Managementul Intercultural
Volumul XVI, Nr. 2 (31), 2014

Anamaria ŞICLOVAN
Universitatea AL.I. Cuza din Iaşi

AN EVALUATION OF THE
QUALITY OF THE UMS
APPLICATION
IN THE UNIVERSITY OF BACĂU

Case
Studies

Keywords
Quality
Interaction
Soft

JEL Classification
C02, D20, D11

Abstract

Majoritatea studenţilor şi a personalului administrativ din Universitatea “Vasile
Alecsandri din Bacău” utilizează aplicaţia UMS pentru gestionarea situaţiei şcolare. Este
aplicaţia software special creată şi adresată managementului universitar. În acest studiu se
analizează calitatea aplicaţiei UMS prin aplicarea unui chestionar şi analiza factorilor care
conduc la o funcţionare eficientă a softului. Asftel prin analiza factorilor şi a subfactorilor
care intervin în interacţiunea dintre utilizator şi aplicaţie vom puteam analiza calitatea
aplicaţiei. Concluzia temei de cercetare se va concretiza, după modelarea statistică a
rezultatelor chestionarului, prin prezentarea unei metode de îmbunătăţire a aplicaţiei.
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1.Introducere
Odată cu dezvoltarea tehnologiilor
informaţionale, conceptul de calitate, de analiză a
calităţii şi de îmbunătăţire a calităţii a devenit o arie
puternic dezbătută în cercetare. În prezent
aplicaţiile software predomină în toate domeniile:
de afaceri, de învătământ şi mai ales în cele cu
carater informaţional. Multe organizaţii sunt
nevoite să renunţe la aplicaţiile tradiţionale în
favoarea aplicaţiilor moderne, să adopte aplicaţii
economice actuale care respectă standardele de
calitate şi care fac faţă evoluţiei şi competitivităţii
(Liu, Kwon & Kang, 2007). Dezvoltarea
tehnologiei şi creşterea necesităţii ei a făcut ca
unele companii să nu poată supravieţui fără
portaluri. Firmele cu profil de afaceri depind în
mod direct de promovare prin intermediul siteurilor. Standardele de calitate sunt respectate doar
atunci când se cunosc şi sunt corect analizaţi
factorii calităţii. Însă determinarea factorilor care
conduc spre calitate este o precedură extrem de
complexă şi de critică (Ahmed et al, 2012).
Creşterea numărului de tranzacţii digitale,
introducerea în companii a comerţului electronic
special creat pentru afacerile globale, a condus în
mod accelerat la furnizarea accelerantă a serviciilor
electronice. Aceste servicii electronice nu sunt
altceva decât aplicaţii software complete din
punctul de vedere al calităţii şi special create pentru
serviciile pe Internet (Alambro & Asin, 2009). În
cadrul universităţilor, site-urile universitare reflectă
imaginea profesională a instituţiei. Calitatea unui
site universitar oferă o imagine asupra instituţiei şi
reprezintă un punct de colectare a candidaţilor
pentru universitate.
Acest studiu enumeră
carateristicile de calitate ale aplicaţiei UMS
utilizată ca portal la Universitatea Vasile
Alecsandri din Bacău, de către studenţi şi
personalul administrativ. Prin intermediul unui
chestionar aplicat sub forma unui interviu sunt
evidenţiate carateristicile
care influenţează
interacţiunea şi gradul în care o influenţează.
University Management System (UMS) este
produsul software integrat capabil să răspundă
celor mai exigente cerinţe, oferind o imagine de
ansamblu managementului universitar. Ca software
specializat pentru management universitar care
permite gestiunea eficientă a şcolarităţii – a ciclului
de viaţă al unui student din momentul în care aplică
pentru a fi admis la universitate, până la finalizarea
studiilor şi parcursul său ca absolvent. Soluţia
oferă în timp real informaţii de analiză şi
sinteză necesare în procesul decizional. UMS este
capabil să integreze atât aspecte legate de
organizarea academico-didactică, stat de funcţii, cât
şi instrumente dedicate managementul proceselor şi
documentelor, sau sistemului de învâţământ la
distanţă – eLearning. Implementarea sistemelor
este realizată de către echipa Red Point, în urma
unei analize detaliate atât din punct de vedere a
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obiectivelor cât şi a proceselor organizaţiei. Odată
cu
implementarea
sistemului, instruirea
utilizatorilor cheie
va
fi
însoţită
de
furnizarea manualelor
de
utilizare şi
a documentaţiei
tehnice.
După
etapa
de
implementare
echipa
tehnică
va asigura
atât mentenanţa
sistemului,
cât
şi asistenţa
postvânzare.
2. Literature review
Analiza aspectelor legate de calitate oferă multiple
avantaje, acestea fiind evidenţiate în multitudinea
lucrărilor din domeniul de specialitate. Numeroşi
