ANNEX 2
INFORME TÈCNIC SOBRE ELS CRITERIS DE VALORACIÓ TÈCNICA DE LES
OFERTES REBUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LA
LLICÈNCIA D’UNA EINA D’ANÀLISI D’AUDIÈNCIES I PUBLICACIÓ DE
CONTINGUTS A LES XARXES SOCIALS
- EXPEDIENT NÚM.1905OB08

1. INTRODUCCIÓ
En aquest informe presentarem el grau de compliment per part de les empreses
licitadores, dels criteris tècnics i qualitatius, així com la valoració de les propostes
presentades de l’expedient CPO 1905OB08.
2. EMPRESES LICITANTS
Finalitzat el període de recepció d’ofertes, s’han rebut ofertes dels licitadors següents:








AUTORITAS CONSULTING, SA.
(Valencia)
COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING, SL.
(Madrid)
DIGIMIND, SA.
(Grenoble - França)
HOOTSUITE, INC.
(Vancouver - Canada)
SOCIALBAKERS. A.S.
(Pilsen – República Checa)
SOCIAL ELEPHANTS, SL.
(Barcelona)
WEBSAYS INTELLIGENCE, SL.
(Barcelona)

La Mesa de contractació es va reunir el dia 27 de juny per obrir les proposicions
presentades per les empreses concurrents.
En l’obertura dels sobre A (documentació administrativa) s’observa que els licitadors
presenten la documentació requerida en el plec de condicions (DEUC) i no s’observen
mancances que comportin exclusió per aquest motiu.

3. VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS DE VALORACIÓ
SUBJECTIVA
Un cop revisada la documentació presentada en el sobre A, s’ha obert el sobre B i es
valoren els criteris qualitatius d’acord amb els criteris estipulats a la clàusula onzena del
Plec.
S’observa que l’empresa Hootsuite Inc. ha inclòs en el sobre B documentació de valoració
quantificable de forma automàtica que es sol·licita en el sobre C. Per tant, la Mesa de
Contractació conclou excloure del procediment la seva oferta.
“Valoració dels criteris de valoració subjectiva (Fins a 20 punts):
C.1. Usabilitat general de la interfície d’usuari (Fins a 10 punts)
Es valoraran diversos aspectes relacionats amb la usabilitat i la facilitat d’ús de l’eina. Es
puntuarà amb un màxim de 10 punts, segons els següents barems:
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Rapidesa en la càrrega de les pàgines i les dades sol·licitades a la interfície
Simplicitat en l’accés a les diverses funcionalitats de l’eina
Facilitat d’ús per a la obtenció de les dades més recurrents
Consistència en la organització de la informació dins l’eina
Claredat en la presentació de la informació a la interfície
Simplicitat en la selecció de les dades que es volen consultar
Facilitat en l’extracció de dades i creació d’informes automatitzats
Flexibilitat en la configuració d’informes personalitzats
Facilitat en la classificació en categories o etiquetes dels perfils/comptes i els
continguts publicats
Simplicitat i claredat en el procés de publicació de continguts a les xarxes socials

La valoració d’aquest apartat es farà principalment a partir dels vídeos aportats per a la
resolució dels casos d’ús plantejats.
C.2. Integració de les funcionalitats d’anàlisi d’audiències amb les de publicació de
continguts (Fins a 5 punts)
Es valorarà la màxima integració entre les funcionalitats de publicació de continguts i
d’anàlisi d’audiències. Es puntuarà amb un màxim de 5 punts, segons els següents
barems:






Que les dues funcionalitats es mostrin dins la mateixa interfície
Que no calgui una doble identificació de l’usuari per a publicar continguts i per a
veure dades
La facilitat d’accés entre una funcionalitat i l’altra
La presència de dades d’audiència en el mateix entorn des d’on es fa la publicació
La facilitat per accedir a les dades d’audiència d’una publicació

