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Agraïments 

 

Amb aquestes línies m’agradaria donar els meus agraïments a totes aquelles persones que han 

col·laborat a la realització del treball: 

A la Sra. Humi Guill Fuster, que com a consultora d’aquest treball de fi de carrera m’ha 

supervisat i recomanat en tot moment en la realització del projecte. Vull donar-li el meu mes 

sincer agraïment per haver-se involucrat com ho ha fet.  

Al Sr. Joan Josep Cabré Vicens, que com a tutor durant la meva trajectòria dins de la UOC m’ha 

donat sempre el suport que he necessitat. 

 I finalment vull donar el meu agraïment a la meva parella, família i amics per la seva 

comprensió, paciència i suport que m’han demostrat durant aquests anys.  
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Descripció del TFC 

 
El Treball de Fi de Carrera te com objectiu l’estudi de la implantació del sistema d’alliberació de 
sol·licituds de comandes mitjançant les estratègies d’alliberació estàndards de SAP en una 
empresa del sector de l’Automoció. 

En el nostre cas, a l’empresa de l’estudi, ja hi ha el mòdul de MM implementat de SAP R/3 però 
no hi ha un control de les comandes que es realitzen, per el qual es decideix ampliar la 
funcionalitat per poder realitzar aquest control d’una manera molt mes eficaç. 

Per tal de realitzar aquest control, s’implantarà el component de les sol·licituds de comanda. 
Aquest component de R/3 s’utilitza per notificar les necessitat de materials o serveis i realitzar 
un seguiment d’aquestes necessitats. Les sol·licituds es realitzaran de manera directa, es a dir, 
que les persones autoritzades registraran les sol·licituds de comanda manualment. 

Les sol·licituds de comanda estaran lligades a una estratègia d’alliberació per la seva aprovació 
i la creació posterior de la comanda en ferm. 

L’abast de la implantació només afectarà a la compra de materials i serveis, excloent 
components, matèria prima i consumibles. 

a) Descripció de l’empresa 

 
La empresa que portarem a estudi es Krostal. Es dedica a la fabricació de interruptors 
mecatrònics per la industria del Automòbil. 

La implantació es realitzarà a la filial de l’empresa situada a Espanya a la província de 
Barcelona. 

Dades de l’empresa: 

 

Facturació anual 80 milions € 

Nº d’empleats 750 

Nº de proveïdors 200 

Nº d’empleats que realitzen comandes 15 
 
Organigrama de Krostal és el següent: 
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1. Objectius generals i específics 

 
A mesura que la empresa ha anat creixent el procés de creació de comandes ha augmentat de 
manera exponencial i no es pot unificar aquesta responsabilitat només al departament de 
compres ja que això implicaria un augment de personal. 

El projecte ha de cobrir els següents objectius: 

• Estudi de la nostra empresa i de la seva necessitat 
• Revisió dels procediments de negoci implicats. 
• Avaluació dels mòduls de Sap R/3 par tal de cobrir les necessitats 
• Augmentar l’eficàcia dels processos del negoci. 
• Facilitar l’anàlisi i la presa de decisions.  
• La ampliació en la implementació i integració del mòdul de MM-PUR del nostre ERP. 

El desenvolupament dels treballs de l’assignatura inclourà: 

• Anàlisi funcional de les principals àrees de l’empresa 
• El coneixement de diferents mòduls de nostre ERP 
• El coneixement a cert nivell de detall de les funcionalitats de l'ERP seleccionat 
• El coneixement dels requeriments de parametrització de l'ERP seleccionat 
• Desenvolupament de l’anàlisi cost / benefici del projecte. 
• Coneixements previs necessaris per a realitzar el projecte 

2. Equip de treball 
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3. Fases del Treball de Fi de Carrera i la seva planificació 

a) Metodologia de treball 
Podem fer servir perfectament la metodologia ASAP (metodologia de SAP): 

• Definició i àmbit del projecte. 
• Incrementar la viabilitat de realitzar un pla detallat des del inici del projecte. 
• Estandarditzar i establir un projecte únic o be una metodologia d’implantació, definida 

per la pròpia solució ASAP. 
• Creació d’un entorn de projecte homogeni. 

Per tant, les fases son les següents: 

1. Preparació del projecte.  
2. Business Blueprint  
3. Realització del projecte 
4. Preparació final 
5. Go Live & support 

 

 
 

b) Desglossament de les tasques del projecte 

Segons el calendari d’entregues les activitats a realitzar seran les següents: 

1. Pla de Treball – PAC 1 
2. Anàlisi funcional i tècnic del projecte – PAC 2 
3. Implantació dels nous mòduls – PAC 3 
4. Elaboració de la memòria – LLIURAMENT FINAL 

 
Títol Inici / Enunciat Lliurament 

PAC1- Pla de Treball 01/03/2012 12/03/2012 

PAC2- Anàlisi funcional i tècnic del projecte 13/03/2012 16/04/2012 

PAC3- Implantació 17/04/2012 21/05/2012 

Lliurament Final: Memòria i Presentació Virtual 22/05/2012 18/06/2012 
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Tasques 

PAC1- Pla de Treball 

1. Determinació del tema del TFC 

2. Descripció del TFC 

3. Objectius generals i específics 

4. Fases del TFC 

5. Planificació de les tasques 

Lliurament PAC1 

PAC2- Anàlisi funcional i tècnic del projecte 

1. Definició de l’empresa 

Activitat de l'empresa 

Volums actual de l'empresa 

Organigrama 

2. Anàlisi de la situació actual 

Anàlisi de comandes actuals 

Requeriments funcionals 

3. Anàlisi del processos actuals 

Anàlisi del Qui/Que/Com 

Requeriments Funcionals 

4. Estudi de les diferents unitats organitzatives 

5. Establir propietats de objecte “Sol·licitud de comanda” 

6. Determinar les diferents condicions de alliberació 

7. Determinar les diferents estratègies d’alliberació 

8. Determinar els diferents codis d’alliberació 

9. Determinar els deferents requisits per la alliberació 

10. Determinar els diferents indicadors d’alliberació 

11. Anàlisis Costos/Benefici 

12. Informe viabilitat per la Direcció de l’empresa 

13. Tornada de l’ inversió 

14. Anàlisis del factor humà 

15. Definició del pla d’implantació 

Lliurament PAC2 

 PAC3- Implantació 

1. Fase Disseny 

Model funcional 

Sol·licituds de comandes 

Estratègies d’alliberació 

Creació de comandes des de les sol·licituds de comandes 

Anàlisis cobertura SAP 

Anàlisis Gaps 

Anàlisis dels sistemes 

2. Fase Parametrització 

Configuració (customizing) 

