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Serveis digitals punters

Moderador
Notas de la presentación
Us presento el WhatsCat: nou servei de comunicacions personals. Des de l’Adm Pública hem de donar resposta a les necessitats de seguretat de la ciutadania.Dissenyat pq la ciutadania no hagi de donar les seves dades a empreses californianes q no se sap què en fan.Dept salut advertit efectes nocius ús mòbil (dits i canells túnel carpià, postura corporal, vista). X això disponible només per a PC x fomentar teclat i pantalla gran.ÚSAquí escrius les teves dadesAquí les dades del destinatari. Us presento la meva mare. Està bé pq t’aprens el telèfon i el NIF dels familiars.Aquí el missatge “hola mama avui no vinc a dinar”. No hi ha emoticones pq com a AP hem de garantir un to neutreLOPD, i signatura per garantir que sóc jo.Això ma mare ho rebrà com una notificació electrònica,Però si vol respondre no ho haurà de fer des d’enotum sinó des de tràmits gencat, amb un altre formulari com aquest.ALTAPerò no us penseu que és tan fàcil: primer heu de llegir totes les instruccions,Ompliu un altre formulari per donar-vos d’alta al servei, Aq la resolució q rebreu quan s’accepti la teva inscripció al servei. Deixat llatí pq de fet en català adm s’entén igual de pocPROJECTEHo hem decidit tot en un GTM (unitat, organització, AJ...)Ho hem provat (la prova q us he ensenyat, no amb ma mare, pobra, sinó amb una companya d’oficina)I per tant segur q TINDRÀ UN ENORME ÈXIT itothom es dedinstslara el whats, el Telegram i el Signal per usar això,  OI??



Tecnologia i metodologia

Moderador
Notas de la presentación
No ho usarà ningú pq és horrible, i pq és broma! Us havia d despertarBroma basada en fets reals pq WhatsCat està molt lluny dels serveis q estem disposats a usar com WhatsUp però molt a prop de bona part dels serveis q oferim.Estem lluny de les empreses punteres, no només en tecnologia (pasta) sinó tb en en metodologia. Elles ja han nascut dins d’una revolució, q nosaltres hem de fer



Revolució digital

Moderador
Notas de la presentación
La bona notícia és q tenim el q cal: revolucionaris, en aquest cas digitals, que són l’eslògan que ha adoptat PDA i que sou vosaltres,I q estem i esteu en aquest congrés per connectar experiències revolucionàries.



Iniciatives revolucionàries en disseny de serveis

Guia de serveis digitals

Model de govern de la 

dada

Identificació de serveis 

proactius i personalitzats

Moderador
Notas de la presentación
L’objectiu d’aquesta xerrada és posar en comú com han de ser els serveis digitals del futur,al fil de 3 iniciatives q hem posat en marxa a la Generalitat.Impulsats des de la DGAD de la mà amb el CTTiAmb col·laboració d’òrgans transversals com la DGAC, i de diversos departaments a través de les AO i ATICMetodologia de disseny de serveisOrganització per garantir q utilitzem correctament les dades. Més endavant veurem què vol dir “correctament”Definició de com personalitzar i fer proactius els serveis digitals de la GeneralitatEines revolucionàries tallen. Revolució no és simple canvi de mètodes sinó de principis, i això és el que costa.



Principis del disseny de serveis a la Generalitat
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https://gencat.sharepoint.com/sites/transformaciodigital

Moderador
Notas de la presentación
Com diria Groucho, aquests són els nostres principis

https://gencat.sharepoint.com/sites/transformaciodigital


Què dissenyem?

Què
dissenyem

?

Serveis,       
no tràmits

Moderador
Notas de la presentación
Tràmit=circuit adm des d’una sol·licitud fins una resolució.Servei=des q ciutadà detecta necessitat fins q és coberta.  Passos en q té expectatives q són igualades, superades o frustrades... Experiència d’usuari.No és el mateix. Tràmit renovació carnet no cobreix necessitats, és una de les peces amb q construïm un servei q p ex faciliti l’exercici controlat d’una activitat.X tant superar la metodologia de simplificació de tràmits de 2008/2012 (foto)Metodologia de disseny de serveis: disciplina coneguda com “design thinking” i q treballa amb tècniques gràfiques q permeten consensuar ràpidament el disseny en equips multidisciplinars.Cosa q ja estan fent als països anglosaxons des de 2012 (Service Manual UK) 



Com creem els serveis?
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Moderador
Notas de la presentación
La metodologia de disseny de serveis s’ha de situar dins del cicle de vida dels serveis.Ens posem d’acord sobre com ha de ser.Fabriquem les pecesLes despleguem, formant tots els agents que les hagin de fer servirHi anem posant oliLes revisem periòdicament per veure quines millores hem d’anar introduint. Pq no es pot encertar tot a la primera i pq el món canvia molt ràpid.Per a la qual cosa en el moment de construir hem hagut de preveure indicadors. En aquesta línia estem impulsant les cartes de serveis.I com es concreta aquesta caixeta de disseny?



