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ABSTRACT 

The present research project is focused on the problematic that the 
current fitting room management systems present, which have 
continuously been consigned to oblivion in favor of other factors such as 
decoration. Consequently, the control and management of the dressing 
room areas is highly inefficient, both in preventing shoplifting acts and in 
providing the costumer with a good service to the potential costumers. Is 
due to this, that after leading the present research, a new system for 
fitting room management, smarter and mainly automatic has been 
developed. Thanks to the implementation of identifying labels which 
incorporate RSID technology, as well as to the installation of a code 
reader antenna, that has the purpose of detecting and registering the 
identifying labels.  The benefits of applying such a system reach both the 
store and the costumer, while the former achieves a smart improvement 
and a strong control over the fitting rooms area, costumers are freed from 
long queues and delays waiting for a number that allows them in. 
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INTRODUCCIÓ 

 

Aquest treball neix amb la intenció de dur a terme i desenvolupar la tasca d’un 
dissenyador industrial és a dir crear o modificar objectes, processos o sistemes 
per tal de trobar una solució que satisfaci a l’usuari. Aquest camp de 
l’enginyeria té en compte tant les funcions com la estètica. 

El projecte que es presenta a continuació pretén idear un sistema que requerirà 
del disseny tant del seu procés com dels elements, els productes o l’espai 
necessaris per al seu desenvolupament. 
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PRÒLEG 
 

El documents es troba dividit en tres apartats gran apartats: estat de la qüestió, 
proposta i adaptació. 

Primerament es mostra la situació actual sobre la gestió de l’espai 
d’emprovadors de tendes de roba. Per això, es presentaran les seqüències 
més representatives que es troben actualment per poder conèixer el avantatges 
i inconvenients que aquests presenten i també, es podrà conèixer la opinió dels 
usuaris.  

A continuació, es proposa un sistema alternatiu a tots els estudiats. S’explicarà 
amb detall com és i quin és el seu funcionament. Es mostrarà la seqüència 
d’ús, els elements dels que està compost i la tecnologia aplicada. 

Per últim, es mostra un exemple sobre la implantació d’aquest sistema en un 
espai comercial existent. En aquest apartat, també es proposa altres conceptes 
que van més enllà del disseny tècnic com són la personalització i l’adaptació a 
les necessitats concretes. 
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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 
 

1.1 COMPRENSIÓ DEL PROBLEMA 

Per raons acadèmiques, la present investigació se centra en l’anàlisi de la 
problemàtica del sistema d’ús de les seccions d’emprovadors als comerços de 
grans dimensions, en ser aquests els que més afluència de gent reben 
diàriament. El que es pretén amb aquest treball és aprofundir en la situació 
actual d’aquests sistemes, alhora que es realitza una possible millora d’aquests 
plantejant mecanismes més àgils que faciliten el desenvolupament de les 
seccions d’emprovadors i repercuteixen de forma positiva tant en la pròpia 
empresa, que millora l’atenció vers els possibles compradors, com en aquests 
últims que no hauran d’esperar tant per a decidir si adquireixen el producte. 

A la figura 1 s’il·lustra un mapa realitzat per aquest treball d'investigació. El 
cercle en color violeta mostra el nucli d'estudi. En color malva es presenten 
alguns dels aspectes més rellevants relacionats amb els espais destinats a 
zona d'emprovadors dels comerços de roba. Les paraules emmarcades en gris 
fan referència a accions, activitats o element que es desprenen d’aquests 
aspectes. 

Identificant les diferents parts de la problemàtica d'ús de l'espai es descobreix 
com un fenomen interessant la indagació en aquest espai per trobar diferents 
solucions pera  la millora del servei com per la seva gestió tant per part de 
l'usuari consumidor com l'usuari professional de l'establiment. 

Funcions per a la millora són la comoditat, la simplicitat i la seguretat.  
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Fig. 1 Mapa de conceptes general realitzat en torn a l'espai destinat al servei d'emprovador de 
establiments de grans dimensions. 

 

A la següent figura s’assenyalen els conceptes d’interès que es pretenen 
investigar al document. 
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Fig. 2  Conceptes d’estudi per al desenvolupament del projecte. 

 

 

1.2 LA GESTIÓ DELS EMPROVADORS ALS COMERÇOS DE 
GRANS DIMENSIONS 

Realitzat el mapa conceptual, crida l'atenció el conjunt de l'espai de la zona 

d'emprovadors i la manera en que transcorre la seqüència d'ús per part de 

l'usuari comprador i la interacció que aquest te amb el professional de la 

instal·lació i com el concepte d'interpretació és diferent segons la persona que 

l'experimenta i el context a on això passa. 
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Avui dia conviuen a la majoria d'establiments, sistemes de gestió que 

requereixen la presència d’un o més empleats. Alguns són més sofisticats que 
d’altres però tots segueixen una mateixa línia de gestió. 

Aquest estudi exclou tot aquells establiments de petites dimensions i que no 
estan associats a grans cadenes. 