autori ca Hung & McQueen (2004), Chen, Tang &
Cheng
(2005), Alambro & El-Seikh (2009),
Bolchini et al. (2008), Bezes (2009), Chang & Li
(2010), Karim (2011), Ahmed (2012), Al-Safadi
(2013), au analizat evaluarea calităţii pe site-uri
comerciale. Alţi autori din cercetare au analizat şi
alte aplicaţii software atunci când au evaluat
calitatea: Wahid (2008), Papadomichelaki &
Mentzas (2009) s-au dedicat site-urilor electronice
guvernamentale, Vultur & Marincas (2007),
Papadopouloss & Xenos (2008) şi-au înclinat
atenţia asupra site-urilor universitare, Khawaja &
Bokhari (2010), Meiappane, Chithra, Venkataesan
(2013) au analizat site-urile cu profil bancar,
Leonidio et al (2011) au analizat site-urile
librăriilor online, Sardjono (2013) s-a dedicat siteurilor companiilor aeriene, Alhelalat et al. (2008) a
analizat site-urile cu profil hotelier. Potrivit
cercetărilor analizate din domeniul evaluării
calităţii, putem observa că metoda cea mai des
utilizată de colectare a datelor pentru interpretarea
şi evaluarea calităţii este chestionarul. Chestionarul
este întâlnit în cercetarea autorilor ca: Punter &
Giuseppe, Barnes & Vidgen (2000), Khawaja &
Bokhari (2010), Kipkech, Leonidio, Montezano &
Carvalho (2011), Nikov, Zaim & Oztekin (2006),
Zaied (2012). ). Însă, conform articolelor din
domeniu observăm că indiferent de metoda de
colectare a datelor, etapa cea mai importantă în
evaluarea calităţii o reprezintă modelul aplicat în
cercetare. În litaretura de specialitate putem
observa următoarele modele folosite de către
titulari ai domeniului:
 Barnes & Vidgen (2000) - Scopul acestui
articol este de a genera un instrument de
măsurare a calităţii web, instrument numit
WebQual.
 Chen, Tang & Cheng (2005) - Acest
articol are ca scop principal dezvoltarea
unui sistem index de evaluare cantitativă a
calităţii pentru site-urile B2C, index care
nu se concentrează pe veniturile site-ului,
dar se contrează pe evaluarea sintetică a
calităţii. Se doreşte ca acest indice să
îmbunătăţească nivelul de calitate şi să
sprijine managerii în a lua decizii bune în
funcţionarea site-ului.
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Djajadikerta & Trireksani (2006) Metodologia constă în dezvoltarea unui
instrument prin atribuirea răspunsurilor
pentru 23 de itemi. Cei 23 de itemi pot fi
folosiţi ca o bază în proiectarea şi
dezvoltarea unui site mai eficient pentru o
universitate.
Elangovan (2013) - Metodologia folosită
se bazează pe instrumentul WebQual-4,
dezvoltat pentru scopul articolului.
ELdesouky, Arafat & Ramzey (2008) Scopul aplicaţiei este de a introduce paşii
care trebuiesc urmaţi în aplicarea metodei
WEB-QEM. Acestă metodă analizează
calitatea pentru site-urile universitare prin
analiza caracteristicilor şi atributelor din
acest domeniu. Se realizează un studiu de
caz în care sunt analizate 70 de atribute de
calitate, după care sunt grupate în funcţie
de opinia generală a vizitatorului.
Elkhani, Soltani & Bakri (2013) Rezultatele sunt eficiente deoarece apar în
urma compunerii a trei modele prin
criteriul
E-SERVQUAL
şi
ajută
semnificativ
în
luarea
decizilor
dezvoltatorilor de site-uri web pentru
companiile aeriene. Scopul este atins şi
anume
companiile
aeriene,
încât
companiile aeriene îşi păstrează clienţii.
Olsina Santos- Realizarea unui model care
să analizează tema evaluării calităţii,
model numit QEM. După prezentarea
etapelor modelului se realizează un studiu
de caz. Acesta analizează site-urile a patru
muzee importante: Prado, Louvre,
Metropolitan, Muzeul Galeriilor de Artă.
Nikov, Zaim & Oztekin (2006) - SEM este
un model derivat din SERVQUAL. Prin
modelul de ecuaţie structurată s-a
demonstrat că dacă se realizează o
îmbunătăţire a măsurătorilor subiective se
îmbunătăţeşte gradul de utilizare. Cel mai
important element care influenţează gradul
de utilizare este includerea butoanelor de
control în sistemul de servicii web. În
paralel cel mai puţin utilizat atribut în
acest caz o reprezintă folosirea
elementelor de navigaţie.
Papadomichelaki & Mentzas (2009) - Cu
ajutorul instrumentului e-GovQual patru
factori au fost aleşi ca fiind cei mai
importanţi: fiabilitate, eficienţă, suportul
informaţional al cetăţenilor şi încredere.
Pentru practicieni 25 de factori grupaţi în
patru dimeniuni conduc la diagnosticul
propus.
Parasuraman & Zeithaml (2005) Metodologia constă în aplicarea celor
două modele: E-S-Qual şi E-RecS-Qual.
Primul instrument măsoară 22 de elemete

