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La Seu Vella comptarà amb
tecnologia d'última generació
per a la millora de la gestió
i funcionament del Consorci
El Grup tecnològic ICG, a través de la seva Fundació, reforça el seu
compromís amb el patrimoni i la cultura de la ciutat de Lleida renovant
l'acord de patrocini i cooperació tecnològica amb el Consorci del Turó
de la Seu Vella de Lleida

L

'acord ha estat signat per l'alcalde
de Lleida i president del Consorci,
Miquel Pueyo, el president de
la Fundació ICG, Antoni Siurana,
el delegat del govern de la Generalitat,
Bernat Solé, el president del Grup ICG,
Andreu Pi, i el director del consorci, Joan
Baigol. A acte també ha assistit la directora
general Financera del Grup ICG, Meritxell
Pi, i el regidor de Cultura i Ciutat, Jaume
Rutllant.
Amb la renovació del conveni es modernitzen els sistemes informàtics per a la
gestió i funcionament del conjunt monumental, amb les noves solucions globals
HIOPOS, desenvolupades amb tecnologia
d’última generació pel Grup ICG, que
substituiran les que hi havia actualment.
Així mateix, es continuarà promocionant
el potencial interès turístic, cultural i patrimonial que representa el Turó de la Seu
Vella. El conmveni se signa per una durada
de 4 anys renovables amb 4 més.

El conveni contempla la implantació de
les solucions HIOPOS de Punt de Venda,
unes solucions allotjades al cloud, de fàcil
ús, instal·lació i posada en marxa que
ajuden a gestionar d'una manera molt
més eficient, fàcil i intuïtiva. Amb els
Punts de Venda HIOPOS es gestionaran la
venda d'entrades en les quals s'imprimirà
un codi QR que els visitants llegiran per
accedir a una plataforma on podran seguir
de forma virtual la visita a tot el complex
monumental.
En el mateix sentit, s’implanta l’aplicació
HIOFFICE, una aplicació web que agilitza
tasques i millora els processos interns

Es modernitzen els sistemes
informàtics per a la gestió
i funcionament del conjunt
monumental amb les solucions
globals HIOPOS, HIOFFICE i
HIOPOS ANALYTICS.

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Lleida, Jaume Rutllant, el delegat del Govern de la Generalitat, Bernat Solé, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo,
el president del Grup ICG, Andreu Pi, la directora general Financera i Acció Corporativa del Grup ICG, Meritxell Pi, el president de la Fundació ICG,
Antoni Siurana, i el director del Consorci de la Seu Vella, Joan Baigol,

-gestió d’agendes, torns de personal,
programació de visites... A més, actualitza
de forma centralitzada productes, preus,
ofertes i controla l’estoc dels articles,
entre altres funcionalitats. Una altra de les
aplicacions que s’incorporen és HIOPOS
ANALYTICS, el Business Intelligence que
permet consultar informació de gestió
a l’instant i des de qualsevol lloc i dispositiu. Facilita analitzar l’entrada de visitants
o assistents als actes, fer comparatives de
dades actuals amb les de periodes anteriors, registrar la procedència, analitzar
compres i moviments d’estoc... Es tracta
d’una eina potent que permet, a través de
la definició d’indicadors, analitzar tendències i fixar línies d’actuació amb una base
d’informació estadística.

Joan Baigol en el moment d'explicar
el funcionament de HIOPOS i HIOPOS
ANALYTICS