Els objectius finals que es pretenen són els d'aconseguir, un sistema de gestió 

agradable pels usuaris, que sigui segur i que suposi un avantatge per a les 

grans cadenes aportant millores notables en els resultats globals com ara les 
vendes. 

Altres casos que no formen part d'aquest estudi, són aquells que fan referència 
a sistemes  

La importància en la qualitat del servei i la preocupació constant de les 

instal·lacions comercials per la millora continua en la gestió dels productes  i de 

la seguretat s’està fent cap cop més notable ens diversos espais comercials. 

La satisfacció del personal professional que gestiona aquest espais pot venir 

afavorit per determinats factors, entre ells: capacitat professional, empatia, 

confiança que inspiren, informació que es proporciona, capacitat de resposta, 

coordinació, tracte rebut, nivell de coneixement de l'usuari i dedicació del 
personal professional. 

A tots els casos una de les preocupacions cada vegada més clares es la de 

treballar per i per la comoditat de l'usuari i com influeix en el seu estat cognitiu 

tot el seu voltant a un establiment. Alguns dels aspectes més important són el 
tracte rebut per part dels empleats, els elements, l’espai o l’ambientació. 
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1.3 NECESSITATS RELACIONADES AMB L'USABILITAT DELS 
USUARIS DE LES ZONES D'EMPROVADORS 

Aquest estudi proposa treballar a partir d’un seguit de necessitats relacionades 

amb la millora del servei així com el benestar dels usuaris i la millora de la 
seguretat en aquests espais. 

1. Necessitat de d’oferir una imatge de confiança envers als clients. 

2. Necessitat de gestionar la seguretat i evitar els furts. 

3. Necessitat de disminuir el temps d’espera dels clients per a fer ús dels 
emprovadors. 

4. Necessitat de incentivar l’ús dels emprovadors. 
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2. ESTUDIS PRELIMINARS 
 

2.1 SITUACIÓ DOCUMENTAL 

 

S'ha portat a terme una recerca d'informació sobre tot el relacionat amb l’espai 
dels emprovadors de les botigues de roba. 

Posteriorment es van estudiar totes les consideracions i recomanacions que 

sobre la usabilitat que varen aportar les persones consultades tant en règim 
d’usuari client com d’empleat. 

Es va recopilar tota la informació possible per conèixer la gestió d’aquest 
espais. 

La investigació dels antecedents va revelar que en aquesta matèria segueix 
existint una amplia varietat de situacions diferents a tots els establiments: 

-S’utilitzen targetes per controlar la quantitat de peces de roba que entren a 
l’emprovador. 

-S’obliga al client a fer passar les seves pertinences per una placa de 

seguretat. 

- Es produeixen encaraments entre els empleats i els client. 

- Es produeixen furts. 

Respecte a l’interès demostrat per la gestió eficient per part de totes les 

persones usuàries, es pot demostrar la necessitat permanent i interès per tot 

allò relacionat amb aspectes comunicatius i de seguretat com a complement 
per l'atenció de l'usuari. 
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2.2 EXPERIÈNCIA DE L'USUARI DE L'ESPAI D'EMPROVADORS 
D'INSTAL·LACIONS COMERCIALS 

L'ús d'aquest espai és una experiència que obliga a l'usuari a tenir en 

consideració unes normes d'ús que, de vegades, poden resultar incomodes o 
ofensives. 

Els determinats de la qualitat del servei són els següents: 

1. El tracte personal. 

2. El temps d’espera 

3. L’ordre. 

A continuació es mostra gràficament les seqüències d’alguns dels sistemes 
existents: 

 

Fig. 3. Mostra una de les seqüència de gestió d’emprovadors que té en ús l’espai comercial 

Zara.  
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Fig. 4. Mostra la seqüència de gestió d’emprovadors que té en ús l’espai comercial Lefties.  

 

Es pot observar que en els dos casos es tracta d’una seqüència complexa que 

obliga a sotmetre al client a un control de seguretat. En el cas del Leftis, és el 

propi client el que apropa les seves pertinences a una placa de seguretat. 

D’altra banda el Zara obliga al client a passat aquest control d’una forma més 
discreta: el client travessa un arc de seguretat camuflat per uns panels. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Control de seguretat Zara.  Figura 6. Control de seguretat Lefties. 
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3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ 
 

L'objectiu bàsic és un marc de referència que determini les variables que es 

donen relacionades amb l'ús de l'espai per part de l'usuari i el professionals 
durant el transcurs del servei. 

A la investigació és va tenir en compte a usuaris que són assidus a aquest tipus 
de servei i d'altres que l'utilitzen amb menys freqüència.  

En aquest cas s'ha dut a terme una investigació prospectiva. S'ha realitzat 

converses amb persones usuàries i gestors d'aquest tipus de servei d’alguns 
comerços pertanyents al grup Inditex com són Zara, Lefties i Bershka. 

La freqüència dels usos dependrà de la facilitat d'accés al servei, el tracte que 
rep el client i el temps d’esperar. 

