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LLICÈNCIA

Aquesta obra està subjecte a la llicència de Reconeixement-CompartirIgual 3.0 No adaptada 
Creative Commons. Per veure una còpia de la llicència, visiteu 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

License

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS 
PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR "LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER 
APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR 
COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE 
BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. TO THE EXTENT THIS LICENSE MAY BE CONSIDERED TO 
BE A CONTRACT, THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION 
OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

1. Definitions

a."Adaptation" means a work based upon the Work, or upon the Work and other pre-existing works, 
such as a translation, adaptation, derivative work, arrangement of music or other alterations of a literary 
or artistic work, or phonogram or performance and includes cinematographic adaptations or any other 
form in which the Work may be recast, transformed, or adapted including in any form recognizably 
derived from the original, except that a work that constitutes a Collection will not be considered an 
Adaptation for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical 
work, performance or phonogram, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving 
image ("synching") will be considered an Adaptation for the purpose of this License.

b."Collection" means a collection of literary or artistic works, such as encyclopedias and anthologies, or 
performances, phonograms or broadcasts, or other works or subject matter other than works listed in 
Section 1(f) below, which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute 
intellectual creations, in which the Work is included in its entirety in unmodified form along with one or 
more other contributions, each constituting separate and independent works in themselves, which 
together are assembled into a collective whole. A work that constitutes a Collection will not be 
considered an Adaptation (as defined below) for the purposes of this License.

c."Creative Commons Compatible License" means a license that is listed at 
http://creativecommons.org/compatiblelicenses that has been approved by Creative Commons as 
being essentially equivalent to this License, including, at a minimum, because that license: (i) contains 
terms that have the same purpose, meaning and effect as the License Elements of this License; and, 
(ii) explicitly permits the relicensing of adaptations of works made available under that license under 
this License or a Creative Commons jurisdiction license with the same License Elements as this 
License.
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d."Distribute" means to make available to the public the original and copies of the Work or Adaptation, 
as appropriate, through sale or other transfer of ownership.

e."License Elements" means the following high-level license attributes as selected by Licensor and 
indicated in the title of this License: Attribution, ShareAlike.

f."Licensor" means the individual, individuals, entity or entities that offer(s) the Work under the terms of 
this License.

g."Original Author" means, in the case of a literary or artistic work, the individual, individuals, entity or 
entities who created the Work or if no individual or entity can be identified, the publisher; and in addition 
(i) in the case of a performance the actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, 
sing, deliver, declaim, play in, interpret or otherwise perform literary or artistic works or expressions of 
folklore; (ii) in the case of a phonogram the producer being the person or legal entity who first fixes the 
sounds of a performance or other sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the organization that 
transmits the broadcast.

h."Work" means the literary and/or artistic work offered under the terms of this License including 
without limitation any production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the 
mode or form of its expression including digital form, such as a book, pamphlet and other writing; a 
lecture, address, sermon or other work of the same nature; a dramatic or dramatico-musical work; a 
choreographic work or entertainment in dumb show; a musical composition with or without words; a 
cinematographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to 
cinematography; a work of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving or lithography; a 
photographic work to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; 
a work of applied art; an illustration, map, plan, sketch or three-dimensional work relative to geography, 
topography, architecture or science; a performance; a broadcast; a phonogram; a compilation of data to 
the extent it is protected as a copyrightable work; or a work performed by a variety or circus performer 
to the extent it is not otherwise considered a literary or artistic work.

i."You" means an individual or entity exercising rights under this License who has not previously 
violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission 
from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.

j."Publicly Perform" means to perform public recitations of the Work and to communicate to the public 
those public recitations, by any means or process, including by wire or wireless means or public digital 
performances; to make available to the public Works in such a way that members of the public may 
access these Works from a place and at a place individually chosen by them; to perform the Work to 
the public by any means or process and the communication to the public of the performances of the 
Work, including by public digital performance; to broadcast and rebroadcast the Work by any means 
including signs, sounds or images.

k."Reproduce" means to make copies of the Work by any means including without limitation by sound 
or visual recordings and the right of fixation and reproducing fixations of the Work, including storage of 
a protected performance or phonogram in digital form or other electronic medium.

2. Fair Dealing Rights. Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any uses free from 
copyright or rights arising from limitations or exceptions that are provided for in connection with the copyright 
protection under copyright law or other applicable laws.

3. License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, 
royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights 
in the Work as stated below:

a.to Reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collections, and to Reproduce the 
Work as incorporated in the Collections;

b.to create and Reproduce Adaptations provided that any such Adaptation, including any translation in 
any medium, takes reasonable steps to clearly label, demarcate or otherwise identify that changes 
were made to the original Work. For example, a translation could be marked "The original work was 
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translated from English to Spanish," or a modification could indicate "The original work has been 
modified.";

c.to Distribute and Publicly Perform the Work including as incorporated in Collections; and,

d.to Distribute and Publicly Perform Adaptations.

e.For the avoidance of doubt:

i.Non-waivable Compulsory License Schemes. In those jurisdictions in which the right to collect 
royalties through any statutory or compulsory licensing scheme cannot be waived, the Licensor 
reserves the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the rights 
granted under this License;

ii.Waivable Compulsory License Schemes. In those jurisdictions in which the right to collect 
royalties through any statutory or compulsory licensing scheme can be waived, the Licensor 
waives the exclusive right to collect such royalties for any exercise by You of the rights granted 
under this License; and,

iii.Voluntary License Schemes. The Licensor waives the right to collect royalties, whether 
individually or, in the event that the Licensor is a member of a collecting society that 
administers voluntary licensing schemes, via that society, from any exercise by You of the 
rights granted under this License.

The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The 
above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in 
other media and formats. Subject to Section 8(f), all rights not expressly granted by Licensor are hereby 
reserved.

4. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following 
restrictions:

a.You may Distribute or Publicly Perform the Work only under the terms of this License. You must 
include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work 
You Distribute or Publicly Perform. You may not offer or impose any terms on the Work that restrict the 
terms of this License or the ability of the recipient of the Work to exercise the rights granted to that 
recipient under the terms of the License. You may not sublicense the Work. You must keep intact all 
notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work You 
Distribute or Publicly Perform. When You Distribute or Publicly Perform the Work, You may not impose 
any effective technological measures on the Work that restrict the ability of a recipient of the Work from 
You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License. This Section 4(a) 
applies to the Work as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from 
the Work itself to be made subject to the terms of this License. If You create a Collection, upon notice 
from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Collection any credit as 
required by Section 4(c), as requested. If You create an Adaptation, upon notice from any Licensor You 
must, to the extent practicable, remove from the Adaptation any credit as required by Section 4(c), as 
requested.

b.You may Distribute or Publicly Perform an Adaptation only under the terms of: (i) this License; (ii) a 
later version of this License with the same License Elements as this License; (iii) a Creative Commons 
jurisdiction license (either this or a later license version) that contains the same License Elements as 
this License (e.g., Attribution-ShareAlike 3.0 US)); (iv) a Creative Commons Compatible License. If you 
license the Adaptation under one of the licenses mentioned in (iv), you must comply with the terms of 
that license. If you license the Adaptation under the terms of any of the licenses mentioned in (i), (ii) or 
(iii) (the "Applicable License"), you must comply with the terms of the Applicable License generally and 
the following provisions: (I) You must include a copy of, or the URI for, the Applicable License with 
every copy of each Adaptation You Distribute or Publicly Perform; (II) You may not offer or impose any 
terms on the Adaptation that restrict the terms of the Applicable License or the ability of the recipient of 
the Adaptation to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the Applicable License; 
(III) You must keep intact all notices that refer to the Applicable License and to the disclaimer of 
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warranties with every copy of the Work as included in the Adaptation You Distribute or Publicly Perform; 
(IV) when You Distribute or Publicly Perform the Adaptation, You may not impose any effective 
technological measures on the Adaptation that restrict the ability of a recipient of the Adaptation from 
You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the Applicable License. This 
Section 4(b) applies to the Adaptation as incorporated in a Collection, but this does not require the 
Collection apart from the Adaptation itself to be made subject to the terms of the Applicable License.

c.If You Distribute, or Publicly Perform the Work or any Adaptations or Collections, You must, unless a 
request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and 
provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or 
pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original Author and/or Licensor designate another 
party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") 
in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party 
or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, 
that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright 
notice or licensing information for the Work; and (iv) , consistent with Ssection 3(b), in the case of an 
Adaptation, a credit identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g., "French translation of the 
Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). The credit 
required by this Section 4(c) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that 
in the case of a Adaptation or Collection, at a minimum such credit will appear, if a credit for all 
contributing authors of the Adaptation or Collection appears, then as part of these credits and in a 
manner at least as prominent as the credits for the other contributing authors. For the avoidance of 
doubt, You may only use the credit required by this Section for the purpose of attribution in the manner 
set out above and, by exercising Your rights under this License, You may not implicitly or explicitly 
assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the Original Author, Licensor 
and/or Attribution Parties, as appropriate, of You or Your use of the Work, without the separate, express 
prior written permission of the Original Author, Licensor and/or Attribution Parties.

d.Except as otherwise agreed in writing by the Licensor or as may be otherwise permitted by applicable 
law, if You Reproduce, Distribute or Publicly Perform the Work either by itself or as part of any 
Adaptations or Collections, You must not distort, mutilate, modify or take other derogatory action in 
relation to the Work which would be prejudicial to the Original Author's honor or reputation. Licensor 
agrees that in those jurisdictions (e.g. Japan), in which any exercise of the right granted in Section 3(b) 
of this License (the right to make Adaptations) would be deemed to be a distortion, mutilation, 
modification or other derogatory action prejudicial to the Original Author's honor and reputation, the 
Licensor will waive or not assert, as appropriate, this Section, to the fullest extent permitted by the 
applicable national law, to enable You to reasonably exercise Your right under Section 3(b) of this 
License (right to make Adaptations) but not otherwise.

