
Membre de:

Serveis

Consultoria, assessorament i auditoria:

     d'Usabilitat i Accessibilitat (u+a) amb el suport
     de les últimes tecnologies

     en la realització de projectes
     utilitzant el Disseny Centrat
     en l'Usuari (DCU)

     de l'Arquitectura de la Informació (AI)

     de projectes d'Integració de Dades

Gestió de projectes de recerca, desenvolupament  i
innovació amb empreses i projectes de finançament
públic nacionals i internacionals.

Realització de tests d’usuaris amb software, personal
i equipament especialitzat.

     EyeTracking propi

Formació ‘in company’ :

     Cursos a mida per a empreses amb possibilitat de
     gaudir del laboratori UsabiliLab.

Serveis
que ofereix

Membre de:Membre de: Amb l’acreditació de:

Griho
Grup de recerca
en interacció persona-
ordinador i integració
de dades

Grup de recerca en interacció
persona-ordinador i integració de dades

EPS - Escola Politècnica Superior
Campus Cappont
C/Jaume II, 69
Aula 3.03
25001 LLeida

Tel. +34 973 70 27 59

www.griho.net
grihoxit@griho.net

Director: Toni Granollers i Saltiveri

Metodologia
DCU pròpia

Mapa de calor amb EyeTracking



ObjectiusObjectius
del Centre

SectorsSectors
als quals
s’adreça

GRIHO és un grup interdisciplinari i interdepartamental
format per 5 doctors en informàtica i 7 tècnics enginyers
informàtics. Té com a objectius la docència, la recerca i el
desenvolupament dins de la disciplina de la Interacció
Persona-Ordinador (IPO) i Integració de Dades.

Les línies d'expertesa del grup són:

Interacció Persona-Ordinador

Usabilitat

Accessibilitat

Disseny Centrat en l'Usuari (DCU)

Arquitectura de la  Informació, Enginyeria del
Coneixement

Paradigmes d'Interacció

Ontologies, Web Semàntica i Integració de Dades

Descobriment de Coneixement en Bases de Dades

Investiguem i apliquem nou coneixement perquè tothom
millori l'experiència en l'ús de la tecnologia. Per nosaltres
la part més important de la tecnologia són les
persones que la utilitzen, independentment de:

les seves habilitats, els seus coneixements
i les seves capacitats

GRIHO proporciona recolzament als responsables de
desenvolupar Sistemes Interactius (SI) localitzats en la
seva àrea d'influència, preferentment Catalunya,
mitjançant  l'aplicació de noves metodologies, tecnologies
i desenvolupaments de SI en:

qualsevol programa d'entorn de sobretaula i
dispositius mòbils

informàtica industrial

              entorn Web

l'anàlisi i certificació de la qualitat del SI

              l'adaptació dels SI a:

                   diferents plataformes
     contexts d'ús
     diferents perfils d'usuaris.

Els serveis de GRIHO es dirigeixen a qualsevol tipus
de sector: Tecnologies de la Informació i Comunicació,
Industrial, Alimentari, ...

Exemples d’empreses amb les que hem col·laborat:

Griho

Institut Cartogràfic de Catalalunya (ICC)

Millora de la usabilitat del geoportal del centre de suport

de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya

(IDEC)

Grup Segre

Disseny, implementació i implantació del nou sistema

d’informació on-line Segre.com

Accés - Institut Municipal d’Informàtica de Lleida

Estudi d’usabilitat i accessibilitat realitzat a diferents

llocs webs de la Paeria

Avaluació d’usabilitat i accessibilitat dels Punts

d’Informació CiutadanaMembres del  Grup GRIHO Quina ut i l i tzar ies?