S'ha escollit un període tant de dilluns a divendres com de caps de setmana 

incloent diumenge, per entrevistar a persones relacionades amb el sistema. A 

tots els casos s'ha considerat la importància de l'afluència d'usuaris a hores 
més comercials, dintre de la franja horària de 12:00 i 20:00 hores. 

Les entrevistes s'han basat en un mètode d'exploració visual i participatiu basat 

en tècniques participatives amb 8 participants de diferents edats, entre 18 i 60 
anys durant diferents moments d'una jornada comercial. 

El participant són escollits a l’atzar per tal d’obtenir una mostra diversa tenint en 
compte diversos perfils. 

Per a la realització del document el participant respon a un qüestionari1 amb 
preguntes tancades i obertes. 

 

 

                                            
1 Veure l’annex “Entrevistes”  
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Els participants han estat: 

Participant Rol Espai 

comercial 
Edat Sexe 

A usuari client Zara 43 Dona 

B usuari client Lefties 32 Home 

C usuari client Lefties 24 Dona 

D usuari client Bershka 22 Dona 

E Usuari empleat Zara 28 Dona 

F Usuari empleat Zara 26 Dona 

G Usuari empleat Bershka 23 Home 

H Usuari empleat Lefties 22 Dona 

Taula 1. Perfil dels entrevistats. 

4. RESULTATS 
 

Del resultat de les 8 entrevistes respostes1 hi cal destacar el següent: 

Participant A: va dir que se sentia ofès per haver de passar les seves 
pertinences per una placa de seguretat. 

Participant B: va dir que entenia haver d’esperar per entrar en el cas de que hi 
hagués cua però no per a poder sortir.  

Participant F: va dir que per agilitzar la seqüència, solia obviar alguns passos i 
que eren justament els que van més lligats amb la seguretat. 

Al resum de les entrevistes d'experiència realitzades per tots els usuaris es 

mostra el quadre nº X següent. En ell s'inclouen les paraules que han expressat 
més del 50%. 
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Paraules positives Paraules negatives 

 

.............. 

 

desconfiança 

temps 

espera 

complexa 

Taula 2. Paraules clau. 
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5. ANÀLISI 
 

La taula utilitzada per a l’anàlisi sorgeix com a resultat de la revisió de tota la 

informació obtinguda mitjançant les entrevistes i qüestionaris a tots els 
participants. 

Aspectes 
comuns 

Part. A Part. B Part. C Part. D Observacions claus 

Descontents 
amb el sistema 

X X X X 
Avorreixen els sistema i el 

tracte rebut. 

Troben que es 

una experiència 
avorrida 

X X X X 
Sobretot pel fet d’estar esperant 

a que comptin  la roba. 

Se senten 

ofesos amb el 
sistema 

X X X  

Els clients no se senten lliure 

per emprovar-se les peces de 
roba. 

Dubten en 

entrar a 

l’emprovador 
quan ho 
requereixen 

X X  X 

Els clients renuncien a adquirir 

una peça de roba per tal de no 
passar per l’emprovador. 

Consideren 

complexa el 
sistema 

X  X X 

No entenen algunes de les 

instruccions que reben per part 
dels empleats. 

Taula 3. Anàlisi usuaris clients. 
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Taula 4. Anàlisi usuaris empleats. 

6. CONCLUSIONS DE L'ANALISI 
 

Un cop estudiats els diferents sistemes de gestió dels espais comercials, les 
opinions dels usuaris sobre el servei i les diferents situacions que es 
produeixen es demostra que aquestes seqüències presenten grans mancances 
i inconvenient. 

Per tant existeix la necessitat de proposar un nou sistema que tingui en compte 
i millori vers els actuals, els següents aspectes: 

-Imatge que ofereix l’establiment. 

-Tracte amb el client. 

-Durada de la seqüència. 

-Complexitat del procés. 

-Períodes d’espera. 

Aspectes 
comuns 

Part. E Part. F Part. G Part. H Observacions claus 

Obvien passos X X  X 

Sobretot els que estan 

lligat de manera directa 
amb la seguretat. 

Ha viscut un 

enfrontament 
amb un client 

 X X  
Deguts a la desconfiança 

mostrada envers al client. 

Consideren que 

el sistema es 
complex 

X X X X 

Són molt passos que 

s’han de fer en poc 
temps. 
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7. CONSIDERACIONS PER EL DISSENY DE 
SOLUCIONS 
 

Un cop estudiades les conclusions extretes de l’anàlisi, es considera que el 
sistema que es proposarà a continuació, ha de ser un sistema que estigui basat 
en la millora de l’experiència dels seus usuaris. Per això s’han de tenir en 
compte diversos aspectes que han sorgit de les converses amb els diferents 
participants de l’estudi. Les principals consideracions per al desenvolupament 
del projecte són: 

-La interacció persona-sistema. 

-Temps que ocupa el procés. 

-La complexitat del sistema. 

-La seguretat. 

