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Justificació 

Es proposa actualitzar el sistema de Gestió: 

 - Fiabilitat en el programa 

 - Llargs procediments operacionals 

 - Complicades tasques de control 

 - Programari robust 

 - Poc integrat 

TFC – GESTIÓ DELS MARCATGES LABORALS DEL PERSONAL D’EMPRESA 



Objectius 

- Facilitar el control dels marcatges 

- Millorar l’estructura i el programari 

- Integració i aprofitament de les dades 

- Agilitzar incidències i resultats 

- Disposar de la informació actualitzada 

- Reducció de temps en la gestió 

- Possibilitat  d’expansió 
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Mètode d’anàlisis 

- Planificació de fases i temps destinat 

- Estudi i anàlisi entorn i funcionament 

- Desenvolupament i proves 

- Resum i resultats 

- Memòria i presentació 
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Gestió Marcatges 

Actualment       ->  Traspàs SAP R/3  
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Funcionament 

MILLORES: 
- Estandardització 

- Autogestió 

- Fiabilitat 

- Flexibilitat 

- Multiaccés 

- BD Central 

- Seguretat 
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Solucions 

- Aprofitar ERP de SAP R/3 per integrar 

- Centralitzar la base de dades al SAP 

- Gestió des de qualsevol GUI  
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Possible ampliació 

- Millorar en RRHH 

- Integració amb altres mòduls 

- Aprofitament de dades 

 

- Implantació noves tecnologies als terminals 
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Conclusions 

-  Estudi de departaments: processos i tasques 

- Actualització en BBDD i SQL  

- Investigació i configuració de fitxadors 

- Visió, forma i traçabilitat de dades (marcatges) 

- Ampliar coneixements en SAP R/3 
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- Resum  
 
L’objectiu d’aquest projecte és realitzar l’estudi i el disseny per a la corresponent 
implantació, a un grup d’empreses, d’un del sistema de control dels marcatges per fer el 
traspàs i poder-los gestionar amb SAP R/3. 
 
S’ha de tenir en compte que els continguts que es desenvolupen en aquest projecte són 
eminentment tècnics. Per tal d’entendre i supervisar aquest treball, es considera que s’han de 
tenir uns coneixements mínims d’informàtica i de programari integrat. Amb l’objectiu 
d’avançar per les diferents etapes del projecte, s’han planificat i realitzat pràctiques i proves 
en entorns en mode test però simulant un entorn real, així és que no s’ha interferit amb el 
treball productiu. 
 
Es comença fent el plantejament de l’estructura que tenim, analitzant el funcionament i la 
gestió dels fitxatges del personal que es segueix actualment així com la operatòria, tot 
explicant algunes de les eines tecnològiques que s’utilitzen. Per tal de fer molt menys 
traumàtic aquest canvi, la millor manera és no imposar un canvi radical, així doncs 
s’intentarà aprofitar i aprendre del funcionament que tenim, i simular-lo.  
 
Partim de la base que ja tenim els servidors amb el sistema SAP R/3 amb els clients 
instal·lats i tot configurat. Aquest projecte es basa fer un estudi i la corresponent 
implantació, a un grup d’empreses, d’un  sistema de control dels marcatges coordinats amb 
SAP R/3. Les dades de les empreses, departaments, àrees, càrrecs, noms personals, 
cognoms, dies, hores són fictícies, tot i que s’ha intentat crear un escenari semblant al que 
podríem trobar en un grup empresarial real.  
 
Es tracta de saber les hores diàries que fa el personal i confeccionar l’horari laboral 
d’aquestes companyies endemés de poder quadrar i guardar les dades. Aquestes entrades i 
sortides es guarden al fitxadors que hi ha distribuïts en llocs accessibles de les empreses, 
desprès seran utilitzats per cada assalariat que tingui la corresponent targeta personal 
d’empresa, més endavant mitjançant programari es recolliran les absències i presències per 
tal de crear la infraestructura dins de SAP.  
 
La finalitat del projecte és poder agrupar totes les dades a un ERP, en aquest cas s’ha triat 
SAP R/3. D’aquesta manera es té una major centralització de la informació i en 
conseqüència es poden aprofitar aquests horaris i hores del personal de l’empresa per 
extreure informes i resultats. En resum, es pot veure un projecte amb implicació del 
departament de RRHH, però tal com s'ha dit també pot ser interessant per altres àrees. 
 
 
Paraules clau: Treball Final Carrera, Recursos Humans, SAP, R/3, ABAP, ERP, fitxatge, 
temps, absència, presència, control horari. 
 
Àrea TFC: ERP-SAP/R3 
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- Objectius i motivació  
 
Per aquest Treball Final de Carrera, es va començar valorant la possibilitat de fer un projecte 
amb ERP.  Per aquest propòsit es va triar el software SAP/R3 el qual ja està implantat en 
moltes empreses i grups empresarials. 
 
Gestionar l’entrada i sortida del personal laboral en una empresa es pot fer de diverses 
maneres. L’objectiu d’aquest projecte és basa en l’estudi i la implantació d’un aplicatiu que 
gestioni aquest control horari i faci una integració de les dades del personal de l’empresa cap 
a SAP. 
 
Originalment es vol intentar aprofitar els mateixos lectors i targetes que hi ha actualment, 
però tampoc no s’exclou la possibilitat d’incorporar noves tecnologies, per tant és un 
projecte que pot adaptar-se a qualsevol empresa que disposi del sistema SAP. 
 
Per un costat, la incorporació de les dades cap al SAP permetrà tenir-les totes més 
relacionades, per altra banda també pot permetre d’operar d’una manera més amplia i 
flexible de la que pot haver-hi al inici del projecte, atès que es tracte d’un sistema molt 
estàndard. 
 
Al finalitzar aquest desenvolupament tindrem amplia informació que pot ajudar-nos amb el 
conseqüent control d’horaris personals així com detecció de vacances, absències, retards... 
 
Els departaments que en poden treure un benefici del projecte directa o indirectament a mitjà 
termini són, els de comptabilitat i finances compaginant-los amb (HR-Payroll) per les 
nòmines, també podem valorar costos laborals de comptabilitat interna (CO-Controlling) i 
assignar-los a projectes (PS-Project System) entre d’altres millores de mòduls. 
 
Per dur a terme aquest projecte he hagut d’ampliar els coneixements de SAP i més 
concretament en la programació en ABAP. El Consultor de SAP m’ha guiat per poder 
assimilar conceptes i m’ha comentat algunes rutines que ja estaven adaptades. M’ha ajudat a 
entendre dubtes que tenia en aquesta apartat. La realització d’aquest projecte m’ha aportat 
nous coneixements sobre el món de SAP R/3 i ABAP. L’experiència viscuda em permet 
tenir expectatives respecte a la participació futura en projectes d’implantació de ERP de 
SAP R/3.  
 
Per una altra part, podria nombrar una llista de nous valors, ja siguin tècnics com humans, 
que he adquirit o millorat però, segurament que me’n deixaria. Alguns que per mi són 
importats serien els de, cooperació amb els companys i consultors, responsabilitat en les 
tasques a realitzar, metodologia i planificació, comunicació amb el món i amb tu mateix, 
motivació i superació en el dia a dia, etc. 
 
M’agradaria agrair les facilitats que en tot moment m’han donat en l’empresa APSA, on 
actualment estic treballant, i a les persones que la formen. Segur que totes elles m’han ajudat 
en algun instant de manera directe o indirectament. 
 
Menció especial per al meu Consultor de SAP, Álvaro, i els meus companys de 
Departament de Sistemes, Pere i Eduard. Per l’ajuda rebuda sempre i per la seva 
aportació en els apartats que formen el projecte final. 
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- Requeriments previs 
 
Per aquest Treball Final de Carrera, cal tenir uns mínims coneixements de les tecnologies de 
la informació. La idea essencial d’aquest projecte es la de desenvolupar-lo amb temàtica 
SAP, per aquest fet es requisit essencial tenir uns previs coneixements del món de 
l’informàtica i les comunicacions. D’altra banda també hi ha webs que expliquen de forma 
tècnica conceptes que poden ajudar-nos a complir els requeriments o coneixements bàsics. 
 
El idea neix de la necessitat de millorar el funcionament i l’agilitat al fer el càlcul d’hores 
laborables, per tant es creu convenient fer una reestructuració en l’àrea de RRHH ajudant a 
realitzar tasques de control d’horaris laborals. Tot i que es fa amb el programa que gestiona 
les entrades i sortides, s’ha valorat la possibilitat de incorporar-ho tot a un ERP. Tanmateix 
com ja tenim la instal·lació de SAP /R3 endemés els usuaris ja tenen la interfície per poder 
connectar, podem aprofitar-ho. 
 
Donada aquesta sèrie de factors, es valora amb el grup empresarial l’oportunitat de millorar 
els mecanismes implicats i fer el projecte amb temàtica SAP. Reunits amb els Departaments 
implicats de RRHH, el Dept. d’Informàtica, la Consultoria externa de SAP i jo, i amb les 
recomanacions posteriors de la Consultora de la UOC, es va triar aquest projecte 
d’integració i gestió dels marcatges laborals del personal de l’empresa. 
 
Intentaré coordinar aquests departaments i persones. Humi G. és l’encarregada de la 
conducció del Projecte. El programador Álvaro A. m’ajuda en la part de ABAP. Pere B. és 
cap de Dept. d’Informàtica i l’encarregat de la Gestió de SAP. Eduard V. s’encarrega de les 
configuracions de la xarxa. Santi R. fa el control dels horaris i els marcatges, juntament amb 
Recepció.  
 
En la part inicial és pretén conèixer el grup empresarial i el seu funcionament per tal de 
definir quina millora pot aportar. Quan ja es tenen estructurades les empreses, es comença a 
veure el funcionament i les necessitats del projecte. Així és que, al saber els requeriments i 
l’abast, es pot fer una estimació de la temporització amb els terminis parcials i totals. 
 
S’ha consultat documentació de terminals i fitxadors per al control de presència a més dels 
programes de control horari de RRHH, també del programa SAP, programació en ABAP, a 
més a més de SQL, així mateix els serveis que funcionen en els Servidors. Conèixer les 
BBDD com és ara controlar les dades amb Fulles de Càlcul per crear taules i llistats. 
 
Desprès d’ordenar tota aquesta informació global, conjuntament amb els departaments 
implicats, es passa a la fase de conèixer específicament la metodologia que s’aplica a l’hora 
de fitxar i com es recullen a més de com, a l’àrea de RRHH, s’analitzen els marcatges amb 
el programa SCP-WIN2. Finalment es passa a fer l’estudi de viabilitat per saber si el 
projecte és realitzable i es revisa la temporització per tal de donar, en cas que es dugui a 
terme, el projecte a la data establerta. 
  