5. Representations, Warranties and Disclaimer

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR OFFERS THE 
WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE 
WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, 
WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTIBILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE 
PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS 
DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY 
TO YOU.

6. Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL 
LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE 
OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

7. Termination

a.This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of 
the terms of this License. Individuals or entities who have received Adaptations or Collections from You 
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under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities 
remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of 
this License.

b.Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of 
the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release 
the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however 
that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is 
required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and 
effect unless terminated as stated above.

8. Miscellaneous

a.Each time You Distribute or Publicly Perform the Work or a Collection, the Licensor offers to the 
recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under 
this License.

b.Each time You Distribute or Publicly Perform an Adaptation, Licensor offers to the recipient a license 
to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.

c.If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the 
validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the 
parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make 
such provision valid and enforceable.

d.No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such 
waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.

e.This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed 
here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not 
specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any 
communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of 
the Licensor and You.

f.The rights granted under, and the subject matter referenced, in this License were drafted utilizing the 
terminology of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as amended on 
September 28, 1979), the Rome Convention of 1961, the WIPO Copyright Treaty of 1996, the WIPO 
Performances and Phonograms Treaty of 1996 and the Universal Copyright Convention (as revised on 
July 24, 1971). These rights and subject matter take effect in the relevant jurisdiction in which the 
License terms are sought to be enforced according to the corresponding provisions of the 
implementation of those treaty provisions in the applicable national law. If the standard suite of rights 
granted under applicable copyright law includes additional rights not granted under this License, such 
additional rights are deemed to be included in the License; this License is not intended to restrict the 
license of any rights under applicable law.

Memòria TFM Programari Lliure Pàgina 5 de 53



Estudi de la Capacitat d'un ERP de Programari Lliure

RESUM

Al  món  empresarial  la  utilització  d'eines  de  planificació  de  recursos  empresarials  (Enterprise 
Resource Planning o ERP) és habitual des de ja fa molt temps. Aquestes eines van anar creixent, 
adquirint més i més funcionalitats dins del món de la gestió empresarial, arribant a convertir-se en 
eines  imprescindibles.  Aquestes  eines,  però,  sempre  van estar  orientades  a  satisfer,  tant  per  la 
complexitat com pel cost, a les grans empreses.

Poc a poc, van començar a aparèixer solucions dedicades a les petites i  mitjanes empreses que 
cobrien algunes de les funcionalitats dels seus germans grans, però sempre en van quedar fora les 
funcionalitats relacionades amb la manufactura i el procés industrial.

Amb el sorgiment dels ERP de programari lliure com OpenERP o Compiere, amb funcionalitats 
semblants  als  grans  productes  comercials,  va  aparèixer  l'oportunitat  que  hi  hagués,  per  fi,  una 
solució en l'àmbit dels ERPs que englobés la manufactura i els processos industrials i fos viable per  
a una petita o mitjana empresa.

És en aquest marc que sorgeix aquest projecte, amb la intenció de determinar si és possible adaptar 
un ERP de programari lliure per a la gestió i planificació dels processos industrials d'una petita o 
mitjana empresa, com n'hi ha moltes al nostre país.

Al llarg d'aquesta memòria s'aniran explicant els passos que s'han donat per intentar determinar la 
viabilitat d'aquesta adaptació. 
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 1 Introducció

Aquest projecte sorgeix del conveni de cooperació educativa signat entre la consultora Newbourg 
Consultors, S.L. i la UOC. 

Newbourg  ha  observat  que  moltes  de  les  PIME1 manufactureres,  que  formen  una  part  molt 
important del teixit empresarial català, no disposen de cap eina per planificar i controlar els seus 
processos  industrials.  Avui  en dia,  aquestes necessitats  són cobertes  habitualment  amb sistemes 
ERP2.

Els ERP són sistemes complexos destinats a millorar l'eficiència de la gestió empresarial que s'han 
implantat  tradicionalment  en  grans  empreses,  on  els  beneficis  d'adoptar  aquests  sistemes 
compensaven àmpliament els costos de la implantació, tant pel que fa als costos de llicenciament 
del programari com per la resta de costos associats (corba d'aprenentatge, hores d'adaptació del 
programari, avaluació de processos, etc.).

En el cas d'una PIME no és totalment assumible el cost dels sistemes ERPs comercials tradicionals. 
I, tot i que, comencen a haver-hi més opcions comercials adaptades a empreses petites i mitjanes, no 
solen incloure la integració de processos manufacturers.

A partir d'aquí sorgeix la necessitat d'avaluar la capacitat de les alternatives disponibles d'ERPs, en 
el món del programari lliure, d'adaptar-se a un entorn empresarial manufacturer real d'una PIME, 
concretament, per a la millora de la gestió dels processos industrials manufacturers.

Donades les mancances en aquest àmbit, el present informe estudia la possibilitat d'adaptar un ERP 
de programari lliure, que inclogui la gestió de processos industrials manufacturers, a una empresa 
pilot.

Com a empresa pilot,  s'ha  triat  l'empresa  Teixidors,  PIME manufacturera de teixits  amb seu a 
Terrassa que actualment no disposa de cap ERP per al control del seu procés industrial.

 1.1 Antecedents

Amb l'objectiu de trobar un ERP de programari que es pogués adaptar a la gestió dels processos 
industrials  d'una  PIME,  Newbourg  ha  realitzats  dos  estudis  previs  que  són precursors  d'aquest 
estudi.

Al primer d'aquests estudis es va realitzar una anàlisi de les capacitats de gestió i planificació de 
processos  industrials  de  l'ERP de  programari  lliure  OpenERP,  un  dels  més  anomenats  d'aquell 

1 PIME: Petita i Mitjana Empresa
2 ERP: Enterprise Resource Planning (sistema integral de gestió empresarial) 
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moment. Aquesta anàlisi, però, va evidenciar que malgrat la fama que tenia les seves capacitats en 
l'àmbit de la manufactura no semblaven estar a l'alçada de les necessitats.

En  el  segon  estudi  es  va  realitzar  una  comparativa  entre  tres  ERPs  de  programari  lliure,  per 
determinar quin dels tres tenia més possibilitats de satisfer les necessitats de gestió i planificació 
d'una PIME manufacturera. D'aquest estudi comparatiu va sortir la conclusió que OpenBravo3 era 
l'ERP que, en aquell moment, tenia més desenvolupat el seu mòdul de gestió de manufactura i, per  
tant, era la opció més viable per adaptar-se a una PIME manufacturera típica.

El següent pas lògic era l'aplicació a un cas concret com veurem a la definició dels objectius.

 1.2 Objectius

 1.2.1 Objectius inicials

Partint dels estudis previs es va definir inicialment que l'objectiu d'aquest projecte era realitzar un 
estudi capacitatiu, per determinar si era viable adaptar OpenBravo, per a la gestió i planificació d'un 
procés industrial concret de la empresa pilot escollida per Newbourg. Aquesta viabilitat s'havia de 
determinar tant en l'àmbit  tècnic com en l'econòmic. L'objectiu últim de Newbourg amb aquest 
projecte era disposar d'una solució ERP de programari lliure que es pogués implantar en PIME's 
manufactureres.

 1.2.2 Problemes amb OpenBravo

Malgrat que l'objectiu inicial era fer el projecte al voltant d'OpenBravo, al revisar aquesta solució a 
l'inici d'aquest projecte, es va detectar que el model de llicenciament de OpenBravo presentava un 
problema important per desenvolupar el projecte. 

OpenBravo disposa de tres edicions de producte: Community, Basic i Professional. Mentre que la 
primera es llicencia sota OpenBravo Public License (una variant de la Mozilla Public License), les 
altres dues es llicencien amb una llicència comercial de pagament per ús, amb quota anual. Els 
mòduls amb les funcionalitats de manufactura només es poden trobar a l'edició Professional. 

