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Dr. Dimitrios
expert en tecnologies de la informació
Ent revisto
Des del passat 5 de febr r s'esta i mpa rti nta le·
el pnmer
master amb integ ració de~ blnomi tecnologia de la i nformació
i turisme. Per la nece'ssítat cj'aportar una visió el més amplia
posslbl,e, i mé 'en int en compte: ,. am bit en el qua I es mou
el master, s'ha comptat amb la particl pació de I Dr. Oi mitdo
8uhalis, membre del IFln i important lmpulsof de I'aplica ió
de les Tecnologies de la Informació (TI) en eI sector tu rísti .•
des de la ve sant formativa,en el mtlrc d'uoa instituc:i6
pionera en aquest sentít. la Universitat de Surrey. La seva
presenci a al CEn va suposar, a més, una bona opor
tunitat per opsar qui nes són les impressions que es
viuen fora de 1 nostres frontcr12s pef part d'una de
les persones que més esta n aporta nt en el sentit
de demostrar els importants avantatges comp tí
tíus que suposen l'aplicac:ió de les TI en I'empresa
turística. El resultat de I'entrevista realitzada p I
propís alumnes del master són els que es m05tren
a conti nuació:
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bac "Aqu to é la qü ' ·ó. Tal
CJugmentGnt /es possibi/ila, es
marginaran mes?
esta onont mol de pressa r causo
cament;oró afer formac"óo distan
Be, aquest pregunto é uno mico
de le TI que 1on permes que a
diftcíl de respond{(~. Fixem-rros en
cia, i mollu 9 nI apr ndró Q di tón
in omwció fl eixi el'un Iloc a un
Igun xempf
om rindio. L'indio
cia, p~ró p rqu& aquesta ma era de
(I!tre de manero constallt, I erl
formar sigui Vhl" s' an d ~rl'(
estO" in vertínt en la illdústrio tec
aques! ento fl en el quolla informanológica, formont [),ol' enginy
n comp moit fa e 01'5 de can rol
i (ir u/e ~f)n d re (1 hem d'estor
programad rs, peró el qu passo e
per toJ de poder estar segurs que la
a "aguaje i adoptor-nos i canvia(
q le aquest p ogmmadors se'n '1 no
gen! que participa s'
for~on i
Q/l efe presso eam si ui necessari,
a/(r(:5 C5/OtS wm '1 EE.UU i por Il
esto seguint correctament lo forma
D'aqui no fe, '1 ('Iienl po .(}rO
ció, Pero no cree que lo formoció "
els ser;s recurSos a ereer5, Llavor5,
en contacte amb f'empresa i dira:
dl;StÓ/I 'o sigui Ui'la liD tjtut{Jo sinó
podem air que la teenologia es,
"Nec 5 ilo oixo, oixo o aixó i oíxó " ¡
PO! neia/m nt, un r;porl ') -r [) tot
que mé aviot conviuro pl"gado amo
lomé aquel": orgoni o('ions qUI;
,ro presencial; tores dues sera! com
aqueJls que /a desenvolú'pín d'una
puguin eobm aquel/es necfss;tats
molJrrera ossenyada I estrotegico, pero
plemenMri S, Ara .(JI oro, lu gent
ú 'uno moti ro rápida i efiml) e on
si desprt deixerl (Ju -ls b neficis
vo a lo universitat, per que.? Perque
les que en (reguin bene rc/s, H m
'expert Ji doni eonexem n , I/ovor.
se'ls escapínoajxó es una altra cosa.
I 'aprendre a adaptar e/ nostre tre
Cree que ,en un fu Uf, lIuny d I S
no n
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bo ,1) I TI que en permetin
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nar-li que et doni J
ix m nt '
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rres: les persones que sápiguen od p'únic que s'hal ra dI: fer és identi 
Quins han cstat els millar models
tú
" les q [le (1, Flavors la d''lisió
ear on esta el correixemeJlt i anar-Io
d'implantadó de les TI en
s'increm err tara, eró /lO pos com fins
() bu cor (i PO!] r per IIJ perque n
turisme?
oro, i lo 9 ni que i{)novi, {a ge ,1 que
re Mot no n e sifes tota I'estruc
.- dificil p I gran núm ro d' mpr 
film (l'ed'fici ,'es rouJe , erc.) j 'xi
tiflgIJ' una vi 'ó graba/ ero lo que en
se qlle existeixen, eró per a mi
(10m pog()rir p 1 'oneix ment,
tregtJ profit.
