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Eficiència
L'eficiència és la capacitat sovint mesurable d'evitar 
malgastar materials, energia, esforços, diners i temps 
en fer alguna cosa o en produir un resultat desitjat.

En un sentit més general, és la capacitat de fer les 
coses bé, amb èxit i sense malbaratament.

Temps i diners requerits 
per comunicar-nos amb 
els ciutadans.



Problemàtiques dels canals tradicionals

- Telèfon:
- Intensiu en temps i personal (Requereix 1 persona d’atenció per cada persona sent atesa) -> Trucades perdudes i esperes
- Moltes persones no agafen les trucades de números desconeguts -> Sol requerir diversos intents
- Anamnesi complicada per poder resoldre problemes en tramitació electrònica -> Trucades més llargues
- Suplantació d’identitat: Es pot falsificar el número remitent, clonat de SIMs

- Email:
- Problemes d’entrega:

- Els mails massius arriben com SPAM o promocions
- Índex d’error molt elevat en escriptura i transcripció dels emails ( marta@gmail.co, miquel@hotmai.com … )

- Complica la confirmació de recepció i de lectura
- Baixa ràtio de resposta
- Asíncron
- Suplantació d’identitat si els servidors de correu propis no són ben securitzats

- SMS:
- Cost d’uns: aproximadament 4 cèntims per cada 70 caràcters
- Baixa ràtio de resposta
- Anamnesi complexa
- Asíncron
- Suplantació d’identitat: Es pot falsificar el número remitent, clonat de SIMs

mailto:marta@gmal.com
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El cost real d’un SMS

Gairebé tothom pensa que un SMS permet 160 caràcters, però no accepta tots els caràcters i símbols. Per exemple, la 
í amb accent de Rubí retalla automàticament la mida dels missatges a només 67 caràcters per “bloc”.

Si superem aquest límit de caràcters, el SMS es dividirà automàticament en diversos missatges facturats per separat.

El text presentat requereix 5 blocs per tal de ser enviat, amb un cost final d’entre 17 i 25 cèntims d’euro per cada 
missatge enviat. Enviar un enllaç per cancel·lar la cita o el google maps del lloc incrementarà aquest cost entre 7 i 12 
cèntims més.



Eficiència de les comunicacions segons canal

Canal Ràtio de 
resposta

En directe Optimització 
del personal

Econòmic Transmissió 
d’informació

Telèfon Alt * Sí Baixa No Regular

Email Baix No Alta Molt Regular

SMS Baix No Alta Sí Dolenta

WhatsApp Alt Sí Alta Sí Bona

* Si es fan múltiples intents de trucada, si no, menys del 50%
** Les 1.000 primeres converses mensuals són gratuïtes, després el cost és similar al dels SMS



Eficàcia
L'eficàcia és la capacitat d'aconseguir un efecte 
desitjat, esperat o anhelat. 

A on són les persones?

- Web, WhatsApp, 
Telegram o Instagram.



WhatsApp

És el canal més popular a occident:

- El 96% dels ciutadans tenen mòbil a Espanya*
- Més del 91% de les persones tenen WhatsApp*
- Alt nivell de resposta: 50-80%
- Baix cost:

- 1.000 primeres converses del mes de franc
- 5,09 cèntims per conversa ( 24 h )

- 1024 caràcters per missatge
- Bidireccional i en viu
- Permet:

- Multimèdia
- Botons de resposta ràpida
- Botons d’acció (trucar a: )
- Identificació fefaent de l’interlocutor

* L’ús d’Internet i telecomunicacions és superior a Catalunya



Escenari canviant: Multicanalitat

Fa 5 anys no consideraríem ni Telegram ni 
Instagram en aquest llistat, i en 5 anys no 
sabem a on serem.

Hem de dotar-nos de solucions que permetin 
una ràpida incorporació de nous canals sense 
haver de reinventar-nos.

Les plataformes de comunicació omnicanal 
ressolen aquesta problemàtica fent-nos 
transparent la comunicació a través de 
diferents plataformes.

La solució és abstreure’s del canal: 
Plataformes de comunicacions Omnicanal.



Plataforma de comunicacions 
emprada per algunes de 
principals empreses del món.

LOPD: És una empresa 
holandesa, sotmesa al mateix 
marc legal de protecció de 
dades que nosaltres.

Integra WhatsApp, Telegram, 
Instagram, Xat Web, Facebook 
Messenger, Google Business, 
WeChat, Line, Viber, Telefonia, 
SMS …

Messagebird i Omnicanalitat



Exemple: Seu electrònica de l’Ajuntament de Rubí

Fàcilment integrable dins de qualsevol lloc web per tal de donar suport. 