La valoració d’aquest apartat es farà a partir de la documentació aportada.
C.3. Funcionalitats avançades d’anàlisi, visualització de dades i publicació de
continguts (Fins a 5 punts)
Es valorarà l’aportació de funcionalitats i tractaments de la informació que enriqueixin les
possibilitats d’interpretació i anàlisi de les dades, així com en la publicació de continguts a
les xarxes socials. Es puntuarà amb un màxim de 5 punts, segons els següents barems:






Disponibilitat a l’eina de dades i indicadors propis elaborats a partir de les dades
recollides en cada xarxa social.
Formats de visualització de dades que aportin nous punts de vista per a la
interpretació i l’anàlisi de les dades.
Funcionalitats a l’eina que vagin més enllà del descrit en aquest plec i que facilitin
la interpretació i l’anàlisi de les dades obtingudes de les xarxes socials.
Capacitats avançades de publicació de continguts a les xarxes socials (diversitat
de formats, diversitat de modalitats de publicació).
Adaptació de l’eina de publicació a les particularitats pròpies de cada xarxa social.

La valoració d’aquest apartat es farà a partir de la documentació aportada.
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PUNTACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTIVA:
Totes les ofertes es valoren de millor a pitjor en funció de les seves característiques, de
la seva major adequació a l’execució de l’objecte del contracte i de la seva comparació
amb la resta d’ofertes.
A les ofertes se’ls assignarà per estimació una qualificació entre 0 i 10 i se’ls atorgarà els
punts que, per ponderació, els correspongui d’acord amb la fórmula:
P = N·(Ov/10)
on P és la puntuació a obtenir, N és la puntuació màxima del criteri, Ov és la qualificació
entre 0 i 10 assignada a l’oferta que s’està puntuant i 10 és la qualificació màxima.
Valoració en cas d’empat:
En cas d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
a) La proposició de l’empresa amb major percentatge de treballadors amb
discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla de cada una de les
empreses, primant en cas d’igualtat, el major número de treballadors fixos amb
discapacitat en plantilla, o el major número de persones treballadores en inclusió
en la plantilla.
b) La proposició de l’empresa amb menor percentatge de contractes temporals en la
plantilla de cada una de les empreses.
c) La proposició de l’empresa amb major percentatge de dones empleades en plantilla
de cada una de les empreses.
d) El sorteig, en cas de que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al
desempat.”

4. VALORACIÓ SUBJECTIVA
Criteris de valoració subjectiva (fins a 20 punts)
S’analitzen les propostes presentades a la licitació. Totes les empreses han presentat la
documentació requerida.
4.1 Usabilitat general de la interfície d’usuari (Fins a 10 punts)









Rapidesa en la càrrega de les pàgines i les dades sol·licitades a la interfície
Simplicitat en l’accés a les diverses funcionalitats de l’eina
Facilitat d’ús per a la obtenció de les dades més recurrents
Consistència en la organització de la informació dins l’eina
Claredat en la presentació de la informació a la interfície
Simplicitat en la selecció de les dades que es volen consultar
Facilitat en l’extracció de dades i creació d’informes automatitzats
Flexibilitat en la configuració d’informes personalitzats
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Facilitat en la classificació en categories o etiquetes dels perfils/comptes i els
continguts publicats
Simplicitat i claredat en el procés de publicació de continguts a les xarxes socials

A partir dels vídeos i la documentació aportada per cadascuna de les propostes podem
fer-nos una idea del seu nivell d’usabilitat.
La proposta presentada per AUTORITAS CONSULTING sembla que compleix amb els
requeriments funcionals demanats (aspecte que no valorem en aquest moment) però és
molt fluixa en termes d’usabilitat. Si bé la velocitat en la càrrega de dades és correcta, la
interfície d’usuari no és simple ni consistent. Es nota que originàriament és una plataforma
concebuda per al tractament de dades de qualsevol àmbit i no especialment dedicada a
les xarxes socials. Els menús i les opcions disponibles tenen una nomenclatura complexa
i no orientada a les xarxes socials (“documentos”, “lanzar proyecto”...), fet que dificulta la
comprensió de la interfície d’usuari. Organització excessivament cartesiana i poc intuitiva.
L'usuari ha de fer diversos clics i seleccionar moltes opcions per fer accions relativament
simples, el que genera confusió en l'usuari i complexitat en l'execució. El fet que hi hagi
diverses eines integrades fa que el conjunt sigui poc consistent.
Tot això fa que obtingui la màxima valoració de 2 que correspon a la puntuació de: 2
punts.

COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING també presenta una solució originàriament
pensada per al tractament de dades de qualsevol tipus de negoci i no específicament
orientada a les xarxes socials, tot i que hi està adaptada. Això es nota i fa que la interfície
d’usuari i la navegació siguin excessivament rígides. Entorn bastant lent en la càrrega de
dades. Es pot arribar a obtenir les dades desitjades però el procés per arribar-hi no és
gens intuitiu. En el cas de la publicació de continguts no sembla que ofereixi algunes
possibilitats pròpies de les xarxes socials, fet que genera dubtes. Poca flexibilitat en la
generació d’informes.
Tot això fa que obtingui la màxima valoració de 4 que correspon a la puntuació de: 4
punts.
L’empresa DIGIMIND presenta una oferta que inclou el servei de HOOTSUITE. Es veu
una diferència absoluta entre els dos entorns, fet que impedeix la consistència de la
plataforma per a l’anàlisi i la publicació de continguts. Les tasques realitzades a través de
l’entorn de HOOTSUITE mostren un bon nivell d’usabilitat, però l’entorn propi de DIGIMIND
es veu bastant més bàsic i menys clar. La rapidesa de la interfície sembla satisfactòria en
els dos entorns.
Tot això fa que obtingui la màxima valoració de 4 que correspon a la puntuació de: 4
punts.

La proposta de SOCIALBAKERS es veu molt sòlida en termes d’usabilitat i experiència
d’usuari. La organització de la informació és clara i consistent i es veu fàcil d’utilitzar per a
un usuari mitjà, tant en l’extracció de dades com en la publicació de continguts a les xarxes
socials. La velocitat de càrrega de les dades és satisfactòria. Aporta una gran flexibilitat i

pàgina 4 de 11

facilitat en la creació d’informes a mida. Destaca el fet que cada widget que s’incorpora a
un dashboard pot tenir definit un període de temps diferent de la resta, fet que aporta més
flexibilitat.
Tot això fa que obtingui la màxima valoració de 10 que correspon a la puntuació de: 10
punts.
L’oferta presentada per l’empresa SOCIAL ELEPHANTS mostra una interfície d’usuari
ben estructurada i consistent. L’eina es veu bastant intuitiva i clarament enfocada al
propòsit de publicar a les xarxes socials i analitzar-ne les dades. Bona velocitat en la
càrrega de la informació. La creació d’informes ofereix diverses opcions però dins d’un
catàleg predefinit.
Tot això fa que obtingui la màxima valoració de 7 que correspon a la puntuació de: 7
punts.
WEBSAYS INTELLIGENCE ofereix una solució ben resolta per a l’anàlisi d’audiències a
les xarxes socials. En general es veu fàcil d’utilitzar tot i que algunes tasques semblen una
mica més complexes del que seria necessari. S’observa certa lentitud en la càrrega de les
dades. Permet crear informes personalitzats, amb possibilitat d’afegir-hi comentaris, a
partir d’un catàleg una mica limitat. El seu punt feble és sobretot la funcionalitat de
publicació de continguts, que no es fa a través de la pròpia eina, fet que comporta un canvi
d’entorn dràstic per a l’usuari i que es perdi la consistència de la solució.
Tot això fa que obtingui la màxima valoració de 5 que correspon a la puntuació de: 5
punts.
Resum:
En termes d’usabilitat i experiència d’usuari, les dues opcions que millor encaixen amb les
necessitats exposades en aquest plec són clarament les propostes de SOCIAL BAKERS
i SOCIAL ELEFANTS. Ambdues presenten unes eines clares i consistents pel que fa a
l’organització de la informació i es veuen fàcils d’utilitzar per part dels usuaris.
La proposta de WEBSAYS INTELLIGENCE és més irregular. Presenta un bon nivell
d’usabilitat en determinats aspectes, però també inclou algunes funcionalitats clarament
més fluixes en termes d’experiència d’usuari.
Pel que fa a COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING i DIGIMIND, la usabilitat
general és bastant més baixa i la interfície d’usuari es veu menys clara i consistent. La
proposta d’AUTORITAS CONSULTING queda bastant per sota dels estàndards
d’usabilitat desitjats en una eina que han d’utilitzar diàriament nombrosos professionals de
la CCMA.
A la taula adjunta es presenta la valoració que han obtingut les diferents empreses i la
puntuació obtinguda:
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AUTORITAS CONSULTING, SA.
COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING, SL.
DIGIMIND, SA.
SOCIALBAKERS. A.S.
SOCIAL ELEPHANTS, SL.
WEBSAYS INTELLIGENCE, SL.