Això convertia aquest projecte, tal i com es plantejava originalment, en un estudi sobre un producte 
comercial  (tot  i  estar  basat  en  un  producte  de  programari  lliure),  desvirtuant  els  objectius  de 
Newbourg de trobar una solució ERP per PIME manufactureres en el món del programari lliure. 

3 http://www.openbravo.com
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Per aquest motius es va decidir reformular els objectius del projecte, que van quedar tal i com es pot 
veure al següent punt.

 1.2.3 Objectius finals

Tenint en compte els problemes trobats amb OpenBravo, els objectius finals d'aquest projecte són 
dos: d'una banda, determinar si és possible adaptar un ERP de programari lliure, per a realitzar la 
planificació i el control d'un procés industrial d'una empresa pilot de menys de 50 empleats, de 
l'entorn manufacturer.

D'altra banda, en el cas que hi hagi un ERP de programari lliure que compleixi el primer objectiu,  
determinar si l'adaptació és viable no només tècnicament, sinó també econòmicament, per a l'entorn 
de l'empresa pilot objectiu.
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 1.3 Estat de la tecnologia

 1.3.1 Definició d'ERP

Els ERP són sistemes de informació que integren, o pretenen integrar, totes les dades i processos de 
gestió d'una organització, incloent, finances, facturació, producció, gestió de magatzems, vendes, 
relació  amb  els  clients,  recursos  humans,  etc.  L'objectiu  és  facilitar  la  gestió  i  el  flux  de  la 
informació entre les diferents àrees del negoci, optimitzant el seu funcionament.

Origen de la imatge: http://blocs.xtec.cat/iesmonturiolcfgssistemes/2011/03/24/c10-erp-enterprise-resource-planning/

Sota llicència Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported 

Memòria TFM Programari Lliure Pàgina 12 de 53

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
http://blocs.xtec.cat/iesmonturiolcfgssistemes/2011/03/24/c10-erp-enterprise-resource-planning/


Estudi de la Capacitat d'un ERP de Programari Lliure

 1.3.2 Historia dels ERP 

El terme ERP va ser  utilitzat  per  primera vegada el  19904,  pel  Gartner  Group, per referir-se  a 
l'extensió de funcionalitats en els sistemes de planificació de materials (MRP5) i de producció (MRP 
II6) de l'època. 

Posteriorment, els sistemes ERP es van expandir més enllà de l'àrea de la producció per integrar 
altres funcions com la gestió de magatzems, la gestió financera o les vendes. Alguns ERP ni tan sols 
provenien del món de la producció industrial.

Cap a mitjans dels anys 90 els ERP ja integraven totes les funcionalitats bàsiques d'una empresa i, 
no només les corporacions, les començaven a fer servir, sinó també els governs i organitzacions no 
governamentals.7

 1.3.3 Els ERP i les PIMES

Els grans sistemes ERP han estat típicament productes molt complexos, difícils d'implantar i molt 
cars. Aquest tres condicionants van fer que l'adopció inicial d'aquest tipus de solucions a les PIMES 
fos lenta. 

Amb el pas del temps han anat apareixent ERPs orientats a aquest tipus de empreses que ofereixen 
solucions més simples, amb menys funcionalitats, però que cobreixen les més bàsiques a un preu 
molt més reduït.

Juntament  amb  aquestes  noves  solucions,  també  han  aparegut  solucions  més  especialitzades 
orientades a sectors específics de la industria.

Gairebé sempre han quedat fora d'aquestes solucions els mòduls de gestió de la producció.

 1.3.4 Gestió de la producció dins els ERP

Les funcionalitats de gestió de la producció típiques d'un ERP s'engloben en el que habitualment 
s'anomena mòdul de Gestió de la Producció8. Aquest mòdul ens hauria  de permetre realitzar una 
planificació,  gestió  i  control  del  procés  de  producció  i,  típicament,  engloba  les  següents 
funcionalitats:

4 "A Vision of Next Generation MRP II", Scenario S-300-339, Gartner Group, April 12, 1990
5 Materials Requeriments Planning
6 Manufacturing Requeriments Planning
7 Font: http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning
8 Manufacturing Management
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• Gestió  dels  materials  de  producció  (MRP  -Materials  Requeriments  Planning-,  també 
anomenat avui dia SCM9)

• Planificació de la producció 

• Gestió dels recursos de producció(MRP II)

• Gestió de la capacitat (CRP10)

• Llistes de materials per producte (BOM11)

• Previsió de la producció (Production Forecasting)

• etc.

Esquema de funcionament del mòdul de producció de Epicor © 2012 Solarsoft Business Systems 

Tot i que és possible trobar programaris especialitzats de MRP. El més habitual és trobar-los com 
mòduls addicionals de programaris d'ERP integrat, amb la resta de mòduls d'un sistema d'aquest 
tipus (gestió de magatzem, gestió de compres, gestió de comandes, gestió financera, etc.).

9 Supply Chain Management)
10 Capacity Resources Planning
11 Bill Of Materials
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 1.4 Estructura del document

Aquest document s'estructura en les següents sis parts:

1. Una  introducció  on  es  defineixen  els  objectius  del  projecte,  l'estat  de  la  tecnologia  i 
l'estructura del document.

2. La definició del projecte incloent els requeriments, l'abast. i els lliurables del projecte.

3. L'estudi de viabilitat del projecte.

4. Un apartat on s'explica la metodologia feta servir.

5. El projecte amb totes les seves fases i conclusions.

6. Les conclusions de la memòria.
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 2 Definició del projecte

 2.1 Requeriments

Per determinar la viabilitat de l'ERP a implantar, tindrem en compte els següents requeriments:

• Ha de ser una solució amb llicència lliure.

• El cost de la implantació i el manteniment ha de estar d'acord amb el segment d'empreses al 
que va destinant, per tal que es consideri viable la solució.

• La solució respon a les necessitats de planificació i control plantejades per l'empresa pilot, 
en relació al procés industrial en estudi.

El projecte no requereix,  en principi,  la integració de la solució amb el programari existent   a 
l'empresa pilot.

 2.2 Abast

L'abast del projecte ha d'incloure els següents ítems:

• L'estudi i  modelització d'un procés industrial de l'empresa pilot escollida per Newbourg, 
amb l'objectiu de la seva implantació en un ERP.

• Selecció  d'un  ERP de  programari  lliure  de  cara  a  la  implantació  del  procés  industrial 
modelitzat.

• L'estudi de la possibilitat d'adaptar el procés industrial modelitzat a l'ERP de programari 
lliure escollit al punt anterior.

• Redacció d'un informe incloent la recomanació o no de la implantació de l'ERP al procés 
industrial de l'empresa pilot en funció de la seva capacitació.

El projecte no inclourà:

• La posada en marxa del ERP a l'empresa pilot.

• Modificacions del programari per a la seva adaptació a l'empresa pilot.

 2.3 Lliurables del projecte

El resultat final del projecte tindrà el format d'un informe que contindrà la modelització del procés 
industrial, la selecció  d'un ERP de programari lliure, l'estudi capacitatiu de l'ERP escollit i una 
recomanació envers la seva implantació o no a l'empresa pilot.
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 3 Estudi de viabilitat del projecte

 3.1 Estat actual dels ERP 

Actualment la utilització d'ERPs s'ha generalitzat entre tot tipus d'empreses. Això ha fet que es  
desenvolupin un gran nombre de solucions, tant en l'àmbit comercial com al món del programari 
lliure.

Dins els paquets d'ERP existeix una gran diversitat. Podem trobar, d'una banda, grans paquets amb 
moltes funcionalitats i mòduls que pretenen abastar i integrar totes i cadascuna de les funcions de 
gestió de qualsevol tipus de empresa i, d'altra banda, petits paquets típicament orientats a PIMEs, 
que només disposen d'unes poques funcionalitats i, que de vegades, estan orientats a empreses de 
sectors específics. 

Els sistemes de gestió i planificació de la producció han estat, com ja hem vist, el nucli sobre el  
qual, s'han anat construint els ERP actuals i, aquestes funcionalitats formen part de la majoria de 
solucions existents, tot i que, és possible avui dia trobar solucions dirigides a altres sectors, com el 
financer o el de la venda al detall que no disposen d'aquest mòdul.

 3.2 Solucions ERP comercials

Entre les solucions comercials destaquen tres gegants que dominen el mercat de grans empreses: 
SAP,  Oracle  i  Microsoft  Navision.  Aquest  tres  productes  disposen  de  totes  les  funcionalitats 
necessàries per la gestió i planificació de la producció. Pel seu llicenciament i també per la costosa 
implantació, aquest productes s'han considerat tradicionalment molt cars, tot i que, alguns d'ells han 
començat a treure solucions dirigides a les petites i mitjanes empresses, però molt limitades en les 
seves funcionalitats.

A més a més, podem trobar també solucions més petites com DYNAMIC 3i (de Systems Dynamics 
Corporation), ECi M1 o Exact JobBoss, que també disposen de funcionalitats per la gestió de la  
producció.  El  principal  inconvenient  de  totes  aquestes  solucions  és,  que  al  ser  més  o  menys 
tancades, moltes vegades requereixen no només una adaptació del programa a l'empresa, sinó també 
una adaptació de l'empresa al programari. Algunes solucions estan pensades per entorns industrials 
concrets i són difícilment adaptables.

