
 

         13 d’abril de 2018 

TRANSFORMACIÓ DIGITAL SÍ, PERÒ EN CONDICIONS! 

Ja fa un temps vam publicar una circular sobre la transformació manifestant la nostra 

preocupació amb el fet de que, com sempre, les grans idees de l’entitat recauen contínuament 

sobre els mateixos: els empleats, i en aquest cas, sobretot a xarxa.  

I ara hi tornem: 

Seguiments, pressió, objectius de transformació, però, com pretenen que ens TRANSFORMEM, 

i encara pitjor TRANSFORMEM ALS CLIENTS, sinó disposem de les eines ni els recursos adequats? 

Com és possible que ens penalitzin i se’ns valori per allò que no funciona correctament? Que 

algú ens ho expliqui perquè no s’entén.  

PLATAFORMES: Continuen havent-hi massa problemes: Desconnexions, es pengen sovint, ara 

funcionen, ara no. Tot i que sembla que hi ha hagut una millora en alguns processos, no és el 

què hauria de ser si volem destacar-nos com a entitat puntera tecnològicament parlant.  

La d’assegurances ha estat una setmana sense funcionar, i als gestors d’assegurances, se’ls 

tindrà en compte en els seus objectius de planificacions, visites i reports, aquesta setmana que 

no han pogut pressupostar res? Per mencionar un exemple? 

TABLETS: es van posar en marxa d’avui per demà, de manera potser precipitada, però això sí, 

amb uns seguiments i una pressió perquè els gestors les utilitzin, incloent penalització al 

VALORA. Sembla que també ha anat millorant, i almenys s’han eliminat els seguiments, però 

calia que duressin tant de temps, quan s’era conscient de que fallaven?  

CRM/AGENDA COMERCIAL: Molts dies no funciona, no es pot reportar i/o planificar. Quan 

funciona, és un sistema lent i enlloc de ser l’ajuda que hauria de ser, encara dificulta més la 

nostra tasca comercial. Però això sí, si no reportes, havent planificat amb temps suficient, et 

penalitza. De nou: com pot ser?  

OPERATIVA DE CAIXA: A caixa, s’ha de desviar tota l’operativa o bé via caixer, o via BS Online, o 

es penalitza a l’oficina, però moltes oficines, tot i el nombre de clients que tenen i l’operativa 

diària de caixa, amb prou feines en tenen un de caixer, i sort tenen si una setmana no han de 

passar cap incidència. Quan no falla el lector de llibretes i no es poden actualitzar, són caixers 

que no ingressen online. Molts encara van amb sobre, i si el client necessita que l’ingrés sigui 

immediat, doncs ho sentim molt, no tenim l’opció en aquest caixer. Els nostres caixers no 

ingressen xecs, no en tenim que proporcionin canvi de monedes i així un llarg etcètera.  

Tecnològicament estem tenint i patint molts de problemes, i el banc, ens consta, n’és conscient. 

Llavors, si això és així, perquè es penalitza, repetim, a qui no TRANSFORMA segons el què s’ha 

previst, quan no és possible? 



I a tot això, no perdem de vista els seguiments que s’estan fent a les oficines i individualment 

pel compliment dels objectius de TRANSFORMACIÓ.  

Des de QGBS entenem que aquesta situació genera una angoixa i desgast innecessaris, en gran 

mesura evitables amb una millor planificació i més coherència per part de l’empresa.   

Estem molt d’acord en que el món va cap aquí, i el nostre sector més, i evidentment hi hem de 

ser, però hem de poder comptar amb els recursos adequats i necessaris. 

Des de QGBS sol·licitem a l’empresa que es prenguin mesures correctores el més urgentment 

possible. Ens hem fet grans, sí, i la transformació requereix una gran inversió, però precisament 

per això hem de poder treballar amb les eines que s’adeqüen al nivell que se’ns exigeix i que 

necessitem.  

 

COMPROMESOS AMB TU! 

 

www.cuadrosgrupobancosabadell.es 