Usabilitat general de la
interfície d'usuari
(fins a 10 punts)
Valoració
Punts
2
2
4
4
4
4
10
10
7
7
5
5

2. Integració de les funcionalitats d’anàlisi d’audiències amb les de publicació de
continguts (Fins a 5 punts)
Funcionalitats de publicació de continguts i d’anàlisi d’audiències:






Que les dues funcionalitats es mostrin dins la mateixa interfície
Que no calgui una doble identificació de l’usuari per a publicar continguts i per a
veure dades
La facilitat d’accés entre una funcionalitat i l’altra
La presència de dades d’audiència en el mateix entorn des d’on es fa la publicació
La facilitat per accedir a les dades d’audiència d’una publicació

L’empresa AUTORITAS CONSULTING presenta una plataforma que integra diverses
eines en un entorn comú. Sembla que l’usuari només ha d’accedir a un sol entorn, però a
dins s’hi identifiquen eines bastant diferenciades entre sí. Aquest aspecte crea una mica
de confusió, ja que segons la funcionalitat que es vol utilitzar l’aspecte que ofereix l’eina
és bastant diferent. En alguns apartats fins i tot sembla que hi ha una eina externa (amb
textos en anglès) inserida dins de la plataforma. La presència de dades d’audiència en
l’entorn de publicació es limita a inserir (embed) el contingut publicat des de la pròpia xarxa
social amb les dades públiques.
Tot això fa que obtingui la màxima valoració de 3 que correspon a la puntuació de: 1,5
punts.

COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING ofereix la possibilitat de publicació a les
xarxes socials des de la mateixa eina d’anàlisi d’audiències. Per tant, en aquest sentit les
dues funcionalitats estan integrades en un sol entorn, però cal dir que les seves capacitats
de publicació de continguts es veuen massa bàsiques i limitades. Accedir a les dades
d’audiència d’una publicació concreta no sembla una tasca senzilla.
Tot això fa que obtingui la màxima valoració de 3 que correspon a la puntuació de: 1,5
punts.

La proposta de DIGIMIND combina les capacitats de monitorització i escolta pròpies amb
les funcionalitats de publicació i analítica de HOOTSUITE. Les dues eines són
completament diferents i no es desprèn de la informació aportada que es pugui fer el salt
entre els dos entorns sense haver-se de tornar a identificar. Tampoc quedar clar del tot
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què es pot fer en cada entorn ni exactament quines funcionalitats o llicències de
HOOTSUITE (Analytics, Impact o Insights) s’estan oferint a la proposta, fet que dificulta la
seva valoració i genera dubtes. Pel que fa a les dades d’audiència sembla que una part es
veuen en un entorn i la resta a l’altre, fet que dificulta que els usuaris sàpiguen on han de
trobar cada informació.
Tot això fa que obtingui la màxima valoració de 4 que correspon a la puntuació de: 2
punts.
SOCIALBAKERS integra de manera nativa en la mateixa eina les funcionalitats d’anàlisi
d’audiències i publicació de continguts a les xarxes socials. D’aquesta manera, l’accés
entre les dues funcionalitats és molt simple i no cal una doble identificació. Respon
perfectament a la necessitat de combinar les dues funcionalitats en un mateix entorn.
Tot això fa que obtingui la màxima valoració de 10 que correspon a la puntuació de: 5
punts.
SOCIAL ELEPHANTS és un plataforma que integra les funcionalitats d’anàlisi
d’audiències i publicació de continguts dins la pròpia eina. El salt d’una funcionalitat a l’altra
és simple i clar. No cal, per tant, una doble identificació de l’usuari. Destaca especialment
la capacitat de relacionar el contingut publicat amb un gran nombre de mètriques de
manera intuïtiva i molt ben resolta.
Tot això fa que obtingui la màxima valoració de 10 que correspon a la puntuació de: 5
punts.

