte, que es
desvia o que no compleix amb els objectius programats.

Els errors suposen un cost de disconformitat per a l’empresa i, en el pitjor dels
casos, la pèrdua de clients. En tots els processos, però, es produeixen errors o
resultats no desitjats, cal comptar-hi i intentar evitar-los.

Si es vol donar qualitat de servei és imprescindible posar en marxa mesures tant
preventives com correctores.

L’anàlisi sistemàtica de les anomalies permetrà posar en marxa accions pre-
ventives per evitar que l’error o el desajust es torni a donar. Els errors més
habituals solen estar relacionats directament o indirectament amb l’organització
i la coordinació del servei i sovint es podrien evitar fàcilment prenent mesures
preventives, concretament:

• Resolució inadequada de la demanda d’un client. Sovint la prestació
d’un servei de mala qualitat està relacionada amb la manca de qualificació
professional del personal que el presta o amb la seva falta de motivació. El
departament de recursos humans de l’empresa haurà de vetllar perquè el
personal d’atenció al client tingui la formació adequada, disposi d’informa-
ció actualitzada i tingui la motivació necessària per prestar el servei amb
qualitat. Caldrà fer un seguiment continuat de la seva tasca que asseguri
que aquestes condicions es compleixen.

• Falta de coordinació entre diferents activitats. A vegades, tot i que cadascú
porta a terme la seva tasca de forma adequada, hi ha ineficiències provocades
per la manca de coordinació o de previsió. La direcció de l’empresa haurà
de definir clarament les funcions assignades a cada lloc de treball i corregir
els possibles desajustaments provocats per aquesta assignació.

• Manca de flexibilitat. Pot ser que l’automatisme de la feina a vegades faci
perdre de vista l’objectiu últim de l’atenció al client, que no és altre que
aconseguir la seva satisfacció. A vegades, la resolució d’un problema ha de
passar per davant del compliment estricte de determinats procediments i cal
admetre certa flexibilitat.

• Incompliment de compromisos o acords. La credibilitat de l’empresa i la
confiança que els clients tenen dipositada en nosaltres es posa en joc si no es
compleixen els compromisos adquirits. Només hem de subscriure un acord
si tenim la seguretat que podrem complir la nostra part, perquè el perjudici
per l’incompliment pot ser més gran que el provocat per la falta d’acord

• Resposta a la defensiva. Quan no es poden satisfer les demandes del
client o quan hi ha hagut algun incompliment per part de l’empresa és
inevitable que es produeixin situacions de tensió i que el personal d’atenció
al client no sempre sigui capaç d’evitar l’enfrontament i de mantenir la
calma. És important que tots els empleats disposin de la formació necessària
i coneguin les tècniques de comunicació més adequades per a cada situació.

Tothom té dret a
equivocar-se, però tothom
té l’obligació moral de
millorar.
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Pel que fa a les accions correctores per resoldre la situació creada per l’error, els
passos a seguir són els següents:

• Identificar el problema i documentar-lo. Aquesta és l’única manera de
veure quina és la dimensió real de l’error i quines implicacions té per a
l’empresa i per a la qualitat del servei. Per exemple, si tenim una queixa
per l’incompliment d’un compromís caldrà veure qui va arribar a l’acord, a
quins departaments afectava el seu compliment, quines gestions s’han fet a
l’empresa per poder-lo complir, en quin moment es va produir l’error que va
portar a l’incompliment i qualsevol altra dada que permeti contextualitzar,
acotar i definir el problema.

• Investigar les causes que han originat el problema. Per exemple, continuant
amb l’incompliment anterior, caldrà esbrinar per què no s’ha pogut atendre
el compromís, si han canviat les circumstàncies, si hi ha una manca de
personal, si hi ha una mala distribució de les funcions o si senzillament
ha estat una errada humana puntual. Només si coneixem les causes del
problema podrem prendre les mesures necessàries perquè no es torni a
repetir.

• Implantar mesures per eliminar les causes del problema. Un cop detec-
tades les causes és el moment de pensar en les solucions. Seguint amb
l’exemple anterior, depenent de quina hagi estat la causa de l’incompliment
pot ser que calgui considerar una ampliació dels terminis als quals ens
comprometem, que calgui fer una redistribució de les funcions, que calgui
millorar els processos de validació dels acords, etc.

• Comprovar que les mesures preses han estat efectives. Finalment, un cop
s’hagin pres les mesures oportunes caldrà comprovar si s’ha aconseguit
l’objectiu esperat. A banda, com a part de l’acció preventiva, cal preveure
també controls periòdics per comprovar si les accions correctives continuen
donant els resultats desitjats. En el cas de la queixa per incompliment caldrà
mesurar periòdicament el nombre de queixes que arribin per aquest motiu
per assegurar que les mesures correctores que s’han aplicat són efectives.

La implantació de procediments per al tractament de les anomalies produïdes en la
prestació del servei suposa un cost de gestió, perquè és evident que caldrà dedicar-
hi temps i possiblement també altres recursos. Es tracta, però, d’una inversió que
sol ser rendible per a qualsevol empresa, atès que és la que ens permetrà disminuir
el cost de disconformitat.

