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Annexes 

En aquest document s’inclou el manual d’instal·lació, els resultats d’alguns dels tests 

que eren massa extensos per incloure’ls a la memòria i les diapositives amb les quals 

s’ha dut a terme la presentació virtual. 
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ANNEX 1: Manual d’instal·lació 

En aquest annex s’indiquen els passos a seguir per tal de crear correctament la base 
de dades, el magatzem de dades i poder testejar-los. Totes les operacions s’han anat 
agrupant per funcionalitat en diferents scripts que s’hauran d’anar executant en ordre. 
 
En primer lloc es crearà l’espai de taules i un usuari amb els permisos necessaris 
executant, des de la consola d’SQL i estant connectats amb un usuari administrador, el 
següent script: 
 

1_ecolladof_CrearUsuariTablespace.sql 
 
Seguidament es connectarà amb el nou usuari creat (ecolladof/12345678) i es passarà 
a executar (en ordre) els següents scripts que crearan les taules de la base de dades, 
les taules del magatzem de dades, els procediments d’ABM, els disparadors i els 
procediments de consulta del magatzem de dades: 
 
 2_ecolladof_CrearTaules.sql 
 3_ecolladof_PRO_BD.sql 
 4_ecolladof_TRG_DW.sql 

5_ecolladof_PRO_DW.sql 
 
Un cop es té tota l’estructura creada s’inseriran unes dades inicials executant el 
següent script: 
 
 6_ecolladof_DadesInicials.sql 
 
Els següents dos scripts són els que testejaran la base de dades i el magatzem de 
dades. Per tal de validar la informació es pot executar el test del magatzem de dades 
en aquest punt, per després executar l’script que fa operacions d’ABM a la base de 
dades i finalment tornar a executar l’script de test del magatzem de dades: 
 
 8_ecolladof_Test_DW.sql 

7_ecolladof_Test_BD.sql 
8_ecolladof_Test_DW.sql 
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ANNEX 2: Primer test del magatzem de dades 

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
------------------------------------------------------------------------------- 
TEST MAGATZEM DE DADES 
Per a cada cas d'ús executem el procediment a cost 1 a la taula del DW i per  
comprovar que estan ben calculades fem SELECT directament a les taules de la BD 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU15 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU15---- 
Número d'entrevistes realitazades internament donat un any 
----------------------------------------------------------------- 
 
ANY    Número d'entrevistes 
-----  --------------------- 
2015   424 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULES BD---- 
 
 
      ANYO    NUM_ENT 
---------- ---------- 
      2015        424 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU16 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU16---- 
Percentatge de processos de selecció amb resultat positiu donat un any 
---------------------------------------------------------------------- 
 
ANY    Percentatge de positius 
-----  --------------------- 
2015   91,66666666666666666666666666666666666667 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULES BD---- 
 
 
      ANYO                           PERC_POSITIUS 
---------- --------------------------------------- 
      2015                              91,6666667 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
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CU17 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PROC_CU17---- 
Percentatge de candidats que no han estat seleccionats en cap procés 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Percentatge de candidats no seleccionats: 74,9% 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULA BD---- 
 
 
                   PERC_NO_SELECCIONATS 
--------------------------------------- 
                                   74,9 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU18 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PROC_CU18---- 
Import de propostes comercials acceptades donat un any 
----------------------------------------------------------------- 
 
ANY    Import acceptades 
-----  --------------------- 
2015   661500 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULA BD---- 
 
 
      ANYO                       IMPORT_ACCEPTADES 
---------- --------------------------------------- 
      2015                                  661500 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU19 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU19---- 
Comercial amb millor ràtio de propostes comercials 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Nom Comercial: Víctor González 
Ràtio: ,90909090909090909090909090909090909091 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULA BD---- 
 
 
NOM                                                     RATIO 
-------------------------------------------------- ---------- 
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Víctor González                                       9.1E-01 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU20 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU20---- 
Procés de captació que més candidats han estat seleccionats en processos de 
selecció 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Procés de captació: Campanya TV 
Total candidats: 73 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULA BD---- 
 
TIPUS                                         COUNT(P.TIPUS) 
-------------------- --------------------------------------- 
Campanya TV                                               73 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU21 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU21---- 
TOP 10 estudis més demanats en els processos de selecció 
----------------------------------------------------------------- 
 
ANY    Total   Tipus 
-----  ------  ----------------------------  ------ 
2015   5       Graduat escolar 
2015   4       ESO 
2015   4       Graduat en Ciències Polítiques 
2015   3       Batxillerat Humanístic 
2015   3       Batxillerat Tecnològic 
2015   3       Enginyer Tècnic en Informàtica 
2015   3       Graduat en Ciències Medioambientals 
2015   3       Graduat en Dret 
2015   3       Graduat en Economia 
2015   3       Graduat en Enginyeria Industrial 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULES BD---- 
 
 
View TOP10_ESTUDIS creado. 
 