Dissenys tècnics 

Desenvolupament i test 



 
 
 
 

 

MM- Alliberació de sol·licituds de comandes mitjançant 

estratègies d’alliberació 

Pàgina 9 de 51 

3. Controls d'integritat 

Integritat Lògica 

Integritat física 

4. Creació de manuals d’usuari 

5. Formació 

6. Explotació en producció 

7. Suport post-producció 

Lliurament PAC3 

Lliurament Final: Memòria i Presentació Virtual 

1. Elaboració de la memòria final 

2. Elaboració de la presentació final 

Lliurament Memòria i Presentació 

c) Organització de les tasques 

 
Tasques Dies Inici Fi 

PAC1- Pla de Treball 15 01/03/2012 14/03/2012 

1. Determinació del tema del TFC 10 01/03/2012 10/03/2012 

2. Descripció del TFC 1 10/03/2012 11/03/2012 

3. Objectius generals i específics 1 10/03/2012 11/03/2012 

4. Fases del TFC 1 11/03/2012 12/03/2012 

5. Planificació de les tasques 8 12/03/2012 13/03/2012 

Lliurament PAC1   14/03/2012 

PAC2- Anàlisi funcional i tècnic del projecte 31 15/03/2012 16/04/2012 

1. Definició de l’empresa 4 15/03/2012 19/03/2012 

Activitat de l'empresa 1 15/03/2012 16/03/2012 

Volums actual de l'empresa 1 16/03/2012 17/03/2012 

Organigrama 2 17/03/2012 19/03/2012 

2. Anàlisi de la situació actual 2 19/03/2012 21/03/2012 

Anàlisi de comandes actuals 1 19/03/2012 20/03/2012 

Requeriments funcionals 1 20/03/2012 21/03/2012 

3. Anàlisi del processos actuals 3 21/03/2012 24/03/2012 

Anàlisi del Qui/Que/Com 2 21/03/2012 23/03/2012 

Requeriments Funcionals 1 23/03/2012 24/03/2012 

4. Estudi de les diferents unitats organitzatives 1 24/03/2012 25/03/2012 

5. Establir propietats de objecte “Sol·licitud de comanda” 2 25/03/2012 27/03/2012 

6. Determinar les diferents condicions de alliberació 2 27/03/2012 29/03/2012 

7. Determinar les diferents estratègies d’alliberació 2 29/03/2012 31/03/2012 

8. Determinar els diferents codis d’alliberació 2 31/03/2012 02/04/2012 

9. Determinar els deferents requisits per la alliberació 2 02/04/2012 04/04/2012 

10. Determinar els diferents indicadors d’alliberació 2 04/04/2012 06/04/2012 

11. Anàlisis Costos/Benefici 2 06/04/2012 08/04/2012 

12. Informe viabilitat per la Direcció de l’empresa 2 08/04/2012 10/04/2012 

13. Tornada de l’ inversió 2 10/04/2012 12/04/2012 

14. Anàlisis del factor humà 2 12/04/2012 14/04/2012 

15. Definició del pla d’implantació 2 14/04/2012 16/04/2012 
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Lliurament PAC2   16/04/2012 

Tasques Dies Inici Fi 

 PAC3- Implantació 34 17/04/2012 21/05/2012 

1. Fase Disseny 10 17/04/2012 27/04/2012 

Model funcional 2 17/04/2012 19/04/2012 

Sol·licituds de comandes 1 19/04/2012 20/04/2012 

Estratègies d’alliberació 2 20/04/2012 22/04/2012 

Creació de comandes des de les sol·licituds 1 22/04/2012 23/04/2012 

Anàlisis cobertura SAP 1 23/04/2012 24/04/2012 

Anàlisis Gaps 1 24/04/2012 25/04/2012 

Anàlisis dels sistemes 2 25/04/2012 27/04/2012 

2. Fase Parametrització 14 27/04/2012 11/05/2012 

Configuració (customizing) 6 27/04/2012 03/05/2012 

Dissenys tècnics 3 03/05/2012 06/05/2012 

Desenvolupament i test 5 06/05/2012 11/05/2012 

3. Controls d’integritat 2 11/05/2012 13/05/2012 

Integritat Lògica 1 11/05/2012 12/05/2012 

Integritat física 1 12/05/2012 13/05/2012 

4. Creació de manuals d’usuari 2 13/05/2012 15/05/2012 

5. Formació 3 15/05/2012 18/05/2012 

6. Explotació en producció 1 18/05/2012 19/05/2012 

7. Suport postproducció 2 19/05/2012 21/05/2012 

Lliurament PAC3   21/05/2012 

Lliurament Final: Memòria i Presentació Virtual 27 22/05/2012 18/06/2012 

1. Elaboració de la memòria final 20 22/05/2012 11/06/2012 

2. Elaboració de la presentació final 7 11/06/2012 18/06/2012 

Lliurament Memòria i Presentació   18/06/2012 
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d) Programació del projecte (i eventualment reprogramacions). 
Diagrama de Gantt de tot el projecte 

 

Diagrama de Gantt del pla de treball (realitzat) 
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Diagrama de Gantt PAC2 
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Diagrama de Gantt de la PAC3 
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Diagrama de Gantt del Lliurament de la memòria Final i la presentació 
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4. Descripció de l’anàlisi funcional i tècnic del projecte 

 
A la PAC2 es realitza l’anàlisi funcional i tècnic del projecte. S’ha de realitzar un estudi de la 
situació actual de l’empresa i fer una valoració de la viabilitat del projecte així com la 
recuperació de la inversió. 

a) Definició de l’empresa 

 
La empresa que portarem a estudi es Krostal. Es dedica a la fabricació de interruptors 
mecatrònics per la industria del Automòbil. 

La implantació es realitzarà a la filial de l’empresa situada a Espanya a la província de 
Barcelona. 

Dades de l’empresa: 

 

Facturació anual 80 milions € 

Nº d'empleats 750 

Nº de proveïdors 200 

Nº d'empleats que realitzen comandes 15 
 
Organigrama de Krostal és el següent: 
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5. Anàlisi de la situació actual 

 
Per la realització del projecte es vital realitzar un anàlisi de la situació actual de l’empresa i dels 
procediments actuals. Un bon coneixement dels processos actuals es molt important a l’hora de 
garantir l’èxit del projecte. 

a) Anàlisi de comandes actuals 
 
L’abast de la implantació només afectarà a la compra de materials i serveis, excloent 
components, matèria prima i consumibles. 