Els costos de disconformitat poden arribar a suposar un autèntic llast per a la
qualitat del servei i per a la imatge de l’empresa. Els més habituals són els derivats
de les queixes, les reclamacions, les devolucions de productes i la insatisfacció
dels clients, com ara el temps mal empleat, la repetició de tasques, la realització
d’operacions inútils, la desatenció a tasques que ningú té assignades, la baixa
productivitat o la desmotivació del personal, que poden portar a més, en el pitjor
dels casos, a la pèrdua de clients tant actuals com potencials.
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3.2 Els sistemes de gestió de la qualitat. Les certificacions de
qualitat

En un mercat cada vegada més globalitzat, la qualitat és un factor estratègic
imprescindible. Actualment, la majoria d’empreses aposten per la implantació
d’un sistema de gestió de la qualitat que els permeti assegurar-la.

La implantació d’un sistema de qualitat exigeix la implicació de tota l’organització
en la gestió de la qualitat per tal de demostrar que s’és capaç d’oferir un producte o
servei que presenti unes característiques adequades, mantenint sempre la produc-
ció o el servei sota control i d’acord amb els requisits establerts. L’assegurament
de la qualitat exigeix l’organització, la planificació i el control de totes les activitats
i funcions dirigides a obtenir la qualitat segons uns requisits determinats.

Un sistema de gestió de la qualitat (SGC) és un conjunt de polítiques,
procediments i eines que fan possible gestionar la qualitat d’una manera
eficaç i eficient per tal d’aconseguir els objectius fixats en matèria de qualitat.

Entre els sistemes de gestió per a l’assegurament de la qualitat, el sistema amb més
acceptació i que han implantat més empreses a nivell mundial és aquell que es basa
en la norma ISO 9001. A més d’aquesta norma general hi ha certificacions que
atenen les necessitats específiques dels diferents sectors.

Les normes ISO 9000 són diverses normes de gestió i millora contínua de
la qualitat, establertes per l’Organització Internacional per a l’Estandardització
(ISO), que es poden aplicar a qualsevol tipus d’organització o activitat sistemàtica,
i orientada a la producció de béns o serveis. Les normes ISO 9000 especifiquen
la manera com una organització opera els seus estàndards de qualitat quant a
materials, temps de lliurament i nivells de servei. Aquestes normes no tenen
caràcter legal, sinó que són compromisos adoptats voluntàriament.

La principal norma de la família és la ISO 9001-Sistemes de Gestió de la
Qualitat. Es tracta d’una norma internacional de gestió de la qualitat adequada
per a qualsevol tipus d’organització de qualsevol sector o activitat, i que s’aplica a
tots els processos de l’empresa, de forma que inclou també les activitats d’atenció
al client.

La norma ISO 9001 està basada en els vuit principis de gestió de qualitat,
fonamentals per a una bona gestió empresarial.

• orientació al client

• lideratge

• participació del personal

• enfocament basat en processos

• enfocament de sistema per a la gestió

Actualment, la versió vigent
de la norma ISO 9001 és la
2015. La ISO 9001:2015 va
establir un període de
transició de 3 anys per a les
organitzacions amb un
certificat vigent de la versió
anterior, la ISO 9001:2008.
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Certificació de les normes
ISO

Empreses com Applus
(www.applus.com/es), Lloyd’s

Register Quality Assurance
(www.lrqa.es) o Bureau Veritas

(www.bureauveritas.es)
ofereixen serveis de certificació,

validació i verificació del
compliment de les normes ISO.

Actualment, la versió vigent
de la norma ISO 10002 és

la 2014.

• millora contínua

• enfocament basat en fets per a la presa de decisions

• relacions mútuament beneficioses amb el proveïdor

La certificació segons la norma ISO 9001 és una forma de comunicar als clients,
proveïdors i empleats el compromís de l’empresa amb la qualitat i estableix un
punt de referència per mesurar el rendiment de l’organització. La certificació
l’atorga una tercera part especialitzada i independent que avalua el sistema de
gestió i emet un certificat acreditat internacionalment de compliment amb la
norma.

Per a les empreses que disposen d’un departament específic per a l’atenció al
client existeix també la norma ISO 10002-Sistemes de gestió de queixes i
reclamacions, que estableix les directrius per implantar un sistema de gestió
de queixes i reclamacions i dóna indicacions sobre la planificació, el disseny,
l’operació, el manteniment i la millora del procés de tractament de queixes i
reclamacions.

Amb la implantació de la norma ISO 10002 en una empresa, un usuari o client
té la garantia que estarà informat en tot moment de l’estat de la seva reclamació,
que la seva queixa o reclamació serà analitzada i investigada en profunditat i que,
finalment, se li donarà una resposta coherent en un termini establert. Així mateix,
si no estigués satisfet amb la resposta obtinguda se li indicaran altres possibles
vies a través de les quals pot canalitzar la seva queixa fins que la resposta sigui
finalment satisfactòria.

La implantació de les normes ISO ofereix diversos avantatges a les empreses,
millora la imatge dels productes i/o dels serveis oferts i per tant pot suposar un
avantatge competitiu i una possibilitat de guanyar quota de mercat. Com que
representa una garantia per als clients, n’augmenta la satisfacció amb els beneficis
que aquest fet comporta per a l’empresa. A part, en clau interna, estimula el procés
de millora contínua i afavoreix també la participació i la motivació del personal.

3.2.1 La gestió de la qualitat en el servei d’atenció al client

Per tal de poder controlar que el servei que es presta és efectivament de qualitat cal
que prèviament les empreses defineixin els mecanismes que els permetran ajustar
les seves accions per satisfer les necessitats del client.

