Serveis

iCOAATT, l’app que facilita el
dia a dia col·legial
iCOAATT és la nova aplicació del Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona.
Posa a l’abast del col·legiat tot un seguit d’informació necessària per l’activitat professional i aporta, de manera especial, la centralització de moltes gestions en un sol espai:

Jaume Cabré.

el telèfon mòbil. En uns temps on tot va ràpid, alleugerir
les gestions i tenir-les totes a l’abast en un sol clic, és molt
important. Sobre aquesta nova APP del Col·legi en parlem
amb el Jaume Cabré, responsable dels Sistemes d’Informació del COAATT.

Responsable dels Sistemes d’Informació del COAATT

Per què us decidiu posar en marxa
aquesta nova APP?
Vam pensar que era necessari donar
més difusió als continguts que tenim actualment al COAATT. Fins ara donàvem
a conèixer aquesta informació a través
de la pàgina web, per correu electrònic
i a través de les xarxes socials. Com ja
havíem detectat que els col·legiats reben inputs des de diferents fonts i una
d’elles és el telèfon mòbil, vam aprofitar
per posar en funcionament aquesta APP
que conté dues calculadores i permet
donar difusió directe amb notificacions
diverses.
Què ofereix iCOAATT al col·legiat?
Per un costat, la calculadora dels
drets d’intervenció professional que són
els càlculs de visats, i una segona calculadora que es diu PR/PEM. A més, els
col·legiats poden consultar les noticies
que tenen també al lloc web i tenen a
la seva disposició l’agenda col·legial.

Llavors hi ha l’apartat de notificacions
que es reben via whatsapp i, per últim,
els telèfons de contacte i e-mail de cada
departament. L’aplicació és només per
a col·legiats.
Està tenint bona resposta fins ara,
a nivell descàrregues?
Es va posar en funcionament a meitats del mes de juny i portem més de 60
descàrregues, de manera que és una
bona xifra. A data d’avui només ho tenim per sistema operatiu Android i en
breu sortirà la versió en Iphone.
Està previst posar a l’abast del col·
legiat altres tipus d’aplicacions?
Hem iniciat un nou projecte, que
també serà una APP molt interessant,
que ens permetrà dotar a l’usuari d’un
seguit d’eines per gestionar les obres.
Portarà una feina de mig any i, per
dir-ho d’una forma entenedora, serà
una mena de Dropbox col·legial on el
tècnic podrà crear una carpeta on po-
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drà emmagatzemar tota la informació
d’una obra que iniciï i, per exemple,
descarregar-s’hi les fotos que faci però
ja readaptades a uns mida i qualitat
concreta. A més a la nova aplicació hi
tindran diversos llibres electrònics de
consulta com el llibre d’incidències, el
d’ordres i el registre de visites online.
I, per acabar, l’APP els ajudarà amb
la confecció d’un projecte perquè actualment, munten els seus projectes amb
diferents eines, utilitzen l’Autocad per
a fer els plànols, un editor de text per a
redactar les memòries i fan els amidaments amb eines tipus Presto TCQ. Amb
tot això acaben generant un PDF amb
el programa Adobe Acrobat o altres
editors. Doncs nosaltres els posarem
al seu abast una aplicació on tindran
un editor de la Memòria online per annexar-hi tota la documentació que vulguin. Un cop ho tinguin tot, l’aplicació
online els generarà el corresponent PDF
del projecte.