Els components, matèria prima es demanen mitjançant l’objecte “Pla d’entregues”. Amb els 
plans d’entregues les necessitats es creen automàticament quan es realitza el MRP. Les 
necessitats de components i matèria prima crea un repartiment automàticament i aquest es 
transmet al proveïdor pel subministrament. 

En el cas dels consumibles, les comandes es realitzen automàticament per punt de comanda. 
Es tracta d’una comanda oberta que es crea automàticament quan l’estoc baixa d’un 
determinat nombre de peces. 

Per tant, l’únic procés manual de creació de comandes i es el que ens obliga a revisar es el de 
la compra de materials (excloent els que hem dit anteriorment) i els serveis.  

Actualment s’utilitza una única classe de comandes per realitzar la compres comentades 
anteriorment. La comanda utilitzada és del tipus NB (comanda normal). 

Les comandes es realitzen amb proveïdor conegut amb la transacció ME21N en el punt de 
menú: 

 

La comanda es realitza amb tipus de posició normal i s’ha d’indicar  la imputació. 

La imputació es la funció que ens permet comptabilitzar el cost de la compra contra un objecte 
de controlling. La imputació pot variar segons el material que es compra. Si es tracta de 
material o serveis relacionats amb un projecte, la imputació s’ha de fer contra un element PEP 
per tal de veure reflexats en el projecte tots els costos que es produeixen. Un exemple son les 
compres de mostres, prototips, utillatges, serveis de consultoria... 

Quan es tracta de materials diversos per els diferents departaments, la imputació s’ha de fer 
contra un centre de cost. Cada departament te assignat un centre de cost. Un exemple, si s’ha 
de comprar una grapadora pel departament de finances, s’ha d’indicar el centre de cost de 
finances. 

Quan es realitza la compra d’un actiu, s’ha d’indicar la imputació contra una ordre d’inversió 
(ordre de cost) ja que es realitza un control del pressupost. Un exemple, la compra d’un 
ordinador. 
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El camp material no s’utilitza i només s’indica la descripció que es un camp de text. No 
s’utilitzen número de material dummy**. 

S’indica la data prevista de recepció de materials. Amb aquest informació es pot fer un control 
del material pendent de recepció. 

Amb el camp “Grup d’articles” s’indica la naturalesa del material. Amb els grups d’articles que hi 
ha creats es realitza la determinació de comptes. La determinació de comptes es 
parametritzada a la transacció OBYC: 

 

S’ha d’indicar la quantitat de material, es a dir, nombre de peces a comprar i valor d’aquest 
material. El valor es una informació que te el departament de compres ja que son els 
responsables de la gestió de les ofertes. 

Un altre camp que es obligatori per la realització d’una comanda és el indicador de IVA. El 
departament de compres ha d’indicar de manera correcte aquest indicador que la verificació de 
factures es fa amb aquest indicador. 

Si es necessari, es poden indicar textos tant a la capçalera com a les diferents posicions. 
Aquests textos apareixen impresos a la ordre de compra. 

b) Requeriments funcionals 
 
Les sol·licituds de comanda ha de garantir que el tècnic de compres rep tota la informació 
necessària per la creació de la comanda. 

Per altra banda, es necessari un control de les sol·licituds. Amb les estratègies d’alliberació 
s’intenta garantir l’aprovació del director de cada departament i així evitar possibles depeses 
innecessàries. 

6. Anàlisi del processos actuals 

a) Anàlisi del Qui/Que/Com 
 
Actualment el departament de compres realitza la gestió de les ofertes. El personal dels 
diferents departaments demana ofertes als diferents tècnics de compres i son aquests els que 
contacten amb proveïdors per la recerca de les millors ofertes. Una vegada que es reben les 
ofertes, aquestes son enviades al sol·licitant per escollir la que mes s’ajusta a les necessitats.  

** Número de material dummy: es tracta d’un material que no existeix per si mateix, si no, que te uns trets generals. 
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Una vegada seleccionada la oferta que mes s’ajusta, es comunica el tècnic de compres per la 
creació de la comanda. 

b) Requeriments Funcionals 
 
El volum de comandes es tan gran que es necessari realitzar un control. El control el realitzarà, 
mitjançant la seva aprovació, el cap del departament i segons el import el director del 
departament. En el cas que l’import sigui superior a 1500€ també es necessària l’aprovació del 
Director General. 

Així doncs, el nou procediment és el següent:   

 

La petició d’oferta la realitza el personal dels diferents departaments. El personal de compres 
realitzen la recerca de les ofertes en contacte amb els proveïdors. El personal dels 
departaments realitza la sol·licitud de oferta amb la millor oferta. La sol·licitud entra en el 
procediment d’alliberació. La primera persona que ha d’alliberar la sol·licitud es el responsable 
de compres que ha facilitat la oferta per tal de comprovar si el preu i les dades de la sol·licitud 
son correctes. Si el cap del departament, director o cap de departament estan d’acord i 
alliberen la sol·licitud llavors es pot crear la comanda. 

7. Estudi de les diferents unitats organitzatives 

 
Per realitzar l’estudi de les diferents unitats organitzatives, hem de tornar a fixar-nos en 
l’organigrama: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nivell de logística, existeix un únic centre de treball. Totes les comandes es realitzen per 
mateix centre, per tant no es necessària la creació de cap nou centre. Encara que existeixen 
diferents magatzems, en el cas de les comandes de materials i serveis no es necessari indicar 
cap magatzem, per tant, no s’ha de tenir en compte. 
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A nivell de finances, igual que a logística, hi ha una Societat FI i per tant no es necessària cap 
modificació en aquest sentit. 

A nivell de controlling, cada departament te definit un centre de cost que es respectarà a l’hora 
de definir les diferents estratègies d’alliberació. 

En resum, no es necessària la modificació de cap unitat organitzativa de les que estan 
treballant actualment. 

8. Establir propietats del objecte “Sol·licitud de comanda” 

 

Per tal de fer l’estudi de les propietats de l’objecte “Sol·licituds de comanda”, fem una 

valoració punt a punt: 

• Rang de numeració: S’estableix un rang de numeració propi. Al ser un document intern 

no es necessari cap tipus de numeració especial. El que si que es necessari es que 

aquest rang sigui intern, es a dir, que sigui el sistema el que generi el número de 

sol·licitud de forma automàtica i consecutiva cada cop que algú crea una. 

• S’utilitza la classe de sol·licitud de comanda estàndard NB i es s’ajusta amb els 

requeriments. El tipus de posició permesa per aquesta classe de sol·licituds es la 

normal. S’indica la selecció de caps NBB. 

• La selecció de camps s’estableix per garantir que no s’oblida cap informació vital. Un 

exemple: 
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Hi ha camps que són obligatoris com la quantitat, la unitat de mesura, el crentre o 

grup de compres i altres són opcionals com el magatzem o el tipus de posició.  