Com en qualsevol altre sector o servei, el procés de gestió de la qualitat del servei
d’atenció al client es desenvolupa en les següents etapes:

1. planificació del servei

2. desenvolupament i control del pla establert

3. avaluació dels resultats del pla

http://www.applus.com/es/
http://www.lrqa.es/
http://www.bureauveritas.es/
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4. propostes de millora

Al llarg de l’etapa de planificació del servei s’hauran de determinar els requisits
del servei, és a dir, les característiques que han de tenir cadascuna de les seves
activitats per tal que generin satisfacció en el client.

Per tal que les normes de qualitat que s’estableixin siguin operatives cal que
s’expressin des del punt de vista del client, que siguin mesurables i que serveixin
a l’organització en tots els seus nivells. Tota aquesta informació quedarà recollida
en el manual de qualitat o manual de procediments.

El manual de procediments és un document que recull el conjunt
d’activitats que desenvolupa una empresa i la manera d’executar-les.

Les grans empreses comercials solen utilitzar manuals de procediments per tal
d’estandarditzar el servei i aconseguir que el tracte que reben els clients sigui
sempre el mateix, independentment de l’establiment on s’adrecin i de la persona
que els atengui. Aquests manuals contenen indicacions detallades sobre l’aspecte
que han de tenir els empleats, la forma com s’han d’adreçar als clients, el tracte
que els han de donar i com s’han de comportar en les situacions més habituals.
D’aquesta manera s’aconsegueix que tots els empleats actuïn de la mateixa manera
en situacions similars i que els clients percebin una imatge coherent de l’empresa.

L’Administració pública, les empreses públiques i, en general, les entitats subjectes
al dret administratiu publiquen també el que s’anomena la carta de serveis.

La carta de serveis descriu el tipus de serveis que ofereix una determinada
Administració i suposa un acord entre l’Administració i el ciutadà, amb
l’objectiu de satisfer una necessitat d’un ciutadà, entès com a client.

La carta de serveis es considera una eina més de la gestió de qualitat.

En l’etapa de planificació també caldrà dissenyar les eines i els registres necessaris
per gestionar l’aplicació del pla de qualitat. En aquest sentit, a part del disseny dels
procediments de treball i de les responsabilitats de cada treballador, també caldrà
dissenyar:

• El control d’errors i el control de mesures correctores necessàries per
solucionar-los.

• El registre de queixes i reclamacions.

• Les accions que cal dur a terme per resoldre les queixes i reclamacions.

• El control dels recursos i el registre dels costos.

• El pla i registre de les accions de manteniment.

Finalment, caldrà assignar els recursos materials i humans per gestionar el servei
de manera òptima.

Carta de serveis

A tall d’exemple podeu consultar
la carta de serveis de les Oficines
de Turisme de Catalunya des de
l’enllaç goo.gl/biqBmj.

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_turisme/emo_informacio_promocio/emo_oficines_turisme/emo_carta_serveis
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Podeu consultar el text
consolidat de la Llei
7/1996 amb l’última

modificació de data 17
d’octubre del 2014 a

l’apartat “Annexos”.

Un cop posat en marxa el pla, cal controlar el seu desenvolupament i avaluar-lo
a partir dels indicadors de qualitat establerts per les normes ISO. Els indicadors
que s’estableixen habitualment són:

• Per a les consultes: temps mitjà d’espera, temps mitjà de resposta, nombre
de consultes ateses, percentatge de consultes resoltes...

• Per a les instruccions d’ús: el nombre d’avaries provocades pel mal ús del
producte, el nombre de queixes plantejades pel desconeixement de l’ús del
producte...

• Per a la gestió de queixes i reclamacions: el temps de resposta a la queixa,
el percentatge de queixes satisfetes, el cost de la gestió de queixes...

• Per a la instal·lació: el temps mitjà d’instal·lació, el nombre de queixes per
defectes d’instal·lació, el cost de la instal·lació...

• Per al manteniment: el percentatge de compliment d’operacions de mante-
niment, el nombre de queixes per deficiències, el cost de les operacions...

• Per a les reparacions: el temps de resposta a la reparació d’avaries, el
percentatge de productes avariats, el percentatge d’avaries reparades, el
nombre de productes retornats, el cost de la reparació...

Atès que la qualitat es basa en el principi de la millora contínua, els resultats del
control i de l’avaluació del pla de qualitat han de conduir a la presa de decisions
en l’empresa sobre:

• Les característiques del servei que el poden fer més eficient per a l’empresa
i més satisfactori per al client.

• La perfecció dels documents i registres de qualitat, en el sentit que siguin
més útils i senzills.

• La formació permanent dels treballadors per tal que donin un millor servei.

L’empresa haurà d’elaborar de manera periòdica un pla de millora, amb objectius,
dates, pressupost i assignació de responsabilitats.

3.3 Normativa aplicable en matèria d’atenció al client

La Llei 7/1996, d’ordenació del comerç detallista (LOCM), és la normativa
estatal que constitueix el marc normatiu de referència per a totes les comunitats
autònomes en matèria de comerç al detall, àmbit en el qual té lloc l’atenció al
client.

La Llei 7/1996 ha estat parcialment modificada per la Llei 47/2002, de 19 de
desembre, per a la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva
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97/7/CE en matèria de contractes a distància, i per a l’adaptació de la llei a diverses
directives comunitàries, i ha estat desenvolupada per altres normes de rang inferior,
com ara el Reial decret 367/2005 i la Llei 1/2004, d’horaris comercials.

En l’àmbit autonòmic, la normativa de referència és el Decret Legislatiu 1/1993,
sobre comerç interior, pel qual s’aprova el Text refós dels preceptes de la Llei
1/1983 i la Llei 23/1991 i Decret llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments
comercials.