grupate în patru dimensiuni: eficienţă,
realizare, disponibilitatea sistemului şi
confidenţialitate. Cel de-al doilea conţine
11 elemente grupate în trei dimeniuni:
capacitate de reacţie, capacitate de
compensare şi contact.
 Schubert & Dettling (2002) - Aplicarea
instrumentului de măsurare a calităţii
EWAM. Acest instrument a realizat
analiza a 8 site-uri dintre care 4
comerciale şi 4 bancare. Modelul este
testat empiric prin folosirea unui
chestionar. Se pleacă de la o ipoteză.
Rezultatele sunt verificate prin regresia de
analiză. Rezultatele mai apoi confirmă sau
nu ipoteza.
Aşa după cum observăm din rezultatele literaturii
de specialitate, tendinţa de dezvoltare a unui
instrument nou de măsurare a atributelor de calitate
a avut gradul cel mai ridicat. Idee cercetătorilor a
fost aceea, că prin propria viziune şi cu ajutorul
unui instrument nou vor putea găsi metoda de
măsurare cea mai perfectibilă. Astfel, intenţia
nostră a fost similară, de a propune un nou model
care să analizeze gradul în care influenţează factorii
calităţii -interacţiunea.
1. Dezvoltarea modelului InteracţiuneUMS
Intenţia nostră este de a dezvolta un model care să
analizeze cum factorii regăsiţi în portalul UMS
influentează interacţiunea cu portalul. Factorii pe
care noi vrem să îi analizăm sunt cei prezenţi în
standarul ISO 9126: funcţionalitate, utilizabilitate,
eficienţă, mentenanţă, fiabilitate, portabilitate.
Procesul de analiză a acestui model urmăreşte
următoarele etape:
Alegerea aplicaţiei economice, prin
parcurgerea analizei de verificare dacă
acea aplicaţie este economică sau nu;
Înşiruirea factorilor prezenţi în aplicaţia
economică aleasă, şi prezentarea lor din
perspectiva interacţiunii, adică dacă
influenţează sau nu interacţiune;
Aplicarea chestionarului pentru a obţine
valorile
fiecarei
caracteristici/subcaracteristici,
valori
oferite de utilizator
Aplicarea formulei matematice;
Datele obţinute prin chestionar o să determine
adunarea unui anumit punctaj pentru gradul de
interacţiune al fiecărui factor în parte. Astfel,
întrebările din chestionar o să fie întrebări deschise
cu 5 variante de răspuns pentru a se îndepărta
subiectivismul modelului, la fel ca în evaluarea cu
scala Likert. Valorile atribuite pentru fiecare
răspuns a fiecărei întrebări sunt punctate astfel:
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OPŢIUNE DE RĂSPUNS