9. Determinar les diferents condicions d’alliberació 

 

Per tal de garantir que cada sol·licitud es alliberada per la persona adequada, s’han d’establir 

les diferents condicions d’alliberació. Aquestes condicions determinen la estratègia 

d’alliberació. Poden ser segons les diferents característiques de la posició de la sol·licitud. 

Algunes d’aquestes característiques poden ser l’import, tipus imputació, grups d’articles... en 

el nostres cas s’han escollit 4 condicions: 

• Import: com ja hem dit anteriorment, segons l’import o valor de la posició de la 

sol·licitud de comanda, aquesta ha de ser alliberada pel cap del departament, pel cap 

de departament y el director del departament o pel cap del departament, el director 

del departament y pel director general. Es fixen uns llindars per valor: 

o Fins a 300€, la sol·licitud pot ser alliberada pel cap del departament. 

o Fins a 1500€, la sol·licitud ha de ser averada pel cap del departament i pel 

director del departament. 

o A partir de 1500€, la sol·licitud ha de ser alliberada pel cap del departament, el 

director del departament y finalment pel director general. 

• Imputació: hi han tres classes d’imputació, compres realitzades contra un centre de 

cost, contra un element PEP (projectes) o contra una ordre d’inversió. Segons la 

imputació la sol·licitud ha de ser alliberada per una persona diferent. Un exemple, si 

tenim una sol·licitud de comanda que esta imputada contra un element PEP llavors ha 

d’esser alliberada pel cap del departament de investigació i recerca ja que és ell qui 

coneix el pressupost que te assignat aquell projecte i així pot realitzar un control del 

que es gasta. 

• Centre de cost: es una de les característiques principals ja que segons el centre de cost 

la sol·licitud ha de ser alliberada pel cap o director que te assignat aquell Ceco. 

• Grup d’articles: el grup d’articles és una informació obligatòria de la sol·licitud de 

comanda ja que segons aquest informació es determina el compte comptable. Aquesta 
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característica és te en conte ja que si es demana per exemple un recanvi de 

manteniment, encara que s’imputi a un centre de cost diferent del de manteniment, la 

sol·licitud ha de ser alliberada pel cap de manteniment.  

10. Determinar els diferents codis d’alliberació 

 

Els codis d’alliberació són un codi de dos caràcters que permet a una persona alliberar una 

sol·licitud de comanda. Aquest codi esta relacionat amb un usuari de SAP. 

Es valorarà la possibilitat de acoblar el sistema de workflow per tal de que cada responsable 

rebi un missatge a la bústia de SAP cada cop que hagi d’alliberar una sol·licitud. 

Codi d'alliberació Funció workflow Denominació 
DA 1 Directora R+D 
DC 1 Director Compres 
DF 1 Director Financer 
DG 1 Director General 
DI 1 Directora Ingenieria 
DP 1 Directora Producció 
DR 1 Directora RR.HH. 
CC 1 Cap de compres 
CM 1 Cap Manteniment 
CI 1 Cap Ingenieria 
P1 1 Cap producció 1 
P2 1 Cap producció 2 
CT 1 Cap IT 
C1 1 Cap R+D electrònic 
C2 1 Cap R+D mecànic 
CH 1 Cap ad. RRHH 
RC 1 Responsable compres 

11. Determinar els diferents indicadors d’alliberació 

 

Els indicadors d’alliberació ens permeten veure en quin estat d’alliberació es troba la sol·licitud 

en aquell moment.  

S’han definit tres estats o indicadors d’alliberació: en espera, en procés i aprovada 

12. Determinar els deferents requisits per l’alliberació 

 

Amb els requisits per l’alliberació s’indica la seqüència de codis d’alliberació pels que ha de 

passar fins estar definitivament alliberada. Segons qui ha alliberat la sol·licitud de comanda 

aquesta es troba en un estat d’alliberació concret.  

Amb aquests indicadors sindica la seqüència següent per cada una de les estratègies: 
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13. Determinar les diferents estratègies d’alliberació 

 

Amb les estratègies d’alliberació es definiran les característiques de les posicions que volem 

tindre en compte per alliberar cada sol·licitud de comanda. 

Les estratègies d’alliberació definides de manera inicial són les següents: 

Estratègia Descripció 
Valor total 
posició 

Tipus 
imputació 

Centre 
de cost Grups articles 

01 <300 K Compres <300€ K  9540 * 
02 <300 K Manteniment <300€ K 9541 005001 (Recanvis mant.) 
03 <300 K Ingenieria <300€ K 9542 * 
04 <300 K Producció1 <300€ K 9543 * 
05 <300 K Producció2 <300€ K 9544 * 
06 <300 K IT <300€ K 9545 * 
07 <300 K R+D elec. <300€ K 9546 * 
08 <300 K R+D mec. <300€ K 9547 * 
09 <300 K HHRR <300€ K 9548 * 
10 <1500 K Compres <1500€ K 9540 * 
11 <1500 K Manteniment <1500€ K 9541 005001 (Recanvis mant.) 
12 <1500 K Ingenieria <1500€ K 9542 * 
13 <1500 K Producció1 <1500€ K 9543 * 
14 <1500 K Producció2 <1500€ K 9544 * 
15 <1500 K IT <1500€ K 9545 * 
16 <1500 K R+D elec. <1500€ K 9546 * 
17 <1500 K R+D mec. <1500€ K 9547 * 
18 <1500 K HHRR <1500€ K 9548 * 
19 >1500 K Compres >1500€ K 9540 * 
20 >1500 K Manteniment >1500€ K 9541 005001 (Recanvis mant.) 
21 >1500 K Ingenieria >1500€ K 9542 * 
22 >1500 K Producció1 >1500€ K 9543 * 
23 >1500 K Producció2 >1500€ K 9544 * 
24 >1500 K IT >1500€ K 9545 * 
25 >1500 K R+D elec. >1500€ K 9546 * 
26 >1500 K R+D mec. >1500€ K 9547 * 
27 >1500 K HHRR >1500€ K 9548 * 
28 <300 P <300€ P * * 
29 <1500 P <1500€ P * * 
30 >1500 P >1500€ P * * 
31 <300 F <300€ F * * 
32 <1500 F <1500€ F  * * 
33 >1500 F >1500€ F  * * 
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Els diferents codis d’alliberació d’aquestes estratègies son els següents: 