ón' q[l{' cree, estmtegies conr. n u e' d I . e ne
Amb l'aplrcad6 de I TI, cr i'u
En el ca·s que la tecnolog¡a con
s'tat i que com ;nen tec. i Ut vii
quereixi definitivam nt Is nego
que sera possible transformar les
tine amó {es on-rne. Uno (,'e/les es
(is, com afectara ai.l<o al "con
organitladons verticals en orga
Marriott. om; a(¡u lo cadena hote·
tacte huma" que té BOl: sobrdot
nit:t<'J ions oF't ontals?
lera rro té uno pagirw 90" compli
Cree que estem al .c,nt mes oviat
n el
tor deis serveis?
cado, pero va directament a satisfer
cap o org(Jn 't (lelor virtr,J{)/ I /
A part de qt ela teeno/ag'o no IlO de
I ti e ~i 1M del cHen ts,
quals ('Oda cu es derJ'carú al que
conqu r/r r, ja qrJ'
a(J / nostr
millar sop {¡ f essenr e p ioll lO t:~
servei per realitzar olió que rrosa/tres
Podeu donar algun con~ell als
olló,lIavor ' obliron contactes
VD/em, el problema que hi ha en
estudiants de Turí m ?
D IJ 1 ( oment
qu la gent Ó'
amb altres coUalJoradors que seran
SI, es ciar. Que surti ¡ e.xperim {¡ti"
masso ocupado fent altres roses com
tambe especiafiss Jl
(J
mp,
que aprenauin ¡ que investig Jin, tot
per donor un Don selVej i con ix rI
í plegats flaurem creal una or anit
inrlOvont ¡po '(-i nt tOI e que han
zaeió que sera cap ~ d'optimirzar /0
rte e ita o refereneies del cren t.
opres
anre,;orm tli per (h; -fl'.'Olu
Un dio va;g onar o un oi J; ';I()ig
r ndibili t (l (J cadena de va/or i
par
una
v':s¡'ó cr(t 'eo, formar-se ('on
d'r el m u nom i fin que no em
fer més notariesles diferendodons
ti¡¡uodament
per odoflar- e del que
van dfrquma habltodó ero lo meva,
en r orgenit o ion, Le. mpreses
possa
al
nos
re
'10ft ntcopíanl i
'oig rep ir-lo Ir
op de pr'
e taran jugant el seu poper n
míIJorant
el
que
tenen e/s altres. El
oquest "in foep a '''o que les TillO"
[} r srJltor que I'hab' ació no estova
prncipol és que es moguin rfJpid,
preparada). El que ha de fer la
no
creo, ontle. 'o runets i lese tm
perque, com diUJ1 aAm '';('0 "w 'rf>
logio ~ r oldre el pro' {em S sist 
nets per com /licar-se ¡ formar or90
on Fire" (estem eremant-rros) i tell;'
maties ' fer que (es persones s'en ar
¡útzacio"s l1mb o/tres empr.
fi i
pre: nt u J problema no són les
reguin de les persotl es, Aixó é -{ q!J1;
rot n {unció de I tipu d proriucte Jo
teenolo!Jies que /'unic qu ron '
Oflom> ,[ "i-terh, hi-toueh": Mr.
quaf coso por ora so IJcion profiro
aeeelerar
les coses, s;nó les relacions
- sol mercat, Aixó s I que p SorO
Buha'is . Ira a un otel ue ja hrwio
amo
el
eli
rlts, omb le persones.
visitar auarlS I quofl d,;!i el ~n) nom
'si 1.1.5 hi fixeu, aquestes or anitzfJ
cions; més que horitzontal o v .rli
a lo r repeió. ef 1'10'; es eapa~ de
on tes tar-I/ rap 'dam nt: "Benvíngur
01 ·On diogonals, tot busca I rJinfJ
micament i pemtanent els fnillofs
d ¡'jau Mr. Bul ars, voldril el moteix
rol.!oboro o p'r o {'()do momento
coc toil que vD prendr- JiU! im cop,"~
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