
6. Reestructuració de l'arquitectura d'informació a la
intranet de "la Caixa". El card sorting per entendre els
models mentals dels usuaris.
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Ariel Guersenzvaig

clarostudio@clarostudio.comLa consultora Claro Studio col·labora amb "la Caixa" des de 2002. En aquesta

        presentació els consultors involucrats comentaran la reestructuració del web de

        RRHH de la Intranet de "la Caixa". Es posarà especial èmfasi en l'experiència amb

        el card sorting i la seva utilitat per obtenir classificacions adequades al punt de vista

        de l'usuari.
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