Experiència 
d’usuari
És un conjunt d’elements formals i estètics que fan que 
les persones aconsegueixin el seu objectiu de la forma 
més eficient i satisfactòria possible.

Interacció automatitzada: 
expectatives pròpies i dels 
usuaris



Xat bots basats en menús de navegació

- No aporten valor respecte d’un lloc web ben 
- estructurat
- No permeten interacció natural
- Solen abusar d’icones per tal de donar una falsa sensació de 

dinamisme
- Sovint obliguen a canviar de canal per poder parlar amb una 

persona

Xat bots amb interpretació de llenguatge natural

- Generen falses expectatives: ho respondrà tot
- Molts sistemes no interpreten el català
- Molts són difícils d’integrar en múltiples canals

Problemàtiques dels xat bots



Què ens presenten?

Ens posaran una intel·ligència artificial (IA) molt avançada que analitzarà els continguts de tots els 
nostres llocs web i donarà resposta a qualsevol consulta dels ciutadans.

Què ens trobem?

- Si la pregunta no està al web, la intel·ligència artificial no tindrà cap resposta
- Té tants possibles resultats a donar que és molt fàcil que es confongui entre ells (Alta padró = 

Volant padró)
- Molts sistemes no interpreten el català, i en els nostre cas això és imprescindible, per això hem 

apostat per la tecnologia de Google.

Conclusions:

Ens centrem massa en tenir moltes respostes i no tant en analitzar com s’expressen les persones.

Ho respondrà tot



- Racionalització:
- Es poden resoldre la major part de les consultes de la ciutadania. Les 20 consultes més freqüents representen més del 

80% del total de consultes.
- Llengua:

- La detecció automàtica d’idioma penalitza el català en favor del castellà: botons per triar idioma
- Cal un sistema amb alta qualitat en la interpretació del català. Actualment només es pot amb Google, Amazon i Rasa
- Cal explicar els tràmits i procediments en un llenguatge comprensible per la ciutadania

- Canal:
- No hem d’enviar respostes llargues als mòbils. Dividim explicacions complexes en blocs més naturals:

- Resposta curta (sempre) i ús d’escurçador d’enllaços ( p.e. http://svh.cat/cita )
- Resposta llarga (opcional), per si la persona necessita ampliar informació
- Assistent interactiu (opcional) si el tràmit té múltiples ramificacions: Beques menjador, Alta padró, etc…

- Reentrenar:
- Analitzem i millorem constantment en funció de les interaccions dels ciutadans

- Flexibilitat:
- Hem de poder modificar textos sense necessitat d’informàtics
- Implementació ràpida de nous assistents interactius

- Sempre tindràs resposta:
- En alguns casos serà una persona qui la dona, no pas un robot. L’objectiu és alliberar a les persones de les consultes més 

recurrents i que puguin centrar-se en allò que aporta més valor.

Què hem après?

http://svh.cat/cita


Persones ajudant a persones

El personal de suport pot respondre a les 
consultes dels ciutadans que no han trobat 
resposta al xat bot.

- Interacció omnicanal, els agents 
veuen una plataforma de xat a on 
poden respondre independentment 
de si el ciutadà accedeix via web, 
WhatsApp, Telegram, Instagram…

- El personal d’atenció té respostes 
ràpides preconfigurades, per tal de 
millorar la precisió i la velocitat de 
resposta.

http://www.youtube.com/watch?v=8CuXaevAj_4


Gestió de consultes per part del personal

- Unificació de l’atenció 
independentment del 
canal

- Respostes enllaunades 
per major velocitat de 
resposta i precisió 

- És possible atendre 
diverses persones 
alhora

- Enviament d’arxius 
adjunts i multimèdia

- Indicadors de servei
- Supervisió de converses
- Anotacions privades
- Enrutament a agents per 

idioma o tema 



Indicadors disponibles pels agents

Els personal pot accedir a dades que milloren 
l’atenció i l’anamnesi de les incidències:

- Idioma seleccionat
- Conversa prèvia amb el xat bot
- Converses de dies anteriors
- Canal d’entrada
- Dispositiu (PC o mòbil)
- Versió de Sistema operatiu i navegador
- Adreça web en la què es trobava quan va 

accedir al xat bot…
- Resolució de la pantalla
- Idiomes preferits al navegador
- …



Interpretació del llenguatge natural

Demostració d’interpretació del 
llenguatge natural per part del xat bot.