Atès que la naturalesa del servei d’atenció al client implica treballar a diari amb
dades personals, garantir la privadesa de les persones haurà de ser un objectiu
irrenunciable i caldrà observar de manera rigorosa tot allò que s’estableix a
l’RGPD o Reglament general de protecció de dades (UE2016/679).

Per complir amb allò que estableix la llei caldrà que tots els formularis de recollida
de dades incorporin la informació sobre els drets que pot exercir cada persona i el
seu consentiment.

Així mateix, totes les persones que gestionin dades personals tenen el deure de
guardar el secret i la confidencialitat de les dades i, per exemple, s’haurà d’evitar
l’exposició de dades personals de forma casual i involuntària prenent mesures
bàsiques de precaució, com ara:

• Bloquejar la sessió de l’ordinador sempre que s’abandona el lloc de treball.

• Tenir cura de l’orientació de les pantalles d’ordinador en llocs de treball
propers al públic, de manera que no mostrin les dades que es gestionen.

• Desar els documents amb dades personals immediatament després del seu
ús.

Entre les obligacions bàsiques que estableix l’RGPD hi ha l’obligació de disposar
d’un registre d’activitats de tractament on cal explicar quines dades es tracten,
per a què i a qui se cedeixen, entre d’altres, i l’obligació de comunicar a l’AEPD
les bretxes de seguretat del sistema que puguin tenir un impacte en la privacitat i,
si és el cas, cal comunicar-ho de manera individual als afectats.

La generalització dels serveis telemàtics d’atenció al client obliga també a prestar
una especial atenció a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat
de la informació i de comerç electrònic (LSSICE).

Aquesta llei afecta els “prestadors de serveis de la societat de la informació”,
que són tots aquells, tant empreses com particulars, que presten algun servei
per Internet a petició de l’usuari, incloent-hi els serveis no remunerats però que
suposin caràcter econòmic per a l’empresa o particular que els exerceix.

La Llei 34/2002 també estableix la prohibició expressa d’enviament de correus
electrònics publicitaris no sol·licitats o expressament consentits, l’obligació d’in-
cloure, a la pàgina web, informació genèrica per facilitar el contacte dels usuaris
i les administracions públiques amb el prestador del servei i el deure de facilitar
al client informació referent al procés de contractació electrònica en els instants
anterior i posterior a la celebració del contracte.

Consulteu el punt
“Protecció de les dades de
caràcter personal” de
l’apartat “Tractament i
organització de la
informació d’atenció al
client”.

Podeu consultar el text
consolidat de la Llei
34/2002 amb l’última
modificació de data 10 de
maig del 2014 a l’apartat
“Annexos”.
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3.4 L’eficàcia del servei i la satisfacció del client

Els clients esperen que l’atenció rebuda, el producte o el servei satisfacin una
necessitat. La satisfacció és una percepció subjectiva del client, i aconseguir
majors i millors nivells de satisfacció significa per a l’empresa un major nivell
de rendibilitat.

Per aquest motiu és convenient conèixer quines són les necessitats dels usuaris
i quins són els atributs o les característiques del producte o servei que els clients
valoren perquè els permeten cobrir aquestes necessitats. El propòsit de tota relació
amb els clients ha de ser lliurar-los un valor superior.

El valor percebut pel client d’un producte o servei és el resultat de la
diferència entre els avantatges (beneficis) que rep i els sacrificis (costos) que
li implica el seu ús, possessió o consum.

Els beneficis són el conjunt d’avantatges funcionals i psicològics que esperen els
clients d’un producte o servei, i els costos, el conjunt de recursos que hi hauran
d’invertir. Així doncs, el valor del producte o servei serà la diferència entre el que
es rep i el que es lliura, i d’aquí es desprèn que:

• El valor superior per al client es crea incrementant els beneficis i/o reduint
els costos.

• Els clients reben beneficis de diverses fonts, que són:

– El valor aportat pels seus aspectes físics. Es distingeixen les següents
variables: versions, característiques físiques, resultats, qualitat, unifor-
mitat, durabilitat, fiabilitat, responsabilitat, estil i disseny.

– El valor aportat pels serveis connexos. S’hi inclouen els següents:
facilitat en l’adquisició, instal·lació, assessoria tècnica, lliurament,
formació, manteniment, finançament i seguretat.

– El valor aportat per la imatge. Hi intervenen les següents variables:
publicacions, símbols, atmosfera, esdeveniments...

– El valor de les relacions entre les persones. Els empleats que
desenvolupen relacions amb la clientela poden aportar valors com la
competència, l’amabilitat, la credibilitat, la fiabilitat, la responsabilitat
i la comunicació.

• Els clients s’enfronten a cinc possibles classes de costos: monetaris, psico-
lògics, de temps, d’esforços i també de la mateixa relació amb l’empresa
que els ha venut el producte o prestat el servei de què es tracti.

Exemples de valors que poden aportar els productes o serveis

• Valors aportats pels serveis aparellats al producte. És el cas de les companyies aèries
low cost. Si entrem en un portal d’Internet d’una companyia aèria de baix cost i trobem
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constantment dificultats per adquirir un bitllet a causa de la lentitud del sistema, la imatge
que ens enduem de l’empresa és de lentitud i confusió. El mateix passarà si la companyia
redueix el seu pressupost en revisió i manteniment d’avions, ja que ens transmetrà una imatge
d’inseguretat.