En l'apartat de costos podem trobar, des de solucions molt cares a solucions  més econòmiques, però 
és  habitual,  en  totes  aquestes  solucions  amb llicència  comercial  que  el  mòdul  de  gestió  de  la 
producció formi part del la gama Empresarial del producte i, per tant, tingui el cost més elevat de 
tots.
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 3.3 Solucions ERP de Programari lliure

Entre les solucions de programari lliure també trobem molts projectes d'ERP amb mòduls de gestió 
de la producció, més o menys desenvolupats, com per exemple OpenERP, OpenBravo, Compiere, 
Adempiere, CK-ERP, ERP5 i Apache OFBiz. La majoria d'aquestes solucions tenen una orientació 
no generalista no estan adreçats a cap sector industrial concret, i estan pensades per empreses petites 
o  mitjanes, tot i que, algunes comencen a disposar de prou funcionalitats i escalabilitat, per tal de  
poder competir amb les solucions pensades per a que ja puguin tenir entre els seus objectius grans 
empreses.

Per  l'estudi  de  viabilitat  es  van  revisar  alguns  d'aquests  projectes  i  els  seus  avantatges  i  
inconvenients:

• OpenERP: És un dels ERP de programari lliure amb més renom avui dia. Disposa de mòdul 
gestió de la producció, tot i que, un altre informe realitzat fa dos anys en el marc del conveni 
de cooperació educativa de Newbourg amb la UOC, es va demostrar que no oferia totes les 
funcionalitats necessàries per la seva implantació en un entorn de producció real. Té versió 
nova des de final de l'any passat.

• OpenBravo: Un ERP desenvolupat a Espanya. S'ofereix amb dues llicències. Una lliure i 
una  comercial.  Disposa  d'un  mòdul  de  gestió  força  desenvolupat.  Aquest  mòdul  només 
s'ofereix dins de la llicència comercial.

• Compiere: Un ERP també de molt renom i força història. A l'igual que OpenBravo el mòdul 
de gestió de la producció només s'ofereix dins d'una llicència comercial.

• Adempiere: Va sorgir a partir de Compiere. Disposa de mòdul gestió de la producció i es 
llicencia sota una llicència lliure. Es desconeix el grau de maduresa d'aquest mòdul.

• CK-ERP: Iniciat el 2004 a partir d'un altre desenvolupament previ (CK-Ledger). Disposa de 
mòdul  de producció.  Es  distribueix  sota  llicència  lliure.  Sembla  estar  orientat  a  entorns 
d'Educació. 

• Apache OFBiz: Com tot producte de la fundació Apache té un gran potencial pel suport que 
la fundació té al darrera, però actualment està més orientat a ser un Framework sobre el qual 
desenvolupar el teu propi ERP, que no pas un ERP complet.

 3.4 Conclusions de l'Estudi de Viabilitat

Tot i el gran nombre de possibilitats a escollir entre els ERP de programari lliure, existeix força 
incertesa  respecte al futur de totes elles en quant a la maduresa de moltes d'aquestes solucions i 
més si parlem del les implantacions de mòduls de gestió de la producció. De tota manera, és evident 
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que s'ha fet un esforç molt gran en aquests projectes per adaptar-los als entorns empresarials més 
exigents i que és molt probable trobar una solució a la necessitat plantejada per aquest projecte. El 
grau de documentació de les diferents solucions tot i variar en la qualitat és força abundant i per tant 
permetria realitzar un estudi capacitatiu de gairebé qualsevol de ells.

Es considera per tant que el projecte és viable.
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 4 Metodologia/Pla de projecte

Degut als canvis d'objectius que es van produir al projecte s'han fet servir dues metodologies molt 
semblants en aquest projecte

Inicialment el projecte es va dividir en tres fases. Les tres fases corresponien a: la modelització del 
procés industrial escollit,  l'estudi capacitatiu sobre OpenBravo i la redacció de les conclusions i 
l'informe final. 

Quan es va determinar que OpenBravo no incloïa el mòdul de producció a la versió de programari 
lliure, va ser necessari una redefinició dels objectius que a la seva vegada va comportar  un canvi de 
metodologia afegint una nova fase on s'escolliria un nou ERP de programari lliure.

La metodologia final del projecte va quedar establerta en les següents quatre fases:
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 4.1 Fase 1: Modelització

L'objectiu d'aquesta fase és l'estudi i modelització del funcionament actual del procés industrial de 
Teixidors escollit per formar part d'aquest projecte.

Mitjançant reunions amb Teixidors s'ha obtingut un  esquema per fases del procés amb les dades 
d'entrada i sortida de cada fase i a partir d'aquí s'ha elaborat el flux de planificació, seguiment i  
control de producció del procés del procés.

Això ens ha permès determinar quines funcionalitats hauria de tenir l'ERP per satisfer les necessitats 
de gestió i planificació de la producció del procés industrial de Teixidors.

 4.2 Fase 2: Estudi d'alternatives

En  aquesta  fase  s'ha  fet  un  estudi  per  avaluar  alternatives  a  OpenBravo  de  sistemes  ERP de 
programari lliure,  per escollir-ne una de cara a realitzar un estudi en profunditat de la mateixa en la 
següent fase.

 4.3 Fase 3: Estudi de capacitació de l'alternativa escollida

A la tercera fase s'ha un estudi sobre l'ERP de programari lliure seleccionat,  per determinar de 
quines funcionalitats disposava i quin grau de maduresa tenien sempre tenint present les necessitats 
detectades  a  la  primera fase.  Finalment  s'ha  fet  una avaluació de necessitats  del  procés  envers 
funcionalitats del ERP per estimar el grau de compliment de cada una de elles.

 4.4 Fase  4:  Redacció  de  l'informe  final  de  l'estudi,  incloent  les  
conclusions i recomanació

Finalment s'inclouen les conclusions de l'estudi segons els objectius previstos amb la recomanació 
d'aplicació del ERP estudiat a Teixidors en funció del que s'ha vist a les fases anteriors.
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 5 El projecte

 5.1 Fase 1: Estudi i modelització del procés industrial

 5.1.1 L'empresa pilot

Per a la realització d'aquest informe Newbourg ha triat l'empresa Teixidors.

TEIXIDORS12 és  una  cooperativa  dedicada  a  l'elaboració  de 
teixits  artesanals.  La  seu  de  Teixidors  és  a  Terrassa,  ciutat  de 
llarga tradició tèxtil.  

Els productes que produeixen estan fets amb matèries primeres 
naturals: llana, lli, cotó biològic, alpaca i caixmir. Les tècniques 
artesanals  que  utilitza  són  respectuoses  amb  el  medi  ambient. 
Aquestes  característiques  i  l'excel·lent  treball  dels  teixidors 
garanteixen l'elevada qualitat del producte. 

El projecte social que va donar origen a la cooperativa al 1983 
continua  sent  el  mateix:  generar  treball  i  suport  per  a  persones  amb  dificultats 
d'aprenentatge. El teler manual és una eina que permet coordinar l'activitat mental i física 
procurant un desenvolupament correcte de les aptituds psicomotrius.

12 Font: Web de l'empresa http://www.teixidors.com
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 5.1.2 El procés industrial

 5.1.2.1 Conceptes

Prèviament  a  l'estudi  del  procés  definirem uns quants  conceptes  associats  al  món del  teixit  en 
general i de Teixidors en particular.

• Ordit(1): És el conjunt de fils longitudinal que es manté en tensió en el teler i a través dels 
quals passa la trama.

• Trama(2): És el fil que va passant en sentit transversal a través dels fils de l'ordit per formar 
l'entramat del teixit.

• Densitat de la trama: nombre de vegades que la trama creua de banda a banda del ordit per 
unitat de longitud. Amb una trama més densa cada una de les passades de la trama estaran 
més juntes formant un teixit més atapeït, i en una trama menys densa la distància en les 
passades és superior. Es mesura habitualment en fils per centímetre o polzada. En un teixit 
de qualitat s'espera que la densitat de la trama sigui constant.

• Pinta:  És una reixa metàl·lica  en forma de pinta  que manté els  fils  del  ordit  en l'ordre 
correcte.

• Lliços:  Són  unes  barres  horitzontals  amb  unes  pues  o  agulles  que  permet  aixecar 
alternativament uns quants fils de l'ordit per fer passar pel mig la trama. La elecció de quins 
fils aixeca cada lliç defineix l'entramat final del teixit.

