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Objectius del projecte
• Esbrinar el desviament en el balanç de materials



Àrea de negoci d’ECScABLES S.A.

• ECScABLES S.A. És una empresa dedicada a la fabricació 
de cables de Mitja - Alta tensió i transformació de 
matèries primeres com coure i alumini.



ERP

• ERP (Enterprise Resource Plannig), és un programari 
informàtic que gestiona íntegrament els processos de 
negoci d’una empresa.

• Estandarditza els processos de negoci, fent-los més àgils i òptims.

• Accés senzill a la informació entre departament.

• Gràcies a la correcta gestió de dades fa possible l’anticipació 
d’anomalies.

• Eliminació de processos i operacions innecessaris.



SAP

• SAP (Systems Applications Products), és 
un programari informàtic basat en 
mòduls integrats, abasta pràcticament 
tots els aspectes de l'administració 
empresarial. 
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Planifer

• Planifer és un ERP intern que gestiona paral·lelament 
amb SAP, la producció, els magatzems i l’enginyeria de 
l’empresa. 



Reorganitzador de dades

• El reorganitzador de dades és un fitxer Excel programat 
en Visual Basic que; importa les dades extretes per SAP 
en referencia al Balanç de Materials i els hi fa un 
tractament per fer més comprensible el seu contingut.



Comprensió de les dades
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Generació de dades

• Metodologia de generació de dades:

• Utilització de transacció ZPSEWIPANL, per esbrinar el WIP del 
sistema SAP.

• Es realitza un inventari físic  i es contrasta la informació.

• Si és necessari s'actualitzen les dades per mitjà transaccions 
ZCA1 i ZCA2.



Extracció de dades

• Metodologia d’extracció de dades

• Per mitjà de la transacció ZYT9Z degudament cumplimentada, 
s'extrau el balanç de material del mes que es vol estudiar.



Tractament de dades

• Un cop extreta la informació del balanç de materials en 
format fitxer pla, es reorganitza facilitant la seva 
comprensió per mitjà d’una full Excel programat en Visual 
Basic, on funcionalment:

• Agrupa materials de la mateixa 
tipologia.

• Realitza càlculs automàtics de consum 
i monetaris.



Comprensió
• Un cop fet el tractament de dades es realitzar l’estudi 

d’un nombre reduït de materials que monetàriament 
tinguin el volum més elevat.

• Amb les conclusions, s’estructura un pla d’actuació que 
millori els resultats i es testeja.
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Actuació
• S’estructura un pla d’actuació per a dos materials:

• Alumini: el seu desviament genera -388.263 €.

• Semiconductores: el seu desviament es prolonga mensualment.

• Un cop s’analitzen les anomalies, l’estructura és la 
següent:



Actuació

Semiconductores
1. Gràcies a Planifer podem extraure dades dimensionals, i 

utilitzant el mètode estadístic 6Sigma, es genera una 
operativa que permet crear algoritmes de treball, de 
control i d’estalvi.

2. Implementem els algoritmes en un Excel programat en 
Visual Basic, que es utilitzat pels operaris facilitant-los 
els ajustos propis de màquina.

3. Es generen operatives de treball.
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• Es modifica l’operativa d’introducció de producció per 
part de l’operari al sistema, utilitzant un model 
matemàtic que transforma; les unitats de metres de 
bobina en kilograms, anul·lant les desviacions per 
imprecisions.  

• S’intensifica el control del material des de la seva entrada 
fins a la sortida un cop transformat.

Actuació

Alumini



Actuació

Alineació d'anàlisis
• Una de les anomalies trobades és que els anàlisis de 

fabrica no reflecteixen les realitats de fabricació. Per 
aquest motiu:

• Es genera una estructura de treball on hi hagi un flux 
d’informació pilotat per una persona que unirà als diferents 
departaments de fàbrica.

• Es genera una base de dades que automatitza el procés del flux i 
calcula els desajustos.



Tecnologia

• SAP, com a recurs directe.

• Avantatges: disposa de tota la informació necessària pel projecte.

• Planifer, com a recurs directe.

• Avantatges: treballa paral·lelament amb SAP i és una font 
d’informació directa, ja que és l’encarregada de transmetre la 
informació a SAP. A més, té un afegit que controla els valors 
dimensional desant-los en una base de dades.

• Estàndards aplicats secundàriament: Excel, Access.

• Inconvenients (Excel): sistema poc hermètic per a deixar-lo com 
aplicació d’us. 

• Avantatges: en tots dos casos, de fàcil us i obert a modificacions.



Recursos

• Recursos assignats a aquest projecte:

• Personal físic: 1 persona íntegrament dedicada més un grup 
indirecte.

• Material: Ordinador portàtil d’empresa amb possibilitat de 
connexió des de l’exterior als servidors interns.

• Ubicació: en la pròpia empresa i des de l’exterior.

• Suport i serveis externs: no s’han precisat. 
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Conclusions
• Gràcies a les mesures establertes en aquest projecte:

• S’ha après com funcionen els fluxos d’informació de l’empresa i 
s’han millorat els nexes d’unió.

• S’han creat metodologies i processos de treball que garanteixen 
la continuïtat del projecte òptimament i de forma automàtica.

• S’han reduït les desviacions en mà d’obra.

• S’han reduït les discrepàncies entre la realitat de fabricació i els 
dissenys dels cables.

• Gràcies als estudis estadístic i als algoritmes generats s’han 
pogut realitzar dissenys de cables més ajustats i controlats, 
estalviant en tres mesos 157.000 € i una estimació anual (1er any) 
de 478.000 €.

En definitiva aquest projecte ha sigut plenament satisfactori, no tan sol 

pels resultats sinó per l’experiència adquirida.