En darrer lloc només ens faltaria la reunió amb les persones o empreses interessades amb el 
projecte per tal de facilitar-los la part inicial del projecte. Es pot lliurar aquesta informació 
de diverses maneres, ja sigui amb un dossier, acompanyat d’un pressupost, fent una 
presentació virtual, amb un document virtual, etc. Desprès faltaria l’aprovació del projecte 
per poder-lo tirar endavant. 
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- Riscos en la implementació  
 
Aquest projecte es basa una millora en la tasca de Gestió dels marcatges laborals del 
personal d’empresa, ja sigui una sola empresa o un grup d’empreses.  
 
La principal avantatge és que la base és SAP, un sistema implantat on s’ha de tenir en 
compte que està totalment integrat mitjançant la interacció dels diferents mòduls de dades 
comunes. La substitució del programa antic no és necessàriament traumàtic, ni per el 
personal que utilitza diàriament el terminals per als fitxatges ni pel departament de RRHH.  
 
La centralització de les dades a SAP permet una gestió molt eficient ja que no es produeixen 
repeticions gràcies al nucli que formen les bases de dades centralitzades. Aquestes dades 
poden estar compartides per cada departament, a més a més amb els drets i la seguretat que 
correspongui, per tal de que s’utilitzin segons les necessitats grupals.  
 
Si es fa l’anàlisi de riscos, es veu que són mínims i les millores que aporta aquest sistema de 
gestió permet un millor funcionament de l’organització degut a que tenim sempre la 
informació unificada. Amb aquest sistema es treballa de forma més eficient i ràpida, cosa 
que ajuda a fer el treball compartit i en equip, per tant es prenen decisions més centralitzes i 
de forma comuna. 
 
Es pot valorar el projecte en forma de temps o de qualitat i sempre van relacionats per tant 
aquesta implementació tampoc n’és una excepció. El risc econòmic sempre està present en 
tots els escenaris d’algun projecte, per una part, per molt petit que sigui el risc monetari, el 
qual es pot quantificar, per l’altra part s’ha de tenir en compte la seguretat, fiabilitat i 
robustesa que proporciona el sistema SAP enfront a un sense aquests requisits.  
 
S’ha de tenir cura del tractament de les dades que actualment tenim, tot i que per aquesta 
part no hi ha cap problema ja que es pot continuar mantenint l’actual metodologia de treball 
i decidir en quin moment es vol fer el canvi.  
 
Pot ser interessant aprofitar la possibilitat de passar les dades que actualment tenim cap al 
nou aplicatiu que estaria integrat a SAP. En particular l’únic que pot preocupar és l’historial 
d’anys anteriors i les dades del sistema que està funcionant, però al tenir còpies de seguretat 
no hi ha cap perill de recuperació dels mesos i anys anteriors. Es mantenen les copies en 
arxius històrics que sempre es podran consultar. 
 
Un punt a favor de la implementació i migració, és que pot facilitar la feina que estem fent 
actualment amb aquestes dades, i al tenir-les totes introduïdes dins al ERP de SAP, en 
podem treure un millor rendiment, ja sigui en forma d’anàlisis, de control, de vincle amb 
altres departaments, etc. És a dir, poden augmentar les expectatives i ampliar les metes i 
objectius del projecte. 
 
Un altre punt on hi pot haver riscs és en les de targetes, terminals, xarxa, sistema,... 
Aquestos riscos físics els contemplarem amb un pla específic per cada mecanisme o servei. 
En el cas que el problema sigui en la targeta, per exemple si s’ha esborrat el codi de barres, 
sempre es pot buscar el codi Personal i després, crear-ne una de nova amb la mateixa 
codificació. 
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Si la targeta funciona i el que dona problemes és el terminal, primer haurem de tenir la 
certesa de que la xarxa respon correctament. En primer lloc hem comprovar que el cablejat 
UTP i el connector RJ-45 estan testejats i funcionen correctament, així com la corrent 
d’energia. Continuant amb la validació d’aquesta part, s’hauria de comprovar, en el cas que 
n’hi hagi, que els switchs, hubs, routers i connexions de xarxa estiguin funcionant 
correctament. En cas de que detectem algun desperfecte, s’haurà de substituir per material 
nou. 
 
En segon lloc, s’ha de comprovar que el terminal recepcioni les entrades de fitxatges. En cas 
que el terminal no es pugui arreglar, s’agafarà el que hi ha en reserva i es prepararà per 
instal·lar-lo, mentrestant es pot enviar al servei tècnic per reparar el que no funciona. Els 
fitxatges es podran continuar realitzant amb tota normalitat, des dels terminals que 
funcionen a més, des del que fa la substitució. 
 
L’altre cas, en tercer lloc, ja no seria tant físic sinó més aviat de software entre terminals i 
servidor que recull els marcatges. També pot ser motivat del programa ERP que llegeix 
l’arxiu amb els fitxatges i els traspassa a SAP. Si ens trobem en algun d’aquests problemes 
de software, s’hauria d’intentar resoldre amb l’eina de programari o contactar amb el 
consultors o programadors del programa en qüestió.  
 
Si el problema està en les dades, gràcies a que es fan les còpies de seguretat, es pot recuperar 
o restaurar el dia abans del que haguem detectat els errors en les dades dels marcatges i 
intentar solucionar els problema. Cal insistir en la importància de realitzar les còpies 
periòdicament per tal de poder tenir un ventall més ampli a l’hora de recuperar dades. El 
més important és tenir actualitzat el programari el màxim possible. 
 
S’ha de tenir en compte que si es pot accedir al sistema SAP R/3, concretament a l’aplicatiu 
per a la gestió de marcatges, aquests es poden generar manualment. En resum, s’ha de 
comprovar quins són els possibles riscos i fer les comprovacions per tal de posar la millor 
solució en cada cas.  
 
En altres paraules, fer un bon manteniment del hardware i el software és vital per al 
funcionament correcte del sistema. S’han de contemplar el màxim de plans per als casos en 
que hi hagin problemes i fer-los el més detallats i específics possibles.  
 
L’objectiu del projecte és força ambiciós i si trobem algun impediment, es pot analitzar per 
intentar-lo superar amb facilitat i sense prendre cap risc innecessari. El fet de realitzar aquest 
projecte compensarà l’aposta inicial en la inversió econòmica i personal, ja que aportarà 
noves opcions de treball i beneficiarà a la nostra organització. 
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- Temporització 
 
 

 
Imatge1: Taula de Temporització 
 
 
PAC 1    del  01/03/2012  al 12/03/2012 
 

- Elecció del projecte SAP 
- Realització del pla de treball 

 
 
PAC 2    del  13/03/2012 al  16/04/2012 
 

- Aprenentatge de Sistema SAP 
- Investigació de Terminals de fitxatges 
- Anàlisi estructura actual 

 
 
PAC 3    del  17/04/2012  al  21/05/2012 
 

- Anàlisi de la futura aplicació 
- Desenvolupar l’aplicació 
- Migració de les dades 
- Proves i correccions 

 
 
Lliurament Final del  22/05/2012 al 18/06/2012 

 
- Modificacions i proves amb usuaris 
- Traspàs i instal·lació de l’aplicació 
- Revisió final del projecte 
- Memòria i presentació virtual 
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- Diagrama de Gantt  
 
 
 
Aquest seria el Diagrama de Gantt amb els dies que correspondrien a cada fase. 
 
 

 
Imatge 2: Taula Diagrama de Gantt 
 

Imatge 3: Diagrama de Gantt març - abril 

Imatge 4: Diagrama de Gannt maig – juny 
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- Conceptes generals de SAP i del Projecte 
 
 
SAP és un sistema que permet tenir integració en temps real dels processos, aplicacions i 
informació. D’aquesta manera elimina duplicitat d’informació i d’esforços. Això ens facilita 
la presa de decisions. Té una estructura única i hi ha responsabilitat integral de la 
informació. Els processos segueixen un ordre lògic i són estàndards. Els rols estan enfocats a 
generar valor. 
 
 

 
Imatge 5: dels mòduls de SAP (http://techsap3r.wordpress.com/modulos-sap/ ) 

 
 
Un dels avantatges és que les transaccions i consultes es realitzen amb temps real. Integra 
els processos i les funcions claus d’un negoci. S’utilitza a nivell mundial per la seva 
flexibilitat i pel maneig consistent de la informació. Es pot vincular amb aplicacions de 
forma tècnica i apropiada per a tots els processos. S’integra amb processos de dades i 
elements organitzatius.  
 
Es sol tenir un servidor en Productiu i un altre de Test o QA i en alguns casos el de 
Desenvolupament. Primer es desenvolupa l’aplicació a Desenvolupament, seguidament es 
passa a Test es treballa, finalment es posa en Producció per tal d’utilitzar-la. Totes les ordres 
es mouen de servidor mitjançant ordres de transport. 
 
Per fer la planificació i el customizing per tal d’obtenir el resultat esperat considerem que: 
són valors controlats, la informació es guarda en format de taules, les dades poden ser 
operatives o obligatòries. 
 
SAP R/3 està format per diversos mòduls d’aplicació que donen suport a totes les 
transaccions de negocis de l’empresa. En conseqüència, un canvi de mòdul modifica les 
dades automàticament a altres mòduls. Totes les interaccions amb l’usuari es fan amb una 
mateixa arquitectura. 
 
   
Els mòduls més importants són: 
 
- Mòdul HR 
- Recursos Humans 
És un dels més grans dels mòduls de SAP R/3, que consta de molts mòduls secundaris que 
ajuden amb les tasques de gestió de Recursos Humans. 
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- Mòdul IS 
- Solució Industrial 
programari en el qual es defineixen conjuntament l'oferta de productes industrials, amb 
desenvolupament de documentació, creant una estratègia i desenvolupant un procés de 
suport. 
 
- Mòdul PS 
- Sistema de projectes 
Per controlar totes les tasques que formen part de l'execució del projecte s'utilitza un format 
organitzatiu específic del projecte i comú a tots els departaments participants. 
 
- Mòdul AM 
- Gestió Actius Fixes 
Cobreix temes com ara, el disseny de la construcció, posada en marxa, operació, 
manteniment i desmantellament / substitució d'instal·lacions, equipament i equips físics. 
 
- Mòdul FI  
- Comptabilitat Financera  
Aquest mòdul té els requeriments financers i comptables de l’empresa. 
 
- Mòdul CO  
- Controlling (Comptabilitat Analítica)  
Aquest mòdul ofereix les funcions demanades per a la comptabilitat de costos i l’anàlisi de 
rendibilitat. 
 
- Mòdul MM  
- Manegament de Materials 
Aquest mòdul ajuda a les funcions d’aprovisionament de materials i serveis, a més a més de 
les funcions que es necessiten diàriament al magatzem. 
 
