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I. INTRODUCCIÓ 
 

Els emprovadors de les botigues de roba 
són potser la zona més important d’un 
espai comercial. És en aquest espai on la 
majoria dels clients prenen la gran decisió: 
m’ho emporto. 

Però malgrat la seva importància, es tracta 
d’un espai que, fins fa poc temps, ha 
quedat relegat a un segon pla en favor 
d’altres aspectes més externs, com és, per 
exemple, la decoració. Tanmateix, en els 
darrers anys s’ha posat un especial interès 
en un element indispensable en els 
emprovadors, la gestió. 
 
Però tot i aquest canvi de tendència, 
encara existeixen mancances importants, ja 
que no existeix un control del percentatge 
de gent que hi entra ni el temps que es 
demora en aquests. No hi ha ningú 
encarregat d’acomplir amb aquestes 
tasques i, per tant, ningú les du a terme. 
 
Precisament aquest és l’objectiu d’aquest 
projecte, fer una proposta que millori la 
gestió dels emprovadors per a que aquests 
resultin més còmodes als clients, alhora 
que les botigues en qüestió obtenen 
importants dades sobre els gustos dels 
seus compradors. 
 
Aquest projecte té com a propòsit estudiar 
la situació actual per tal de trobar una  

                                                             
 

 
solució que satisfaci tant a clients com a 
empleats.   

 

II. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
 

Tal i com s’ha dit abans, l’interès per 
optimitzar la gestió dels emprovadors és 
quelcom que ha anat augmentant i, a 
banda de crear uns espais que esdevinguin 
únics en quant a decoració i ambientació 
també s’han ideat nous sistemes de gestió 
supervisats per empleats. 
 
Existeixen diversos mètodes en relació a la 
gestió dels emprovadors, tanmateix aquells 
que disposen d’una major complexitat són 
els que pertanyen a grans cadenes 
comercials, les quals es caracteritzen per 
amplis espais freqüentats per un gran 
número de gent diàriament. 

 
 

 Com són aquests nous sistemes? 
 

Aquestes grans cadenes empren 
sistemes molt sofisticats, els quals estan 
dotats de diversos elements per al seu 
desenvolupament. Malgrat això, la 
complexitat d’aquests els caracteritza per 
una gran quantitat de passos a seguir i 
que, tot i que en la teoria esdevenen 
efectius, en la pràctica succeeix tot el 
contrari, ja que es mostren carregosos i 
poc eficients. 
Deixant de banda la utilitat d’aquests 
mètodes, la seva gestió corre a càrrec 
dels mateixos empleats, els quals no han  
 

Sistema d’accés a la zona d’emprovadors dels 
espais comercials de gran dimensions 
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disposat d’una preparació específica per  
 
aquesta tasca i, depenent de la botiga, 
s’encarreguen més d’un. Tot i que el més 
comú és que tan sols hi treballi una sola 
persona. 
El treballador encarregat dels 
emprovadors té com a principal objectiu 
evitar qualsevol furt per part dels clients. 
És per això que es du a terme un 
recompte de les peces abans que el client 
pugui accedir a emprovar-se-les i s’atorga 
a cada possible comprador una targeta on 
s’indica numèricament la quantitat de roba 
que du per a emprovar-se. 
 
Quines avantatges presenten? 
 
Els avantatges que presenten aquests 
sistemes actuals són diversos, d’entre les 
quals cal destacar dues de les més 
representatives.  
En primer lloc, que ofereixen un tracte 
directe amb el client, la qual cosa podria 
facilitar una possible venda. 
I, en segon lloc que hi ha un control de les 
peces de roba que entren i surten 

 
 
Quins són els desavantatges? 

 
Però tot i aquests elements positius, el 
cert és que el sistema presenta 
destacades deficiències, principalment 
perquè com la gestió recau en una 
persona, implícitament es produeixen 
errors de caire humà. 
A més, en tractar-se de grans cadenes 
comercials, sovint es donen grans con-
centracions de gent i, en aquests 
moments de màxim flux, en els 
emprovadors es formen llargues cues. 
Davant d’aquesta pressió, molts 
treballadors opten per agilitzar el procés i  
 

ometen alguns passos. La qual cosa pot 
permetre que es produeixin alguns furts. 

 
Observacions 
 
Són claus dos aspectes mencionats, en 
primer lloc que els sistemes comporten 
seqüències llargues amb molts passos i, 
en segon lloc que en un mateix empleat 
recau la tasca d’acomplir amb aquests 
sistemes, fent que s’hi passi nombroses 
hores realitzant aquesta feina rutinària, la 
qual cosa li pot comportar un cert 
malestar, sobretot en moments de major 
flux humà i en situacions de pressió que el 
condueixen a ometre passos per tal 
d’agilitzar el procés.  
Tanmateix, aquest sentiment de malestar, 
a la llarga, acaba traslladant-se al 
possible comprador que se sent 
maltractat. Com a conseqüència d’això, el 
client decideix no emprovar-se cap peça 
de roba i, per tant, renuncia a comprar 
quelcom en aquella botiga, el que suposa 
la pèrdua d’una venda per a la cadena. 
 