• Valors aportats per la imatge. És el cas de Bilbao, sota l’efecte Guggenheim. Bilbao és
el paradigma de transformació d’una ciutat industrial (grisa) a una ciutat de serveis i cultural
(blanca), i el turisme ha tingut un paper fonamental en aquest canvi d’imatge. El disseny del
metro, de l’aeroport i del Museu Guggenheim, així com també la recuperació als vianants de
l’espai verd que deixa el riu Nervión, constitueixen els elements clau d’un canvi d’estratègia
per promocionar la ciutat.

• Valors aportats per la relació entre les persones. És el cas de les característiques
diverses dels clients de les cadenes d’hostaleria. Aquestes reben clients d’arreu del món,
amb característiques molt diverses (personalment i culturalment). Un client celíac valorarà
molt positivament que en la cuina de l’hotel on passa una breu o llarga estada coneguin la
seva circumstància personal i cuidin la seva dieta oferint-li els menús adients.

3.4.1 L’avaluació de la satisfacció al client

Atès que la satisfacció del client i, com a conseqüència, la qualitat del servei
depenen de la diferència entre les percepcions del client i les expectatives que
s’havia format prèviament, per mesurar la satisfacció dels clients els controls de
qualitat acostumen a mesurar cinc dimensions que relacionen les percepcions amb
les expectatives:

• Fiabilitat. Es refereix a la facilitat per prestar un servei d’acord amb el que
el client espera. És l’habilitat que té l’empresa per subministrar el servei
promès de manera fiable, segura i curosa i complir amb el que es promet en
els fullets o la publicitat.

• Capacitat de resposta. És la transmissió del desig d’ajudar el client de
la millor manera possible en el menor temps possible. Es reflecteix, per
exemple, en la capacitat que té una organització per fer front a situacions
inesperades, com per exemple tramitar la queixa d’un client.

• Seguretat. És el sentiment que tenen els clients quan perceben que es troben
en bones mans. El client ha d’estar segur que l’empleat que l’atén ha entès
les seves pretensions.

• Empatia. És el desig d’entendre les necessitats del client. L’atenció al
client ha de ser personalitzada, de manera que se senti comprès i important.

• Elements tangibles. Són els elements físics que intervenen en el servei.
Fa referència a l’aparença dels empleats, les instal·lacions i els mitjans de
comunicació: formularis, fullets, cartes, etc.

Per mesurar aquestes dimensions i conèixer si el servei que s’està oferint s’ajusta
a les expectatives dels clients s’utilitzen eines d’investigació comercial, com ara
les enquestes o els qüestionaris de satisfacció, les bústies de suggeriments, els
registres de reclamacions, les enquestes telefòniques, etc.
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Les enquestes de satisfacció del client pretenen avaluar el grau de satisfacció
d’aquest amb el servei ofert per la marca o el proveïdor, tant globalment com
per als diferents aspectes que intervenen en la relació amb el client. Els clients
fan una valoració numèrica de diverses variables com ara el producte, el servei
que es dóna o les capacitats del personal, entre d’altres, i l’empresa obté un valor
objectiu i quantificable de la qualitat del servei.

Una enquesta de satisfacció pot ser molt simple o molt complexa. Les enquestes
de satisfacció dels clients admeten diversos graus de complexitat i elaboració,
que van des de qüestionaris autoadministrats senzills fins a eines més complexes
que inclouen la comparació dels resultats amb la competència o la construcció
de models teòrics. Les empreses han d’adaptar les enquestes a les necessitats
concretes dels clients.

L’enquesta SERVQUAL és un dels models d’enquesta de satisfacció més utilit-
zats. Mitjançant aquesta enquesta, els clients contribueixen a la definició dels
diferents aspectes que componen el servei i ajuden l’empresa a identificar quina
importància tenen en la seva satisfacció.

El model d’enquesta de satisfacció SERVQUAL inclou la valoració dels diferents
aspectes que defineixen les dimensions del servei, com ara:

• Material d’aspecte modern.

• Instal·lacions físiques atractives visualment.

• Empleats amb aspecte cuidat.

• Materials associats amb el servei -documentació- atractius visualment.

• El compliment de la promesa de l’empresa.

• Interès per part de l’empresa quan el client té un problema.

• El primer servei que fa l’empresa és correcte.

• L’empresa proporciona els seus serveis en el moment estipulat.

• L’empresa s’esforça a aconseguir uns resultats lliures d’errors.

• Els empleats comuniquen exactament quan es desenvoluparan els serveis.

• Els empleats ofereixen un servei ràpid als clients.

• Els empleats estan sempre disposats a ajudar.

• Els empleats no estan gaire ocupats per respondre a les peticions del client.

• La conducta dels empleats inspira confiança.

• El client se sent segur en les seves transaccions amb l’empresa.

• Els empleats són atents.

• Els empleats tenen els coneixements necessaris per contestar a les preguntes
dels clients.



Atenció al client, consumidor i usuari 73 Gestió i manteniment de dades de clients

• L’empresa ofereix als clients una atenció individualitzada.

• L’empresa té uns horaris convenients per als clients.

• L’empresa té empleats que donen als clients una atenció personal.

• L’empresa té presents els interessos del client.

• Els empleats entenen les necessitats específiques dels clients.

3.5 La fidelització dels clients

En un mercat cada vegada més competitiu, la fugida dels clients és gairebé
inevitable. Cal fidelitzar-los, ja que en el client que repeteix està la clau de l’èxit de
l’empresa. Les estratègies de fidelització consisteixen a establir un vincle entre el
client i l’empresa, mitjançant diferents mecanismes, amb l’objectiu del creixement
i l’expansió del negoci.