Disseny de serveis: redefinició
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Moderador
Notas de la presentación
Segons el DT, un disseny mal fet seria això:encàrrec: “fes un Whatsapp català”, o “fes un formulari electrònic de devolució de preus públics”analitzes: et mires com estava en paper i quina tecnologia tensI quan ja saps tot el que has de saber, el fas. Hem unificat disseny i construccióCom s’hauria de fer? el doble rombe, que ens explica q en el procés ben gestionat de disseny de béns o serveis:Primer hi ha una fase en q has d’obrir el ventall. Parteixes d’un encàrrec inicial i descobreixes totes les seves implicacions. “Quan es pot demanar devolució? En relació amb quins altres tràmits?”i llavors el tanques, decidint que a la vista de tot allò el repte que en què t’has de centrar potser és una mica diferent. P ex, “com gestionar les modificacions de matrícula tenint en compte si cal retornar import”. WhatsCat: potser la redefinició hauria estat “com potenciar q la ciutadania utilitzi els serveis de missatgeria existents sense posar-se en perill?” i donaria lloc a un projecte molt diferent.i llavors tornes a obrir el ventall, explorant maneres de resoldre’l i llavors el tanques, concretant en un prototip q es valida.I llavors has acabat el disseny i passes a construir. Pq validar el prototip i no directament el servei? FAIL FAST: pq si detectem les mancances massa tard, ja tindrem massa energies invertides i no ho voldrem canviar.COM SABEM Q EL SERVEI REALMENT SERVEIX A L’USUARI I NO ENS N’HEM ANAT DE L’OLLA COM AL WHATSCAT?En tot aquest panorama, l’única manera de garantir q els serveis serviran a les necessitats de la ciutadania és fer-los partíceps en la seva creació (en diem cocreació):és q aquí (descoberta) haguem mirat de descobrir què necessiten, en quin context, com ho viuen, què se’ls fa més costa amuntPer això cal partir no només de què sap la unitat i les dades de què disposem,Sinó tb de què volen, pensen i senten els ciutadans,I tb com han resolt problemes semblants en altres àmbits, no per copiar la solució sinó per veure quins entrebancs han trobat i com els han superat.i tb cal q aquí (validació) fem q ciutadans comprovin si realment hem captat què necessiten o bé si cal alguna altra iteració.



Disseny de serveis: empatia i prototips
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Moderador
Notas de la presentación
En tot aquest panorama, l’única manera de garantir q els serveis serviran a les necessitats de la ciutadania és fer-los partíceps en la seva creació (en diem cocreació):és q aquí (descoberta) haguem mirat de descobrir què necessiten, en quin context, com ho viuen, què se’ls fa més costa amuntPer això cal partir no només de què sap la unitat i les dades de què disposem,Sinó tb de què volen, pensen i senten els ciutadans. EMPATIA, no entesa com una actitud intangible q podem creure q tenim. Allò q feien els dissenyadors de WhatsCat: crec q sé què vol la ciutadania i per tant el servei funcionarà... No n’hi ha prou amb imaginar què necessita la ciutadania, sinó que cal preguntar-li què fa, què veu, què pensa i què sent, amb l’ajut d’un conjunt d’eines: entrevista...I tb com han resolt problemes semblants en altres àmbits, no per copiar la solució sinó per veure quins entrebancs han trobat i com els han superat.i tb cal q aquí (validació) fem q ciutadans comprovin si realment hem captat què necessiten o bé si cal alguna altra iteració. pq el ciutadà pugui validar el disseny del servei cal q l’hi donem en un format tangible. I no pot ser el servei ja acabat, I tb els empleats públics. No només el responsable q us ha fet l’encàrrec, sinó els diversos perfils q participaran en en servei.
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Com els
creem?

Empatitzant

Prototipant

Compartint

Datificant

Millorant

DESCOBRIR          REDEFINIR IDEAR       PROTOTIPAR

encàrrec
inicial

repte validació

Què 

com        
ho fan
altres?

què  
sabem?

empatia         

• “Hem de fer el formulari electrònic de devolució de preus públics”



Disseny de serveis: pas a pas
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Què en sabem, d’entrada?

• Quin és el servei?

• Per què el fem?

• Com el fem?

• On: per quins canals?

• A qui va destinat?