III. PROPOSTA 
 

Després d’haver realitzar una petita 
aproximació a l’estat actual de la qüestió, 
on s’han analitzat els avantatges i 
inconvenients d’aquests sistemes; a 
continuació es proposa un nou sistema. 
L’objectiu principal d’aquest es dur a 
terme un recompte acurat de les peces de 
roba que entren i surten dels emprovadors 
d’una forma més àgil evitant així possibles 
aglomeracions. Un mètode que també 
permetria reduir el nombre de robatoris en 
aquestes botigues i alhora proporcionar 
dades al sector sobre els gustos 
majoritaris de la població, en funció del 
sexe. 
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Funcions 
 
Funció principal 
 
Fer un recompte de les peces de roba que 
entren i surten dels emprovadors. 
 
Funcions secundàries 
 
Evitar furts. 
Recopilar dades.  
 
Característiques 
 
Automatitzat 
 
Una de les característiques del nou sistema 
és que, per al seu bon funcionament, no és 
necessària la presència de cap treballador, 
ja que és possible que el client com a usuari 
realitzi tota la seqüència sense el suport de 
cap empleat i sense que això suposi cap 
molèstia per al propi client 
 
Àgil 

  
S’aconsegueix alhora un sistema més àgil, 
en tant que desapareix la seqüència llarga 
actual, i, per tant els passos disminueixen 
considerablement. Segons això, l’entrada als 
emprovadors és directa no han d’esperar a 
que cap empleat compti les peces de roba 
que duen i els hi donin cap targeta. Tan sols 
en cas de cues hauran d’esperar, però, fins i 
tot en aquest cas, el malestar de l’empleat 
no serà present. 
 
Segur 
 
Cada peça de roba disposa d’una etiqueta 
identificadora.  
 
 
 
 
 

 
Tecnologia 

   
 
Per al funcionament del sistema proposat 
és requereix l’ús de la tecnologia RFID. 

 
Aquesta tecnologia és usada principal-
ment per a sistemes d’identificació, gestió 
d’accessos i traçabilitat de productes 

 
En aquest cas concret es farà ús 
d’etiquetes identificadores i lectors. 

 
 
 
 
 

 
  Xip UHF  Lector  

 
 

Funcionament del sistema 
 

A l’entrada de la zona d’emprovadors, 
s’instal·len unes antenes lectores encar-
regades de detectar cadascun dels xips 
identificadors que porten les peces de 
roba. 

 
El software, recull la informació que rep 
dels lectors i crea un grup amb els 
números identificadors que entra cada 
client. 

 
En sortir, el client torna a passar pel 
lector, i el software busca el grup en la 
memòria i comprova que coincideix. 
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Seqüència d’ús 
 
El client entra a la zona d’emprovadors amb 
les peces de roba passant pel lector. 
 
 
 
 
 
 
 
El lector detecta els xips i transmet la 
informació al software. 
 
 
 
 
 
 
 
El software crea un grup format pels número 
identificadors. 
 
 
 
 
D’aquesta manera el client accedeix als 
emprovadors. 
 
Per sortir ha de fer el mateix procediment, en 
travessar el lector, aquest tornarà a llegir els 
xips, i el software buscarà a la memòria el 
grup enregistrat en entrar. 
 
Si el grup d’entrada i sortida coincideix el 
sistema entendrà que està tot en ordre i el 
client seguirà amb el seu camí d sortida de  la 
zona d’emprovadors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interacció 
 
 

En aquest cas la gestió no implica la 
presència d’un empleat, per tant hi haurà  

 
 

altres sistemes que guiaran al client en la 
execució de la seqüència. 

 
Aquests seran la resta d’elements amb els 
que el client es trobarà, com ara: 

 
Els planells que a més de cobrir els 
lectors serveixen per a marcar les vies 
d’entrada i sortida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pantalles on  el client trobarà 
informació sobre l’estat dels emprovadors 
es adir la seva disponibilitat o en el cas de 
haver cua el temps aproximat d’espera. 
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IV.  ADAPTACIÓ 

Per acabar, es mostra com es podria adaptar 
el sistema en uns emprovadors reals. En 
aquest cas s’ha triat el Zara de Passeig de 
Gràcia. 
 
 
Espai 

Es proposa crear una sala dins de la zona de 
emprovadors que quedi oculta de cara al 
client. 
En aquest espai un empleat podrà supervisor 
el sistema i encarregar-se de doblegar la roba 
que els client s’emproven però no desitgen 
emportar-se 

 

 
 

Espai real 
 
 
 

 
Espai adaptat 

 
 
 

Ambientació 

Per tal de que el client es senti a gust durant 
la seqüència, és important prestar especial 
atenció en aquest aspecte. 
 
Es proposa crear un ambient únic que permeti 
al client viure una nova experiència. 

 

Per això, s’intenta submergir al client en el 
món de la moda. A través de la disposició de 
pantalles a la paret d’entrada es pot crear un 
gran mosaic per tal de passar imatges sobre 
el món de la moda. Per exemple, de 
desfilades de passarel·la o els lookbooks amb 
les col·leccions de la temporada per tal de 
promocionar la roba i els productes. 
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Imatge corporativa 

Es proposa que els elements segueixin la 
imatge corporativa de la marca. En aquest cas 
els color característics són el negre i el blanc. 

 
El planells podrien ser de color negre i del 
mateix material que les parets dels 
emprovadors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’altra banda caldria tenir en compte el 
disseny gràfic i la disposició de la informació a 
les pantalles situades a l’entrada dels 
emprovadors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuació és mostra una imatge de 
l’entrada a l’emprovador on es veu la 
disposició dels elements comentats 
anteriorment. 
 
 
 

 
 
 

 