Es tracta d’un sistema al servei dels seus usuaris, per tant ha de facilitar el 
desenvolupament de la gestió dels emprovadors i l’activitat d’emprovar-se roba. 
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8.PROPOSTA 
 

8.1 OBJECTIU GENERAL  

Aquest projecte pretén proposar un sistema alternatiu per a la gestió d’un 
emprovador de roba. La finalitat principal és dissenyar una seqüència d´ús que 
tingui pocs passos i ocupi menys temps que les actuals. 

 

8.2 ALTRES OBJECTIUS 

Altres objectius que persegueix aquest treball són: 

-Dissenyar un sistema que sigui efectiu encara que no hi hagi una persona 
supervisant. 

-Dissenyar un seqüencia senzilla i fàcilment intel·ligible, per tal d’aportar 
comoditat i rapidesa. 

-Aportar un valor afegit dissenyant i tenint en compte tots els elements que 
entren en joc per tal de crear una experiència nova. 

-Canviar la imatge que actualment estan donant els espais comercials a els 
clients. 

 

8.3 JUSTIFICACIÓ 

Aquest treball té com a finalitat indagar dins del camp dels emprovadors per tal 
de conèixer quin és l’estat de la qüestió. Pretén fer un estudi dels sistemes de 
gestió actuals per tal de trobar les seves fortaleses i les seves debilitats i 
proposar un nou model de gestió. 

El tema s’ha escollit perquè s’ha observat que és una de les parts més 
importants dins d’una tenda i la que més conflicte comporta.  

També s’ha observat que s’està indagant en aquest camp ja que s’estan 
instal·lant i provant diferents sistemes de gestió d’emprovadors en diferents 
establiments que  pertanyen a una mateixa cadena de botigues. 

Un dels casos més evidents és d’Inditex, que disposa de diversos sistemes de 
gestió i seguretat per als seus locals comercials.  
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Estudiats els diferents sistemes de gestió d’emprovadors i els problemes de 
seguretat que hi ha en aquests espais s’ha proposat el sistema que s’exposarà 
a continuació. 

 

8.4 REQUERIMENTS DEL SISTEMA 

Per tal de definir els requeriments bàsics dels sistema, s’ha estudiat tots els 
aspectes que envolten la zona d’emprovadors d’un espai comercial. 

 

 

A continuació és presenten els requeriments bàsics de disseny: 

AUTOMATITZAT 

Per al funcionament del sistema no serà necessari el suport humà. Es possible 
que el l’usuari client realitzi tota la seqüència sense el suport de cap altre 
persona.   
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SEGUR 

El sistema compta amb una sèrie de factors que el fan més segur que els 
actuals: 

Cap peça de roba podrà ser amagada pel client ja que cadascuna d’aquestes 
comptarà amb un element identificatiu que serà detectat en passar entre les 
vies d’entrada i sortida. 

Seran detectades cadascuna de les peces de roba que entren, de forma 
instantània i automàtica. No hi haurà lloc a que les peces de roba siguin mal 
comptades. 

ÀGIL 

En automatitzar el recompte de peces de roba i la recollida d’aquesta, s’elimina 
tot aquell temps que requereixen aquestes tasques i per tant s’agilitza la 
seqüència. 

 

 

8.5 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

8.5.1 ELEMENTS DEL SISTEMA 

 

Es requereixen tres components bàsics per al funcionament del sistema: 

-Xip RFID: elements d’identificació que conté informació. 

-Antena: detecta el xip RDIF i llegeix la informació. 

-Software: processa la informació captada per l’antena i executa el 
programa.  

 

 

 

 

 

 

SOFTWARE 
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8.5.2FUNCIONAMENT 

FUNCIÓ PRINCIPAL 

La funció principal del sistema és permetre que els clients s’emprovin la roba 
amb total llibertat sense dependre d’un empleat.  

En el desenvolupament de la seqüència intervenen els següents elements: 

-Les peces de roba. 

-Els xips RFID. 

-Les antenes lectors. 

-El software. 

 

Cada peça de roba portarà un xip RFID que l’identificarà com a un element 
únic.  

 

 

 

 

 

 

A l’entrada i sortida dels emprovadors hi haurà unes antenes que llegiran els 
xips. 

D’altra banda hi haurà un software encarregat de llegir la informació provinent 
dels lectors i executar les acció pertinents. 
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FUNCIONS COMPLEMENTARIES 

CÀLCUL TEMPS D’ESPERA. 

Quan els emprovadors estan plens els clients que vagin arribant aniran formant 
una cua. Aquests podran veure a la pantalla de benvinguda els temps estimat 
d’espera i així podran valorar si volen esperar. 

Per tal del calcular aquest temps, el software recollirà el flux de gent i el temps 
que tarda cada client en emprovar-se la roba. Amb aquestes dades i aplicant el 
que en estadística es coneix com a teoria de cues, es podrà donar un valor 
aproximat sobre el temps d’espera. 

 

Objecte de l’estudi:  

Establir models quantitatius que permetin estudiar les cues que es generen en 
el sistema. 

Models:  

Relacions matemàtiques que determinen les característiques de l’operació 
(cua/línia). 

Arribades i Temps de servei 

Situació 

Emprovadors amb una única entrada. 

Servei  

- El sistema rep el grup de identificacions. 

