OHCAT! La plataforma digital catalana

OhCat! Tecnologia al teu abast
Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC) son cada dia més
presents en la nostra vida, tant a nivell professional com en l’oci. Son ja una eina
indispensable per a l’accés a la informació i una millor comunicació.
Les NTIC han revolucionat la manera de concebre el món, i posen a l’abast de
tothom la connectivitat total a la informació en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
Oh Cat! és un projecte pioner a Catalunya que dota al gran públic d’una eina
simple i intuïtiva per accedir a la informació local de manera personalitzada i
especialment econòmica.
La col·lecció d’APP’s d’OhCat! no és tan sols una eina útil per al gran públic, sinó
també una eina indispensable per la gestió del turisme local:
-

Fàcil gestió, ampliació i modificació de les dades
Ofereix textos en tots els idiomes, imatges, so i vídeo al mateix temps
Està disponible 24 hores al dia els 365 dies l’any
Substitueix la gran despesa en material gràfic / paper
És un aparador dels serveis i comerços locals en un sol clic
Permet gestionar la informació a temps real
Interactua amb les xarxes socials
Actualment al mercat:
Pobles amb encant
Itineraris i camins
Camins del cor
“Les tecnologies de la informació i la comunicació
no son cap panacea ni fórmula màgica, però poden
millorar la vida de tots els habitants del planeta. Disposem
d’eines per a arribar als Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni, d’instruments que faran avançar la causa de la
llibertat i la democràcia, i dels mitjans necessaris per a
propagar els coneixements i facilitar la comprensió
mútua.”
Kofi Annan, Secretari general de l’ONU, discurs inaugural de la primera fase de la WSIS,
Ginebra 2003
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Camins del cor
La comunicació digital és un fenomen de masses que actualment no
tansols ens obre les portes a un món nou de possibilitats inimaginables sinó que canvia
la manera de relacionar-nos entres les persones, els espais i els continguts.
Camins del cor és una APP d’ús diari que actua com a dinamitzadora del coneguts
com “camins del colesterol”. Tota aquella xarxa d’itineraris que entorn de pobles i
ciutats, en entorn urbà o en la natura, són utilitzats diàriament per caminar, passejar
les mascotes o bé fer una mica d’esport.
Una eina de geolocalització fàcil i intuïtiva amb propostes dinàmiques i lúdiques
que generen valor a l’experiència cuotidiana amb exercicis de respiració, reflexions
vitals, exercicis d’estirament...
Aquesta eina permet mouren’s amb seguretat pel medi sense necessitat de
senyalètica i genera continguts dinàmics que faran de l’experiència cuotidiana una
activitat diferent cada dia.
Continguts:
 Personalització de l’APP
 Dades locals
 Guia d’itineraris
 Guia d’exercicis i activitats
 Guia de serveis locals
Avantatges:
 Ampliable amb links, galeries d’imagtes, vídeos...
 Autogestionable, inclou gestor de continguts
 Sempre al dia, ja que utilitza plataformes universals
 Tants idiomes com calgui
 Fidelitza l’usuari, ja que s’emporta l’APP a casa
 Interactua amb les xarxes socials
 L’usuari es responsabilitza de la seva activitat
A diferència de les grans plataformes digitals on s’obliga a l’usuari a crear un
compte i deixar dades personals, Camins del cor és una APP gratuïta per l’usuari, sense
logins, sense publicitat, que no necessita connexió a la xarxa ni cobertura telefònica i
de baix cost per al dinamitzador local.
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Camins del cor
Taula comparativa
Pack MINI



Personalització App
Dades Locals
Guia de serveis
Itineraris interactius(1)
Topoguia
Guia d’exercicis i activitats
Idiomes
Preu (2)

20 Màx.
3

Pack BÀSIC




Pack PREMIUM




6

10







2
1

4
2

6
3

3.000 €

5.000 €

8.000 €

(1) Recorreguts d’un màxim de 10 km (2) La informació és proporcionada pel client.

Ampliacions
Itinerari interactiu addicional
Idioma addicional (3)
Mòdul web d’autogestió
Notificacions Push (4)

Pack MINI
700 €
120 €
350 €
200 €

Pack BÀSIC
700 €
240 €
600 €
200 €

Pack PREMIUM
700 €
450 €
600 €
200 €

(3)No inclou cost de la traducció (4) Funcionen des del mòdul web d’autogestió

Manteniment
Les quotes de manteniment son opcionals. La quota de Manteniment Bàsic inclou les
modificacions de les dades locals, coordenades, guia de serveis, així com l’actualització
de la App en futures actualitzacions de sistemes operatius. En cas de no tenir
contractat el manteniment, totes les modificacions i actualitzacions de la App es
cobraran a part.
Opcional
Manteniment Mini - recomanable
Manteniment Bàsic - opcional
Manteniment Premium - opcional
Renovació exercicis mensual
Renovació exercicis estacional