• Projecte de Teixit: Dintre de Teixidors és la documentació que defineix completament un 
producte  final  concret.  Des  de  els  tipus  de  fil  utilitzat,  l'ordre  de  colors  del  ordit,  la 
configuració del lliços, el  nombre de metres a produir per cada metre de producte final 
desitjat, la densitat de la trama, la configuració del lliços, el pes per unitat de producte final,  
etc.
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 5.1.2.2 El procés

El procés industrial escollit per a l'estudi és el principal de l'empresa i consisteix en la fabricació 
dels diferents teixits. És un procés força lineal i sense variacions que serveix per a tots els tipus de 
teixits que produeix la empresa. Els passos d'aquest són els següents:
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 5.1.2.3 Fases del procés

A més de les dades específiques de cada fase, a totes elles tindrem també com a dades de sortida la 
data d'inici de fase, la data final i el nom de l'operari que ha realitzat la tasca.

Ordit: En aquest fase es carrega l'ordidor a partir dels diferents carrets de fil. Les dades d'entrada 
d'aquesta fase seran: 

• l'ordre de treball que ens dirà quants metres de teixit hem de produir.

• El projecte del teixit que ens dirà quina selecció de fils de colors -i en quin 
ordre- hem de fer servir en l'ordit i  quantes voltes d'ordit  hem de fer,  per 
aconseguir els metres de tela demanats. 

Com a dada de sortida tenim el pes que ens donarà una estimació de les matèries primeres fetes  
servir al ordit.

Pentinat i preparació del teler: En aquesta fase es fa la preparació del teler. Es munta l'ordidor al 
teler, es passen el fils l'ordit per les pues dels lliços, i per la pinta i s'enganxa al plegador que anirà  
recollint la tela a mida que es vagi teixint. De nou, fem servir les dades de projecte del teixit d'on  
obtenim quins telers es poden fer servir i la configuració dels lliços. No hi ha dades de sortida 
específiques en aquesta fase.

Teixit:  En aquest fase es realitza la fabricació del teixit.  Com a dada d'entrada tenim només la 
densitat de la trama provinent, de nou, del projecte del teixit. Al llarg d'aquesta fase i, de forma 
regular, es fan controls de qualitat per assegurar que la densitat de la trama és uniforme. Al final del 
procés obtenim com a dada el pes la tela produïda a partir del qual es pot obtenir una estimació de la 
quantitat de fil utilitzat.

Acabats i Control de qualitat: Un cop acabat el teixit es fa un repàs visual del mateix i es treuen 
els defectes que es trobin i siguin esmenables. Si es detecta que la peça té defectes importants es pot 
retirar part o tota la peça, el que fa que s'hagin de fer noves ordres de treball per a cobrir els metres 
refusats. Finalment, es mesura la tela que sí ha passat satisfactòriament el control de qualitat.

Rentat:  La peça de teixit es renta. Això provoca la reducció de la tela. El rati d'encongiment és 
diferent per cada teixit i ja s'ha tingut en compte a l'hora de fer la ordre de treball.

Planxat: La peça de teixit es planxa i plega. Durant el plegat, es torna a revisar la peça i es mesura. 
Aquests són els últims controls de qualitat del procés. Finalment, passa al estoc, llest per servir les 
comandes.
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 5.1.3 Flux del procés

A partir del procés descrit al punt anterior s'ha creat un flux que modelitza el comportament del  
procés productiu.
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El flux descrit té en compte les diferents fases del procés productiu i s'ha elaborat tenint en compte, 
tant la fase de planificació, com la de control del procés.

A partir  d'aquest  flux  podem  determinar  les  necessitats  funcionals  que  haurà  de  complir  el 
ERP/MRP per satisfer les necessitats de l'entorn productiu de Teixidors.

 5.1.4 Necessitats funcionals del procés industrial

Les funcionalitats detectades que haurien d'acomplir l'ERP són les següents:

• Gestió d'inventari. El sistema haurà de ser capaç de mantenir un inventari detallat de tot 
l'estoc disponible tant de matèries primeres, com de producte ja finalitzat,  de cara a que 
pugui  planificar  correctament  les  necessitats  de  producció  i  de  adquisició  de  matèries 
primeres. Seria interessant que el sistema fos capaç per si mateix de gestionar les mancances 
de matèries primeres per generar les ordres de reemplenament necessàries a compres.

• Gestió dels projectes. Aquí ens referim al projecte de teixit tal i com l'entén Teixidors. El 
sistema haurà  de  ser  capaç  de  per  cada  tipus  de  teixit  que  produeix  determinar  quants 
materials de necessita de cada tipus per unitat de producció, i quins recursos de maquinaria i  
personal necessita per produir aquest teixit. 

• Planificació de producció. El sistema haurà de ser capaç de a partir de la informació de que 
disposa i una ordre de producció dir les dates més properes possibles de producció de la 
quantitat de teixit demanat a la ordre. Haurà a més de permetre planificar la producció per a 
unes dates concretes.

• Gestió de la capacitat. El sistema haurà de ser capaç de mantenir un llistat dels recursos 
productius existents tant a nivell de maquinari com d'operaris i saber el nivell d'ocupació 
dels mateixos de cara a poder planificar la producció. Hem de tenir en compte que per cada 
tipus de tela cal un tipus de teler específic i un utillatge específic, i per cada tipus de tasca 
cal un operari específic. El sistema hauria de poder controlar totes aquestes variables.

• Gestió  de  costos.  El  sistema  hauria  de  ser  capaç  de  donar  una  valoració  del  cost  de 
producció de cada ordre de producció.

• Control de l'activitat. Volem que el sistema pugui fer el seguiment de totes les ordres de 
producció planificades i  pugui  donar  en qualsevol  moment informes sobre l'estat  de les 
ordres de producció i l'ocupació dels diferents recursos.

• Gestió de la Qualitat. El sistema hauria de poder recollir les diferents dades dels controls 
de qualitat que es produeixen durant la producció per generar informes.
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 5.2 Fase 2: Estudi d'alternatives d'ERP de programari lliure

Actualment existeix un gran nombre d'ERP de programari lliure en desenvolupament. El nostre 
objectiu consisteix en trobar un ERP amb capacitats de gestió de la manufactura amb llicència open 
source. 

En un estudi previ realitzat anteriorment, sobre tres ERP de programari lliure, es va determinar que, 
per capacitats, el que tenia més possibilitats d'adaptar-se als processos manufacturers de petites i 
mitjanes empreses era OpenBravo. 

Quan es va començar la revisió d'OpenBravo, a l'inici d'aquest projecte, es va veure, però, que el  
mòdul de manufactura d'OpenBravo, només estava inclòs a la versió Enterprise del producte que no 
portava llicència lliure.

Tal i com s'han definit els objectius d'aquest informe, l'estudi ha d'avaluar ERP de programari lliure 
pel que es va excloure OpenBravo i es va procedir a una cerca de possibles candidats a substituir-lo 
en l'entorn de manufactura d'una PIME.

Per  a  poder  seleccionar  la  millor  alternativa  disponible,  per  cadascun dels  ERPs  mencionats  a 
continuació, s'ha avaluat la disponibilitat o no d'un mòdul de gestió de la manufactura (o conjunt de 
funcionalitats  equivalents),  el  tipus  de  llicenciament  necessari  per  implantar-lo  (només  volem 
programari lliure) i l'activitat del desenvolupament de cadascun dels projectes:

 5.2.1 OpenERP

This logo is licensed under the Creative 
Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Llicència: AGPL v3.0 i algunes parts sobre la MPL (Mozilla Public License)

Desenvolupador: OpenERP s.a.

Última versió: 7.0 (22 de desembre de 2012)

Web: http://www.openerp.com

Conegut prèviament com TinyERP el 2005 va passar a anomenar-se OpenERP.

Disposa de mòdul de manufactura, però va formar part del estudi previ i ja es va detectar que tenia 
força carències a les funcionalitats d'aquest mòdul. 

No es considerava un candidat idoni.
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 5.2.2 Compiere

Copyright © 2010 Consona Corporation.

Llicència: GPL i comercial.

Desenvolupador: Consona Corporation

Última versió: 3.8 (9 de juliol de 2012)

Web: http://www.compiere.com/

Compiere  va  néixer  el  1999  de  la  mà  de  Jorg  Janke.  El  2010  va  ser  comprada  per  Consona 
Corporation.

És un ERP de programari lliure amb força història i desenvolupament. Malauradament, tal com 
passa amb el OpenBravo, el mòdul de manufactura no forma part de l'ERP de programari lliure, 
sinó que es distribueix amb la versió Enterprise sota llicència comercial.

 5.2.3 Adempiere

 This logo is licenced GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later 
version published by the Free Software Foundation

Llicència: GPLv2

Desenvolupador: Adempiere Community

Última versió: 3.7.0-LTS (1 de setembre de 2011)

Web: http://www.adempiere.com/ADempiere_ERP

És un ERP de programari lliure basat en Compiere que va néixer el 2006.