VALOARE
ATRIBUITĂ

PUTERNIC DE ACORD
1
DE ACORD
0,75
NEUTRU
0,50
DEZACORD
0,25
PUTERNIC DEZACORD
0
MODELUL REPREZINTĂ APLICAREA
URMĂTOARELOR FORMULE:
1. Pentru fiecare factor pentru a calcula
gradul de influenţa a acestuia cu
interacţiunea vom aplica:
∑ ( × )
=
Unde:




Gradul total
interacţiunea
va
fi

este numărul de subcaracteristici
pentru acel atribut;
reprezintă valoarea atribuită de
noi în graficele unde am alocat un
anumit punctaj pentru gradul de
influenţă dintre fiecare subatribut şi
interacţiune;
reprezintă valoarea atribuită
pentru
fiecare
răspuns
din
chestionar;
de influenţă a factorilor adus în
de ansamblu cu aplicaţia economică
dat
de
relaţia:
=

Rezultatele vor fi interpretate după cum urmează
GRADUL
DE
VALOARE
INTERACŢIUNE
ATRIBUITĂ
EXCELENT
[250-300]
BUN
[200-250]
ACCEPTABIL
[150-200]
SLAB
[100-150]
APROAPE ABSENT
[50-100]

2. Legătura dintre interacţiune şi factorii
calităţii
Pentru a oferii originalitate modelului am alocat
fiecărui factor al calităţii o valoare, aşa cum am
crezut noi că este influenţaţă interacţiunea de acest
factor şi subfactor. Această valoare reprezintă
gradul în care fiecare factor al calităţii influenţează
interacţiunea. Pentru o valoare mai mare putem
afirma că acel factor susţine într-o măsură mai
mare interacţiunea, pentru o valoare mai mică, că
acel factor susţine mai puţin interacţiunea.
SUBFACTOR
VALOARE
INTERACŢI
UNE
FUNCŢIONALITATE
Gestionarea aplicaţiei
4,5
Personalizare
3,3
Recuperarea nivelului de 3
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personalizare
Securitate
2,4
Confidenţialitate
2
Productivitate
2,3
Precizie
2,5
UTILIZABILITATE
Organizarea aplicaţiei
2,8
Adaptabilitate
4
Disponibilitate
3,4
Plăcere în lucru
2,6
Antrenament în lucru
2,2
Inteligibilitate
5
EFICIENŢĂ
Eficacitate
4,2
Utilizări frecvente
4
Auto-eficienţă
3,4
Timp de răspuns
5
Compatibilitate
3,4
MENTENANŢĂ
Frecvenţă în utilizare
3,5
Suport în management
3,0
Testabilitate
2,0
Sustituibilitate
1,5
FIABILITATE
Performanţă
2
Încredere
3,5
Interoperabilitate
4,5
PORTABILITATE
Instabilitate
6,5
Adaptabilitate
3,5
Co-existenţă
3,5
Înlocuire
6,5
Factorii generali ca mentenanţa şi
fiabilitatea interacţionează mai puţin cu utilizatorul
aleator. Cu aceşti factori intercaţionează
administratorul sistemului atunci când desfăşoară
sarcinile de întreţinere a sistemului şi a tuturor
aplicaţiilor legate de sistem.
În acordarea
punctajelor pentru a defini gradul de interacţiune
am procedat astfel: pentru factorii generali ca
utilizabilitate, funcţionabilitate, eficienţă şi
portabilitate am alocat în total un număr de 80 de
puncte , adică 20 de puncte pentru fiecare, pentru
factorii generali: mentenaţă şi fiabilitate am alocat
câte 10 puncte pentru fiecare. Suma totală a
punctelor pentru cei 6 factori a fost de 100 de
puncte.
3. Colectarea datelor
În aplicarea instrumentului propus de noi
am avut nevoie de date pe care să le interpretăm.
Astfel am realizat un chestionar şi am cerut prin
acesta răspunsul a 25 de studenţi, utilizatori de
portal UMS, din domenii diferite. Au fost selectaţi
10 studenţi de la Facultatea de Inginerie, 5 studenţi
de la Facultatea de Ştiinţe, 5 din cadrul Facultăţii