- Mòdul WF  
- Workflow 
Aquest mòdul enllaça les aplicacions de SAP R/3 amb tecnologies, eines i serveis. És una 
eina de suport per a tots els mòduls. 
 
- Mòdul PM  
- Manteniment de Planta  
Aquest mòdul permet la planificació, processament i la finalització de les tasques per al 
manteniment d'un planta. Facilita la presa de decisions en tots els assumptes referents al 
manteniment de planta. 
 
- Mòdul QM  
- Gestió de la Qualitat 
Aquest mòdul és un sistema d'informació i control de qualitat que permet la planificació de 
qualitat, inspecció i control per a la fabricació, cost i l'adquisició. 
 
- Mòdul SD 
- Vendes i distribució  
Ajuda a optimitzar totes les tasques i activitats producte de les vendes, enviaments i 
facturació dels mateixos. 
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- Mòdul PP  
- Planificació de la producció 
S'utilitza per planificar i controlar les activitats de manufactura de l'empresa. 
 
 
Els conceptes que maneja el sistema estan integrats, tenen atributs dinàmics per tal 
d’analitzar, controlar i executar activitats del sistema: Reporting, Documents, Joc de dades 
(Batch Input). Els Jocs de dades són un mètode estàndard de SAP R/3 que permet l’entrada 
de grans quantitats de registres des del mateix SAP, des d’un sistema antic o des d’una 
interfície. 
 
Conjunts de dades (per lots d'entrada) és un mètode estàndard de SAP R/3 que permet la 
aportació de grans quantitats de registres des d'un sistema vell, d'un procés R/3 i/o d'una 
interfície. 
 
 Per les següents característiques es pot dir que SAP és un sistema flexible, segur, confiable, 
adequat amb Parametrització, Unitats Organitzatives, Mestre de dades, Matchcodes, 
Autoritzacions. 
 
Pel que fa a aquest projecte específic, es tracta d’una integració de SAP, o qualsevol ERP, 
amb programes d’altres fabricants. Es bastant comú que la realització d’aquestes tasques que 
no contempla SAP les facin terceres empreses. Elles gestionen les dades i les 
emmagatzemen en un format que, com en el projecte realitzat, s’han d’adaptar per tal de que 
SAP R/3 les pugui gestionar. Tot i que molts cops la tasca d’integrar-ho pot semblar 
senzilla, requereix de l’estudi i anàlisis per tal de veure si pot ser viable.  
 
Actualment trobem al mercat moltes empreses que ens ofereixen programes, serveis i 
mòduls per la integració entre el sistema SAP i un sistema no-SAP. Aquestes funcions s’han 
de crear, i algunes d’aquestes empreses tenen mòduls especialitzats que ens poden facilitar 
moltíssim la feina.  
 
Entre els àmbits més interessants per a poder relacionar amb SAP, es poden trobar algunes 
aplicacions que ofereixen la transferència de dades. Ni han que s’utilitzen per a transferir 
massivament dades dins i fora del sistema SAP R/3. Per exemple amb paràmetres 
d’importació/exportació per a enviar/rebre dades entre els sistemes, útil pels objectes de 
negocis amb grans volums d’informació.  
 
Es troben mòduls adaptats en el camp de la Logística que poden ajudar-nos a la traçabilitat 
de productes. Una adaptació a un possible aplicatiu per a al control de productes, pot ajudar-
nos a realitzar una traçabilitat tant interna com externa i gestionar aquesta informació. 
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- Anàlisis de les empreses i organigrames  
 
S’han inventat les dades per a les proves degut a la confidencialitat: noms empresarials, 
activitat de les empreses, departaments de cada empresa i el càrrecs que de cada àrea. 
 
També s’han inventat els noms i cognoms del personal de les empreses i s’han fet proves 
pilots amb Microsoft Access i Excel per comprovar els llistats que necessitem. S’han creat 
bases de dades i taules amb dades per simular la implementació que podrem fer. 
 
El projecte es basa en un grup d’empreses:  
 

 
BELESPE: Empresa dissenyadora. Fa dissenys de productes tecnològics, i 
desenvolupen tota la imatge i el màrqueting per a nous productes de venta a 
través d’Internet. 

 
 
EMREFELE: Empresa d’etiquetatge. Compra etiquetes i imprimeix el text, 
dibuix o l’anagrama que li demana o proporciona el client. 
 

 
 
MEHCELEP: Empresa de papereria. Es dedica a la venta de tot tipus de paper 
DIN, des dels més petits A8, passant pels estàndards A4, fins als més grans A0, i 
de tots colors. 

 
 
RETEVEDE: Empresa de Certificació. Realitza la inspecció a empreses per 
poder donar les certificacions ISO necessàries. 
 

 
 
ESPEC: Empresa de productes naturals per al cabell. Importació i exportació i 
de xampús, acondicionadors, gels i tot tipus de productes per al cabell. 
 

 
 
Cada empresa consta de diversos Departaments, amb els seus respectius Responsables de 
Departament, on també hi pot haver Personal d’Oficina, Operaris de Magatzem, Xofers, 
Comercials, Tècnics... que formen aquests departaments. 
 
Cada empresa del grup pot tenir àrees i aquestes poden estar formades per un o més jobs que 
equival al càrrec per cada l’assalariat. 
 
Tot seguit veiem els seus respectius logos i noms d’empresa amb els organigrames i 
departaments tot i que al ser un grup d’empreses, hi ha departaments que fan feines d’altres 
empreses: 
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BELESPE 

 
 

 
 
 
EMREFELE 
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MEHCELEP 

 
  

 
 
 
 RETEVEDE 
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ESPEC 
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- Calendari i jornada laboral  
 
La jornada setmanal sempre és de dilluns a divendres i els caps de setmana seran festius. A 
principi d’any, es marca el mes de vacances. Normalment per defecte serien quatre 
setmanes, per tant 22 dies laborables i els ja festius dissabte i diumenge (1 mes) i 2 dies de 
pont. Les jornades laborals diàries normalment seran de 8 hores tot i que hi ha reduccions de 
jornades per conveni, ja siguin maternitats, prejubilacions, etc. i d’altra banda es diferencien 
els grups que se’ls paguen hores extres.  
 
Podríem diferenciar, per una banda, els operaris d’Oficina, els quals tenen un horari que 
consta de les 8 hores diàries, ja sigui jornada intensiva o jornada partida. Per altra banda 
tenim els operaris de Fàbrica que fan les 8 hores seguides, amb petites pauses per esmorzar, 
tot i que poden fer hores extres que seran les que sobrepassin les que tinguin marcades 
(normalment 8 h. diàries). Finalment hi han els operaris amb Mobilitat, que poden ser 
repartidors o comercials, els quals arriben al matí a l’empresa i fan diverses entrades i 
sortides, amb els conseqüents marcatges per entrar i sortir. Previ acord, les hores pendents 
seran recuperables en dies anteriors o posteriors però durant el mes en que ha succeït 
l’absència. 
 
El sumatori d’hores haurà de ser el que tingui assignat en cada cas l’empleat, quadrant 
aquestes hores amb les totals que tinguin assignades per dia. En cas que no sigui així, 
RRHH assigna una entrada o una sortida per quadrar els desparellaments. Hem de recordar 
que a principi d’any es creen els calendaris laborals, els quals defineixen les vacances, festes 
locals, festes estatals, ponts, etc. que acordin empresari i assalariat (tal com ve marcat per 
llei al conveni col·lectiu i en els casos especials al contracte laboral). 
 
A la tercera setmana de cada mes, i desprès de comprovar els marcatges, es tanca el còmput 
d’hores mensual, amb la conseqüent comprovació i validació dels fitxatges. L’àrea RRHH 
s’encarrega de comprovar i arreglar els fitxatges perquè siguin incorrectes o imparells al 
finalitzar algun dia incorrecte, per les presències l’esdeveniment horari d’entrada li 
correspondrà la sortida . En el cas que no tinguem cap marcatge serà per una absència, degut 
a que la persona no fitxa o està donada de baixa. Quan al final de la setmana o de mes s’ha 
fet aquesta tasca, es treuen els informes de cada assalariat i es repassen per tal de enviar la 
recopilació de tota aquesta informació a una altra àrea que s’encarrega de tramitar les 
nòmines. 
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- Fitxadors i fitxatges  
 
El personal de l’empresa fitxa amb aquestes targetes personalitzades. El número de cada 
persona es genera correlativament des del inici en que es van crear tots els identificadors 
personals i es van donar números seguits. La creació de codificació i de les targetes es 
realitza des d’una empresa externa. 
 
És un codi de barres al que se li associa un número, per exemple la següent targeta li 
correspon el 00000184 i està destinada únicament a la persona Clotilde Purti Yemay, amb el 
logotip de l’empresa Belespe com veiem a la següent imatge: 
 
 

 
Imatge 6: Targeta de Fitxatge Personal 
 
Actualment al grup d’empreses tenim repartits cinc fitxadors MicroLogic 20 i un de recanvi 
que s’utilitza per a fer proves o per si s’espatlla alguns dels que tenim instal·lats. 
 
Les característiques d’aquests terminals estan a la web de Digitek www.digitek.es a la 
documentació del model Micrologic 20 i són les següents: 
 
 

 B E L E S P E  
 
CLOTILDE PURTI YEMAY  
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Imatge 7: Característiques Tècniques del terminal ML20 (www.digitek.es) 
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La base de la instal·lació dels terminals en la xarxa seria la següent: 
 

 
Imatge 8: Fitxadors del Grup Empresarial 
 

Actualment hi ha 5 fitxadors (5 Terminals) a la xarxa LAN. 
 
La connexió del terminal a la xarxa es realitza a través del connector RJ-45 de cada 
terminal. El cable que recomana el fabricant per aquesta instal·lació és el UTP de Nivell 5 o 
superior que està format per 4 parells, o el STP que també està format per 4 parells amb 
apantallament. Un parell és un grup de 2 fils trenats entre ells mateixos. 
 
El connector RJ-45 és el següent: 
 

 
Imatge 9: Connector RJ-45 
 

El cable de connexió entre els terminals a la xarxa i el Switch de la xarxa ha de ser el 
següent: 

 
Imatge 10: Numeració fils R-J45 
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És important que coincideixin els fils de RX del mateix parell amb els fils del parell de TX. 
 
Per tal d’assignar la direcció IP en el terminal, en el model ML-20 ho podem fer de dues 
maneres: 

 
-per teclat 

 -per programari 
 
Mitjançant el teclat del propi terminal o be assignant de manera automàtica des del software 
de Digitek. 
 
Degut a que el programari no el tenim, s’ha fet des del teclat del terminal. 
 
Com que fem la configuració de xarxa local, li haurem de donar una direcció IP diferent als 
altres terminals i que tampoc estigui assignada a cap altre dispositiu de la xarxa local. 
 