La fidelitat és la relació continuada d’un client amb una empresa. L’empresa
evita que aquest client sigui assolible per la competència i converteix el
manteniment d’aquesta relació en el seu objectiu fonamental.

La fidelització i la satisfacció del client van lligades: l’empresa fidelitza clients si
aconsegueix que el client estigui satisfet i repeteixi una compra. En funció del seu
grau de satisfacció podem distingir els següents tipus de clients:

• Complagut. És el client que percep que l’empresa, el producte i el servei
han excedit les seves expectatives. El fet d’estar complagut li genera una
afinitat emocional i una preferència racional cap a la marca.

• Satisfet. És el client que percep que ha rebut el que esperava. Sol mostrar-
se poc disposat a canviar de marca, però pot arribar a fer-ho si troba un altre
proveïdor que li ofereix una oferta millor. El client satisfet és més fidel,
compra productes i serveis addicionals i normalment és menys sensible al
preu que els altres clients. El més important per a l’empresa és aconseguir
clients satisfets.

• Insatisfet. El client està insatisfet o desil·lusionat amb l’empresa, el
producte o el servei. Les expectatives que el client tenia no han estat
satisfetes o estan per sota de les seves expectatives. Si es vol recuperar la
confiança d’aquests clients cal fer una investigació profunda de les causes
que van generar la seva insatisfacció i corregir el que calgui. Solen ser
accions costoses, perquè han de canviar una percepció que es troba molt
arrelada en el client.

• Influent. És el client que es caracteritza per la seva influència —percepció
positiva o negativa— en un grup gran o reduït de persones, del seu entorn

Un client satisfet transmet la
seva experiència positiva a
tres persones; en canvi, un
client insatisfet la transmet a
onze persones.
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Un client satisfet costa per a
l’empresa cinc vegades

menys que aconseguir un
nou client.

més proper, com familiars o amics, o estrelles de cinema, famosos, etc., cap
a un producte o servei.

L’empresa ha d’establir un pla de fidelització per segmentar i prioritzar la cartera
de clients amb la finalitat de definir estratègies que li permetin retenir els millors.
Ha d’estudiar les causes d’abandonament i fidelitat dels clients per definir un pla de
millora i aconseguir així que el client incrementi la repetició de compra, i potenciar
la fidelitat cap a la marca per ampliar la cistella de compra.

Per tal que les accions de fidelització puguin ser efectives caldrà que la segmenta-
ció de la cartera de clients tingui en compte tant la relació que el client manté amb
l’empresa com la seva possible rendibilitat. Quant a la relació dels clients amb
l’empresa, les situacions poden ser:

• No-fidelitat. El client no compra ni fa ús del producte o servei de l’empresa.
L’objectiu de l’empresa ha de ser que es compri o s’usi el producte o servei,
analitzant els factors determinants per a la seva preferència enfront de les
empreses competidores.

• Pseudofidelitat. El client compra o usa el producte o servei, però no hi ha
una actitud positiva forta cap a la marca. L’empresa no pot confiar en aquest
tipus de fidelitat, ja que el client estarà obert a canvis i podrà acceptar l’oferta
d’una altra marca si aquesta presenta un bon mix de màrqueting.

• Fidelitat latent. El client, tot i tenir una actitud positiva cap a la marca,
no repeteix la compra. L’empresa ha de destinar recursos a eliminar els
obstacles a la repetició de compra o l’ús del producte o servei.

• Fidelitat sostenible. Hi ha freqüència de compra o ús del producte o
servei i una forta actitud positiva cap a la marca. L’empresa ha de reforçar
aquesta fidelitat i continuar amb una oferta de valor superior per al client
per aconseguir un client lleial.

Quant a la rendibilitat del client, cal diferenciar:

• Molt rendible. Gran capacitat de compra i molta freqüència en les
operacions comercials amb l’empresa.

• Rendible. Bona capacitat de compra i habitual en les operacions comerci-
als.

• Poc rendible. Bona capacitat de compra, que disgrega entre moltes
empreses.

• Gens rendible. Molt poques compres, que fan que el seu cost sigui major
que el benefici.

Les accions de fidelització s’hauran d’adreçar prioritàriament a aquells clients que
puguin generar una major rendibilitat si enfortim els seus vincles amb l’empresa.
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A l’hora de dissenyar un programa de fidelització i d’escollir les accions que es
portaran a terme hem de tenir en compte què espera el client, quines són les seves
necessitats, les seves expectatives i les seves motivacions i, a partir d’aquí, dirigir
les accions de fidelització cap a aquells atributs o característiques del producte o
servei que el client més valora, perquè li permeten cobrir aquestes necessitats i li
proporcionen el benefici que espera obtenir.

Si els clients de l’empresa valoren sobretot el preu del producte caldrà centrar les
accions de fidelització a oferir descomptes o rebaixes en el preu. En canvi, si el
que valoren més els clients és la rapidesa o la comoditat, caldrà centrar-se a oferir
avantatges en aquest sentit.

Un dels programes més utilitzats en l’actualitat és el basat en l’acumulació de
punts per compres o ús de serveis.

Però també n’hi ha d’altres, com ara descomptes per a futures compres, regals
complementaris a la compra superat un import, vals de descompte sobre altres
productes de la mateixa marca, targetes de fidelització a clients habituals, petits
obsequis amb motiu d’un aniversari o sortejos o tracte preferent en el servei, entre
d’altres.