Estratègia Codi alliberació 1 Codi alliberació 2 Codi alliberació 3 Codi alliberació 4 
01 CC       
02 RC CM     
03 RC CI     
04 RC P1     
05 RC P2     
06 RC CT     
07 RC C1     
08 RC C2     
09 RC CH     
10 CC DC     
11 RC CM DI   
12 RC CI DI   
13 RC P1 DP   
14 RC P2 DP   
15 RC CT DF   
16 RC C1 DA   
17 RC C2 DA   
18 RC CH DR   
19 CC DC     
20 RC CM DI DG 
21 RC CI DI DG 
22 RC P1 DP DG 
23 RC P2 DP DG 
24 RC CT DF DG 
25 RC C1 DA DG 
26 RC C2 DA DG 
27 RC CH DR DG 
28 RC       
29 RC C1 DI   
30 RC C2 DI DG 
31 RC       
32 RC DF     
33 RC DF DG   
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14. Anàlisis Costos/Benefici 

 

En relació als costos, a continuació es detalla la estimació del esforç per completar les tasques 

identificades: 

Tasques 

Consultor 

(dies) 

PAC1- Pla de Treball 15 

Determinació del tema del TFC 10 

Descripció del TFC 1 

Objectius generals i específics 1 

Fases del TFC 1 

Planificació de les tasques 8 

PAC2- Anàlisi funcional i tècnic del projecte 31 

Definició de l’empresa 4 

  Activitat de l'empresa 1 

  Volums actual de l'empresa 1 

  Organigrama 2 

Anàlisi de la situació actual 2 

  Anàlisi de comandes actuals 1 

  Requeriments funcionals 1 

Anàlisi del processos actuals 3 

  Anàlisi del Qui/Que/Com 2 

  Requeriments Funcionals 1 

Estudi de les diferents unitats organitzatives 1 

Establir propietats de objecte “Sol·licitud de comanda” 2 

Determinar les diferents condicions de alliberació 2 

Determinar les diferents estratègies d’alliberació 2 

Determinar els diferents codis d’alliberació 2 

Determinar els deferents requisits per la alliberació 2 

Determinar els diferents indicadors d’alliberació 2 

Anàlisis Costos/Benefici 2 

Informe viabilitat per la Direcció de l’empresa 2 

Tornada de l’ inversió 2 

Anàlisis del factor humà 2 

Definició del pla d’implantació 2 

 PAC3- Implantació 34 

Fase Disseny 10 

  Model funcional 2 

  Sol·licituds de comandes 1 

  Estratègies d’alliberació 2 

  Creació de comandes des de les sol·licituds de comandes 1 

  Anàlisis cobertura SAP 1 

  Anàlisis Gaps 1 
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  Anàlisis dels sistemes 2 

Fase Parametrització 14 

  Configuració (customizing) 6 

  Dissenys tècnics 3 

  Desenvolupament i test 5 

Controls d'integritat 2 

  Integritat Lògica 1 

  Integritat física 1 

Creació de manuals d’usuari 2 

Formació 3 

Explotació en producció 1 

Suport post-producció 2 

  TOTAL 80 

 

Els costos es calculen en funció del personal assignat i el temps estimat per a la realització del 

projecte.  

L’import total de la proposta per a la realització del projecte es aproximadament de 40.000€. 

Es calculen amb un cost de 500€ per dia consultor. 

La funció de creació de sol·licituds de comanda es reparteix entre els diferents departaments 

el que implica un augment en la càrrega de treball d’aquests departaments, però no es pot 

quantificar d’una manera exacte. 

En relació al benefici, s’ha de valorar el estalvi de personal que es produeix amb la implantació, 

ja que de no fer-ho, es tindria que ampliar el departament de compres en una persona mes 

com a mínim. S’estima el cost d’aquesta persona en uns 25.000€ per any. Per altra banda, 

s’augmenta el control en les compres per part dels responsables dels diferents departaments.  

15. Informe viabilitat per la Direcció de l’empresa 

a) Valoració de la idea de negoci 

• Idea de negoci: la oportunitat de millora es possible donat l’augment significatiu 

del nombre d’operacions.  El creixement continuat de l’empresa fa que siguin 

necessari un ajust en el procés de compres. Malgrat això, no es pot obviar la 

dificultat que comporta un canvi de procediment. 

• Premisses de partida per l’anàlisi de l’entorn: Qualsevol millora de procediments te 

una valoració positiva de cara al client. 

• Capacitats de l’equip promotor: Es necessari reforçar el coneixement de SAP per 

tal de valorar millores en els procediments. 

• Capacitat de l’empresa: Es necessari formar a totes les àrees de l’empresa ja que el 

canvi de procediment es important. 

• Objectius estratègics: 
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o Control de la direcció en les compres. Es realitza un control per 

part dels responsables dels diferents departaments, direcció dels 

departaments i la direcció de l’empresa per tal d’evitar despeses 

innecessàries. 

o Mantenir el volum de feina del departament de compres. El 

augment de feina s’absorbeix entre la resta de departaments de 

manera uniforme. 

• Pla d’operacions: Es necessari marcar un calendari de posada en marxa. El 

compliment ha de ser obligatori. 

• Valoració econòmic-financera 

• Pla d’inversions: no es significatiu ja que el cost estimat és un 0,05% de la previsió 

d’ingressos de la empresa el primer any. 

• Pla de finançament: no es preveu necessitat de finançament per extern per la 

realització del projecte. Esta en estudi la possibilitat de rebre una subvenció del 5% 

a fons perdut. 

• Tresoreria i compte de resultats: es presenta equilibrat el primer any i a partir del 

segon s’aconsegueixen fluxos positius de caixa. 

• Resum del anàlisi de viabilitat 

• Valoració final: 

Projecte viable      X Projecte no viable  

 

• Resum: El projecte es valorat com a viable amb una rendibilitat alta. Presenta un 

pla de negoci factible. Es necessari realitzar una revisió i control de les despeses i 

ingressos previstos. 

16. Tornada de la inversió 

 

Fent un anàlisi del punt 11 (Anàlisi de costos i beneficis) podem realitzar el càlcul de la tornada 

de la inversió. 

La tornada de inversió ens retorna la taxa interna de retorn dels fluxos de caixa representats 

pels números dels arguments calors. El flux de caixa es calcula a cinc anys. La taxa interna de 

retorn equival a la taxa d’interès produïda per un projecte d’inversió amb pagaments i 

ingressos que es produeixen a períodes regulars. 

Costos i ingressos Descripció 
-40000 Cost del projecte 
25000 Ingressos nets del primer any 
25000 Ingressos nets del segon any 
25000 Ingressos nets del tercer any 
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25000 Ingressos nets del quart any 
25000 Ingressos nets del cinqué any 

  
56% Taxa interna de retorn de la inversió després de cinc anys 

 

Amb el càlcul del TIR es pot veure que la tornada de la inversió en 5 anys es del 56%. 