Utilitzem el fitxador de recanvi, el qual s’instal·la i es configura, posant-li la IP 
192.168.2.176 per tal de fer les proves. 
 
S’ha utilitzat la guia de Digiteck que es pot descarregar de la pàgina web www.digitek.es 
per al model ML-20 amb connexió Ethernet. 
 
Seguint les indicacions, connectem el cable d’alimentació Entrada Alimentación ▓ i el cable 
RJ45 de xarxa RJ-45 ▓. 
 

 
Imatge 11: Connector i ajustaments del Terminal ML-20 
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Per introduir la direcció del terminal es segueix el següent procés: (hem de tenir en compte 
que el punt s’introdueix amb la tecla D): 
 
Primer teclejar el codi per la introducció o modificació de direccions seguit del botó enter. 
En el display del terminal apareix la direcció actual del terminal. 
 
    Dirección IP: 
    192.168.1.33 

Imatge 12: Display Fitxador - IP 
 
En segon lloc teclejar la direcció que li volem assignar 192.168.2.176 i seguit del botó 
enter. Si es produeix un error, podem polsar el botó clear i s’esborrarà. Si es vol sortir sense 
gravar la direcció, polsar anular. 
 
Si hem configurat correctament a la xarxa Ethernet, el led verd marcat amb D5 ▓ 
s’il·luminarà indicant que hi ha portadora. Si el led verd no s’il·lumina al fer la connexió, 
s’haurà de repassar el cable de xarxa. El led groc marcat amb D7 ▓ s’il·luminarà quan 
detecti trames ethernet a la xarxa, estiguin dirigides o no al terminal. El led que està marcat 
amb D6 ▓ s’il·luminarà quan el terminal enviï o rebi alguna trama. 
 
Ara que ja està configurat, es posa en marxa i el que fem és treure el jumper que està posat 
damunt el chip del processador Micro ▓ i connectar-lo a JP1 ▓. 
 
Al connectar la alimentació al terminal (CN1 ▓), comença a fer intermitència el led vermell 
que es troba al costat de la bateria (D4 ▓), aquest led indica que el programa de la Eprom 
funciona correctament. 
 
El display del dispositiu visualitzarà el següent: 
 
   00:00 01-01-2056 
           LUNES 

Imatge 13: Display Fitxador – Hora-Data-Dia 
 
Això indica que el terminal ja està en funcionament però amb una data i una hora 
incorrectes. 
 
Un cop instal·lat el terminal, depenent de la llum i de l’altura a la que estigui situat, és 
possible que sigui necessari ajustar el contrast del display (ajuste contraste Display ▓). 
 
Un cop realitzades totes les operacions anteriors de configuració, el terminal ja està operatiu 
i funciona.  
 
Ara des del ordinador ja es pot comprovar la connectivitat dels terminals i si hi ha fitxatges 
fets amb targetes. 
 
Fins ara, els 5 terminals estan distribuït pel grup d’empreses. El personal de l’empresa pot 
fer els fitxatges amb les targetes proporcionades i a qualsevol dels terminals que estan 
numerats (s’afegeix el 6é de proves). 
 



  TFC – ERP -> SAP 
  E.T. Informàtica Sistemes 
  Ernest Torrents Vallès 
 

24 

Aquest terminals estaven configurats prèviament i tenen unes IP per poder comunicar amb 
la xarxa, concretament amb l’equip que té el programa de control de terminals que veiem a 
continuació: 
 
 

Núm.        IP     Identif.    Ubicació 
0 192.168.2.171 Terminal 1 Recepció 
1 192.168.2.172 Terminal 2 Fàbrica 
2 192.168.2.173 Terminal 3 Magatzem 
3 192.168.2.174 Terminal 4 Nau 
4 192.168.2.175 Terminal 5  Oficina 
5 192.168.2.176  Terminal 6 Proves 

Imatge 14: Taula configuració i situació dels Terminals  
 

 
Imatge 15: Programa EVALOCS 

 
El fitxatges personals es guarden internament al Terminal (o fitxador) fins que són recollits 
pel programa EVALOCS. Aquest programa de Digitek va comprovant l’estat dels terminals 
i en el moment que comunica, recolleix el marcatge que ha fet alguna persona en algun 
terminal i ho guarda o afegeix a l’arxiu de marcatges marcajes. També es crea un arxiu 
històric. Això ho podem veure en la següent imatge: 
  

 
Imatge 16: Programa EVALOCS 

 
Amb el programa EVALOSCS es pot veure si hi ha connexió amb els diferents terminals. 
També es recopila tota la informació en un arxiu històric. 
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A la pàgina web de Digitek www.digitek.es, hi ha la documentació EvalosCS amb les 
característiques del funcionament del programa de gestió VISOR EVALOSCS i connexió de 
Terminals. 
 

 
Imatge 17: Característiques Evalos.CS (www.digitek.es) 

 
Quan alguna persona passa la targeta pel terminal MicroLogic 20, aquest event té les 
següents dades:  codi personal, l’hora, la data i si és dona el cas (en que el concepte no sigui 
entrada o sortida normal) també tindrem el motiu. 
 
Els Motius poden ser: Metge, Gestions Externes, Gestions Personals ... 
 
Analitzem les ràfegues de dades següents: 

 
Imatge 18: Línies d’arxiu de dades de fitxatges 
 
 

 
Imatge 19: Estructura de les línies d’arxiu de dades de fitxatges 

 
La cada persona té un número, el qual l’associem a una persona, empresa, departament, 
àrea. Aquest serà el seu Codi Personal per tant l’identifica de forma codificada. 
 
Al entrar a l’empresa o al sortir, si passem la targeta pel marcador guarda la data i l’hora que 
s’ha passat la targeta al marcador. La segona part de any, mes, dia, hora, minut, segon 
correspon a l’hora en que es traspassa des del terminal a l’arxiu, per tant només servirà en 
casos que hi hagi hagut errors, però és poc probable, en conseqüència no es té en compte. 
 
Si mitjançant el teclat del terminal introdueix un número de Motiu d’entrada o sortida, i 
desprès passa la seva targeta personal, afegeix el número al final de la ràfega. Es pot saber el 
Motiu segons la codificació que tingui associat aquest esdeveniment. 
 

004201205141216022012051412160200000975 
0042012051412274820120514122748000006110001 
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- Control dels marcatges  
 
 

 
SCP-WIN2 
Imatge 20: Icona SCPWin2 
  

És el programa SCPWIN 2 és el que gestiona les dades de fitxatges guardades i pot treure la 
informació necessària per al control del marcatges. 
 
Introduïm la clau d’accés per accedir al programa: 
 

 
Imatge 21: Pantalla Programa SCPWin – Clau inici 
 

Al menú Personal trobem l’apartat de Personal, Categorias i Marcajes 
 

 
Imatge 22: Pantalla Programa SCPWin – Menus - Personal 

 
A l’apartat de Personal, hi ha tots els treballadors de les empreses i les seves dades 
personals. 

 
Imatge 23: Pantalla Programa SCPWin – Personal 

 
A l’apartat de Categorias, hi ha el grup o àrea en que es pot dividir el personal de 
l’empresa. 
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Imatge 24: Pantalla Programa SCPWin – Categorias  

Marcajes, treu un llistat dels marcatges que tenen el personal que escollim. 
 

 
Imatge 25: Pantalla Programa SCPWin – Marcajes  

A l’apartat Marcajes podem veure tot el que té relació amb els marcatges. 
 

 
Imatge 26: Pantalla Programa SCPWin – Menus - Parámetros  

A Tipos de Hora hi ha les hores diàries que poden fer cada grup juntament amb les extres i 
les festives. 

 
Imatge 27: Pantalla Programa SCPWin – Tipos de Hora 
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A Horarios hi ha definit quina és la hora d’entrada i de sortida amb un marge que 
preestablim: 

 
Imatge 28: Pantalla Programa SCPWin – Horarios 

 
Si editem el de Produccion Mañanas tenim que l’hora d’entrada és flexible de 6:00 h. a 
7:00 h. igual que de 9:00 h. a 12:00 h. per si tenen pausa per esmorzar i de 15:00 h. a 23:00 
h. de tarda-nit. 
 
La jornada normal aniria entre les 7:00 h. i 9:00 h. i tarda de 12:00 h. a 15:00 h., i tenint una 
jornada de 7:30 h. amb el temps obligatori de 7:30 h. 
La pausa seria, de 9:00 h. a 12:00 h., durant 0:30 h. 
 

 
Imatge 29: Pantalla Programa SCPWin – Horarios - Editar  

 
A la tercera setmana de cada mes, es fa el tancament i es comproven i validen els parells de 
fitxatges, com per exemple si algú ha marcat a les 8:00 h. i a les 13:00 h. del matí i a la tarda 
surt per fer una visita comercial a les 15:00 h., es crearia el seu parell a les 19:00 h. per tal 
de no tenir incidències desaparellades. Seguidament, per tal de tenir les hores quadrades es 
treuen els informes de cada assalariat, i es fan els totals d’hores extres. En el cas que en 
tinguin es comproven juntament amb el total d’hores que haurien d’haver fet al dia. També 
es fa la diferència en el cas que hi hagi hagut absències per assumptes propis, per vacances, 
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etc. Finalment el es passa la recopilació de tota aquesta informació a una altra àrea que 
s’encarrega de tramitar les nòmines. 
 
A l’apartat de Calendarios, tenim els dies de l’any amb els festius per cada grup. 
 

 
Imatge 30: Pantalla Programa SCPWin – Calendarios  

Es marquen els dies codificats: laborables amb un 1 i els festius o caps de setmana amb un 
10. 

 
Imatge 31: Pantalla Programa SCPWin – Calendarios - Editar  

Les Incidencias mostra els motius pels quals podem fer una absència o una presència 
causada per una incidència. 
 

 
Imatge 32: Pantalla Programa SCPWin – Incidencias 
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Per exemple ASUNTOS PROPIOS és considera absència permesa però no pagada a 
diferencia de VISITA COMERCIAL. 
 

 
Imatge 33: Pantalla Programa SCPWin – Cambiar Incidencia 

 
Finalment, al Calendario de Festivos podem posar a cada any, quins dies són festius inclús 
els dissabtes, diumenges i festes anuals. 
 

 
Imatge 34: Pantalla Programa SCPWin – Calendario Festivos 

 
Per als informes podem triar entre: 
 

 
Imatge 35: Pantalla Programa SCPWin – Menus -Informes 
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Hi ha els Informes de Asistencia i Informe de Situación que mostra els marcatges que ha 
fet el personal laboral, ja siguin totals, diaris i podem anar seleccionant diferents empleats. 
 
Aquí tenim alguns exemples: 
 

 
Imatge 36: Pantalla Programa SCPWin – Informes de Asistencia 

 
Amb el llistat següent veiem les hores en que hi han hagut les incidències per cada dia i 
empleat. 