WEBSAYS INTELLIGENCE no ofereix la publicació de continguts des de la seva pròpia
plataforma sinó que redirigeix l’usuari a la xarxa social corresponent per a fer la publicació
i, per tant, hi ha un canvi complet d’entorn de treball, que no encaixa amb el que es demana
en aquest plec. Sembla, però, segons els vídeos aportats, que no cal una doble
identificació ja que l’usuari entra a la xarxa social ja identificat.
Tot això fa que obtingui la màxima valoració de 3 que correspon a la puntuació de: 1,5
punts.
Resum:
Les ofertes presentades per SOCIALBAKERS i SOCIAL ELEFANTS són les que millor
integren les funcionalitats d’anàlisi d’audiències i de publicació de continguts a les xarxes
socials ja que ho fan d’una manera orgànica dins d’un únic entorn.
La proposta de DIGIMIND es basa en la combinació amb la plataforma de HOOTSUITE,
sent dues plataformes completament diferents, fet que no facilita l’accés a les diverses
funcionalitats.
Pel que fa a les ofertes de AUTORITAS CONSULTING, COGNICASE MANAGEMENT
CONSULTING i WEBSAYS INTELLIGENCE, per motius diferents en cada cas, no
convenç el seu plantejament d’integració. En el cas de WEBSAYS INTELLIGENCE el fet
que l’usuari hagi de fer servir la interfície de cada xarxa social per a publicar-hi continguts
no compleix amb el requeriment plantejat en aquesta licitació.
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A la taula adjunta es presenta la valoració que han obtingut les diferents empreses i la
puntuació obtinguda:

AUTORITAS CONSULTING, SA.
COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING, SL.
DIGIMIND, SA.
SOCIALBAKERS. A.S.
SOCIAL ELEPHANTS, SL.
WEBSAYS INTELLIGENCE, SL.

Integració de les
funcionalitats d’anàlisi
d’audiències amb les de
publicació de continguts
(fins a 5 punts)
Valoració
Punts
3
1,5
3
1,5
4
2
10
5
10
5
2
1