Conté una base de dades inicial de 20 
respostes, a ampliar durant el pilot.

Utilització d’enllaços curts per reduir la 
quantitat de text i obtenir indicadors dels 
clics dels usuaris.

Reducció de ¾ de les consultes als 
agents.

http://www.youtube.com/watch?v=JKnf9bEXK4o&t=1


Com s’entrenen els models d’IA?

Partim d’un conjunt d’expressions previsible:

Tràmit: Volant padró

Expressions inicials:
- Volant padró, Certificat padró, Justificant 

padró, Padró col·lectiu
- …

Reentrenament:
- Per un tràmit amb hisenda ens demanen 

demostrar la convivencia entre la meva 
parella i jo

- M’han demanat un justificant conforme visc a 
Vielha



Interactivitat
Automatització del treball i assistència personalitzada.

Més enllà de les preguntes 
i respostes.



La plataforma ens permet tant 
interactuar amb ella des d’altres 
solucions, com ampliar-la amb 
desenvolupaments propis.

- Funcionalitats programades a 
mida per interactuar amb 
serveis corporatius.

- Emissió i recepció de 
comunicacions  en múltiples 
canals.

- Enriquiment de dades per una 
millor anàlisi dels indicadors 
de servei.

Interacció amb serveis corporatius



Recordatoris interactius de cita



Molts serveis envien recordatoris de cita per SMS, però tot i això, els no 
presentats superen el 15% i molt poca gent cancel·la les cites.

D’altres truquen directament als ciutadans el dia abans de les seves cites, 
però aquesta tasca és intensiva en temps i diner (com a mínim 1 intent de 
trucada i una conversa d’un minut).

Els serveis d’un ajuntament amb 10.000 habitants gestionen 
aproximadament 3.400 cites per any.

Cost dels recordatoris segons el canal:

- Trucades: > 70 h / any de treballador i 1.360 € en trucades
- SMS: 476 € / any
- WhatsApp: 0 € / any, interactivitat inclosa

Cost dels recordatoris de cita prèvia

Despeses calculades en base a 0,21 € per establiment de trucada i 0,19 € / minut de trucades a mòbils, amb un 70% de ciutadans contactats, i un cost 
per SMS de 0,035 € / bloc i 250 caràcters per enviament.

* Les 1.000 primeres converses de WhatsApp del mes són de franc, les 1.000 primeres execucions i els 1.000 primers missatges processats del mes 
són inclosos al pla gratuït de Messagebird. Cada interacció automatitzada requereix de 3 missatges. Això permet un cost zero per municipis de fins a 
10.000 habitants i inferior a 700 €/any per municipis de menys de 40.000 habitants.



Recordatoris interactius amb cancel·lació

Antelació No realitzades Amb Robot Reducció Final

Menys de 1 19,35% 13,54% 11,51%

Entre 1 i 2 22,09% 14,58% 12,39%

Entre 2 i 3 25,41% 16,52% 14,04%

Entre 3 i 4 24,86% 15,66% 13,31%

Entre 4 i 5 26,69% 15,72% 13,36%

Entre 5 i 6 27,17% 16,22% 13,79%

Entre 6 i 7 27,27% 16,09% 13,68%

Entre 7 i 8 30,11% 17,16% 14,59%

Entre 8 i 9 30,22% 16,89% 14,36%

Entre 9 i 10 33,01% 18,06% 15,35%

Més de 10 35,04% 18,85% 16,02%

Escenari previ:
- Les cites donades amb molts dies d’antelació  

tenen més no presentats que cites immediates
- Poca gent cancel·la les cites que té
- És molt complicat aconseguir cita per l’endemà
- Molta gent es presenta sense cita
- Planificació complexa degut a la variabilitat 

d’assistència i disponibilitat de personal
- Hi ha gent va a l’oficina equivocada

Resultats:
- Reduïm no presentats en més d’un 50%
- Reduïm la despesa dels recordatoris
- Millorem la previsió d’assistència i la planificació
- Cites disponibles per demà mateix
- Potenciem la derivació cap a la tramitació 

electrònica i la carpeta ciutadana
- Podem atendre millor a gent sense cita
- Menys gent arriba a l’oficina equivocada



Els recordatoris

Enviament de recordatoris de les cites 
de l’endemà, amb cancel·lació 
interactiva de les cites.

Alliberem cites disponibles per demà. 
Respon entre el 56% i el 79% de la 
gent.

Més del 45% dels no presentats 
previstos cancel·la i d’altres no 
cancel·len però es presenten gràcies al 
recordatori.