 
Imatge 37: Pantalla Programa SCPWin – Listado Marcajes 

 
Es pot treure el total hores diàries per un empleat o un grup i veure les hores que ha fet, 
sabent si ha de recuperar-les per no arribar a la jornada pactada, o les hores extres que té 
com en aquest cas: 
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Imatge 38: Pantalla Programa SCPWin – Listado de Totales Diarios 

 
Les altres tasques serien de manteniment, com per exemple posada del dia i l’hora, reindexar 
o compactar la Base de Dades. 
 
Al finalitzar, tanquem el programa SCPWIN-2 fent clic a Aceptar. 
 

 
Imatge 39: Pantalla SCPWin – Salir 
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- Estudi del funcionament actual i traspàs a SAP/R3 
 
Desprès de veure el funcionament dels Terminals Micrologic i els marcatges d’entrada i 
sortida, hem vist el com s’analitzen aquestes dades amb del programa SCP WIN2. 
Juntament amb el departament RRHH s’ha concretat com s’utilitza actualment i els canvis 
que poden millorar l’actual sistema de control. D’aquesta manera podrem fer menys 
traumàtic el traspàs al ERP de SAP i continuar gestionant els marcatges laborals del 
personal de cada empresa. 
 
S’ha tractat l’arxiu de marcatges de gener per poder analitzar amb Microsoft Excel. Amb 
aquest mètode es pot saber si tots els marcatges han sigut emparellats correctament i calcular 
les hores extres juntament amb totes les incidències. 
 
S’ha extret de l’arxiu d’històrics per poder-ho analitzar amb una taula dinàmica. A aquests 
arxius d’historials s’hi guarden les ràfegues (Codi Personal, data, hora, Núm. Terminal) i 
conté els fitxatges que existeixen, per exemple des del gener del 2012, amb el format 
delimitat i totes les incidències que es van produir. Seguidament veiem l’estructura a la Base 
de Dades de Microsoft d’Access. 
 

 
Imatge 40: Estructura i relacions de les Taules  

 

 
Imatge 41: Llistat de Taules 
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Durant el transcurs del projecte s'ha evolucionat en quant a la percepció de l’estructura de 
taules inicials i s’han modificat inclús creat algunes taules i camps. Desprès de fer les 
corresponents proves, s’ha creat l’estructura adient per a fer la migració cap a SAP R/3.  
  
Al comprovar com funciona el programa SCP-WIN2 i veure les necessitats que pot tenir el 
departament de RRHH, s’ha fet un prototipus d’estructura que es podria crear a SAP. 
 
La base està en les dades que hi ha a l’arxiu i que, en aquest cas es guarden a la 
T_Archivo_Marcajes. Ja s’ha vist anteriorment quins camps hi ha en aquesta taula. La 
T_MotivoAusenciaPresencia guarda la codificació per les absències i presencies que surten 
de la normalitat. La taula T_Horarios conté els horaris diaris dels assalariats i a la 
T_Vacaciones hi ha l’any amb el número de dies de Vacances i de Pont. 
 
D’aquesta taula de Motius dependrien totes les altres i segons l’estructura del grup 
d’empreses, es crearia una taula T_Sociedad amb les empreses. Aquesta tindrà una subtaula 
T_Area amb els departaments d’aquestes empreses. Finalment tenim els treballs o jobs que 
desenvolupa cada persona al seu departament i a la seva empresa i ho anotem a la 
T_SubArea.  
 
El personal de l’empresa està codificat amb el corresponent codi a la T_Empleado. 
L’estructura de les empreses, juntament amb el nom de l’empleat, també es guarden en una 
taula T_Empleado_Empresa_Grupo on hi ha relacionades les taules T_Horas que indica 
les hores de la jornada laboral diària i T_Grupo que marca si esta actiu o inactiu. 
 
La taula T_Empleado_Empresa_Grupo  també s’hi han creat altres camps per poder 
controlar el temps amb períodes Desde una data Hasta una altra data (també Hora_Desde i 
Hora_Hasta) fins la que pot estar de vacances o absent a l’empresa. També gestionem un 
camp per saber si fitxa o no, per treure els llistats del personal de l’empresa que per algun 
motiu no fixen. S’ha creat un camp Chofer degut a que aquest càrrec computa les hores 
extres de forma especial. Si fa hores extres ho controlem amb el camp Extras.  
 

 
Imatge 42: Full de dades - Arxiu de dades de Marcatges – dia 11/01/2012 

 
Amb l’arxiu d’històric s’han creat diverses taules i les corresponents taules dinàmiques per 
analitzar els llistats que necessitaríem. 
 
Tenim les dades de gener del 2012, i en aquest exemple es separa per parts (columnes): 
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Imatge 43: Full de dades - Arxiu de dades de Marcatges – gener 2012 

 
A la següent taula dinàmica podem veure si hi ha un nombre parell de marcatges, sinó 
s’haurien de fer els tancaments corresponents. 
 

 
Imatge 44: Full de dades - Arxiu de dades de Marcatges – Taula Dinàmica – suma fitxatges al dia 
 

I si per exemple volguéssim saber si hi ha algun dia que ha tingut incidències, només cal 
arrastrar el camp Incidència a la Taula Dinàmica tal com mostra la aquesta imatge: 
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Imatge 45: Full de dades - Arxiu de dades de Marcatges- Taula Dinàmica – per dia  

Si per exemple hem de comprovar el codi 852, on tot està 
aparellat correctament, fem doble clic al 90 per veure tots els 
marcatges. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imatge 46: Full de dades - Arxiu de 
dades de Marcatges- per targeta  

Aplicant la formula de la resta(-) cada grup de 2 línies (com veiem a  HoresTreball), 
obtenim el temps en hh:mm:ss de cada interval: 
 

 
Imatge 47: Full de dades - Arxiu de dades de Marcatges 
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Per acabar, fem la taula dinàmica i els càlculs que necessitem per saber les Hores Extres o 
Hores Pendents del codi personal 852. 
 
Aquí es veu un exemple en una Fulla de Càlcul on hi ha els totals per dia:  
 

 
Imatge 48: Full de dades - Arxiu de dades de Marcatges – Total dia  

Tot seguit es mostra l’estructura que s’ha reproduït, en forma de taules preparades per a SAP 
R/3, per tal d’obtenir el màxim benefici del ERP. 
 

 
Imatge 49: Estructura de Taules de SAP   

Per fer el traspàs, aquestes serien les taules amb la numeració equivalent que s’han creat a 
SAP: 

 
Imatge 50: Noms de les Taules de SAP 
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- Aplicació en ABAP  
 
Tota la informació que s’ha recopilat sobre les taules i formularis, es necessita ara per crear 
a SAP amb el codi ABAP. 
 
És necessari donar d’alta un nou usuari dins de SAP amb drets per poder crear taules a més 
de codi i desprès s’ha de registrar a la web de SAP 
 
Entrem a la pàgina de SAP: www.sap.com 
Fem clic a Keys & Requests: 
 

 
Imatge 51: SAP R/3 – Keys and Request – (www.sap.com) 

 
i desprès a SSCR Keys (SAP Software Change Registration) per canviar el registre de 
l’usuari creat a registre de Desenvolupador fent clic (Register Developer): 
 

 
Imatge 52: SAP R/3 – Register Developer – (www.sap.com) 
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Escrivim el nom de l’usuari en aquest cas: systest 
 

 
Imatge 53: SAP R/3 –Register Developer – User (www.sap.com)  

Informa que s’ha creat una clau de registre per la instal·lació de SAP. 
 

 
Imatge 54: SAP R/3 –Developer Successfuly created – (www.sap.com)  

Tot seguit ja podem començar a crear les taules i el codi a SAP per poder fer la gestió dels 
marcatges laborals del grup empresarial. 
 
---------------------------------TAULES SAP APLICACIÓ RRHH--------------------------------- 
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  TFC – ERP -> SAP 
  E.T. Informàtica Sistemes 
  Ernest Torrents Vallès 
 

41 

 
 

 
 

 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Des de la transacció zrh0 accedim al formulari de RRHH de SAP R/3 on permet gestionar 
els marcatges laborals del grup empresarial: 
 

 
Imatge 55: Formulari SAP – RRH – Gestió Marcatges  

 
Seguidament s’explica en que consisteix cada botó del formulari principal: 
 
 
Dades Mestres: gestió i manteniment de les totes les dades de RRHH dels marcatges. 
 
Control de Presència: per saber si el personal està a l’empresa o no hi és. 
 
Detall de Marcatges: informació de les hores que hi ha hagut marcatges dels assalariats. 
 
Absències / Presències: saber els motius perquè el personal ha assistit o no a l’empresa. 
 
Marcatges Pendents Assignar: marcatges que no corresponen a cap nº. de targeta personal. 
 
Llistat de Vacances: llistat que mostra els períodes de dies festius i ponts del personal. 
 
Llistat d’hores per Empleat: llistat de hores que han fet en un dia o període concret. 
 
Llistat de Detall de Marcatges: llistat d’hores que hi ha hagut marcatges dels assalariats. 
 
Llistat de Absències / Presències: llistat dels motius de les absències o presències. 
 
Llistat d’Empleats: llistat de les persones assalariades a cada empresa. 
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Dades Mestres 

 
 

En aquest formulari principal de Manteniment de Dades Mestres és des del que podem fer el 
Control de les Presències, així com la gestió de cada apartat. 
 

 
Imatge 56: Formulari SAP – RRH – Manteniment Dades Mestres 

 
Des dels botons superiors podem accedir directament a la creació d’un nou registre per 
exemple una nova Societat, un nou Departament, ... 
 
Es pot desplegar la part on tenim l’Estructura i veure els components que el formen. 
 
En l’apartat de Organización  hi ha donades d’alta les empreses o 
Sociedades amb els seves corresponents àrees o Departamentos, que a la vegada pot estar 
gestionada per diferents Jobs, que serien els càrrecs o perfils dels assalariats. 
 
En la següent imatge es veu el desplegament per a la empresa Retevede (RETE), els 
departaments que la formen i els jobs que hi ha en aquestes àrees. 

 
Imatge 57: Formulari SAP – RRH – Organització 
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Les absències i les presències , les hem dividit en dos grups 
AUS (Ausencias) i les PRE (Presencias). 
 
En aquest cas es va decidir mantenir els tipus d’absències que hi havia en l’altre programa. 
Les Ausencias es considerarien minuts o hores recuperables, menys les excepcions que 
estiguin establertes com per exemple les vacances. 
 

 
Imatge 58: Formulari SAP – RRH – Absències 

 
Per altra banda tenim Presencias les quals marquen que la persona ha sortit de l’empresa 
però, la incidència ha estat motivada per una continuació d’alguna feina o hores que no 
s’han de recuperar, com en el cas que sigui una Visita Comercial. 
 