Pack MINI
10 €/mes
20 €/mes
60 €/mes
95 €/mes
45 €/mes

Pack BÀSIC
10 €/mes
30 €/mes
70 €/mes
190 €/mes
90 €/mes

Les tarifes no inclouen el 21% d’IVA
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Pack PREMIUM
10 €/mes
40 €/mes
80 €/mes
275 €/mes
125 €/mes
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Camins del cor
Continguts al detall:
Personalització App:
Pàgina de portada o home personalitzada amb imatges i/o el logotip del client.
Dades Locals:
Pàgina amb imatges i dades d’interès. (Text entre 10 i 200 paraules + 1-5 imatges)
Aquesta pàgina és autogestionable des del Mòdul Web d’Autogestió opcional
Guia de serveis:
Pàgines amb fotografia + text + dades de contacte dels serveis turístics locals. Tots els
serveis figuren també georeferenciats sobre el mapa amb icones tipus segons tipologia
dels serveis, hotels, restaurants... Aquesta pàgina és autogestionable des del Mòdul
Web d’Autogestió opcional.
Itineraris interactius:
Cada itinerari consta de 5 pàgines: advertència legal i acceptació de condicions d’ús,
dades tècniques de l’itinerari (km, temps, desnivell, ascens acumulat, etc), guia
d’opcions d’exercicis temàtics seleccionables, topoguia descriptiva del recorregut,
mapa ortofoto amb trak i posició de l’usuari a temps real.
Cada itinerari inclou 10 punts georeferenciats on el dispositiu dispara la cadena
d’exercisis seleccionada amb una fitxa descriptiva desplegable amb text i fotos/vídeo.
Guia d’exercicis i activitats:
Cada itinerari ofereix una pàgina amb opcions seleccionables que es desplegaran al
llarg dels punts georeferenciats en el mapa, per exemple: mòdul d’exercicis de
respiració, mòdul d’exercicis d’estiraments, mòdul de reflexions vitals... Els continguts
interactius suggerits estan signats per professionals de referència en el sector. Aquest
contingut interactiu pot renovar-se i oferir noves opcions de forma mensual o
estacional al llarg de l’any.
Idiomes:
L’ idioma és seleccionable el primer cop que s’obre la APP i després des del menú de
configuració. N’hi poden haver tants com es desitgi. El cost indicat a la taula
d’implicacions no inclou el cost de traducció sinó el cost d’implantació a l’APP.
Preu:
Els preus que indica la Taula Comparativa no inclouen el 21% d’IVA i tampoc inclouen
l’elaboració del continguts tant de text com gràfics, que s’entén proporciona el client.
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Ampliacions:
Mòdul Web d’Autogestió: Opció per tal des gestionar de manera autosuficient
els continguts més variables com la pàgina de Dades Locals i la Guia de Serveis.
Notificacions Push: Aquesta opció és configurable des del Mòdul Web d’Autogestió i
permet enviar periòdicament notificacions informatives a l’usuari per a recordar-li
futurs esdeveniments.
Manteniment:
El manteniment és opcional ja que l’APP s’entrega amb la última tecnologia que hi ha
al mercat i per tant se’n garanteix el funcionament òptim. El mercat de la tecnologia
però, evoluciona amb molta rapidesa: actualitzacions de software, programaris, etc, i
és per això que recomanem contractar una quota de manteniment mínim:
Manteniment Mini: ens permet passar d’un sistema gratuït d’utilització de mapes amb
limitacions a un sistema de mapes offline professional. També inclou l’enviament de
10 Notificacions Push anuals.
Manteniment Basic: A part d’incloure mapes offline, inclou fins a 10 modificacions de
continguts anuals de qualsevol de les pàgines de l’APP. També inclou l’enviament de
20 Notificacions Push anuals.
Manteniment Premium: A part d’incloure mapes offline professionals, inclou
modificacions de contingut il·limitades i també inclou actualitzacions periòdiques de
tots els components, programaris, software, etc. També inclou l’enviament de 50
Notificacions Push anuals.
Considerem el manteniment opcional perquè en cas de no contractar-lo, es poden
contractar puntualment les actuacions de millora, modificació o actualització de l’APP
en qualsevol moment. Recomanem però contractar el Manteniment Mini com a mínim
per tal que les funcions vinculades a l’ús de mapes funcioni en mode offline (sense
internet ni cobertura).
Cal saber:
 L’APP serà propietat del client, per sempre.
 Recomanem contractar un mòdul de manteniment per estar sempre al dia.
 L’usuari pot escollir desactivar les Notificacions Push al seu dispositiu.
 L’APP mai demanarà dades personals a l’usuari.
 No hi ha publicitat.
 El facebook n’anirà plè!
 L’APP funciona per a dispositius apple i android.
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