17. Anàlisis del factor humà 

 

Quan hi ha un canvi important de procediments, per norma general existeix una reticència al 

canvi. S’ha de treballar en aquest sentit per implicar als treballadors dels diferents 

departament a la implantació del projecte. És important la elecció de Key-users (usuaris claus) 

com a persona de contacte a cada departament. La idea es que aquests key-users siguin la 

persona de contacte amb cada un dels departaments. La formació es dona a aquest usuaris i 

son ells els que han de formar als seus companys. Una altre avantatge de la elecció de key-

users es que tenen un coneixement acurat dels procediments actuals del seu departament. 

Per altre banda, s’ha de formar al equip directiu en les noves tecnologies. 

El projecte es portarà a termini amb personal de la empresa.  

18. Fase Disseny 

a) Model funcional 

 

El model funcional s’ha ajustat una mica respecte del inicial ja que la sol·licitud es una 

conseqüència de una oferta favorable.  
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També s’han indicat els actors que intervenen es cada una de les accions del procés.   

b) Sol·licituds de comandes 

 

Amb les sol·licituds de comanda, com ja hem comentat prèviament, es notifiquen les 

necessitats de materials i serveis per tal de efectuar un seguiment d’aquestes necessitats. 

Per accedir a la funció de creació de les sol·licituds de comanda es pot fer mitjançant la 

transacció ME51N o pel menú: 

Menú SAP � Logística � Gestión de materiales � Compras � Solicitud de pedido 

� Crear 

 

 

Per accedir a la funció de modificació de les sol·licituds de comanda es pot fer mitjançant la 

transacció ME52N o pel menú: 

Menú SAP � Logística � Gestión de materiales � Compras � Solicitud de pedido 

� Modificar 

 

Quan s’accedeix a aquesta transacció, accedim a la darrera sol·licitud de comanda que s’ha 

creat. Per canviar de sol·licitud de comanda s’ha de pitjar el botó: 

 

Finalment, per accedir a la visualització de les sol·licituds de comanda realitzades, es pot 

accedir per la transacció ME53N o pel menú: 

Menú SAP � Logística � Gestión de materiales � Compras � Solicitud de pedido 

� Visualizar 
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Per dinamitzar la recerca de sol·licituds de comanda es pot utilitzar el “Resum de document 

actiu” des de on es pot realitzar una recerca per diferents camps de selecció: 

 

 

Des del “Resum de document actiu” també es pot realitzar la funció de copia de sol·licituds 

anteriors mitjançant el botó de copia de document: 
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c) Estratègies d’alliberació 

 

Per accedir a la funció d’alliberació de les sol·licituds de comanda es pot fer mitjançant la 

transacció ME54N o pel menú: 

Menú SAP � Logística � Gestión de materiales � Compras � Solicitud de pedido 

� Liberar � Liberación individual 

 

Amb aquesta transacció s’accedeix a la sol·licitud de comanda, però a l’apartat “Estratègia 

d’alliberació” tenim activades les funcions d’alliberar la sol·licitud. 

 

També hi ha un indicador del estat on es troba aquesta sol·licitud de comanda. 

d) Creació de comandes des de les sol·licituds de comandes 

 

Per accedir a la funció de creació de comandes des de les sol·licituds de comanda es pot fer 

mitjançant la transacció ME21N o pel menú: 

Menú SAP � Logística � Gestión de materiales � Compras � Pedido � Crear 

� Proveedor/centro suministrador conocido 

 

Amb aquesta transacció s’accedeix a la creació de les comandes. Per tal de crear la comanda 

des de la sol·licitud de comanda, s’ha d’utilitzar la funció abans comentada “Resumen de 

documento activo”. S’ha de cercar la sol·licitud de comanda alliberada i amb la funció de copia 

ens crearà la comanda amb totes les dades de la sol·licitud. 
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Una vegada la comanda esta creada, el sistema, segons la seva configuració, ens requerirà 

totes aquelles dades que no existeixen a la sol·licitud però que son necessàries a la comanda, 

com per exemple, el indicador de IVA o les dades de comerç exterior si el proveïdor es 

estranger. 

e) Anàlisis cobertura SAP 

 

Amb el punt de partida dels requeriments funcionals i tècnics identificats a la fase anterior ja 

es pot elaborar el model de negoci i el model tècnic de les àrees de la empresa afectades per la 

implantació d’aquest mòdul.  

La elaboració d’aquests models s’inicien amb els requeriments identificats sense tenir en 

compte la cobertura de SAP en aquest sentit. 

El punt de vista de la implantació es totalment estàndard, es a dir, que es realitza una 

adequació dels processos de la empresa als procediments de SAP R/3, reduint amb això 

l’esforç necessari per la implantació. 

La cobertura dels requeriments funcionals i tècnics de la solució de SAP es plena i s’ajusta als 

models prèviament identificats. 

 

Si es troba necessari la implementació d’un requeriment que l’estàndard no cobreix, es tindrà 

que valorar la possibilitat de desenvolupar un programa a mida que s’ajusti als requeriments. 

Cobertura 
estàndard Prioritat Dificultat de 

desenvolupament Decisió proposta Decisió final 

NO ALTA Fàcil Desenvolupar Desenvolupar/No desenvolupar 
NO ALTA Normal Desenvolupar Desenvolupar/No desenvolupar 
NO ALTA Difícil Desenvolupar Desenvolupar/No desenvolupar 
NO ALTA Molt Difícil Analitzar cost/benefici Desenvolupar/No desenvolupar 
NO MITJA Fàcil Desenvolupar Desenvolupar/No desenvolupar 
NO MITJA Normal Desenvolupar Desenvolupar/No desenvolupar 
NO MITJA Difícil Desenvolupar Desenvolupar/No desenvolupar 
NO MITJA Molt Difícil Analitzar cost/benefici Desenvolupar/No desenvolupar 
NO BAIXA Fàcil Desenvolupar Desenvolupar/No desenvolupar 
NO BAIXA Normal Desenvolupar Desenvolupar/No desenvolupar 
NO BAIXA Difícil Desenvolupar Desenvolupar/No desenvolupar 
NO BAIXA Molt Difícil Analitzar cost/benefici Desenvolupar/No desenvolupar 

 

Requeriment 
Cobertura 
Estàndard Gap 

Sol·licituds de comanda Si   

Estratègies d'alliberació SI   

Creació de comandes des de les Sol·licituds SI   
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f) Anàlisis Gaps 

 

Amb el anàlisi dels requeriments podem veure que amb el estàndard de SAP es pot cobrir la 

implantació de les sol·licituds de comanda, per tant no es detecta cap GAP i no es considera en 

aquest moment fer aquest punt. 