- Determina de quin grup es tracta. 

- Emmagatzema aquesta informació. 

- El sistema rep el següent grup. 
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Arribades:  

Quan arriben mes clients dels que poden entrar a l’emprovador de forma 
immediata, es forma una fila o cua i s’ha d’esperar a que estigui disponible 
algun emprovador. 

 

Hipòtesis del model 

1. La línia d’espera té un sol canal.  

2. Les arribades segueixen una distribució probabilística de Poisson. 

3. Els temps de servei segueixen una distribució probabilística exponencial. 

4. La disciplina de línia d’espera és “Primer qui arriba, primer que passa”. 

 

Procés d’arribades 

S’ ha de determinar la distribució de probabilitats del nombre d’arribades en un 
determinat interval de temps. 

Si les arribades són aleatòries e independents entre elles (com en molts dels 
casos en que es formen cues), la distribució de probabilitats de Poisson ofereix 
una bona descripció de les mateixes: 
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per x=0,1,2....(eq. 1) 

on  x = nombre d ' arribades en el període 

l=nombre mig d'arribades per període  

e = 2,71828 

 

RECOPILAR DADES 

Les empreses recullen totes les dades que estan al seu abast per poder 
estudiar-las i aplicar mesures per a millorar els resultats. Algunes dades 
fonamentals són la quantitat de vendes o la facturació. 

Aquest sistema permetria obtenir diversa informació que pot ser utilitzada per 
elaborar  estudis i estadístiques. El software pot ser programat per a que 
quedin enregistrades les peces de roba que entren a l’emprovador. 

Es poden tenir dades sobre: 

• El total de roba que entra a l’emprovador. 
• El número de peces de roba que entra cada client. 
• Les peces de roba exactes que la gent s’emprova. 
• El temps que està cada client dins de l’emprovador. 
• A quines hores hi ha més flux de gent. 

 

8.6 INTERACCIÓ 

8.6.1 CIRCUIT DEL CLIENT 

Un cop el client hagi escollit les peces de roba que s’emprovarà, es dirigirà a la 
zona d’emprovadors. En arribar a aquest espai, el client es trobarà amb dues 
pantalles quadrades situades entre uns panels que conformaran dos vies de 
pas. 

Aquestes pantalles indicaran al client per on ha d’entrar i avisaran de la 
disponibilitat d’emprovadors. En el cas de no haver cap de disponible, 
s’informarà de quin es el temps d’espera aproximat. 
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En el cas de que la pantalla indiqui he hi ha emprovadors lliures, el client 
passarà entre els dos panels que formaran l’entrada assenyalada per pantalla. 
En aquest moment, sense que el client es doni compte estarà passant entre 
dos lectors camuflats en els panels que llegiran els identificadors. 

En cas contrari, la pantalla advertirà que no hi ha emprovadors disponibles per 
tal de que el client esperi a que quedi un de lliure per entrar a la zona. Així la 
gent esperarà formant una cua i no s’acumularà dins. 

Un cop el client s’ha emprovat la roba, es dirigirà a la sortida, delimitada igual 
que en el cas de entrada i situada just al costat. Les pantalles advertiran quina 
es la via de sortida. En travessar els panels, els lectors tornaran a detectar els 
xips i els software farà les comprovacions. 

Un cop travessada la sortida, el client trobarà un espai a continuació del panel 
situat a la banda de la paret per tal de deixar la roba que no vol emportar-se.  

 

8.6.2 SEQÜÈNCIA 

ENTRADA 

 

 

 

El client entra a l’emprovador passant entre les 
antenes lectores dels xips. 

 

 

 

El lector detecta cadascun dels xips 
identificadors 

 

  

 

El software crea un grup amb els identificadors. 
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SORTIDA 

El client surt de l’emprovador passant entre les antenes lectores. 

En detectar el primer element, el sistema ja busca el grup al que pertany. 

Es comprova si el grup d’entrada i de sortida coincideix. 

En cas de que el software detecti algun error farà saltar una senyal. 

 

8.6.3 PANTALLES 

Es disposarien pantalles a la entrada i la sortida dels emprovadors per tal 
d’assenyalar-les i donar la benvinguda, informacions o instruccions als clients. 

Les pantalles estarien disposades tal i com és mostra a la següent imatge: 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA  

Pantalles vistes en entrar a l’emprovador: 

 

 

 

 

En el cas de que tot els emprovadors estiguin ocupats, s’indicarà el temps 
aproximat d’espera: 

 

 

ENTRADA 

Emprovadors lliures: x 
SORTIDA 

EMPROVADORS 
OCUPATS 

Temps d’espera aproximat: 
X min 

SORTIDA 
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Pantalles vistes en sortir de l’emprovador: 

Pantalles en estat normal: 

 

 

 

 

En cas de que el client intenti sortir per la porta d’entrada: 

 

 

 

 

 

8.7 AVANTATGES DEL SISTEMA 

 

El sistema presenta nombrosos avantatges envers els sistemes actuals: 

Donar suport al client en el moment en que aquest ho requereix. 

