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UUNNIITTAA TT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

EEll  ppoorrttaall  ddee  ll’’eemmpplleeaatt    

"La diferència entre un portal de l’empleat ben dissenyat o un amb 
problemes importants són 169 hores de treball perdudes l’any” 

Estudi de Nielsen Norman Group 
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Què és? 

ü Cal diferenciar entre els conceptes d’Intranet i de portal de l’empleat. La Intranet 
és tot l’entorn informatiu organitzat en forma de xarxa propi d’una organització. El 
portal de l’empleat és una secció de la Intranet destinada específicament a ser una 
interfície de gestió, comunicació i serveis per als treballadors. La paraula portal ens 
indica que és el punt d’entrada a una informació integrada. 

ü En certa manera, el client de RH és el treballador. El portal de l’empleat és un servei 
que augmenta el grau de satisfacció dels treballadors en oferir-los canals de 
comunicació, participació i transparència. El portal, a més, reforça el sentiment de 
pertinença, la fidelització del talent i la unificació de cultures en organitzacions amb 
diversos centres de treball.  

ü Un portal de l’empleat també reverteix en beneficis pel conjunt de l’organització. 
Així, permet l’automatització de gestions rutinàries que no suposen un valor afegit 
per a l’organització, amb el consegüent estalvi de temps i recursos. 
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ü A més, el coneixement que es genera dins l’organització no s’administra a títol 
individual, sinó que mitjançant el portal es posa al servei de tota l’organització. Les 
solucions úniques ho són a problemes que es repeteixen periòdicament. 

§ El disseny d’un portal de l’empleat ha de presentar una alta usabilitat, ser 
accessible, intuïtiu i segur en l’acreditació de la identitat de l’usuari.  

§ Cal garantir l’accés al portal d’aquells treballadors que no disposen 
d’ordinador al seu lloc de treball. La solució més habitual és la instal·lació de 
punts d’informació, també anomenats quioscos, a les àrees comunes dels 
centres de treball1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Eines 

El portal de l’empleat és, per definició, una eina diversa amb una gran ductilitat per 
adaptar-se a les necessitats de cada organització i per personalitzar-se segons el sector 
d’empleats a què va adreçada. Podem, però, identificar alguns dels principals usos que en 
fan les organitzacions: 

 

ü Comunicació Interna: El portal permet la translació de missatges de la direcció 
als empleats ja sigui en forma de cartes obertes, notícies d’interès, butlletins periòdics, 
notificacions, calendaris de plans d’acció, etc. També permet la comunicació de baix a 
dalt en forma de participació: propostes de millora, grups de qualitat, enquestes, la 
pregunta del mes, etc. El portal garanteix la fiabilitat de la informació, evitant els 
canals informals, i el seu accés igualitari i universal.  

ü Administració: Permet al treballador resoldre gestions habituals i rutinàries: 
canvi del número de compte corrent, sol·licituds de trasllat, consulta de nòmines, 
justificació de despeses, informació de vacants, gestió de vacances, permisos i 

                                        

1 Imatges dels Quioscos d’Informació de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 
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incapacitat temporal. Aquesta secció presenta un alt interès per a l’empleat i sovint 
pot servir de punta de llança per estendre el coneixement i ús de la resta de 
possibilitats del portal. En els processos de selecció i promoció interna el portal permet 
un accés igualitari i transparent a les ofertes. 

ü Formació: El portal permet identificar necessitats formatives, oferir cursos on-line, 
FAQs (Frequently Asked Questions), és a dir, llistats de les preguntes més freqüents de 
cada sector d’activitat, vincles d’interès ordenats per sector d’activitat, etc. 