3. Funcionalitats avançades d’anàlisi, visualització de dades i publicació de
continguts (Fins a 5 punts)
Funcionalitats i tractaments de la informació que enriqueixin les possibilitats d’interpretació
i anàlisi de les dades, així com en la publicació de continguts a les xarxes socials.
 Disponibilitat a l’eina de dades i indicadors propis elaborats a partir de les dades
recollides en cada xarxa social.
 Formats de visualització de dades que aportin nous punts de vista per a la
interpretació i l’anàlisi de les dades.
 Funcionalitats a l’eina que vagin més enllà del descrit en aquest plec i que facilitin
la interpretació i l’anàlisi de les dades obtingudes de les xarxes socials.
 Capacitats avançades de publicació de continguts a les xarxes socials (diversitat
de formats, diversitat de modalitats de publicació).
 Adaptació de l’eina de publicació a les particularitats pròpies de cada xarxa social.
La proposta de AUTORITAS CONSULTING permet fer creuaments de dades, anàlisi de
relacions i anàlisi de tendències més enllà del que es demana en aquest plec. Són però
consultes una mica feixugues de realitzar per un usuari mitjà. Aporten un extens catàleg
de formats de visualització de dades, i aquí es torna a denotar que és una plataforma
genèrica de tractament de dades i business intelligence però poc orientada a les
necessitats específiques de l’anàlisi de dades de xarxes socials. No aporten aplicacions
pràctiques i útils d’aquestes visualitzacions per a la interpretació de dades. Mencionen una
possible integració amb Tableau, que podria ser molt interessant, però que en qualsevol
cas tindria un cost addicional al marge del previst en aquest plec i per tant no ho podem
contemplar. Inclou alguns aspectes interessants com el perfilat d'usuaris automàtic
(machine learning), auto-categorització i recull de dades d'altres plataformes no incloses
al plec. Sembla que permet fer publicacions bàsiques a les diverses xarxes socials, però
el mecanisme de publicació es veu molt genèric i no sembla que aprofiti les possibilitats
específiques de cada xarxa.
Tot això fa que obtingui la màxima valoració de 5 que correspon a la puntuació de: 2,5
punts.
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COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING captura mencions a altres plataformes no
incloses en aquest plec com ara blogs, fòrums i RSS. També proposa un sistema d’alertes
tot i que aporta pocs detalls sobre aquesta funcionalitat. Introdueix a la proposta la detecció
en temps real de temes que són tendència a Twitter. És remarcable la capacitat d’anàlisi
dels seguidors compartits entre diversos perfils a Twitter, que permet detectar els possibles
solapaments d’usuaris. Pel que fa a la publicació, l’eina es veu molt simple i no es visualitza
que s’adapti a les particularitats pròpies de cada xarxa social.
Tot això fa que obtingui la màxima valoració de 6 que correspon a la puntuació de: 3
punts.

Com ja hem comentat, la proposta de DIGIMIND genera certa confusió sobre el paper que
juga cadascuna de les eines que la integren i quines són exactament les capacitats que
ofereixen. Pel que fa a DIGIMIND, planteja una ampliació de la monitorització a múltiples
plataformes com ara blogs, fòrums i altres xarxes socials no incloses al plec, així com un
sistema d’alertes relacionat amb l’escolta. Pel que fa a HOOTSUITE queda
sobradament acreditada la seva capacitat d’adaptar la publicació a les possibilitats
específiques de cada xarxa social. També és interessant la incorporació dels UTM de
Google Analytics i escurçadors de URL. Destaca la capacitat d’integració amb altres eines.
Tot això fa que obtingui la màxima valoració de 5 que correspon a la puntuació de: 2,5
punts.

SOCIALBAKERS introdueix el concepte del seguiment de campanyes, que permet un
anàlisi transversal de les publicacions d’una mateixa campanya a diverses xarxes socials,
i que sembla molt troncal en la seva plataforma. Aporten nombrosos indicadors de creació
pròpia com ara “promoted post efficiency” o “question response time”. Ofereixen una clara
diferenciació entre les publicacions orgàniques i les de pagament i aquí presenten
indicadors com “missed organic impressions”, que indica les impressions que has deixat
de generar pel fet de no publicar a una determinada hora. Introdueix una exportació de les
visualitzacions en format PPT molt ben resolta. També aporta una visualització que ajuda
a identificar visualment per quines publicacions val la pena apostar i promocionar. La
comparativa entre perfils està plantejada d’una manera molt visual que ajuda a interpretarne els resultats i també és aplicable a la comparativa de grups de perfils o etiquetes. Els
continguts es poden etiquetar en funció de la campanya, per temàtica o pel target al que
s’adrecen. Sembla interessant l’algorisme de classificació automàtica a partir d’unes regles
definides per l’usuari. Pel que fa a la publicació, destaca el fet de poder publicar a
Facebook directament a un target específic, com a mostra de la capacitat de publicació
adaptada a cada xarxa social, i també la facilitat de fer-ho des d’un mòbil.
Tot això fa que obtingui la màxima valoració de 9 que correspon a la puntuació de: 4,5
punts.
A la proposta de SOCIAL ELEPHANTS, a nivell d’indicadors crida l’atenció l’aportació de
l’lPM (interaccions per minut), que pot ser útil per a la detecció de crisis de reputació i altres
incidències. Sembla molt útil l’etiquetat automàtic dels continguts a partir d’una definició
de regles i paraules clau. Un altre aspecte destacable és el potencial de la seva
funcionalitat d’anàlisi de la competència i l’ús del “share of voice” i “share of views” en el
cas de YouTube, així com el seguiment de campanyes. A nivell de visualitzacions
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introdueixen conceptes atractius com la visualització de la difusió viral de les publicacions.
També sembla interessant i original la opció de visualitzar els diversos comentaris fets per
un mateix usuari en una pàgina de Facebook. Aporten una solució específica i curiosa per
a la programació de la publicació de continguts a Instagram a través de l’enviament al
mòbil i la possibilitat de configurar l’ús d’escurçadors d’URL en la publicació de continguts,
tot i que sense aportar-ne gaire detall.
Tot això fa que obtingui la màxima valoració de 8 que correspon a la puntuació de: 4
punts.