de Litere şi 5 din cadrul Facultăţii de Ştiinţe
Economice. Pentru a răspunde chestinarului aceştia
au fost grupaţi întru-un laborator unde li se dat
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listat chestionatul şi li s-a explicat ce reprezintă
fiecare factor, urmând ca ei să aprecieze dacă acel
factor influenţează sau nu interacţiunea. Cinci
chestionare au fost aplicate pe personalul
administrativ, respectiv pe secretarele celor cinci
facultăţi din cadrul Universităţii. Astfel, s-a obţinut
un număr de 30 de răspunsuri valide, adică rata de
răspuns a fost de 100%. Aplicarea chestionarului şi
obţinerea rezultatelor s-a desfăşurat în perioada
zilei de 12 iunie 2014. Răspunsurile pentru fiecare
întrebare din chestionar au avut cinci variante de
răspuns, de la puternic de acord la puternic
dezacord. Valoarea răspunsului bifat a fost cea
corespunzătoare modelului propus, adică pentru un
răspuns perfect de acord s-a obţinut 1punct; pentru
răspunsul de acord s-a obţinut 0,75 puncte; pentru
neutru – 0,50 puncte; pentru dezacord – 0,25
puncte şi pentru puternic dezacord – 0 puncte.
Profilul demografic al respondenţilor la chestionar
a indicat faptul că aceştia sunt familiarizaţi cu
utiliarea aplicaţiei UMS, cu interfaţa portalului şi
chiar cu operaţiile din aplicaţie. Vărstele studenţilor
care au răspuns au fost cuprinse între 19-35 de ani
şi vărstele secretarelor sunt cuprinse între 35-40 de
ani.
4.
Interpretarea rezultatelor
În ceea ce priveşte gradul de influenţă
dintre factorii calităţii analizaţi pe aplicaţia UMS şi
interacţiune putem spune că s-au obţinut
următoarele rezultate. După discuţia avută cu
studenţii care au răspuns chestionarului şi după
analiza datelor cu ajutorul modelului elaborat de
noi, am observat că 78,69% dintre cei 30 de
respondenţi au afirmat prin datele bifate că factorii
calităţii au o importanţă deosebit de mare în
interacţiunea cu softul UMS. Cei 21,31% au
răspuns la întrebări bifând răspunsul neutru sau
puternic dezacord. Aceştia din urmă consideră că
factorii pe care i-am propus spre analiză nu
influenţează interacţiunea cu aplicaţia într-un grad
aşa de mare. Rezultatul obţinute după aplicarea
modelului este de 283,59 puncte, valoare care
indică faptul că gradul de interacţiune în portalul
UMS este mare şi depide de factorii calităţii.
5.
Concluzie
Evaluarea calităţii aplicaţiei UMS este un
punct important în cadrul Universităţii Vasile
Alecsandri din Bacău deoarece aceast soft
reprezintă o baza în informarea studenţilor şi un
instrument de evidenţă al secretarelor din acestă
instituţie. Valoarea obţinută prin aplicarea
modelului şi anume 283,59 puncte demonstrează
faptul că interacţiunea este excelentă prin prisma
factorilor de calitate care predomină în portalul
UMS. Atât studenţii cât şi secretarele facultăţilor
din Universitate folosesc acest portal atât în scop
personal cât şi pentru deţinerea evidenţelor
specifice secretariatului din Universitate. Suntem
conştienţi de limitele modelului propus de noi şi în
cercetările viitoare vom încerca să dezvoltăm acest

model pentru a putea fi folosit şi aplicat şi în alte
aplicaţii economice.
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