A diferència  d'aquest,  Adempiere  és  completament  de  programari  lliure  incloent  el  mòdul  de 
manufactura.
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 5.2.4 Apache Ofbiz

Licensed under the Apache License, Version 2.0

Llicència: Apache License 2.0

Desenvolupador: Apache Software Foundation

Última versió: 11.04.01 (18 de novembre de 2012)

Web: http://ofbiz.apache.org/

És  un  ERP de  programari  lliure  desenvolupat  per  la  fundació  Apache.  És  un  projecte  molt 
prometedor,  però  que,  a  priori,  sembla  estar  encara  poc  desenvolupat  per  entrar  en  entorns 
productius,  tot  i  que ha donat pas a variants desenvolupades per tercers per implementar ERPs 
dedicats  a  sectors  específics.  La  pròpia  Apache  Foundation  el  defineix  com un Framework  al 
voltant del que es poden desenvolupar aplicacions de negoci. Es considera encara poc finalitzat per 
si mateix per entrar en un entorn productiu.

 5.2.5 ERP5

(c) 2001-2011 Nexedi & ERP5 Community. All Rights Reserved.

Llicència: GPL

Desenvolupador: Nexedi i ERP5 Community

Última versió: 5.4.6 (agost de 2010)

Web: http://www.erp5.org/

És un ERP de programari lliure basat en el Unified Business Model, també força prometedor, però 
que, malauradament, ha patit un declivi d'activitat en els últims temps en el seu desenvolupament. 
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 5.2.6 Conclusions de l'estudi d'alternatives ERP

Un cop avaluades les  diferents alternatives,  es va considerar  que l'opció més prometedora,  per 
abastar les necessitats de Teixidors i complir amb els requisits del projecte, era Adempiere, quedant 
per davant d'ERP5 i Apache Ofbiz per la falta d'activitat en el desenvolupament del primer i la falta 
d'orientació a producte final del segon. Malgrat això, aquest dos es conservarien com una possible 
alternativa a revisar, en cas de que es trobés un problema molt greu a l'avaluació d'Adempiere. 
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 5.3 Fase 3: Estudi capacitatiu de l'alternativa escollida: Adempiere

 5.3.1 Història

Adempiere va néixer l'any 2006, a partir de l'ERP Compiere, amb la intenció de solucionar una sèrie 
de  problemes  que  s'havien  detectat  sobre  aquest  ERP.  Entre  els  problemes  existents,  els  més 
destacats eren:

• La falta de comunicació amb els desenvolupadors: Malgrat que Compiere prometia molt, 
tant  a  nivell  d'arquitectura,  com  de  funcionalitats,  la  comunicació  entre  usuaris  i 
desenvolupadors no era fluïda. L'equip de desenvolupament no atenia totes les peticions dels 
usuaris,  centrant-se  només  en  els  seus  objectius  de  desenvolupament.  Era  difícil  trobar 
respostes  a  alguns  dels  problemes  que  es  trobaven els  usuaris  i  moltes  vegades  no  era 
possible saber si hi hauria solució o no en un futur.

• La falta de col·laboració amb desenvolupadors externs: Alguns desenvolupadors externs 
havien començat a fer desenvolupaments propis sobre Compiere per solucionar problemes o 
afegir  funcionalitats i  no aconseguien que aquestes modificacions s'incorporessin al  codi 
oficial.

• El canvi de llicenciament: Compiere havia iniciat el canvi del seu model de negoci cap a 
un  sistema  de  llicenciament  doble,  amb  una  llicència  lliure  i  dues  comercials,  on  les 
funcionalitats més interessants quedarien amb les versions amb llicència comercial.

Finalment, un grup d'usuaris i desenvolupadors, encapçalats per Victor Perez de e-Volution, van 
decidir iniciar una nova versió de l'ERP, a partir del codi open source de Compiere, afegint una gran 
quantitat de mòduls desenvolupats externament al codi principal (entre ells el que en aquell moment 
e-Volution estava desenvolupant per millorar  la part  de manufactura de Compiere).  Aquest  nou 
projecte es va anomenar Adempiere.

Entre els objectius que es van marcar en el desenvolupament de Adempiere destaquen:

• Disposar d'un ampli nombre de funcionalitats de l'entorn dels ERP, sense centrar-se 
en únic àmbit específic.

• Desenvolupar un producte que tot ell fos programari lliure.

• Desenvolupament  àgil  amb un continu  creixement  de  funcionalitats  i  solució  de 
problemes.

• Escalabilitat, per poder gestionar tant petites empreses com grans corporacions.
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• Extensibilitat, disposant d'un gran nombre d'interfícies de manera que fos molt fàcil 
d'implementar noves funcionalitats.

• Manteniment  fàcil,  disposant  de  totes  les  eines  per  gestionar  els  problemes  que 
puguin aparèixer, dins el mateix ERP.

• Independència de Base de dades, suportant actualment: Postgresql, Oracle i MySQL.

 5.3.2 Arquitectura

L'arquitectura d'Adempiere es basa en l'existència d'un Application Dictionary que gestiona totes les 
entitats existents al sistema i manté el model de dades i de negoci. 

Això permet afegir o modificar funcionalitats només modificant el diccionari, reduint així al mínim 
la necessitat de modificar o escriure codi.

El conjunt de l'Application Dictionary, juntament amb el codi base d'Adempiere, proporciona un 
Application Framework que facilita el desenvolupament de noves funcionalitats.
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 5.3.3 Funcionalitats

Adempiere disposa d'un gran nombre de funcionalitats pròpies d'un ERP. A continuació s'inclou un 
llistat de les més destacades13 separades en les diferents categories que presenta l'ERP:

• Sales  (Vendes): Quotes to Invoice, Proposals, POS (Point of Sales), Sales Orders, 
Work Orders, Invoicing, Shipment.

• Purchasing  (Compres):  Purchase  Requisition,  RfQ  (Request  for  Quotation), 
Purchase Order, Material Receipt, Invoicing

• Manufacturing  Management  (Gestió  de  la  manufactura): Product  Life  Cycle 
Management,  Pool  Resource  Management,  Manufacturing  Workflows,  Forecast 
Management,  Planning  Management,CRP,  MRP,  DRP,  Discrete 
Manufacturing,Maintenance  Management,  Quality  Management,  Costing 
Management

• Material  Management  (Gestió  de  materials  i  existències)  : Inventory  Control, 
Warehouse Management, Replenishment, Stock Movement, Stock Count, Price List, 
Bill of Materials

• Finance  (Finances):  General  Ledger  ,  Accounts  Receivable,  Accounts  Payable, 
Financial Reporting, Cash Management Budgeting, VAT/TAX/IVA

• Human Resource  (Gestió de recursos humans): Payroll, Payroll Concepts, Payroll 
Rule Engine

• Project Management  (Gestió de projectes)

• Customer  Relationship  Management (CRM)  (Gestió  de  les  relacions  amb  els 
clients)

• Ecommerce (Plataforma de comerç electrònic)

• Maintenance Management (Gestió del manteniment)

Per l'estudi actual de l'adaptació de l'Adempiere a l'empresa pilot, les funcionalitats més interessants 
són les agrupades dins la categoria de la gestió de manufactura (Manufacturing Management) i les 
de la categoria de gestió de material i existències (Material Management), que proporcionen entre 
les funcionalitats necessàries per aquest projecte:

• planificació de la producció (Planning Management), 

• planificació de la capacitat (Capacity Requirements Planning o CRP), 

• planificació de manufactura (Manufacturing Requirements Planning o MRP) , 

13 Informació referent a la versió 3.5.3 segons la documentació actual disponible.
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• gestió del cost (Costing Management), 

• gestió de la qualitat (Quality Management), 

• control d'inventari (Inventory Control), 

• gestió de magatzems (Warehouse Management).

Les funcionalitats de manufactura s'engloben dins de l'extensió oficial de Libero Manufacturing14, 
desenvolupada i mantinguda per e-Volution i en concret pel fundador de Adempiere Victor Perez. 
Llistat de funcionalitats en desenvolupament15:

• Manufacturing Management 

◦ Engineering Management

▪ Product Life Cycle Management -> Under development

▪ Manufacturing Resource

• Pool Resource Management -> Under development

◦ Manufacturing Workflow

▪ Manufacturing Workflow Editor -> Implemented

◦ Bill of Material & Formulas 

▪ Product Configuration BOM -> Under development

▪ BOM & Formula Info -> Implemented

▪ Co-Product/By Product functionality for Process Industry -> Under development 

◦ Planning Management

▪ Forecast Management

• Calculate Forecast -> Under development

• Forecast Status -> Under development

▪ MRP

• Calculate Material Plan of Net Change -> Under development

• MRP Info  -> Implemented

• Planned Order Approval -> Implemented

14  http://www.adempiere.com/Libero_Manufacturing_Official_Extension
15  La informació és de Juliol de 2012.
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• Integrate MRP to RFQ -> Under development

• Tracking Solution for Demands -> Under development

▪ CRP

• Resource Load View -> Implemented

• CRP Info  -> Implemented

• Implement Pool Resource to summary the Capacity by Pool Resource -> Under 
development