     TOTAL DESCRIP                                           
---------- -------------------------------------------------- 
         5 Graduat escolar                                    
         4 ESO                                                
         4 Graduat en Ciències Polítiques                     
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         3 Batxillerat Humanístic                             
         3 Batxillerat Tecnològic                             
         3 Enginyer Tècnic en Informàtica                     
         3 Graduat en Ciències Medioambientals                
         3 Graduat en Dret                                    
         3 Graduat en Economia                                
         3 Graduat en Enginyeria Industrial                   
 
 10 filas seleccionadas  
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU22 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU22---- 
TOP 5 competències més demanades en processos de selecció 
----------------------------------------------------------------- 
 
ANY    Total   Descripcio 
-----  ------  ----------------------------  ------ 
2015   19       Capacitat de relació interpersonal 
2015   16       Capacitat de resolució de problemes 
2015   16       Francès nivell mig 
2015   15       Capacitat de responsabilitat en el treball 
2015   14       Alemany nivell avançat 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULES BD---- 
 
 
View TOP5_COMP creado. 
 
     TOTAL DESCRIP                                           
---------- -------------------------------------------------- 
        19 Capacitat de relació interpersonal                 
        16 Capacitat de resolució de problemes                
        16 Francès nivell mig                                 
        15 Capacitat de responsabilitat en el treball         
        14 Alemany nivell avançat                             
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU23 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU23---- 
Client que més candidats ens ha acceptat fins ara 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Nom client: Francisco Javier Higuera 
Número d candidats acceptats: 3 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULES BD---- 
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NOM 
-------------------------------------------------- 
                       NUMCANDACCEPTATS 
--------------------------------------- 
Francisco Javier Higuera                            
                                      3 
 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU24 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU24---- 
Client que més propostes ens ha denegat 
----------------------------------------------------------------- 
 
ANY    Total   Nom 
-----  ------  ----------------------------  ------ 
2015   2       Antonia Gallardo 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULES BD---- 
 
 
View TOP_CLI creado. 
 
 
     TOTAL NOM                                               
---------- -------------------------------------------------- 
         2 Antonia Gallardo                                   
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU25 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PROC_CU25---- 
Percentatge de candidats que no han estat seleccionats per un client 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Percentatge de candidats no seleccionats: 91,1% 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULES BD---- 
 
 
ROUND((NO_SELECCIONATS*100)/TOTAL_CANDI 
--------------------------------------- 
                                   91,1 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
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***************************************************************************** 
CU26 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU26---- 
Comercial que més visites ha realitzat 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Nom Comercial: Carlos Vargas 
Total visites: 4 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULES BD---- 
 
 
NOM 
-------------------------------------------------- 
                           COUNT(C.NOM) 
--------------------------------------- 
Carlos Vargas                                       
                                      4 
 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU27 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU27---- 
Procés de captació que més candidats han seleccionat els clients aquest any 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Procés de captació: Recomanació 
Total candidats: 4 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULES BD---- 
 
 
TIPUS                                         COUNT(P.TIPUS) 
-------------------- --------------------------------------- 
Recomanació                                                4 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU28 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU28---- 
Codi de la Seu que ha fet menys entrevistes internes en l'any actual 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Codi seu: 10 
Número d'entrevistes: 5 
OK 
* 
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----RESULTAT AMB SELECT A TAULES BD---- 
 
 
       SEU                         NUMENTANYACTUAL 
---------- --------------------------------------- 
        10                                       5 
 
Confirmación terminada. 
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ANNEX 3: Segon test de la base de dades 

Sortida de l’execució de l’script 7_ecolladof_Test_BD.sql 

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

ERROR: El nom del responsable no pot ser NULL -1400 ORA-01400: 

cannot insert NULL into ("ECOLLADOF". 