• Qui col·labora?



Disseny de serveis: pas a pas
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Com ho viuen les persones usuàries?

• En quin context usen el servei?

• Com ho fan?

• Què pensen?

• Què els preocupa?



Disseny de serveis: pas a pas
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Com ho fan els altres?

• Veïns propers

• Altres països

• Tendències

Moderador
Notas de la presentación
Veïns de confiança: que aprofitin els cercles!Tendències d’altres àmbitsGoogle, twitter, relacions públiques... i mirada de dissenyador
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• A quin fet vital responem?
• Sol·licitud de devolució modificacions de matrícula

• L’abast és adequat?
• Màsters? Cursos d’estiu? Centres adscrits?

• Què cal tenir especialment en compte?
• “Que no ho hagi de demanar”
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Com podríem fer:

• que l’usuari X

• pugui resoldre la necessitat Y

• tenint en compte la descoberta Z?



Disseny de serveis: pas a pas
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“Com podríem fer:

• que els/les alumnes

• pugui modificar les matrícules

• de manera que es retornin els diners sense haver-ho de

demanar?”



Disseny de serveis: pas a pas

Com els
creem?

Empatitzant

Prototipant

Compartint

Datificant

Millorant

DESCOBRIR          REDEFINIR IDEAR       PROTOTIPAR

encàrrec
inicial

repte validació

Què 

com        
ho fan
altres?

què  
sabem?

empatia         

Com podem donar resposta al repte?

• Generar idees

• Empènyer els límits

• Prioritzar

Moderador
Notas de la presentación
Gestionar els límits (tecno, org, normativa): el q és impossible avui per a una 1a versió del servei serà possible l’any vinent si emprenem els projectes adients.
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Tangibilitzar tots els elements del servei

• Passos

• Formularis

• Pantalles

• Documents
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• Usuaris i empleats

• Context, no venda

• M’agrada, no m’agrada

• No entenc, milloraria



El viatge de l’usuari

Moderador
Notas de la presentación
Com que parlem de dissenyar serveis i no d’implantar un formulari telemàtic, el disseny va des q la persona s’adona q vol o necessita el servei, fins q s’ha acomplert i s’ha valorat, amb els amics i coneguts o amb l’Adm.Tenim una eina per reflectir-ho: el viatge de l’usuari. Es comença a omplir recollint el que hem trobat a la fase de descoberta...En cadascun dels momentsQuè espera la personaQuina experiència real té. Ex: no sap si hi ha hagut canvis en el sistema de llicències de pesca (ex. fictici).I això per a les diverses fases del viatge: tant el nucli de la tramitació, com si hi ha problemes, i també la valoració final de l’experiència.I a partir d’aquí en la fase d’ideació es pensa què podem fer pq aquesta experiència millori, i es prototipen aquests elements.
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Notas de la presentación
- Peces (codi, mòduls...), per no marejar la ciutadania i els empleats públics amb N interfícies diferents x fer el mateix, i pq la informàtica sigui econòmicament sostenible. Els sist no només s’han de construir sinó tb actualitzar.- Vocabulari: diguem igual a les mateixes coses.- Dades: no preguntar 2 vegades la mateixa dada. I per fer-ho ens cal governar les dades.



Govern de la dada
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Moderador
Notas de la presentación
El govern és un esforç organitzatiu i d’inversió q permet passarDe l’infern de les dades: una organització q usa dades de qualsevol maneraAl cel de les dades: una org q té les dades 1 sol cop, fiables i segures, Cosa q permet oferir serveis proactius, polítiques públiques basades en dades o automatització d’altes prestacions.



Línies d’acció del govern de la dada
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Metadades Qualitat Seguretat

Moderador
Notas de la presentación
Gestió DM: interconnexió registres base (model escandinau). Decidir quins són (ciutadans, empreses, altres) i què contenen.Gestió DR: determinar qui defineix cadascuna i farcir repositori al qual tot formulari o BO q les necessiti es pugui subscriure.MetadadesPer fer gestió hem de saber què gestionemEina bàsica diccionari de dades, on indiquem metadades. Com p exQualitat. Per a cada dada hem d decidir quins valors pot tenir.Implementem controls als SI per garantir-lesX a les dades q ja han entrat al sistema amb contradiccions o valors erronis, auditem qualitat i si cal accions x depurarSeguretat, amb una combinació:MetadadesRepositori de consentimentsRegles d’accés: cadascú veu només les dades q li calen, i amb consentiment si cal. Això substitueix el tippex de quan un 3r interessat demana veure l’exp.