Possibilitat de consultar una talla o model sense haver de sortir de 
l’emprovador i tornar a fer cua. 

L’empleat no està sotmès a la pressió dels clients. 

Espai més còmode per a desenvolupar la tasca de l’empleat. 

Disminuir les cues i el temps d’esperar dels clients. 

Prescindir d’un tracte obligat entre client i empleat. 

Augmentar la predisposició dels clients a emprovar-se roba. 

Concepte nou que pot atraure nous clients 

L’espai d’emprovadors és manté ordenat. 

La roba no s’acumula de cara al client. 

SORTIDA 

SORTIDA 
SORTIDA 
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Mostrar confiança envers al client. 

 

8.8 TECNOLOGIA DEL SISTEMA 

El sistema fa ús de la tecnologia RFID, que es tracta de la interacció entre un 
xips identificadors anomenats tags o etiquetes, que permeten afegir-lis 
informació i unes antenes lectores capaces de detectar-los i llegir  la informació 
que contenen. 

Per al cas que s’està tractant es necessita disposar d’un número d’etiquetes 
suficient per cobrir el número de peces de roba que tingui la botiga on serà 
implantat el sistema i dos antenes lectores. 

Tenint en compte la distància a la que opera el sistema, dins d’un espai reduït 
però sense contacte directe entre el elements, es faria ús d’unes etiquetes de 
radiofreqüència passiva de mig abast. 

Aquestes etiquetes compten de dos números que emmagatzemen informació i 
que són el TDI i el EPCD. Aquest primer és un número únic de dotze bits que 
identifica cada xip i l’altre és un codi electrònic on es pot codificar informació 
addicional. 

Cada etiqueta que serà associada a una peça de roba tindrà per una banda el 
número d’identificació i per l’altre s’afegirà informació sobre el model i talla 
concrets de cada peça mitjançant el codi de barres que ve amb cada peça de 
roba ja de fàbrica. 

Pel que fa a les antenes, es situaran una cada banda de les vies d’entrada i 
sortida, d’aquesta manera es garanteix una lectura eficaç del xips. Aquestes 
són capaces de detectar diverses etiquetes que estiguin passant en el mateix 
moment en mil·lèsimes de segon. 
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8.8.1ESPECIFICACIONS DELS ELEMENTS 

ETIQUETES 

Es necessiten unes etiquetes de dimensions reduïdes i capaces 
d’emmagatzemar informació. S’ha escollit unes etiquetes UHF de curt abast de 
radiofreqüència passiva. Aquestes tenen dos números: 

 TDI: número únic de 12 bits. 

EPC: és un codi electrònic de producte que es pot codificar per afegir 
informació addicional. 

 

Es proposa una etiqueta de la empresa Kimaldi, especialista en sistemes RFID: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Especificacions 

Model NXP UCODE G2iL  

Freqüència 860 – 960 MHz 

Rang de lectura < 0,5 m. 

Dimensió de l’antena 15 mm. diàmetre 

Dimensió 18 mm. diàmetre 
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ANTENA 

Es necessita una antena lectora de capaç de captar  les etiquetes per tal 
d’obtenir la seva informació. 

S’ha escollit un lector que detecta les etiquetes a distància, fins a un rang de 
dos metres i que es capaç de fer lectures en moviment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA 

Per a aquesta aplicació es requereix un monitor amb una resolució d’imatge 
alta, amb unes dimensions suficients per incloure la informació que ha de ser 
llegida, i amb una certa lleugeresa per a ser penjada dels sostre. També cal 
tenir en compte que estarà encesa durant moltes hores de manera 
ininterrompuda.  

Per això es proposa una pantalla de 32” amb tecnologia LED, concretament el 
model LCD 32" 320MXN-3 de Samsung. Es tracta d’un gama utilitzada en 
espais comercials tan per passar imatge com vídeo, també ofereix la 
oportunitat de crear video walls.  

 

Permet programar l’encesa i apagat i controlar paràmetres como el volum. Es 
poden controlar múltiples monitors sense instal·lacions de cables per separat ja 
que tenen integrat un PC que pot emmagatzemar i reproduir una gran quantitat 
de contingut. 

Especificacions 

Distància de 
lectura 

2m 

Material PVC blanc 

Dimensions 21,4 x 20,4 x 3,75 cm 

Alimentació 9/36V - alimentació com 
opció typ.12VDC 
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Especificacions 

Dimensions pantalla 32" 

Resolució 1.366 x 768 (16:9) 

Entrada RGB Analógica D-SUB, DVI-D, 
Display Port  

Vídeo CVBS, HDMI1, HDMI2 

Àudio RCA (L / R), Mini Jack Estéreo 

 

Sortida Video Mini Jack Estéreo 

Dimensions 780 x 482 x 109,5 mm 

Pes 15,1 kg 
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BARRERA LÀSER. 

Per tal de detectar si els client entren i surten ver la via correcte, hi ha haurà un 
barrera làser entre el plafons. Amb una barrera làser doble, es pot saber el 
sentit en el que està passant el client. Es tracta d’establir quina de les dues 
barreres és la que primer s’ha de travessar per a cadascuna de les vies. 