Per altra banda, si durant la execució del projecte es produeix cap canvi en els requeriments o 

les necessitats, es tindrà que valorar en cada cas les prioritats, la dificultat en el 

desenvolupament, la decisió proposta, en base a la recomanació del equip de treball, i la 

decisió final de la direcció del projecte. 

g) Anàlisis dels sistemes 

 

El desenvolupament del projecte es portarà a termini a un servidor a part que a la vegada fa la 

funció de servidor d’aplicacions i de base de dades. Aquest servidor es una copia del sistema 

productiu amb la diferencia que no conté dades mestres. Aquest servidor d’aplicacions 

s’anomena C11 ERP Test&Dev : 
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Una vegada s’ha completat el customizing, les proves es realitzen en un nou servidor 

d’integració/qualitat. Aquest servidor és una copia actualitzada del sistema productiu amb 

totes les dades mestres. Aquest servidor es el Q11 ERP QA (copy P11). 

El sistema productiu es el P11 ERP. 

Per realitzar el traspàs del desenvolupament entre un servidor i els altres, es realitzen ordres 

de transport. 
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19. Fase Parametrització 

 

a) Configuració (customizing) 

 

A continuació es detalla la guia d’implementació de l’alliberació de comandes mitjançant 

estratègies d’alliberació. 

Ho dividirem en diferents parts per fer-ho de manera mes ordenada i clara. 

a. Configuració Sol·licituds de comanda 

El primer que s’ha de fer es la creació d’un rang de números per les sol·licituds de comanda. El 

rang pot ser intern (és el propi sistema el que assigna el número) o extern (l’usuari assigna el 

número). Per evitar problemes s’ha determinat treballar amb rang de números intern: 

� IMG � Gestión de materiales � Compras � Solicitud de pedido� Especificar 

rangos de números 

 

 

 

Per continuar, s’ha de parametritzar la classe de document de compres: 

A la present activitat IMG pot realitzar el següent: 
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• crear noves classes de documents 

• indicar el interval de la posició 

• determinar classe de documents subsegüents autoritzats 

• assignar classe de documents a un interval de números 

• definir el interval de rang de números 

 

� IMG � Gestión de materiales � Compras � Solicitud de pedido� 

Parametrizar clases de documento 
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b. Configuració estratègies d’alliberació 

El primer que s’ha de fer es la determinació d’un procediment d’alliberació amb classificació 

per les nostres sol·licituds de comanda. 

S’han de crear les característiques pel valor, imputació, centre de cost i grup d’articles. 

� IMG � Gestión de materiales � Compras � Solicitud de pedido� 

Procedimiento de liberación � Procedimiento con clasificación � Tratar 

características 
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Per continuar, s’ha de crear la classe. A una classe s’agrupen les característiques que 
determinen una condició d’alliberació per la estratègia d’alliberació. 
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S’ha de crear una sola classe. 

� IMG � Gestión de materiales � Compras � Solicitud de pedido� 

Procedimiento de liberación � Procedimiento con clasificación � Tratar 

clases 
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S’ha de parametritzar el procediment d’alliberació amb classificació. 

� IMG � Gestión de materiales � Compras � Solicitud de pedido� 

Procedimiento de liberación � Procedimiento con clasificación � 

Parametrizar procedimiento con clasificación 

 

Grups d’alliberació: 

 

Codis d’alliberació: 
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Indicador d’alliberació: 

 

Estratègies: 

  

De cada estratègia, s’han de configurar les condicions d’alliberació:  

 

Estats d’alliberació: 
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Classificació: 

 

b) Desenvolupament i test 

 

Una vegada finalitzada la parametrització s’ha de passar a la fase de proves. 

La parametrització es realitza en un entorn de desenvolupament on no existeixen dades 

mestres. Tots aquest canvis en la parametrització que s’han fen, es guarden en una ordre de 

transport de customizing. Aquesta ordre es transporta a un entorn de test o qualitat (copia de 

l’entorn productiu) per poder fer totes les proves necessàries sense afectar al funcionament 

normal de la empresa. Una vegada finalitzades aquestes proves, en cas de ser satisfactòries, 

llavors la ordre es transporta al entorn productiu. 
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20. Controls d’integritat 

 

Entenem per integritat lògica la qualitat de la consistència de les dades gestionades pel 

sistema. La disponibilitat física d’aquestes dades és la integritat física. 

a) Integritat Lògica 

 

El control de integritat per assegurar l’accés dels usuaris a les dades del sistema es realitza 

mitjançant un sistema de perfils. Aquests perfils contenent un conjunt de autoritzacions que 

permeten accedir a les transaccions, funcions, taules... 

S’ha creat un perfil que conte totes les autoritzacions per la creació de sol·licituds de comanda: 

 

 

Pels caps d’àrea s’ha crea un perfil diferent que conte autoritzacions per alliberar les 

sol·licituds de comanda: 
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Per el personal de compres no es necessari fer un perfil nou per crear les comandes ja que ja 

ho feien anteriorment.  

Per altra banda, el sistema assegura un sistema de bloquejos d’objectes que fa que no es 

permeti la modificació d’una mateixa dada per part de dos usuaris diferents a la mateixa hora. 

un exemple, dos usuaris diferent no poden modificar la mateixa sol·licitud de comanda en el 

mateix moment. Fins que el primer usuari que accedeix a la sol·licitud no abandona aquesta, el 

objecte romandrà bloquejat per modificació per qualsevol altre usuari. Un mateix usuari es pot 

bloquejar a si mateix intentant la modificació de la mateixa dada a una nova sessió.  

b) Integritat física 

 

La integritat física comporta garantir la disponibilitat del sistema en tot moment. Per això s’han 

de prevenir qualsevol problema que pugui aparèixer. També s’ha de tenir en compte que es 

poden realitzar manteniments planificats, com per exemple actualització de parches, que es 

poden organitzar de manera que afecti lo mínim possible. 

Analitzem els sistemes incorporats per tal de garantir aquesta disponibilitat: 

• SAI (Sistema d’alimentació ininterromput): es tracta d’un sistema de bateries amb 

una autonomia de 15 minuts que s’activa automàticament en cas de fallida del 

subministrament elèctric. L’autonomia de 15 minuts es suficient ja que en cas de 

fallida del subministrament elèctric s’activa a la vegada un generador autònom 

dièsel per abastir les necessitats elèctriques fins que es recuperi el 

subministrament. El SAI, a la vegada realitza una funció de filtre que evita possibles 

pujades i baixades de tensió. 

