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Introducció

"Soy un consultor e investigador que se centra en la intersección de los sistemas de infor-
mación y el comportamiento y el cambio en las organizaciones. Mi perspectiva general
es que los sistemas de información carecen de valor a menos que proporcionen mejor
información o mejores formas de hacer negocios."

Thomas Davenport (1999)

La citació de Thomas Davenport ens introdueix en el tema dels sistemes

d'informació empresarial i les organitzacions i resumeix la relació que hi ha

entre ells, que abordarem al llarg d'aquests materials didàctics. Els sistemes no

aporten cap avantatge a les empreses, si prèviament no han fet una anàlisi

rigorosa de la seva situació actual, del seu negoci actual i d'on volen arribar,

quins són els mercats als quals volen accedir o que volen liderar, avaluant el

benefici però també el risc de seleccionar i implantar un sistema d'informació

empresarial per a ampliar l'avantatge competitiu amb els altres competidors

del mercat.

Les innovacions contínues en les tecnologies de la informació i la comunicació

(TIC) des d'Internet, la xarxa sense fil, els telèfons mòbils 4G o els sistemes

operatius d'informàtica en núvol (cloud computing); l'augment dels serveis en

les TIC com el comerç electrònic (e-commerce), l'm-commerce o l'administració

electrònica (e-government); la nova generació dels serveis TIC com els blogs o

les comunitats virtuals estan transformant el món del negoci empresarial en

nous models, nous processos i noves necessitats empresarials.

La globalització del comerç, la glocalització de la producció, les economies de

la informació, les noves estratègies empresarials han potenciat les inversions

de les empreses per a ser més competitives en el mercat actual. Els executius

empresarials entenen la importància de destinar pressupost a l'adquisició, im-

plantació o actualització de sistemes d'informació empresarials.

Les empreses reclamen eines per a gestionar i optimitzar els seus processos de

negoci. En un entorn dinàmic en què els canvis se succeeixen ràpidament,

es necessiten sistemes d'informació que integrin en una visió global els seus

processos de negoci, que inclogui altres empreses que col·laboren i cooperen

en la nostra cadena de subministrament, i els diferents actors que participen

en aquest escenari com ara els clients, els socis, els empleats o els proveïdors.

Actualment, hi ha un ampli catàleg de solucions que enriqueixen els siste-

mes d'informació empresarial tradicionals (ERP) i aporten funcionalitats no-

ves amb arquitectures tecnològiques sòlides que suporten i integren la diver-

sitat d'aplicacions que són dissenyades i comercialitzades pels proveïdors del

sistemes ERP.
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Objectius

En finalitzar aquest materials didàctics, l'estudiant haurà assolit els objectius

següents:

1. Conèixer què és un sistema d'informació empresarial i com funciona.

2. Saber aplicar els criteris per a l'adopció i selecció d'un sistema ERP.

3. Conèixer els diferents sistemes d'empresa i les seves característiques.

4. Conèixer els principals proveïdors de sistemes d'empresa en el mercat.

5. Conèixer les principals solucions del mercat, les seves funcionalitats i les

seves característiques.

6. Entendre el cicle de vida i els aspectes clau de cadascuna de les fases.

7. Entendre els processos clau de la gestió de projectes i la gestió del canvi

per a obtenir una implantació reeixida.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Sistema d'informació empresarial
Isabel Guitart Hormigo

1. Concepte del sistema d'informació d'empresa

2. Evolució històrica del sistema ERP

3. Arquitectura del sistema ERP

4. Mòduls funcionals

5. Cicle de vida del sistema ERP

6. Proveïdors de sistemes ERP

Mòdul didàctic 2
Sistemes de cooperació empresarial
Humi Guill Fuster

1. Gestió empresarial de projectes (EPM)

2. Gestió de la cadena de subministrament (SCM)

3. Gestió de la relació amb els clients (CRM)

4. Negoci electrònic (e-business)

5. Intel·ligència del negoci (BI)

6. Gestió del coneixement (KM)

7. Gestió documental

Mòdul didàctic 3
Implantació de sistemes d'informació d'empresa
José Ramon Rodríguez i José Maria Joana

1. Característiques dels sistemes d'informació d'empresa

2. Fases del cicle de vida d'implantació

3. Fase 1. Adopció del sistema: la decisió d'adquirir un ERP

4. Fase 2. Selecció de la solució estàndard

5. Fase 3. Implantació de la solució

6. Fase 4. Posada en marxa

7. Gestió del canvi

8. Gestió de projecte
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