• Resource Load Report -> Under development

• Input/Output Report -> Under development

▪ DRP

• Calculated Distribution Plan -> Implemented

▪ Discrete Manufacturing

• Order Receipt & Issue m -> Implemented

• Manufacturing Order Components Shortage Browse -> Under development

• Manufacturing Order Dispatch Browse & Report -> Under development

• Management the backflush Material -> Under development

• Integrate  Request  Management  with  Manufacturing  Management  ->  Under 
development

▪ Continue & Repetitive Manufacturing

• Production Line Setup -> Under development

• Repetitive Schedule -> Under development

• Change of Product in Production Line -> Under development

• Workbench for Production Line Scheduling -> Under development

• Production Line Load Report -> Under development

▪ Maintenance Management

• Maintenance Order -> Under development

▪ Activity Control

• Use Resource Report -> Under development

• Resource Efficiency Report -> Under development
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• Integrate Activity Control with Payroll -> Partial implementation

• Finish Activity Control (Shop Floor Control) Functionality -> Implemented

• Feed Back Manufacturing Activity -> Implemented

• Report the Feed Back for Labor,Real Time -> Implemented

• Subcontract Management -> Implemented

◦ Create Subcontract Purchase Order -> Implemented

◦ Create Account Rule for Subcontract -> Implemented

▪ Production Management Based on TOC

• Buffers Management -> Under development

• Resource Constraints Report (Drum) -> Under development

• Schedule Optimizer (Rope) -> Under development

◦ Quality Management

▪ Quality Specifications -> Implemented

▪ Quality Order -> Implemented

▪ Print Test Results -> Implemented

◦ Throughput Accounting

▪ Throughput Reports -> Under development

◦ Standard Costing Management

▪ Manufacturing Order WIP Cost Report -> Under development

▪ Manufacturing Order History Report -> Under development

▪ Frozen/UnFrozen Standard Cost -> Under development

▪ Workflow Manufacturing Cost Browse & Report -> Under development

▪ Manufacturing Account -> Partial Implementation

▪ Report to Bill of Material Cost-> Implemented

◦ Production Control

▪ Print Manufacturing Order-> Implemented

▪ Issue and receipt for Material for Manufacturing Order-> Implemented
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 5.3.4 Avaluació de necessitats de Teixidors envers funcionalitats d'Adempiere

Tenint en compte les necessitats de l'empresa, que s'extreuen de la descripció del procés 
industrial  descrit  anteriorment,  avaluem  les  funcionalitats  de  l'ERP  Adempiere  que 
cobreixen aquestes necessitats, i en quin grau de compliment.

• Necessitat: Gestió d'inventari 

◦ Funcionalitats  Adempiere: Gestió  de  materials:  Inventari  d'estocs,  gestió  de 
magatzem, ordres de reompliment, etc.

◦ Adempiere  suporta  la  gestió  d'inventaris  i  magatzems  amb  totes  les  funcionalitats 
necessàries,  podent  controlar  no  només  l'inventari  de  matèries  primeres  i  l'estoc  de 
producte, sinó també els diferents magatzems disponibles i les ordres de reompliment i 
el control de necessitats de material.

• Necessitat: Gestió del projecte de Teixit

◦ Funcionalitats  Adempiere:  BOM  (Bill  of  Materials),  Formula,  Manufacturing 
Workflows

◦ Adempiere  pot  gestionar  una  llista  de  matèries  primeres  per  unitat  de  producció  i 
fórmules de creació simples. Els workflows permeten seqüenciar els passos del procés 
productiu.  Hi ha certs paràmetres com els de preparació del teler i els  de control de 
qualitat que s'haurien de guardar a la descripció. No sembla permetre crear fàcilment 
camps al BOM ni crear la fórmula per guardar dades específiques.

• Necessitat: Planificació de Producció

◦ Funcionalitats Adempiere:  Planning Management, Capacity Requirement Planning, 
Manufacturing Requirement Planning

◦ Permet la planificació de la producció i la gestió de les ordres de treball. És teòricament 
capaç de donar la data possible més propera de producció. Permet planificar en funció de 
la disponibilitat de material i la capacitat de producció del centre de treball. No sembla 
capaç de planificar en funció de la disponibilitat d'utillatge, o la capacitació del personal, 
però sí en funció de la maquinària, definint cadascuna de les màquines emprades, com 
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una línia de producció diferent.

• Necessitat: Gestió de la Capacitat

◦ Funcionalitats  Adempiere:  Capacity  Requirement  Planning,  Manufacturing 
Resources, Distribution Resource Planning

◦ Permet la gestió dels recursos a nivell de centre de treball, fins arribar al lloc de treball, i  
gestionar la capacitat de producció per centre o línia de producció, però no sembla ser 
capaç de gestionar la capacitat dels operaris.

• Necessitat: Gestió de costos

◦ Funcionalitats Adempiere: Standard Costing Management

◦ Permet l'elaboració dels informes de costos a nivell de les ordres de producció, incloent 
l'ús de màquines i feina d'operaris, però no estan encara implementats tots els informes 
de costos.

• Necessitat: Control de l'activitat

◦ Funcionalitats Adempiere: Activity Control.

◦ Permet gestionar l'estat de les ordres de producció, però no un control en detall de cada 
fase, tot i els Manufacturing Workflows que permeten definir el flux de treball.

• Necessitat: Gestió de la qualitat

◦ Funcionalitats Adempiere: Quality Management

◦ Permet definir per producte quins paràmetres de qualitat es revisaran, però el control no 
és gaire detallat i només permet paràmetres simples. No seria prou detallat pel control 
de, per exemple, la densitat de la trama de la fase de teixit.

Memòria TFM Programari Lliure Pàgina 39 de 53



Estudi de la Capacitat d'un ERP de Programari Lliure

En el quadre següent podem veure classificats per colors els graus de compliment de les diferents 
necessitats:

Necessitat Funcionalitat Grau de 
compliment

Gestió d'inventari Material Management Mot Alt

Gestió del Projecte de 
Teixit

BOM & Formula, 
Workflows

Alt

Planificació de la 
producció

Planning management, CRP, 
MRP

Molt Alt

Gestió de la Capacitat CRP, DRP, Manufactuing 
Resources

Mitjà

Gestió de costos Standard Costing 
Management

Alt 

Control de l'activitat Activity Control Mitjà

Gestió de la qualitat Quality management Baix

Llegenda de colors:

• verd: nivell molt alt de compliment de les necessitats 

• blau: nivell alt de compliment de les necessitats

• groc: nivell mitjà de compliment de les necessitats

• vermell: nivell baix de compliment de les necessitats
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 5.3.5 Instal·lació i implantació

La instal·lació del producte, tot i no ser tan fàcil com en altres productes comercials, està força 
cuidada i ben documentada. Es calcula que tindria un cost aproximat d'unes 24 hores de tècnic de 
sistema  per  tenir  el  sistema  base  en  funcionament,  amb  l'ERP  instal·lat  i  la  base  de  dades 
configurada.

L'adaptació del producte a l'empresa pilot,  per les necessitats descrites anteriorment, pot ser, en 
canvi, un procés molt més complicat. El producte és poc intuïtiu i la documentació de configuració i 
manteniment del producte, està dispersa, poc organitzada i en molts casos, desactualitzada. Tot i 
disposar d'una comunitat de desenvolupadors àmplia, la gestió de la documentació ha estat pobra. 

Per  tal  d'aconseguir  la  implantació  amb  èxit  del  producte,  dins  de  qualsevol  organització,  és 
necessari  disposar  d'un  gran  coneixement  dels  sistemes  ERP  de  manufactura,  en  general,  i 
d'Adempiere específicament. Es calcula que necessitaríem un especialista en aquests dos àmbits, de 
2 a 4 mesos a temps complet, per poder fer la posta en marxa del producte. Segurament, si es  
disposen de diferents especialistes es podria reduir aquest temps.

Addicionalment,  un cop adaptat  i posat en marxa l'ERP, seria necessari  el  suport  puntual d'una 
empresa o especialista en Adempiere, per la introducció de modificacions del procés industrial que 
impliquin noves adaptacions de l'ERP. Actualment hi ha un nombre creixent d'empreses que donen 
aquest tipus de suport. 
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 5.3.6 Interfície d'usuari

En quant a la usabilitat l'aplicació, aquesta disposa de dues interfícies d'accés estàndard: una via 
web i una via un client d'escriptori java. 

Visualment les dues interfícies són semblants,  tot i que, la feta amb java sembla millor acabada. En 
tots dos casos, la interfície és d'una simplicitat extrema: un menú en arbre desplegable jerarquitzat 
al lateral esquerra i un espai central on es mostrarà el contingut. 

El funcionament de la interfície, però, no és molt intuïtiu, provocant de vegades errors no forçats en 
l'ús de la mateixa. Per exemple, en la interfície web, l'accés a qualsevol funcionalitat del menú 
esquerre  obre  una  nova  pestanya,  independentment  de  si  ja  estava  oberta  o  no  i  pot  portar  a 
confusió. El client java no té aquest problema, però, la seva execució és més lenta.