• Servidors amb raids de discos: els servidors tenen tota la informació replicada en 

diferents discos de manera que en cas de fallida d’un disc dur, el funcionament del 
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servidor no es veu afectat. El disc avariat es pot substituir en calent (sense 

necessitat de parar el servidor)  i automàticament es replica la informació en el 

nuo disc. 

• Sistemes de backup: es realitza una copia de seguretat costant de la base de dades 

que permet recuperar la informació en cas de desastre. Les copies es realitzen en 

cintes que es mantenen en cambres ignífugues. 

• Servidors backup: hi han servidors de reserva a una ubicació diferent dels 

principals. Que es poden connectar i actualitzar amb les copies de seguretat si hi 

hagués un desastre amb els principals. 

21. Creació de manuals d’usuari 

 

El manual d’usuari s’adjunta com Annexa 1. 

22. Formació 

 

Es realitza un pla de formació per tal d’assegurar el coneixement de l’eina per part dels usuaris. 

• Detecció de necessitats formatives. 

Les necessitats formatives s’han establer mitjançant varies actuacions: 

o Entrevistes amb els responsables de cada àrea i/o departament per tal 

d’incorporar les necessitats detectades col·lectivament. 

o Accions de millora i desenvolupament identificades mitjançant les entrevistes 

amb els usuaris. 

o Anàlisi previ dels coneixements dels usuaris. 

o Formularis individuals sobre formació i interès de cursos a realitzar destinats 

als treballadors. 

• Disseny del pla de formació: 

El pla de formació esta distribuït per àrees o temes, concretant a cada una de les 

accions formatives el col·lectiu de destí i la previsió de realització. 

Pla de formació 
Alliberació de sol·licituds de comandes mitjançant estratègies 

d’alliberació 
Àrea Curs Assistents Data 

Creació de sol·licituds de 
comanda 

Tècnics administratius dels 
departaments 15/05/2012 

Alliberació de sol·licituds de 
comanda 

Directors i caps dels 
departaments 16/05/2012 IT 

Creació de comandes des de 
les Sol·licituds Administratius de compres 17/05/2012 
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Les formacions es realitzaran en sessions de 2 hores on la primera hora es veure la part 

teòrica de la funcionalitat de SAP i durant la segona hora es podrà fer proves 

pràctiques al sistema de integració. 

Cada usuari disposarà d’un manual amb el temari de la sessió formativa. 

• Avaluació del pla de formació: 

El pla de formació s’avaluarà en varies fases, utilitzant diversos instruments, que 

intenten ser complementaris i oferir una visió mes ajustada a la realitat i amb un doble 

objectiu: 

o Conèixer la opinió i el grau de satisfacció dels participants (docents i alumnes) 

sobre la realització del curs. 

o Conèixer la eficàcia i transferència dels coneixements i habilitats adquirides.  

Per tal de realitzar aquesta avaluació, es disposen de deferents eines: 

o Qüestionari d’avaluació de l’acció formativa: 
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o Proves objectives: es valora el nivell adquirit pels participants al finalitzar el 

curs. 

o Informe del participant. 

o Entrevistes amb els caps dels departaments. 

23. Explotació en producció 

 

A l’hora de posar en marxa un nou procediment poden sorgir una sèrie de inconvenients que 

s’han de tenir en compte: 

• Els usuaris sempre son contraris al canvi. Per evitar això s’ha de aconseguir implicar els 

usuaris en el projecte. 

• Davant d’un nou sistema, es important que tinguin algú al costat que pugui guiar-los i 

aclarir dubtes. Es important que els usuaris tinguin clar a qui s’han d’adreçar. 

• Poden sorgir casuístiques noves no s’havien tingut en compte. 

• El rendiment del sistema no es el esperat. 

• Es defineixi una data d’inici i que tothom tingui coneixement d’aquesta data. 

• El flux d’informació ha de ser fluid tant vertical com horitzontalment. 

Una vegada tots aquests aspectes estan clars s’ha de procedir al transport de la 

parametrització al sistema productiu a la data establerta. 

24. Suport postproducció 

 

Una vegada el nou procediment esta en productiu, tots els dubtes que puguin sorgir es 

canalitzen mitjançant el servei HelpDesk de la empresa. Aquest servei és un formulari que es 

completa a la Intranet de la empresa i que arriba al departament de IT. Una vegada la petició 

arriba al departament de IT, aquesta es re-direccionada al analista responsable que serà qui es 

posarà en contacte amb l’usuari per resoldre la incidència. 

Un exemple d’incidència es el següent: 



 
 
 
 

 

MM- Alliberació de sol·licituds de comandes mitjançant 

estratègies d’alliberació 

Pàgina 49 de 51 

 

El formulari crea un missatge i així inicia el procés: 

INTRANET

Incidencia

Usuario

IT Department

In
cid

en
cia

O
K

O
K

1

2
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25. Conclusions 

 

• Descentralització dels serveis. En el procés de compres no intervé un únic 

departament. 

• Alta Disponibilitat. Al repartir les tasques no es produeix una dependència de les 

persones.  

• Poli-competencia del personal. Les mateixes tasques poden ser realitzades per mes 

d’una persona 

• Augment del control de les compres mitjançant l’alliberació de les sol·licitud de 

comanda per part dels caps i directors de departament. Si l’import es molt alt, 

l’alliberació l’ha de fer el mateix Director General. 

• La determinació de la estratègia d’alliberació correcte es fa depenent de l’import, el 

grup d’articles, el centre de cost i la imputació de les sol·licituds. 

• Eficiència 

• Aprofitament de recursos existents 

• Tornada d’inversió positiva a curt termini. 

• A nivell personal. M’ha aportat la satisfacció d’aconseguir la realització d’un repte com 

ha sigut aconseguir el títol d’ingenieria tècnica de informàtica de gestió. 

• A nivell acadèmic. Aquest projecte m’ha permès estudiar el procés de gestió d’un 

projecte i la documentació detallada d’aquest. 

• A nivell professional. M’ha permès trobar un nou punt de vista a la gestió dels 

projectes i la capacitat d’estudi dels reptes que van apareixent. 
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27. Glossari 

MM:  Sigles del mòdul de SAP de Material Management. Aquest mòdul inclou tots els 

processos de compres de materials.  

DUMMY: Número de material dummy. Es tracta d’un material que no existeix per si mateix, si 

no, que te uns trets generals. 

ASAP: Metodologia de SAP per la correcta implantació de SAP 

Parches: Conjunt de modificacions i correccions del programa que crea SAP pels seus clients.  

 

 

 

 