 
Imatge 59: Formulari SAP – RRH – Presències 

 
L’altre apartat que es pot gestionar és el del Grupos de Personal , que 
agrupa al personal empresarial segons si estan actius o inactius, aquests grup permet 
diferenciar si s’ha de fer el control horari o ja no és necessari. La majoria del Personal està 
Activo ja que està donat d’alta a la base de dades per poder fer el control de les hores. Els 
que estan Inactivo pot ser degut a una baixa i haurà de continuar amb el mateix codi 
personal per poder mantenir els històrics. Un altre cas pot ser el personal Externo els quals 
no podem aplicar el tema d’horaris tant estrictament. 
 

 
Imatge 60: Formulari SAP – RRH – Gestió Personal 

 
En el Grupos de Horas  hi ha donat d’alta el total d’hores diàries que pot 
fer l’assalariat que estigui associat a aquest grup d’hores. Pot ser motivat per horaris de 
mitges jornades, pràctiques, reduccions per maternitat, torns, etc. 
 

 
Imatge 61: Formulari SAP – RRH – Grup d’Hores 
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En aquest darrer apartat hi trobem el Personal  que forma el Grup humà 
empresarial. Són totes les persones que estan assalariades en alguna empresa i que estan 
ordenades en les Àrees i Departaments de l’Organització. 
 

 
Imatge 62: Formulari SAP – RRH – Personal 

 
Tot seguit es mostra l’estructura que permet fer la gestió del control dels marcatges laborals: 
 

 
 Imatge 63: Formulari SAP – RRH – Estructura 

 
Per donar d’alta societats o empreses, departaments o àrees, jobs o subàrees, tipus de motius 
d’absències o presències, grups d’hores i empleats, ho fem amb els botons següents: 
 

 
Imatge 64: Formulari SAP – RRH – Menús 

Es pot fer una possible alta d’Empleat des del botó Empleado.   
 
Simultàniament, després de finalitzar el procés, el posarà en un llistat que està per sota de 
Personal. 
 
A continuació es poden veure les pantalles que apareixen al afegir aquest nou empleat. 
 
El núm. Personal es genera automàticament (sempre serà el mateix) tot i així si que s’ha 
d’anotar el nom, cognoms i les altres dades que es demanen al formulari. 
Omplim totes les caselles corresponents a l’empresa, àrea, subàrea on desenvolupa les 
tasques com assalariat, la data de naixement, etc.  
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En cas especial de que cobri Hores Extres o sigui Chófer. També indicarem mitjançant la 
opció, si aquesta persona ha de fitxar sempre, ocasionalment, o no fitxa. Finalment acabem 
de omplir les dades necessàries per donar d’alta aquesta nova fitxa personal. 
 
Podem buscar el camps de Sociedad, Departamento, Job com es mostra a les següents 
pantalles: 
 

 
Imatge 65: Formulari SAP – RRH – Assignació Personal – Dpto. 

 
Quan hi ha l’empresa seleccionada, busquem el departament que li correspon i li assignem 
el job que té. 
 

 
Imatge 66: Formulari SAP – RRH – Assignació Personal - Job 

 
A més li escollirem una activitat del grup de personal: Actiu, Inactiu, ... 
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Imatge 67: Formulari SAP – RRH – Grup Personal 

 
Es pot posar el codi del Grup d’Hores al qual correspon o buscar-lo. 
 

 
Imatge 68: Formulari SAP – RRH – Grup Horas 

 
Finalment anotem el número de Tarjeta de Fichaje, en particular aquesta codificació ens 
servirà per assignar-li un número de targeta de fitxatge, per saber a partir de quina data està 
donat d’alta. Per exemple en el cas que fes tasques en dues empreses, tindria dos codis amb 
dues targetes.  
 

 
Imatge 69: Formulari SAP – RRH – Mestre de Personal 
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En particular, aquesta nova assignació es faria amb el botó que hi ha a la part inferior. 
 

 
Ja només falta acceptar  per validar l’empleat, o cancel·lar  sinó el volem modificar. 
 
A la imatge es veuen alguns dels empleats que hi ha donats d’alta, i si fem doble clic a 
qualsevol d’ells, mostra la seva fitxa personal al mateix temps que els empresarials. 
 

 
Imatge 70: Formulari SAP – RRH – Gestió Estructura 

 
Aquesta seria la fitxa personal i professional d’aquest assalariat . 
  

 
Imatge 71: Formulari SAP – RRH – Mestre de Personal 
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Control de Presència 

 
 
El control de presencia ens permet saber si el personal està a l’empresa o hi ha estat. 
Els paràmetres de la selecció ens marquen els filtres que, al fer la validació , a 
continuació treuen la informació. 
 
Es poden modificar els paràmetres per buscar les persones de l’empresa RETE, d’algun 
departament en concret,... 
 
Fem la prova amb una persona que hem donat d’alta amb els fitxatges i el codi d’Empleat 
184. 

 
Imatge 72: Formulari SAP – RRH – Control de Presència 

 
Aquest és el resultat de la consulta:  
 

 
    Imatge 73: Formulari SAP – RRH – Consulta de Presència 

 
A la part de dalt tenim els botons per ordenar, buscar, exportar,... A la part de sota es veu el 
resultat de la consulta, on s’ha trobat que pel codi de targeta 184 i per la data i hora 
buscades, la persona ha fitxat i està a l’empresa. Es poden fer busques més  extenses, per 
exemple posant només en el camp Sociedad el nom d’una empresa del grup o també per 
rangs, amb el número de codi personal del Empleado del 100 al 200  inclús marcant l’opció 
per empleats no presents i en conseqüència saber el motiu, etc. 
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Detall de Marcatges 

  
 
Aquesta opció permet veure detalladament els marcatges d’un assalariat que ha realitzat en 
una data concreta. 
 

 
Imatge 74: Formulari SAP – RRH – Assalaria i data  

 

Verifiquem  les dades, tot seguit mostra el report amb les hores i els events d’aquell dia. 
 

 
Imatge 75: Formulari SAP – RRH – Actualització de Marcatges 
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Absències / Presències 

 
 
S’utilitza per tal de poder tenir el control de les absències dels empleats. D’aquesta manera 
llistem les vacances, els ponts a més de les absències que duren més d’un dia. 
 

 
Imatge 76: Formulari SAP – RRH – Empleat any absència i presència 

 
Aquí podem veure el llistat dels dies de vacances, ponts i absències de llarga durada. 
 

 
Imatge 77: Formulari SAP – RRH – Absències i Presències 
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Si el que interessa és el detall de totes les Absències i Presències, amb qualsevol durada, 
haurem de marcar l’opció de Ver ausencia menor 1 día (8h). Aquesta ens llista totes 
incidències que hi ha hagut en l’any indicat prèviament. 
 
 

 
Imatge 78: Formulari SAP – RRH – Empleat any 
 

Tot seguit  es veuen els dies amb incidències, i com en els altres llistats, els camps en blanc 
són editables i els blaus no es poden editar: 
 

 
Imatge 79: Formulari SAP – RRH – Empleat absència i presència menys d’un dia 
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Marcatges Pendents Assignar 

 
 
Els marcatges pendents d’assignar són per tenir un control en targetes noves o que no estan 
assignades. 
 
Si per exemple la Tarjeta, com és el cas de la següent pantalla, no està assignada a cap 
persona assalariada, al fer el marcatge físicament al Ter... Terminal 000 se li assigna un 
codi auxiliar Empleado 99999999 i desprès, a través dels empleats s’haurà de donar d’alta. 
En la següent imatge es veuen aquests marcatges pendents d’assignar a un empleat. 
 

 
Imatge 80: Formulari SAP – RRH – Marcatges pendents d’assignar  

Si tots els marcatges són correctes ens surt el següent missatge d’informació:  
 

 
Imatge 81: Formulari SAP – RRH – Avis que no hi ha  marcatges pendents 
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Llistat de Vacances 

 
 
Cada empleat té assignats uns períodes de vacances i uns ponts, s’ha de tenir en compte que 
estan anotats a la taula de vacances i depenen de l’any. 
 
Es pot fer per exemple una recerca per empleat i any. 
 

 
Imatge 82: Formulari SAP – RRH – Llistat de vacances per empleat 

 
En el resultat que ha buscat, es pot veure quins són els períodes de quan inicia (Fecha 
Desde) les vacances fins la data en que les finalitza (Fecha Hasta). El valor de Días 
Concertados són els que per conveni té establerts per aquell any. A més hi ha el sumatori 
dels Días Totales Plan. que són els dies de vacances parcials Días Planif. més els ponts: 28 
dies = vacances (3+3+9+11) + ponts (1+1) . 
 

 
Imatge 83: Formulari SAP – RRH – Vacances Empleat any  

 
Si fem doble clic a aquest llistat, ens mostra amb més detall quins són els períodes dels que 
fèiem referència, que seran els dies anuals de Vacances i de Pont però no hi haurà les altres 
incidències. 
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Imatge 84: Formulari SAP – RRH – Llistat absència i presència 
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Llistat d’hores per Empleat 

 
 
Amb el Listado de horas por Empleado es pot veure el detall els fitxatges dels empleats. 
Filtrant-lo per un dia o període en concret, per Sociedad, Departamento, Job, Empleado o 
Tarjeta Marcaje. A més a més, marcant la opció es pot fer un filtratge de només els errors 
en els marcatges. 
Al mateix temps realitzem la recerca del període seleccionat o des del inici de l’any. 
 

 
Imatge 85: Formulari SAP – RRH – Llistat d’Hores per empleat 

 
Aquest és el resultat de la consulta: 
 

 
Imatge 86: Formulari SAP – RRH – Llistat Hores Personal 

 
Es veu que aquest assalariat ha fet 0,75 hores extres, pel que fa al detall dels fitxatges, 
només cal fer clic sobre aquesta línia per poder veure el càlcul. 
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Imatge 87: Formulari SAP – RRH – Marcatges empleat dia 

 
Es poden afegir marcatge o al contrari esborrar marcatges. 
 

 
Imatge 88: Formulari SAP – RRH – Afegir Marcatge Empleat  

 
Per exemple es genera un fitxatge amb un Motiu d’una Ausencia:  
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Imatge 89: Formulari SAP – RRH –Escollir absència o presència 

 
El motiu d’aquesta Absència és una Cita Mèdica 0001. 
 

 
Imatge 90: Formulari SAP – RRH – Escollir Cita Mèdica 

 
I ja queda donat d’alta el fitxatge de la Cita mèdica. 
 

 
Imatge 91: Formulari SAP – RRH – Triar Cita Mèdica 

 
Es disposa de l’opció de seleccionar i esborrar un marcatge fent Borrar Marcaje: 
 

 
 

 
Imatge 92: Formulari SAP – RRH – Seleccionar marcatge a esborrar 

 
Finalment ens demana una última confirmació de l’acció d’esborrar el marcatge seleccionat. 
 

