Design Toolkit

Mètodes

Benchmarking

Què és?
El benchmarking consisteix en avaluar els productes que són
competidors del que estem dissenyant, des del punt de vista de l’usuari
final. L’objectiu és conèixer els seus punts forts i característiques, i
descobrir les tendències de disseny que hi ha en el context al qual ens
adrecem.
El benchmarking també es pot realitzar amb una intenció comparativa,
observant productes que no són competidors del nostre però tenen
funcionalitats semblants. La comparació proporciona un bon punt d’inici
per a descobrir quins factors poden conduir a una experiència d’ús
òptima.

Fets

Materials

Durada
Mitjana

Ordinador o altres fonts d’informació sobre els productes a analitzar;
eines (digitals o paper) per a prendre notes; eines d’edició de l’informe.

Dificultat
Baixa

Altres denominacions

Expertesa
Mitjana

Anàlisi competitiu, anàlisi comparatiu.

Participants
Pocs

Quan?

Clasificació
Quantitatiu
Qualitatiu
Amb usuaris
Expert
Exploratori
Síntesi

En les fases inicials del projecte, una vegada s’ha definit el briefing i, per
tant, es tenen clars els objectius generals i les condicions de
desenvolupament tecnològic.
Al llarg del projecte es poden realitzar altres benchmarks per a investigar
aspectes específics (per exemple, les tendències visuals en l’entorn per al
qual es dissenya).

Com?
1. Seleccionar els productes a analitzar.
2. Definir els criteris d’anàlisi.
3. Analitzar cada producte, tenint en compte els criteris definits.
4. Resumir les principals conclusions i insights en un llistat executiu
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aplicable al disseny.

Generatiu
Avaluació

Avantatges
El benchmarking permet:

Etapa
Definició

Generació

Investigació

Conèixer els competidors del producte que s’està dissenyant.
Entendre com se situa el nostre producte en l’entorn competitiu.
Descobrir quins factors diferencials pot presentar el nostre producte.
Conèixer l’estat de l’art en l’entorn del projecte.
Saber quines pautes d’usabilitat es tenen en compte en productes
semblants.
Recollir idees per a resoldre problemes específics.
Es tracta, a més, d’un mètode de baix cost.

Avaluació

Inconvenients
L’anàlisi dels competidors pot conduir a una imitació inconscient. Cal
tenir aquest factor en compte durant el procés de disseny, per a
avaluar si les decisions que es prenen depenen plenament de les
condicions i objectius del projecte o de solucions observades en altres
productes.

Notes
Per a no tenir un simple llistat de funcionalitats, cal anar més enllà de
la catalogació. És important analitzar com els factors analitzats
incideixen en el disseny.
És útil destacar les bones pràctiques analitzades, per a tenir-les en
compte en fases posteriors del procés de disseny.
El benchmarking es pot plantejar com a exercici de grup, de manera
que els participants aportin perspectives diferents sobre els
productes analitzats.
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