L'ajuda  en  línia  del  client  no  és  gaire  aclaridora  ni  subministra  informació  rellevant  a  les 
funcionalitats que s'estan usant en cada moment.

 5.3.6.1 Web

Pantalla login:
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Pantalla principal web:

Memòria TFM Programari Lliure Pàgina 43 de 53



Estudi de la Capacitat d'un ERP de Programari Lliure

Ordre de manufactura web:
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 5.3.6.2 Java

Pantalla login:
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Pantalla principal client java:
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Ordre manufactura client java:
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 5.4 Fase 4: Conclusions del estudi capacitatiu

Adempiere  és  un  gran  producte  que,  com  es  pot  veure,  disposa  d'un  molt  ampli  ventall  de 
funcionalitats  bàsiques  associades  als  entorns  de  ERP  productius  reals  i  a  l'entorn  ERP  de 
manufactura en especial. 

A més  a  més,  disposa  d'una  gran  comunitat  de  desenvolupadors  que  garanteix  l'evolució  del 
producte i l'addició contínua de noves funcionalitats. Existeix un nombre creixent d'empreses que 
distribueixen  la  solució,  oferint  suport  a  la  implantació  i  el  manteniment  de  l'ERP,  així  com 
formació.

Funcionalment,  Adempiere  pot  donar  resposta  a  aproximament  el  90%  de  les  necessitats  de 
l'empresa pilot, en el seu procés de producció de teixits. Concretament, donant resposta a la gestió 
de l'inventari i de magatzems, la planificació de la producció, la gestió de costos i la gestió dels 
projectes  de  teixits.  Té,  però,  carències  en  la  gestió  de  l'activitat,  la  gestió  de  la  Capacitat  i, 
principalment, en la gestió de la Qualitat, que es podrien resoldre amb desenvolupament addicional.

Per tant, en l'aspecte tècnic es pot considerar que Adempiere assoleix el primer objectiu sent un 
ERP de programari lliure que inclou les funcionalitats de manufactura, adaptable a l'empresa pilot.

Per una altra banda, cal tenir en compte que Adempiere té uns costos d'implantació força elevats, ja 
que és un producte complex, amb evidents mancances en la documentació que proporciona l'equip 
desenvolupador.

La corba d'aprenentatge d'utilització del programa és elevada i pot requerir de canvis importants en 
la forma de treballar de l'organització on s'implementi. Aquesta nova forma de treballar, però, hauria 
de comportar un major control i una forma més eficient de la gestió d'algunes àrees, com la gestió  
de magatzems de materials i estoc, o la gestió d'ordres de treball. Encara que es pogués aconseguir 
que la majoria de canvis fossin només a nivell d'administració, impactant mínimament a la línia 
productiva, no es pot descartar que hi hauria un cert cost de formació i adaptació al canvi.

En l'aspecte econòmic es considera que, malgrat que els costos de manteniment i adquisició  del 
programari  lliure  són inexistents,  els  costos  d'implantació,  deguts  a  la  complexitat  inherent  del 
programa i a la falta de documentació, poden ser molt elevats. 

Per  això,  donades  les  particularitats  de  l'empresa  pilot,  es  considera  que  no  és  viable 
econòmicament la implantació completa del programa amb totes les funcionalitats requerides.

Podria ser viable, en canvi, fer una implantació parcial amb les funcionalitats de gestió d'inventari i 
magatzems, gestió de la producció, planificació de la producció i gestió de costos. Requerint d'una 
inversió inicial menor i una implantació gradual, que permetria anar coneixent el producte i, en un 
futur, finalitzar la implantació de la resta de funcionalitats a un cost menor.

Cal tenir en compte que, tractant-se d'un producte de programari lliure amb una comunitat activa al 
darrera,  el  desenvolupament d'Adempiere continuarà incrementant les funcionalitats i l'abast  del 
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producte, pel que, podria ser que en un futur se superessin les carències més importants trobades en 
aquest moment.

A dia d'avui, però, amb l'estat actual del projecte i tal com demostra el present estudi, les mancances 
detectades al  producte i,  especialment,  els  elevats costos per implantar-ho,  fa  que finalment  no 
puguem recomanar la implantació completa de l'ERP de programari lliure Adempiere a l'empresa 
Teixidors. 

De tota manera, si es considerés que la implementació parcial de les funcionalitats que cobreix 
completament  el  producte  aportessin  valor  al  funcionament  de  Teixidors,  recomanaríem  una 
implantació parcial. Els següents passos a portar a terme en aquest supòsit serien una implantació 
sobre un producte pilot de Teixidors per provar el seu funcionament en real.
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 6 Conclusions del projecte

Un dels punts essencials d'aquest projecte és que la solució final escollida ha de ser de programari 
lliure,  segons  com  es  defineixen  les  quatre  llibertats  del  programari  de  la  Free  Software 
Foundation16:

• La llibertat per a executar el programa, per a qualsevol propòsit (llibertat 0).

• La llibertat d'estudiar com treballa el programa, i adaptar-lo a les necessitats pròpies 
(llibertat 1). L'accés al codi font és una condició prèvia per a això.

• La llibertat de redistribuir còpies per a poder ajudar als vostres veïns (llibertat 2).

• La llibertat per a millorar el programa, i alliberar les vostres millores al públic, per a què 
tota la comunitat pugui beneficiar-se (llibertat 3). L'accés al codi font és una condició prèvia 
per a això

Per  aquest  motiu  el  descobriment,  als  passos  inicials  del  projecte,  que  el  mòdul  de  producció 
d'OpenBravo no formava part de la versió de programari lliure, sinó d'una versió sota llicència 
comercial, va marcar la resta del projecte. 

El producte que volíem avaluar no era lliure i això ens va obligar a replantejar-nos tant els objectius 
com la metodologia que volíem seguir. La sort va ser que al succeir molt al inici del projecte, es va 
poder redreçar la situació satisfactòriament i reconduir el projecte cap a l'èxit.

Si ens fixem només en els objectius finals del projecte, que consistien en establir la viabilitat tècnica 
i econòmica d'un ERP de programari lliure en la seva aplicació a un procés industrial concret d'una 
empresa pilot,  els hem assolit  completament.  Tot i que, la viabilitat no sigui positiva en tot  els 
àmbits,  aquesta  ha estat  establerta i,  per tant,  el  projecte finalitza amb èxit,  acomplint  els  seus 
objectius.

L'èxit,  però,  no  és  tant  rotund  com  hauríem  volgut.  Si  tenim  en  compte  l'objectiu  global  de 
Newbourg, amb la realització d'aquesta sèrie d'estudis al voltant dels ERP de programari lliure, de 
disposar d'una solució ERP de programari lliure per la gestió de processos industrials adaptada a les 
necessitats de les PIMEs industrials catalanes, l'èxit no  s'ha assolit encara. Però continuem tenint 
possibilitats.

Adempiere és  un gran producte amb un gran nombre de funcionalitats,  però té  encara algunes 
carències importants per convertir-se en una solució viable pels entorns industrials més exigents. La 
més  important  d'elles,  en  la  meva  opinió,  és  la  falta  d'una  documentació  clara,  estructurada  i 
actualitzada del producte que faciliti les implantacions. Tanmateix aquestes carències poden tenir 
solució en un futur i Adempiere pot esdevenir el producte ideal que Newbourg necessita.

A partir d'aquest projecte se'ns obren dues vies de futur per assolir l'objectiu global:

• Opció 1:  Implantar parcialment Adempiere, a l'espera que el seu desenvolupament arribi a 

16 http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html  
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cobrir totes les necessitats de Teixidors. Amb l'avantatge afegit d'anar adquirint coneixement 
del producte durant la primera implantació, permetent implantar les noves funcionalitats a 
un cost relativament menor.

• Opció 2: Amb la modelització del procés ja feta, realitzar el mateix estudi capacitatiu sobre 
altres ERP de programari lliure amb bones perspectives com Apache Ofbiz, que, tot i no ser 
ara mateix un producte complet orientat a client final, el fet de disposar del suport de tota la 
comunitat de la Fundació Apache fa esperar un ràpid desenvolupament del producte. 

Un dels grans beneficis de treballar amb programari lliure és l'agilitat del desenvolupament en la 
majoria  de  projectes.  Els  RoadMap de  desenvolupament  no  els  defineixen  habitualment  les 
directrius comercials de les grans empreses sinó que són les necessitats dels usuaris. I si un projecte  
no va per on volen els usuaris, el seu desenvolupament s'atura o un grup de desenvolupadors no està 
conforme amb les decisions de disseny preses, sempre es pot aprofitar la feina feta fins al moment  
(codi, documentació, etc.), crear un nou projecte i recomençar a partir d'aquí.

El que tot això significa és que, no importa si Adempiere no és el producte perfecte ara mateix. 
Sabem que, o bé ho acabarà sent, o algú altre en farà un que se'ns adapti perfectament. I tot gracies 
al programari lliure.
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