 
Imatge 93: Formulari SAP – RRH – Decidir si esborrar 

 
El marcarà com a eliminat fins que es torni a entrar o actualitzem el formulari. 

 
 

Imatge 94: Formulari SAP – RRH – Marcatge indicat que està eliminat 
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Llistat de Detall de Marcatges 

 
 
Amb el llistat detallat de marcatges es controlarà els fitxatges i amb interessants agrupacions 
per empreses, dates, núm. de targeta,... podrem tenir una bona gestió de personal. 
 

 
Imatge 95: Formulari SAP – RRH – Llistat detall Marcatges 

 
Amb aquestes opcions veurem un llistat de l’assalariat amb codi 184 del període dels dies 
anotats. 
 
És important veure que hi ha agrupats els totals de les hores en la jornada que estem 
sol·licitant. 
 

 
Imatge 96: Formulari SAP – RRH – Llistat detall dies Marcatges – unió parells 

 
Per altra banda, si hi ha l’opció desmarcada de unir els parells de cada fitxatge, Unión de los 
Pares de Tiempos, no es treuen els totals i s’obtenen els marcatges detallats com es veu a la 
següent pantalla: 
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Imatge 97: Formulari SAP – RRH – Llistat detallat Dies Marcatge – no unió parells 

 
Mitjançant les icones que tenim damunt del llistat, es pot aprofitar el potencial que té SAP 
R/3 i buscar, fer sumatoris agrupats per un rang de dies o setmanes,... 
 
Quan tenim el llistat detallat de marcatges per empleat, si seleccionem la columna Horas i 

tot seguit el botó de totals  , obtindrem el sumatori d’hores. 
 

 
Imatge 98: Formulari SAP – RRH – Llistat marcatges suma hores dies 

 
Si fem el filtre per persona i data es pot saber les hores que ha estat a l’empresa en un dia 
concret. 
 

 
Imatge 99: Formulari SAP – RRH – Llistat marcatges suma hores dia 
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Llistat de Absències / Presències  

 
 
En aquest llistat hi ha la possibilitat de filtrar pels camps de Sociedad, Departamento, Job, 
Empleado inclús per un costat es pot posar el Motivo i per l’altre el Tipo Motivo, a part de 
la data d’inici fins a la data de fi del període que es vulgui visualitzar. 
 

 
Imatge 100: Formulari SAP – RRH – Llistat detall absència presència 

 
En el resultat d’aquesta consulta tenim els Tipo de Motivo: les PRE- presències i les AUS- 
absències. Val la pena dir que està agrupat per codi del motiu pel qual hi ha hagut una 
absència o una presència. 
 
Amb detall també veiem que hi ha Desde quan s’anota la incidència fins Hasta que ha 
finalitzat aquesta incidència. Aquest esdeveniment ve marcat amb els dies i les hores 
detallades, a més d’un sumatori dels dies computables. 
 

 
Imatge 101: Formulari SAP – RRH – Llistat empleat dies Absència i Presència 

 
El fet de poder filtrar per Tipo Motivo ens pot ajudar a buscar totes les absències, ja sigui 
per període, empresa, àrea, empleats, ... 
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Imatge 102: Formulari SAP – RRH – Tria Absència o Presència  

 
Si es sap que amb el grup de les AUS absències hi ha un filtre que ens pot ser útil, per 
exemple el d’Assumptes Propis, escollim Asuntos Propios per poder tenir un resultat molt 
més acurat. 
 

 
Imatge 103: Formulari SAP – RRH –Selecció d’assumptes propis 
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Llistat d’Empleats 

 
 
Es pot filtrar per els camps de Sociedad, Departamento, Job, Empleado, Fecha, endemés 
del Grupo de Empleados, triant la opció entre Actius, Inactius, Externs,... per buscar entre 
els empleats del grup empresarial. 
 

 
Imatge 104: Formulari SAP – RRH – Llistat Empleats tria Grup Empleados 

 
En el cas que es vulgui buscar i afinar més, podem filtrar per el Grupo de Horas que ens 
llistarà només els empleats que coincideixin amb aquest requisit d’hores. 
 
Un exemple seria el llistat d’empleats de l’empresa RETEVEDE (RETE) 
 

 
Imatge 105: Formulari SAP – RRH – Llistat Empleats tria Empresa 

 
Després de clicar al botó per generar el llistat, es veuen les dades de tots els assalariats amb 
el corresponent Departamento i el Job que desenvolupen a la corresponent empresa o 
Sociedad i amb la data de naixement, Fecha Nacimiento. 
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> 
Imatge 106: Formulari SAP – RRH – Llistat Personal (1/3) 
 
Si seguim mirant les dades, hi ha la columna amb el NIF, la Titulació, el seu telèfon, el 
número de Seguretat Social, Grup de Cotització. Respecte al Grup Personal i a les 
Hores Diàries, corresponen a les associacions que es fan al donar-lo d’alta.  
 

< > 
Imatge 107: Formulari SAP – RRH – Llistat Personal (2/3) 

 
Finalment tenim els camps H.E.- Hores Extres i Xofer que estan marcades amb X, en el cas 
que les hores extraordinàries siguin remunerades i si és Xófer també estarà indicat amb X. 
Per una part, fitxarà sempre que tingui el valor S del camp Ficha, per altra banda en el cas 
que no ho faci hi hauria una N. El camp Tarjeta és el codi que se li ha associat amb la 
targeta que físicament utilitzarà en els fitxadors de l’organització, en últim terme hi ha 
anotades les dates de alta i baixa. 
 

< >| 
Imatge 108: Formulari SAP – RRH – Llistat Personal (3/3) 
 
Si es fa un filtre per els assalariats amb només 4 hores diàries per l’empresa RETE s’obté: 
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Imatge 109: Formulari SAP – RRH – Llistat Personal –tria grup Hores 

 
 
Només hi ha un Comercial de Venta que fa 4 hores al dia. 
 

> ...| 
Imatge 110: Formulari SAP – RRH – Llistat Personal - Grup Hores (1/1) 
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- Possibles línies de treball futures   
 
Durant l’implementació i al final de l’implantació, sempre sorgeixen idees per a millorar i 
extendre el treball realitzat. Degut a que ja coneixem les parts del projecte, durant i desprès 
d’estar-hi constantment amb contacte, ja sabem on podem fer millores per tal de donar-li 
una millor qualitat en un futur. Les extensions són fetes per incrementar el valor del 
producte final, a condició de planificar-les per tal de controlar l’abast del projecte. 
 
Per altra banda, els usuaris també hauran transmès les necessitats que tenien per al nou 
sistema. Moltes d’aquestes sol·licituds han estat escoltades, i s’han analitzat per saber que és 
el que necessitaven realment. Com a coordinadors del projecte, possiblement al mateix 
temps, hem detectat altres opcions de millora. Totes aquestes actualitzacions d’aplicatius, les 
hem d’analitzar i dissenyar en el supòsit que es decideixin oferir-les futurament. 
 
Es important marcar i anotar aquestes àrees del projecte al finalitzar-lo, conseqüentment en 
un futur, sempre serà més fàcil de reintroduir-nos un altre cop a la base del projecte i al les 
ampliacions. Cap la possibilitat que a mitjà o llarg termini ja hagi sortit al mercat alguna 
solució pel ERP, ja sigui de SAP o d’una altra empresa, que s’adapti als requeriments per fer 
una automatització i optimització en els processos que s’havien plantejat anteriorment. 
Arribats en aquest punt, es valorarà quina és la millor opció. 
 
Per exemple una futura extensió en els marcatges seria la possibilitat d’utilitzar els fitxatges 
per a la gestió de la producció, on a més a més dels temps d’inici i fi, serà força interessant 
analitzar quina és la tasca que realitza l’assalariat. Aquesta tasca es podria associar amb una 
ordre de producció, la qual cosa faria aplicable el cost del operari a una ordre de fabricació. 
El repartiment dels minuts que destinem a la producció comportaria un ajust en l’apartat de 
costos directes. 
 
Un altre àrea on pot agrupar costos pot ser en el departament comercial. A l’hora de treure 
un nou producte al mercat, es pot fer un estudi del temps que destina cada comercial a 
Gestions Externes per tal de fer la publicitat d’aquest nou producte. Els costos dels temps 
d’inici i fi que serien associats a aquest comercial, se li podrien afegir el cost de producció 
per a aquesta campanya publicitària. En definitiva, es podria controlar i valorar si és 
interessant el cost econòmic i temporal que s’ha destinat a la producció i venta de productes. 
 
També es podia investigar en el nous sistemes de control de presència en format d’empremta 
digital o de retina. Possiblement surtin molts altres sistemes amb tecnologia aplicable al 
control a traves de mòbils o tauletes programables. Pot ser interessant informar-nos per 
valorar si és factible l’adaptació o substitució dels terminals per aquestes noves tecnologies. 
 
Pel que fa a RRHH del grup empresarial, un nou aplicatiu o mòdul integrat de càlcul de les 
Nòmines pot facilitar aquesta gestió. Atès que les Hores Extres diàries, setmanals, 
mensuals,... es poden llistar fàcilment, es podria realitzar el càlcul ràpidament. D’aquesta 
manera no serà necessari destinar un operari, una setmana abans, al control d’hores extres. 
Si aquest assalariat té la casella conforme se li paguen Hores Extres marcada amb X, té els 
dies amb els horaris correctes, se li pot fer el sumatori d’hores del mes corresponent.  
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- Conclusions  

 
En el context actual el grup empresarial es gestionen els marcatges des del departament de 
RRHH. En la primera fase es va planificar el projecte i les fases que tindria. Desprès es van 
fer les reunions amb les àrees implicades per tal de saber els requisits mínims hauria de 
tenir. Seguidament es va passar a l’anàlisi més tècnic de les targetes i els marcadors per tal 
de tenir el coneixement de quines dades es guardaven i com treballar amb elles. En la 
següent fase va haver-hi una reunió i la corresponent explicació de com funcionava el 
programa de gestió d’horaris SCPWIN-2 i quines dades obtenien endemés de les possibles 
millores que futurament es podien fer. Es va confirmar que el programa té introduït el nom i 
cognoms del personal assalariat, així com els horaris laborals d’aquests. A la tercera 
setmana de cada mes, comproven els marcatges i es tanca el còmput d’hores mensual, amb 
la conseqüent comprovació i validació dels fitxatges. Finalment es treuen els informes dels 
assalariats i es passen a una altra àrea que s’encarrega de tramitar les nòmines. La previsió 
de operatòria serà la mateixa però amb tots els avantatges que ofereix el sistema SAP. 
 