 

8.8.2 PROCÉS DEL SOFTWARE 

El software llegirà aquells elements que estan passant entre les antenes 
d’entrada a l’emprovador i crearà un grup.  

En el moment en que un element d’aquest grup sigui detectat per les antenes 
de sortida, aquest buscarà el grup al que pertany i comprovarà que és idèntic, 
és a dir que està format exactament pels mateixos número identificadors. 

Si el grup coincideix a la entrada i la sortida, vol dir que tot està correcte, és a 
dir, està sortint tota la roba que ha entrat a l’emprovador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 1. Comprovació del software. 
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8.8.3 ESQUEMES DEL SOFTWARE 

El software llegirà les dades transmeses pels lectors i actuarà en 
conseqüència. 

 

ESQUEMES DE COMPROVACIÓ 

El lector de la via de d’entrada en rebre una informació la transmet al software 
per a que aquest actui en conseqüència. En aquest cas, en detectar que estan 
passan uns xips, crearà un grup amb la informació d’aquests. 

 

 

El lector de la via de sortida en detectar els xips de les peces de roba que esta 
sortin de la zona d’emprovadors, envirà la informació al software. Aquest, 
buscarà el grup entre els que estan guardats a la memòria i comprovarà si 
coincideix. 
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ESQUEMA PANTALLES 

 

Segons l’estat dels emprovadors és a dir la disponibilitat i i el temps d’espera 
de la cua, les pantalles mostraran diferents missatges al client. Per tant, el 
sofware llegirà les dades i actuarà en conseqüència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

8.9 PRODUCTES ASSOCIATS 

8.9.1 PANELS 

Per tal de protegir el lector i que no quedi a la vista, s’ha dissenyat un panel on 
poder introduir-lo. A més, tindrà una altra funció que és al de delimitar las vies 
d’entrada i sortida dels emprovadors.  

Per tal de ressaltar la zona d’entrada, a les bandes de les parets s’inclourà una 
làmina del mateix material i dimensions però més estreta i massissa ja que no 
ha de incloure res a l’interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 2. Panel tancat.   Imatge 3. Panel obert. 

8.9.2 CARCASSA XIP 

Per tal de cobrir i protegir el xip s’ha dissenyat una carcassa semblant a la de 
les actuals alarmes. Disposa del mateix sistema de tancament per tal de que 
només pugui ser manipulada i oberta pels empleats. Aquest carcassa disposa 
d’un compartiment interior per ubicar el xip RFID. 

 

 

 

 

 

Imatge 4. Carcassa 
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8.10 AVANTATGES DEL SISTEMA 

Suport al client en el moment en que aquest ho requereix. 

Possibilitat de consultar a l’empleat sobre una talla o model sense haver de 
sortir de l’emprovador i tornar a fer cua. 

L’empleat no està sotmès a la pressió dels clients de forma continua. 

Espai més còmode per a desenvolupar la tasca de l’empleat. 

Disminuir les cues i el temps d’esperar dels clients. 

Prescindir d’un tracte obligat entre client i empleat. 

Augment de la predisposició dels clients a emprovar-se roba. 

Concepte nou que pot atraure nous clients. 

L’espai d’emprovadors és manté ordenat. 

La roba no s’acumula de cara al client. 

Espai ordenat. 

El sistema mostra confiança envers al client. 

El client se sent segur. 

Recollir dades. 
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9. ADAPTACIÓ 
A continuació es detalla la implantació del sistema en un espai comercial. Per a 
això s’ha escollit un emplaçament existent: el Zara de Passeig de Gràcia de 
Barcelona.  Es proposa com es podria adaptar el sistema a l’espai així com 
també la distribució dels elements i la ambientació per crear una experiència 
única. 

 

9.1 IMATGE 

Crear un nou escenari que allunyi al client de la rutina de trobar-se amb un 
seguit de portes o cortines.  

La majoria de gent que entra en un emprovador són persones interessades en 
la moda i que per uns instants segurament li agradaria submergir-se en aquest 
món tan atractiu. 

Comparar el moment en que s’emprova roba un client amb el d’emprovar-se la 
roba una model abans d’una desfilada i per tant equiparar la zona 
d’emprovadors amb la zona dels backstatge de les passarel·les. Fer sentir al 
client com si fos un personatge més del món de la moda. 

Fer que el client es sentin lliure per emprovar-se la roba però a la vegada saber 
que disposa d’un punt de suport en cas de que el necessiti. 

D’altra banda es proposa que els elements dels sistema segueixin els colors 
corporatius de la marca, en aquest cas el negre i el blanc. 

 

9.2 ESPAI 

Es proposa crear un espai adaptat a la zona l’emprovador però fent algun canvi 
en la distribució. Estudiat el plànol del local, es proposa ampliar la zona actual 
de gestió de l’empleat i utilitzar aquest espai per a crear una sala amb accés 
ràpid al passadís d’emprovador. En aquesta sala hi hauria un empleat 
encarregat de doblegar la roba i supervisar que tot funcionar correctament. 
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9.2.1 PLÀNOL REAL 

Imatge 5. Planta zona emprovadors. 