WEBSAYS INTELLIGENCE ofereix com a aspecte diferencial uns diccionaris
personalitzats dedicats per a les classificacions automàtiques i l’anàlisi de sentiment, amb
capacitat de fer-ho amb textos en català. Inclou també la captació de mencions a altres
plataformes (fòrums, blogs, webs...) no incloses al plec, tot i que amb un cost addicional.
Aporta un interessant sistema d’alertes en la funcionalitat d’escolta. Pel que fa a la
publicació de continguts no presenta cap proposta específica ja que redirigeix l’usuari a
l’entorn de publicació de cada xarxa social.
Tot això fa que obtingui la màxima valoració de 4 que correspon a la puntuació de: 2
punts.

Resum:
Les propostes que ofereixen les funcionalitats avançades d’anàlisi de dades i publicació a
les xarxes socials més interessants són novament SOCIALBAKERS i SOCIAL
ELEPHANTS. Es nota que són plataformes totalment orientades a aquesta finalitat.
La proposta de COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING presenta diverses
funcionalitats interessants que faciliten la interpretació de les dades o la publicació de
continguts.
AUTORITAS CONSULTING, DIGIMIND i WEBSAYS INTELLIGENCE proposen també
algunes funcionalitats avançades no incloses al plec, tot i que aquestes aporten menys
valor de cara a les necessitats de la CCMA per a l’anàlisi d’audiències o la publicació de
continguts a les xarxes socials.
A la taula adjunta es presenta la valoració que han obtingut les diferents empreses i la
puntuació obtinguda:

AUTORITAS CONSULTING, SA.
COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING, SL.
DIGIMIND, SA.
SOCIALBAKERS. A.S.
SOCIAL ELEPHANTS, SL.
WEBSAYS INTELLIGENCE, SL.
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Funcionalitats avançades
d’anàlisi, visualització de
dades i publicació de
continguts
(Fins a 5 punts)
Valoració
Punts
5
2,5
6
3
5
2,5
9
4,5
8
4
4
2

5. CONCLUSIÓ DE LA VALORACIÓ SUBJECTIVA
5.1. Conclusió
De les parts analitzades i segons les valoracions obtingudes en cadascun dels diferents
apartats s’obté el següent quadre de puntuació:

AUTORITAS CONSULTING, SA.
COGNICASE
MANAGEMENT
CONSULTING, SL.
DIGIMIND, SA.
SOCIALBAKERS. A.S.
SOCIAL ELEPHANTS, SL.
WEBSAYS INTELLIGENCE, SL.

Usabilitat
general de la
interfície
d'usuari
(fins a 10
punts)

Integració de
les
funcionalitats
d’anàlisi
d’audiències
amb les de
publicació de
continguts
(fins a 5 punts)

Funcionalitats
avançades
d’anàlisi,
visualització
de dades i
publicació de
continguts
(fins a 5
punts)

Total
puntuació
criteris de
valoració
subjectiva
(fins a 20
punts)

2

1,5

2,5

6

4

1,5

3

8,5

4
10
7
5

2
5
5
1

2,5
4,5
4
2

8,5
19,5
16
8

Mesa de Contractació
Sant Joan Despí, 2 de setembre de 2019.
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