Un dels punts on s’ha dedicat un temps específic ha estat en saber si els marcatges són 
d’entrada o sortida i, vist que en el programa SCPWin-2 els marcatges es feien de forma 
agrupada de dos en dos, s’ha optat per continuar utilitzant aquesta comprovació i control 
manual per part de RRHH per tal de fer els corresponents tancaments d’incidències impars.   
 
Les conclusions que podem extreure d’aquest projecte és la importància de fer una tasca al 
principi per tal d’investigar i entendre el funcionament, abans de desenvolupar tota la gestió 
de qualsevol projecte i més concretament aquest dels horaris del grup empresarial. Aquest 
avaluació ha permès tenir la idea global dels passos a seguir per realitzar el projecte amb 
èxit. El resultats que hem obtingut són força ajustats endemés de bons comparant-los amb la 
previsió inicial. 
 
SAP té creada metodologia de treball anomenada ASAP (AcceleratedSAP) la qual fa una 
aproximació a tots el processos i tecnologies implicats en una implementació del sistema 
SAP R/3 orientada a una organització de tipus industrial vinculada a processos d’enginyeria. 
En la primera etapa d’aquests processos es fa l’estudi dels avantatges que aportat el sistema 
de gestió integral orientat al processos de negoci. A més a més analitza els avantatges i 
inconvenients de la reenginyeria dels processos de negoci. Si fem el control de cicle de vida 
d’un producte tindrem millores en el disseny i marketing del producte. Quan s’ha superat 
aquesta fase d’avaluació ja es pot començar la implementació, que haurem de fer en fases. 
SAP ens proporciona les eines per l’implementació tècnica del sistema. Consisteix en la 
configuració del sistema R/3, metodologia ASAP. Aquesta metodologia tracta l’estratègia 
d’implementació (total o gradual), la infraestructura de sistemes, la gestió del sistema o la 
gestió dels processos entre molts altres aspectes. Amb l’estudi específic dels entorns que 
SAP necessita per la modificació/ampliació dei les interfícies per a la comunicació amb 
sistemes externs. 
 
Finalment s’ha obtingut un resultat el qual presumiblement no canviaria molt la metodologia 
que s’utilitza actualment, ni per part dels personal que utilitza les targetes per fitxar, com 
tampoc departament de RRHH que només necessitaria alguns dies per tal d’habituar-se a la 
nova  manera de fer el control horari. Es important destacar que el projecte s’integraria en 
benefici del grup empresarial i, tot i que com és previsible no s’utilitzarà el programari antic, 
amb la futura implementació a dins les taules de SAP, obtindríem una nova estructura 
integrada que pot servir per extreure un important rendiment des del ERP. 
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- Glossari  
 
 
SAP: (Systeme, Anwendungen und Produkte) Sistemes, Aplicacions i Productes. Programes 
de gestió aplicades als processos de negoci diferents, amb programari de sistema. 
 
ERP: és una aplicació que integra en un únic sistema tots els processos de negoci d'una 
empresa. Addicionalment es pretén que totes les dades estiguin disponibles tot el temps per 
a tothom en l'empresa d'una manera centralitzada. 
 
ABAP: (Advanced Business Application Programming) és un llenguatge de quarta 
generació, propietat de SAP, que s'utilitza per programar la majoria dels seus productes R/3. 
 
ASAP: la metodologia de implantació de projectes implantada per SAP, constitueix un dels 
punts claus per maximitzar els temps, la qualitat i l’eficiència del procés d’implantació. 
 
SCP-win2: programari de control de presència, accessos i/o temps de producció empresarial. 
 
Ethernet: és una família de tecnologies basades en el marc de les xarxes d'ordinadors per a 
xarxes d'àrea local LAN (del anglès local area network). 
 
Jumper: també anomenat pont, es un element que permet interconnectar dos terminals de 
manera temporal sense tenir que fer una operació en la que necessitem una eina addicional. 
 
Display: també anomenat visualitzador o pantalla, és un dispositiu de certs aparells 
electrònics que permet mostrar informació a l’usuari de manera visual. 
 
Hardware: són totes les parts tangibles d'un ordinador; els components són: elèctrics, 
electrònics, electromecànics i mecànics. Són els cables, caixes, perifèrics de tot tipus i 
qualsevol altre element de físic relacionat. 
 
Software: equip lògic o programari d'un ordinador, comprèn el conjunt de components 
lògics que fan possible la realització de tasques específiques, seria el programari o 
aplicacions informàtiques. 
 
Customizing: consisteix en el Set Up de les funcions requeries pel client, per a obtenir el 
resultat previst en un procés determinat. 
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- Annexes 
 
* Annexa A - Processos i Taules SAP 
* ZRH0 LISTADO GENERAL (ZRH_GENERAL) 
* ZRH01 DATOS MAESTROS (ZRH_MANTENIMIENTO_MASTER_DATA) 
* ZRH02 LISTADO HORAS POR EMPLEADO (ZRH_LISTADO_HORAS) 
* ZRH03 CONTROL DE PRESENCIA (ZRH_CONTROL_PRESENCIA) 
* ZRH04 DETALLE MARCAJES (ZRH_DETALLE_MARCAJES) 
* ZRH05 AUSENCIAS-PRESENCIAS (ZRH_AUSENCIAS) 
* ZRH06 LISTADO AUSENCIAS (ZRH_LISTADO_MOTIVOS_AUSENCIA) 
* ZRH07 LISTADO VACACIONES (ZRH_LISTADO_VACACIONES) 
* ZRH08 LISTADO PERSONAL (ZRH_LISTADO_PERSONAL) 
* ZRH09 LISTADO DETALLE MARCAJES (ZRH_LISTADO_DETALLE_MARCAJES) 
* ZRH10 MARCAJES PENDIENTES (ZRH_MARCAJES_PENDIENTES) 
* ZRH CARGA MARCAJES (ZRH_CARGAMARCAJES) 
* INCLUDE ZRH_AUSENCIAS_TC 
* INCLUDE ZRH_DETALLE_MARCAJES_TC 
* INCLUDE ZRH_MANTENIMIENTO_INC_FORM 
* INCLUDE ZRH_MANTENIMIENTO_INC_OO 
* INCLUDE ZRH_MANTENIMIENTO_INC_PAI 
* INCLUDE ZRH_MANTENIMIENTO_INC_PBO 
* INCLUDE ZRH_MANTENIMIENTO_INC_TOP 
* INCLUDE ZRH_MANTENIMIENTO_TABLE_CTRL 
* INCLUDE ZRH_MARCAJES_PENDIENTES_TC 
* INCLUDE ZYX_POOL_RUTINAS 
 



PROCESSOS I TAULES SAP 

 
 

ANNEXE A 
 
 
 
 

PROJECTE FINAL CARRERA:INTEGRACIÓ I GESTIÓ DELS MARCATGES 
LABORALS DEL PERSONAL D’EMPRESA AL SISTEMA SAP/R3 
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PROCESSOS SAP 
 

************************************************************************ 
*  Programa:     ZRH_CARGAMARCAJES                                     * 
*  Descripción:  Carga de marcajes desde sistema externo               * 
*                                                                      * 
************************************************************************ 
* 
*             TAULES 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*     

 
 

*&---------------------------------------------------------------------* 
*& Report  ZRH_GENERAL                                                 * 
*&                                                                     * 
*&---------------------------------------------------------------------* 
* 
*               TAULES   
* 
*   Rlgrap 
*  e1hrkk1teup  
*  cc1_timeevent 
*  Rptxxxxx 
*  Rptaxxxx 
* 
* 
 
 
*************************************************************************** 
*  Programa:     ZRH_MANTENIMIENTO_MASTER_DATA                            * 
*  Descripción:  Mantenimiento de datos maestros para control de tiempos  * 
*************************************************************************** 
* 
*              TAULES                               
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*  
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

************************************************************************ 
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*  Programa:     ZRH_LISTADO_HORAS                                     * 
*  Descripción:  Listado de horas diarias de empleados por día         * 
*                                                                      * 
************************************************************************ 
* 
*               TAULES   
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 
 
 
************************************************************************ 
*  Programa:     ZRH_CONTROL_PRESENCIA                                 * 
*  Descripción:  Control de Presencia del Personal                     * 
*                                                                      * 
************************************************************************ 
* 
*               TAULES 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 
 
************************************************************************ 
*  Programa:     ZRH_DETALLE_MARCAJES                                  * 
*  Descripción:  Detalle de los marcajes por empleado y día            * 
*                                                                      * 
************************************************************************ 
* 
*               TAULES 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 
 
************************************************************************ 
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*  Programa:     ZRH_AUSENCIAS                                         * 
*  Descripción:  Entrada / Modificación de Ausencias por empleado      * 
*                                                                      * 
************************************************************************ 
*  
*               TAULES 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
  
 
************************************************************************ 
*  Programa:     ZRH_LISTADO_MOTIVOS_AUSENCIA                          * 
*  Descripción:  Listado de motivos aus/pre por empleado               * 
*                                                                      * 
************************************************************************ 
* 
*               TAULES 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 
 
************************************************************************ 
*  Programa:     ZRH_LISTADO_VACACIONES                                * 
*  Descripción:  Listado de motivos aus/pre por empleado               * 
*                                                                      * 
************************************************************************ 
* 
*               TAULES 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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************************************************************************ 
*  Programa:     ZRH_LISTADO_PERSONAL                                  * 
*  Descripción:  Listado de personal                                   * 
*                                                                      * 
************************************************************************ 
* 
*               TAULES 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
  
 
************************************************************************ 
*  Programa:     ZRH_LISTADO_DETALLE_MARCAJES                          * 
*  Descripción:  Listado de detalle de marcajes por empleados          * 
*                                                                      * 
************************************************************************ 
* 
*               TAULES 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 
 
************************************************************************ 
*  Programa:     ZRH_MARCAJES_PENDIENTES                               * 
*  Descripción:  Marcajes Pendientes                                   * 
*                                                                      * 
************************************************************************ 
* 
*               TAULES 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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TAULES DE RRHH 
 

 
 

TAULA ZRH0001 

 
 

TAULA ZRH0002 

 
 

TAULA ZRH0003 

 



  E.T. Informàtica Sistemes 
  Ernest Torrents Vallès 
 

 8 

 

TAULA ZRH0004 

 
 

TAULA ZRH0005 

 
 

TAULA ZRH0006 

 
 

TAULA ZRH0007 
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TAULA ZRH0008 

 
 

TAULA ZRH0009 

 
 

TAULA ZRH0010 
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TAULA ZRH0011 

 
 

TAULA ZRH0012 
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TAULES DE SISTEMA 

 
TAULA e1hrkk1teup 

 
 

TAULA cc1_timeevent 

 
 

TAULA Rptxxxxx 
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TAULA Rptaxxxx 

 
 

TAULA Rlgrap 

 
 

TAULA THOCT 

 