La fidelització ha de materialitzar-se sobre aspectes concrets del servei i l’atenció
de l’empresa cap al client, com ara:

• Freqüència: entesa com el nombre de transaccions fetes, la seva dispersió
en el temps i el grau d’assiduïtat.

• Adaptació: és important adequar el producte a cada client, a les seves
característiques i necessitats específiques, com a garantia de satisfacció.

• Diferenciació: oferir elements de distinció respecte de la competència
diferenciant-se des de la perspectiva del client, que ho considerarà com un
valor afegit al producte.

• Satisfacció: percepció del client sobre el producte, el servei i l’atenció
rebudes, amb relació a les expectatives que s’havia generat. El compliment
de les expectatives assegurarà la satisfacció del client i contribuirà a la
fidelització.

• Compromís: des del punt de vista del comerç cap al client en termes de
qualitat del producte, del servei i de l’atenció, però també un compromís
del client amb l’empresa.

Depenent del públic objectiu al qual s’adreci el programa i de l’aspecte concret del
producte o servei que l’empresa vulgui reforçar, s’optarà per un tipus de programa
o per un altre.

Exemple de programes de fidelització

El Corte Inglés aplica una gran diversitat d’estratègies de fidelització que depenen de
l’objectiu que persegueix en cada cas, com ara:

El Programa Iberia Plus

Iberia Plus premia la fidelitat
dels seus clients amb vols
gratuïts o descomptes en altres
serveis d’Iberia.
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• Incrementar la freqüència de compra dels seus clients, per exemple amb les promocions o
els programes de descompte.

• Adaptar-se a les necessitats dels clients i donar-los un servei i una atenció de qualitat, per
exemple mitjançant els serveis postvenda.

• Diferenciar-se de la competència fent que els clients percebin que el servei i l’atenció que
ofereixen està per sobre de la mitjana, per exemple amb el finançament que ofereixen.

• Superar les expectatives dels clients per aconseguir la seva satisfacció, per exemple amb la
possibilitat que tenen de tornar els productes i recuperar els diners.

• Subratllar el seu compromís amb el client, per exemple amb la informació personalitzada que
trameten a casa seva.

Les actuacions que inclogui el programa de fidelització han d’estar relacionades
amb la imatge que es vol donar de l’empresa i del producte. En definitiva, qual-
sevol actuació ha de quedar ben definida per aconseguir que totes les polítiques
vagin en la mateixa direcció.

Exemple de programa mixt de fidelització: el cas de l’FNAC

L’FNAC manté un programa mixt de fidelització basat en vals descompte per a la reducció
en el preu de futures compres combinat amb un programa de tracte especial o preferencial,
com és la participació en sortejos, assistència a esdeveniments, etc.

Tots els mecanismes de fidelització tenen com a finalitat la consolidació d’una
clientela fidel per al comerç, que aporti consistència i estabilitat a l’empresa i
contribueixi al seu creixement. A més, la fidelització permet obtenir informació
privilegiada sobre els comportaments i gustos dels clients que, utilitzada adequada-
ment, pot facilitar l’optimització de les vendes. Una altra finalitat de la fidelització
del client és aconseguir una publicitat positiva envers clients potencials.

Cal tenir en compte que en màrqueting no és el mateix parlar de fidelitat que parlar
de lleialtat a una marca.

La lleialtat es refereix a la força o intensitat de la relació o del vincle d’un
comprador amb un establiment determinat, o al compromís d’adquisició
habitual d’una marca en concret.

La lleialtat com a mesura de vinculació a la marca és un component estratègic
fonamental per a l’empresa. Per aconseguir l’objectiu de lleialtat, les empreses
han de desenvolupar programes de fidelització. L’heterogeneïtat dels clients pot
suposar diferents tipus de programes per a cada tipologia i, per tant, diferenciació.

Tota empresa voldria tenir clients lleials més que clients fidels, atès que els clients
lleials són els que d’alguna manera contribueixen a atreure nous clients.

Per fer possible aquesta atracció es desgranen vuit etapes, molt lligades al procés
d’implementació en l’empresa de la filosofia del màrqueting de relació amb els
clients:

1. Identificació. S’avalua la facilitat o la dificultat d’identificar l’univers
de clients objecte d’una determinada estratègia de màrqueting relacional.
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Les empreses valorarien molt positivament tenir aquest conjunt de clients
identificats, i en cas de no ser així s’avaluaria el cost d’identificar-los.

2. Informació i atracció. S’avalua en aquesta etapa la facilitat o dificultat de
donar a conèixer l’empresa i els seus productes. Una empresa té assolida
aquesta segona fase si els seus productes tenen una elevada participació en
el mercat.

3. Venda. S’avalua la facilitat o dificultat que un client potencial que ja coneix
la marca passi a ser client real, és a dir, que s’arribi a tancar la primera
transacció amb ell. I un cop és client, si és fàcil o difícil inscriure’l en el
màrqueting relacional.

4. Servei. S’avalua si un cop tancada la venda és fàcil o difícil servir el
client, és a dir, s’avalua la facilitat o dificultat per oferir serveis addicionals
d’instal·lació, ajust, adaptació o rectificació del producte venut.

5. Satisfacció. En aquesta etapa es tracta d’avaluar la facilitat o dificultat que
pugui tenir una empresa per aconseguir que els clients quedin satisfets amb
el producte o servei que han comprat. El grau de satisfacció sol dependre
del grau en què l’empresa venedora és capaç d’igualar o fins i tot de superar
les expectatives que tenia el client en el moment de formalitzar la compra.

6. Fidelització. Es tracta d’avaluar les oportunitats que té una empresa de
convertir els clients satisfets en clients fidels.