9.2.2 PLÀNOL PROPOSAT 

 

Imatge 6. Planta zona emprovadors. 
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En aquest plànol es pot observar la disposició dels elements que requereix el 
sistema i de la sala de gestió de l’empleat. 

 

9.3 ELEMENTS I DISTRIBUCIÓ 

Es proposa mantenir la gama cromàtica de l’espai comercial, en aquest cas el 
negre i el blanc. 

 

9.3.1 ZONA EMPROVADORS 

PANELS 

Els panels de les vies d’entrada serien de color negre per tal de fer-los visibles i 
que ressaltin amb el blanc de les parets i les rajoles del terra. El material 
escollit és la mateixa fusta que la de les parets dels emprovadors. Es tracta 
d’un conglomerat recobert amb una fina xapa amb un acabat que imita la beta 
de la usta natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 7. Panel proposat.   Imatge 8. Panel vista frontal. 
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EMPROVADORS 

Els emprovadors no necessiten cap canvi, han estat reformats en l’any 2013 i 
segueixen la nova imatge corporativa de Zara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 9. Vista interior emprovadors. 

PANTALLES 

Pel que fa a les pantalles, a continuació es suggereix un disseny gràfic 
aplicable a les diferents pantalles que es mostraran als clients al llarg de la 
seqüència d’ús del sistema. 

 

 

 

Imatge 10. Exemple disseny gràfic.            Imatge 11. Entrada emprovador.  
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BOTÓ D’AJUDA 

Es proposa instal·lar un botó d’ajuda és a dir, un botó que pugui ser premut des 
de la zona d’emprovadors i que alerti a l’empleat de que algun client necessita 
suport.  

 

9.3.4 ZONA DE GESTIÓ DE ROBA 

Es tracta d’una sala que comunica amb la zona d’emprovadors on hi haurà un 
empleat que s’encarregarà de doblegar la roba i de supervisar. Per a això es 
requereix tot un seguit de elements detallats a continuació. 

 

BARRES I ESTANTERIES.    

Aquest elements desar la roba que ja s’ha doblegat o s’ha posat en perxes, de 
de forma ordenada. 

 

FINESTRA 

Es tracta de proveir la paret amb un forat que permeti fer passar la roba que el 
client no vol a la sala de gestió de roba. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 12. Ubicació exterior finestra.    Imatge 13. Finestra de des l’interior. 

PANTALLA 



 45 

Es proposa instal·lar una pantalla connectada a una càmera que gravi la zona 
de les vies d’entrada i sortida. D’aquesta manera l’empleat pot supervisar el 
que succeeix a la zona d’emprovadors. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 14. Interior sala de gestió 

DISPOSITIUS D’ALERTA 

Instal·lant uns dispositius de so o llum es podria alertar de forma instantània a 
l’empleat sobre qualsevol tipus d’incidència que es produeixi. També serviria 
per avisar de que algun client necessita ajuda. 

 

PORTES 

Caldria que la sala tingués dos portes que comuniqués de forma ràpida i directa 
tant amb la zona d’emprovadors com amb el vestíbul d’entrada. D’aquesta 
manera l’empleat podria atendre als clients que reclamin la seva atenció o 
actuar en conseqüència en el cas que es produeixi alguna incidència . 

 

 

 

 

 

 

Imatge 15. Disposició portes interior.       Imatge 16. Disposició portes exterior  
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9.3.5 VESTÍBUL D’ENTRADA 

 

Per crear l’efecte comentat anteriorment i ambientar l’espai, es proposa 
instal·lar pantalles led disposades a una de les parets del vestíbul de tal 
manera que creïn un vídeo wall. Es projectaria imatges i vídeos diversos sobre 
el món de la moda, també es podria aprofitar per mostrar les col·leccions de 
roba de la temporada. 

 

Imatge 17. Vestíbul d’entrada. 
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CONCLUSIONS 
 

A mode de conclusió tan sols queda evidenciar que amb el sistema que es 
proposa, basat en la tecnologia RFID, s’aconsegueix un procés que millora 
l’experiència tant del client com de la empresa. 

 

Amb aquest projecte es posa de manifest que els sistemes actuals no són 
òptims perquè tot i presentar certs avantatges, també tenen alguns aspectes 
negatius que afecten a les grans cadenes i als seus clients. 

 

Es per això que es proposa un nou sistema amb la voluntat de solucionar 
aquesta problemàtica així com aconseguir una important millora en la gestió 
dels emprovadors. Aquesta zona resulta essencial pels interessos de les 
pròpies companyies ja que és l’espai on la majoria dels seus clients decideixen 
adquirir els seus productes. Per tant, el fet de rebre un bon tracte augmentarà 
les possibilitats que es produeixin més ventes. 

En definitiva el que pretén aquest projecte, es aconseguir una simplificació del 
procés que inicia un client entrar a una tenda i fer una possible compra. 
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