Cost operatiu inferior als SMS.

http://www.youtube.com/watch?v=SaXKpxBwvio


Assistint als ciutadans en les sol·licituds



Assistents interactius: Beques menjador

Aquest assistent és accessible des del mateix 
xat bot, quan demanem informació sobre 
beques menjador.

Guia als ciutadans pas per pas sobre quina 
documentació necessiten pel tràmit, i com 
obtenir l’idCAT Mòbil si no disposen d’una 
identitat digital.

Permet que un ciutadà sense coneixement 
del procés per demanar una beca menjador, 
tingui una resposta personalitzada sobre el 
seu cas en concret.

Ha requerit menys de 4 h de programació i 
proves.

http://www.youtube.com/watch?v=cCTMOFYT8s0


Altres automatitzacions i assistents 

- Inscripcions:
- Places limitades:

- Escoles de música
- Colònies d’estiu

- Il·limitades:
- Voluntaris forestals
- Voluntaris cavalcada de reis

- Consultes personalitzades:
- On he de votar
- Notificacions pendents
- Consulta de dades personals (identificació 

via número de telèfon)
- Estat del trànsit, transport públic…

- Assistents interactius:
- Alta padró
- …



Properament
Nous usos de l’automatització en les comunicacions.

On aplicarem aquestes 
funcionalitats?



Apps mòbils corporatives

Problemàtiques de les Apps:

- Baixa penetració
- Perdem usuaris quan es renoven els 

terminals

- Incompatibilitats amb dispositius

- Manteniment recorrent

- Dispersió d’esforços

- Risc de suplantació d’identitat i Phishing

El xatbot de Rubí ha sigut emprat per 4.491 contactes 
diferents en 5 mesos.

Usos freqüents d’aplicacions pròpies:

- Reportar incidències via pública ( < 2 % )

- On he de votar? ( < 1 % )

- Seguretat ciutadana ( < 6 % )

- Agenda d’activitats ( < 3 % )

- Zona blava (< 30%)

- Tramitació via App ( < 2 % )
- Poc esteses i amb pocs tràmits.



Avantatges dels Xat Bots omnicanal

- Confiables: emprem el mateix número de telèfon de la nostra 
organització, evitant Phishing amb apps falses

- Perdurables: l’agenda de telèfons es manté quan canviem de 
terminal, les apps no

- Propers: ens relacionem a través dels mateixos canals que 
emprem amb amics i familiars

- Compatibles: a tothom li funciona el Whatsapp,  el Telegram i 
l’Instagram

- Lliures: Ens adaptem a apps emprades per la població o web

Futur: concentració de solucions en xat bots



Tots sumem Reutilitzem el coneixement 
i la inversió pública

Desenvolupament, coneixements i comportaments 
compartits



Fomentem la col·laboració

Criteris compartits:

Desitgem unificar criteris entre diferents 
administracions per tal que els ciutadans puguin 
interactuar amb sistemes automàtics de diferents 
organismes mantenint coherència en el seu ús:

- Look & feel homogeni
- Explicacions comunes per les mateixes 

gestions
- Bateries de preguntes i respostes
- Mateix mínim de canals comú: Web, WhatsApp, 

Telegram…
- Utilització de números de telèfon propis de 

l’organisme com a remitent

Desenvolupament compartit:

Més de 15 ajuntaments catalans s’estan 
beneficiant dels desenvolupaments que es 
realitzen sobre messagebird pels seus casos d’ús.

- Fluxos d’interacció del xat bot
- Recordatoris de cita prèvia
- Assistents personalitzats:

- Beques menjador
- Alta padró
- On he de votar
- …

- Estandarditzar APIs:
- Dades obertes
- Consultes públiques



En què us podem ajudar

Tecnologia:

- Habilitem un xat bot que respòn a les consultes més freqüents.

- Recordatoris interactius amb cancel·lació per qualsevol sistema de cita prèvia ( Gestorn, QSige, 
SimplyBook … ).

- Agents de suport a la tramitació.

- Automatització de tasques i personal de reforç per campanyes.

- Sistemes automàtics de resposta personalitzada (on he de votar? inscripcions, etc…).

- Formació, suport i consultoria en l’ús de plataformes omnicanal per la comunicació entre ciutadans 
i personal de la organització.



https://videoatencion.com
hola@videoatencion.com
900 83 83 35 - 93 737 75 77

Gràcies per 
assistir!

Kenneth Peiruza, 
kenneth@videoatencion.com
666236433
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