ü Xarxes de coneixement: Permeten crear una base de dades del capital 
intel·lectual de l’empresa. Agrupa les aportacions realitzades en la resolució de 
problemes de manera que siguin consultables quan es repeteixi la situació. El procés de 
resolució pot sorgir de manera individual o fruit d’un procés col·lectiu de discussió i 
reflexió. Així, les xarxes de coneixement es poden organitzar de diverses maneres, no 
exclusives: 

§ Fòrums de debat: Són espais privilegiats on compartir experiències i 
coneixements. Els fòrums, a més de recollir converses agrupades 
temàticament, també permeten mantenir ancorades en una posició visible 
aquelles aportacions més valuoses. Així, a diferencia de la conversa, els 
fòrums de debat deixen traça i tenen memòria; sovint el simple fet de posar 
per escrit una idea ja obliga a clarificar-la.  

§ Gestió de processos: S’organitza mitjançant un llistat amb la descripció 
exhaustiva dels principals processos organitzatius, de manera que si, per 
exemple, la persona que realitza habitualment el procés està absent, una 
altra se’n pot fer càrrec sense massa discontinuïtats. També es poden llistar 
documents claus, com manuals, que precisin de consulta constant i puguin 
ser accessibles quan el treballador està fora del lloc de treball. Aquesta àrea 
pot organitzar-se en forma d’ arbre desplegable (seguint el model intuïtiu 
dels directoris d’un ordinador) o bé ser consultables a través d’un motor de 
recerca per paraula clau. 

ü Relacions socials: Taulells d’anuncis dels empleats, borsa d’intercanvis, ofertes de 
lloguers, compra/venda etc. A més d’un servei pel treballador, també reforça la cohesió 
de l’organització i fomenta l’hàbit d’ús del portal.  

ü Reglament intern: La seva explicitació de manera accessible evita al·legacions 
d’ignorància. 

ü Secció sindical: De comú acord amb els delegats sindicals pot establir-se una àrea 
dins el portal on es canalitzi l’activitat sindical.  

ü Protocols d’emergències: Actuacions a seguir en cas d’emergència. Ha de ser 
consultable des de la primera plana del portal i no amagar-se amb massa profunditat 
de vincles. 

ü Llibre d’acollida: Recull les principals informacions de l’organització per als 
nouvinguts: organigrama, serveis, protocols, tràmits, prevenció de riscos, etc. 
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La dada 

Un estudi de la consultora Capgemini i l’IESE mostra que el 67% de les empreses 
espanyoles estan emprenent iniciatives per millorar la gestió del coneixement a les seves 
organitzacions, normalment centrades en l’ús de portals i fòrums de debat. Tanmateix, 
només el 6% dels enquestats està satisfet amb el nivell d’integració actual del coneixement 
en els processos de l’organització. 

L'experiència 

ü Mutual Cyclops, una mútua d'accidents de treball i malalties professionals de la 
Seguretat Social (MATEPSS) d'àmbit nacional amb 75 centres de treball, va detectar 
una demanda dels diferents col·lectius professionals sobre la necessitat de compartir 
informació de la seva àrea d’activitat (per exemple, que un metge de Barcelona pugui 
saber que fa el seu col·lega de Múrcia en una determinada àrea).  

ü També calia establir protocols d’actuació, identificar i estendre les bones 
pràctiques i evitar preguntes repetitives mitjançant la sistematització. 

ü Va optar-se per un sistema de xarxes intel·ligents, un sistema virtual de 
comunicació en xarxa mitjançant fòrums, cercadors i eines de gestió documental. Així 
s’eliminen les dificultats i els costos dels encontres físics. 

ü Els fòrums estan regits per una sèrie de normes de participació: 

§ Els missatges han d'estar argumentats. 

§ Les fonts d'informació han de referenciar-se. 

§ Es pot adjuntar documentació addicional.  

§ Cal evitar les repeticions  

ü A més, són moderats per experts en el coneixement a gestionar que impulsen els 
temes a debatre i realitzen resum periòdics de manera que el resultat dels debats és 
accessible sempre. 

ü La Red Médica dirigida a sanitaris assistencials permet consultar casos clínics, 
vademècums, accedir a un directori d’experts i compta amb un apartat central de 
notícies que incentiva les visites recurrents de l’usuari.  
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