7. Desenvolupament. En aquesta etapa es tracta d’avaluar fins a quin punt,
quan una empresa ha arribat a vendre un determinat producte o servei a
un client i aquest ha quedat satisfet i és ja fidel, a l’empresa se li poden
obrir noves oportunitats d’ampliar i desenvolupar la seva relació amb ell.
El desenvolupament d’un client pot produir-se per diversos mecanismes:
disminuint la seva taxa d’infidelitat, és a dir, la freqüència de compra d’altres
marques, comprant més quantitat d’un producte, comprant altres productes
de la mateixa marca...

8. Creació de comunitats d’usuaris. Algunes marques creen comunitats
d’usuaris dels seus productes o serveis. Dins d’aquestes comunitats s’in-
tensifiquen els vincles entre clients i s’intercanvien coneixements, activitats
i experiències centrades en el producte o servei.

L’empresa que aconsegueixi arribar a l’últim estadi pot beneficiar-se de majors
nivells de lleialtat amb costos de comunicació molt inferiors als d’altres marques
que no hagin arribat a posar en pràctica aquesta vuitena fase.

Exemple de comunitat d’usuaris: el cas de TripAdvisor

TripAdvisor és un web de viatges que opera en 37 països i cobreix quasi 4 milions
d’allotjaments, restaurants i llocs d’interès. Des d’aquesta web, els viatgers poden planificar
íntegrament els seus viatges sense moure’s de casa. Diàriament rep més de 260 milions
de visites i compta amb més de 150 milions d’opinions i comentaris reals dels seus usuaris,
que solen influir en les decisions d’altres membres de la comunitat.
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3.5.1 El servei postvenda com a estratègia de fidelització

Per a una empresa és més important aconseguir mantenir relacions comercials
perllongades en el temps amb els seus clients que no pas aconseguir-ne de noves.
Així doncs, la relació d’una empresa amb els seus clients no acaba quan s’han
venut els productes o serveis que ofereix. Per aconseguir la fidelització és essencial
continuar cuidant el client, fins i tot després que hagi adquirit el producte.

Pot passar que els clients, després d’haver comprat, trobin qualsevol defecte en el
producte, o també que la utilitat que ofereix el producte o servei no sigui l’esperada
inicialment. És llavors quan l’empresa ha d’oferir un servei postvenda que satisfaci
el client i que al mateix temps sigui generador de valor.

Actualment aquest servei és ofert per totes les empreses, i per tant la diferència
entre l’empresa i la de la competència estarà marcada per un servei postvenda
de millor qualitat, i no per la seva simple existència. Per tant, s’ha de definir
de manera clara com serà aquest servei i què oferirà als clients, amb la finalitat
d’assegurar que la qualitat del producte és l’adient.

Les activitats del servei postvenda estan encaminades no tan sols a resoldre
els possibles problemes que puguin sorgir després de la compra, sinó també a
complementar la funcionalitat dels productes o serveis o a facilitar-ne o millorar-
ne el seu ús. Així, les principals activitats que porten a terme els serveis postvenda
són:

• Gestió de queixes i reclamacions. Les queixes posen de manifest errors o
defectes en els productes o en la forma de prestar els serveis. És necessari
que l’empresa desenvolupi un protocol eficient per gestionar-les.

• Instal·lació. Consisteix en un conjunt d’operacions que es realitzen en la
ubicació on el client necessitarà fer ús del producte, incloent-hi la posada en
funcionament. Si es tracta d’un producte complex, la instal·lació la porta
a terme el personal tècnic de l’empresa. Si, pel contrari, el producte és
senzill, la instal·lació la pot fer el mateix usuari, però és necessari facilitar-
li les orientacions i les eines necessàries per tal que la pugui dur a terme de
forma correcta i en el menor temps possible. Aquestes instruccions han de
ser entenedores.

• Assessorament per a l’ús del producte. És a dir, establir un sistema de
comunicació amb el client per conèixer com s’utilitza el producte i poder-
lo orientar per tal que el faci funcionar de forma eficient. En productes
industrials, aquests serveis de formació solen incloure’s pel fet de fer la
compra. En productes senzills i en mercats de consum, les instruccions
de maneig solen acompanyar el producte en forma de fullet.

• Formació per a l’ús. Depenent dels productes, és possible que calgui
preveure una formació o un suport al client per a l’ús del producte.

• Manteniment. En alguns productes, com la maquinària, l’ús habitual
pot provocar el desgast d’alguna peça, l’acumulació de greixos o calç o
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qualsevol altre tipus de circumstància que fa que el producte deixi de
funcionar o que no ho faci correctament. En aquests casos caldrà substituir
alguna peça o fer tasques de neteja, lubricació, etc. En la majoria dels casos,
aquestes operacions les ha de dur a terme un tècnic especialista.

• Reparacions. Són operacions que tenen com a objectiu restablir carac-
terístiques d’ús que el producte ha perdut per ruptures, avaries o mal
funcionament. A efectes del servei postvenda, les reparacions es poden
dividir en:

– Reparacions en garantia: són les produïdes dins el període de temps
en què el proveïdor respon davant del comprador dels defectes o errors
de funcionament dels productes venuts. Els costos econòmics de les
reparacions en període de garantia són a càrrec de l’empresa.

– Reparacions postgarantia: són les que es resolen un cop finalitzat
el període de garantia que ofereix el fabricant/venedor. Són a càrrec
del client, tot i que les porti a terme el mateix servei tècnic del
venedor/fabricant.
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