El govern de la dada en la pràctica
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Notas de la presentación
Model de dades: si pregunta centre d’estudis és pq podria estar en 2 alhora.Taules mestres: els estudis són un repertori limitat; s’hauria d’acotar pq si ens entren en text no és tractable.Qualitat: se suposa q només puc triar entre els estudis que ja estic fent!



Estratègia de desplegament del govern de la dada
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2019
•Definició
•Evangelització
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2020
•Implantació inicial
•Polítiques, rols
•Eines inicials

2021
•Automatització
•Eines especialitzades

Moderador
Notas de la presentación
I tot això com ho podrem fer en una org tan gran i complexa com la Generalitat?Estruct amb una of central, la col·laboració dels òrg transversals i d’un referent de dades de cada dept.Implantació sobre un perímetre de dades inicial (dades corporatives de ciutadania)Full de ruta a 3 anys en el perímetre inicial, pilotat des d’un node centralPerímetre creixent: altres dades corporatives + rèpliques departamentals



Com han de ser els serveis?
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Moderador
Notas de la presentación
Simples: fem-los fàcils encara que ens costiCom sempre, hem de mirar de simplificar passos i documents,Accessibles: els serveis que dissenyem han de ser comprensibles i utilitzables per tothomI per part de qualsevol persona. I no parlem només de problemes de visió (<2%), sinó sobretot d’emprar un llenguatge planer, que no és el llenguatge administratiu estàndard, que s’assembla més al llatí q al llenguatge q com a usuaris esperem.Experiment: qui ha llegit el manual del WhatsApp? Ningú, pq un servei ben dissenyat s’entén sol sense haver de llegir. I el del mòbil o la tauleta? Són aquells fulls q diuen “carrega’l, engega’l per aquí i puja i baixa el volum per allà”, i s’assemblen molt més al text de la dreta q al de l’esquerra, no només pq els enginyers no sapiguem escriure, sinó pq en un món saturat d’informació volem entendre les coses d’un cop d’ull, i els textos literaris els deixem per al Quixot.Aquests són textos de la web plainlanguage, una iniciativa del govern EUA x fer entenedores les comunicacions adm. I d’això del llenguatge planer, q ja veieu q no només és vocabulari i gramàtica sinó tb format i recursos gràfics, si creieu q ens encara ens queda molt lluny, sapigueu que a Madrid ja han activat el mateix, i per tant ja toca q en català ens posem les piles.Omnicanals: el servei digital no s’ha de dissenyar pensant només en el canal telemàtic. El ciutadà ens pot dir una cosa per internet, una altre per telèfon i una altra en l’oficina i això ha de quedar recollit al mateix lloc, pq és el mateix servei i no compartiments estancs.

http://www.plainlanguage.gov/
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Notas de la presentación
Personalitzats: li hem de donar el q sabem q volProactius: i si sabem q ho vol, no ens hem d’esperar a què ens ho demani. Ho donem quan ho volEx: assistent q li diguis quina disponibilitat horària tens i et proposi una matrícula.correu a tothom: proactiu però poc encertT’envia mig preomplerta la matrícula de l’any vinent, però tu has de confirmarMàxim: tu marques uns paràmetres quan comences la carrera, i si no els modifiques et va matriculant solI com ho podem saber?



Personalització + proactivitat
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FAQs
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Avisos de noves convocatòries
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Avisos de renovacions

Recomanació de següents tràmits
Tramitació unificada

Millora del suport

Moderador
Notas de la presentación
2 maneres: preguntar (als experts sectorials=lògica de negoci, o als ciutadans) o mirar les dades. Expliquem què hem preguntat i quins serveis ens han sortit.Un % dels qui fan el tràmit A el tornen a demanar. Convocatòries (ex subvencions i beques): avisar. De la mateixa o d’altres semblants (ocupació pública)Un % dels qui fan l’A després fan el B. Renovacions (ex alta + renovació): avisar (si és q no es pot redissenyar el servei pq sigui d’ofici)Seqüències: recomanar.En algun cas A i B poden ser simultanisTramitació unificadaDubtes freqüents: si no millorar el servei, si més no incorporar les explicacions.
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Notas de la presentación
PROPERS PASSOS NOSTRES:GSD: redactada, refinar amb pilots i publicar.Governança: definida i en procés de conse suarServeis proactius: evolutius 2020PROPER PAS MÉS IMPORTANT, a mesura q aquestes eines estiguin preparades, és utilitzar-les per assaltar la Bastilla.És el q heu d fer els revolucionaris digitals, q dissenyeu serveis a les AP catalanes. Demà quan torneu a l’oficina mireu al vostre voltant, identifiqueu el pitjor WhatsCat que trobeu i aneu a per ell. Ens encantarà poder-vos-hi ajudar.
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