ERROR: El Responsable no existeix 

ERROR: El Responsable no es pot donar de baixa perquè té una Seu 

associada 

OK 

ERROR: Responsable ja donat de baixa 

ERROR: Responsable ja donat de baixa 

ERROR: El Responsable no existeix 

ERROR: Es vol modificar a NULL un camp que no ho permet -1407 ORA-

01407: cannot update ("ECOLLADOF". 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

ERROR: La descripció del nivell d estudis no pot ser NULL -1400 

ORA-01400: cannot insert NULL into ( 

OK 

ERROR: Nivell d estudis ja donat de baixa 

ERROR: El Nivell d estudis no existeix 

ERROR: El Nivell d estudis no es pot donar de baixa perquè té 

Candidats associats 

ERROR: El nivell d estudis no existeix 

ERROR: Nivell d estudis ja donat de baixa 

ERROR: Es vol modificar a NULL un camp que no ho permet -1407 ORA-

01407: cannot update ("ECOLLADOF". 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

ERROR: Ni la descripció ni la data de creació poden ser NULL -1400 

ORA-01400: cannot insert NULL int 

OK 

ERROR: Competència professional ja donada de baixa 

ERROR: La competència professional no existeix 

ERROR: La competència professional no es pot donar de baixa perquè 

té candidats associats 

ERROR: La competència professional no es pot donar de baixa perquè 

té candidats associats 

OK 

ERROR: Competència professional ja donada de baixa 

ERROR: La competència professional no existeix 
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ERROR: Es vol modificar a NULL un camp que no ho permet -1407 ORA-

01407: cannot update ("ECOLLADOF". 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

ERROR: Ni el codi del responsable ni la data inauguracio poden ser 

NULL -1400 ORA-01400: cannot inse 

ERROR: El codi del responsable no existeix o bé està donat de baixa 

1 User-Defined Exception 

OK 

ERROR: Seu ja donada de baixa 

ERROR: La seu no existeix 

ERROR: La seu no es pot donar de baixa perquè té clients associats 

ERROR: La seu no es pot donar de baixa perquè té clients associats 

ERROR: La seu no es pot donar de baixa perquè té clients associats 

ERROR: La seu no es pot donar de baixa perquè té clients associats 

OK 

ERROR: Seu ja donada de baixa 

ERROR: La seu no existeix 

ERROR: El responsable de la seu no existeix o bé està donat de 

baixa1 User-Defined Exception 

ERROR: El responsable de la seu no existeix o bé està donat de 

baixa1 User-Defined Exception 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

ERROR: Ni el codi de la seu ni el nom del comercial poden ser NULL 

-1400 ORA-01400: cannot insert NU 

ERROR: El codi de la seu associada no existeix o bé està donada de 

baixa1 User-Defined Exception 

OK 

ERROR: Comercial ja donat de baixa 

ERROR: El comercial no existeix 

ERROR: El comercial no es pot donar de baixa perquè té clients 

associats 

ERROR: El comercial no es pot donar de baixa perquè té clients 

associats 

ERROR: El comercial no es pot donar de baixa perquè té clients 

associats 

OK 

ERROR: Comercial ja donat de baixa 

ERROR: El comercial no existeix 

ERROR: Es vol modificar a NULL un camp que no ho permet -1407 ORA-

01407: cannot update ("ECOLLADOF". 

ERROR: La seu que es vol associar al comercial no existeix o bé 

està donada de baixa 1 User-Defined  

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

ERROR: Ni el codi de la seu ni el del comercial ni el nom del 

client poden ser NULL -1400 ORA-01400: 
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ERROR: La seu associada no exiteix o bé està donada de baixa 1 

User-Defined Exception 

ERROR: El comercial associat no exiteix o bé està donat de baixa 1 

User-Defined Exception 

OK 

ERROR: Client ja donat de baixa 

ERROR: El client no existeix 

ERROR: El client no es pot donar de baixa perquè té visites 

comercials associades 

ERROR: El client no es pot donar de baixa perquè té visites 

comercials associades 

ERROR: El client no es pot donar de baixa perquè té visites 

comercials associades 

ERROR: El client no es pot donar de baixa perquè té visites 

comercials associades 

OK 

ERROR: Client ja donat de baixa 

ERROR: El client no existeix 

ERROR: Es vol modificar a NULL un camp que no ho permet -1407 ORA-

01407: cannot update ("ECOLLADOF". 

ERROR: La seu que es vol associar al client no existeix  o bé està 

donada de baixa1 User-Defined Exc 

ERROR: El comercial que es vol associar al client no existeix o bé 

està donat de baixa1 User-Defined 

OK 

OK 

OK 

ERROR: Ni el tipus ni la data d inici poden ser NULL -1400 ORA-

01400: cannot insert NULL into ("ECOL 

OK 

ERROR: Procés de captació ja donat de baixa 

ERROR: El procés de captació no existeix 

ERROR: El procés de captació no es pot donar de baixa perquè té 

candidats associats 

OK 

ERROR: Procés de captació ja donat de baixa 

ERROR: El procés de captació no existeix 

ERROR: Es vol modificar a NULL un camp que no ho permet -1407 ORA-

01407: cannot update ("ECOLLADOF". 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

ERROR: Hi ha camps que no poden ser NULL -1400 ORA-01400: cannot 

insert NULL into ("ECOLLADOF"."CAND 

ERROR: Valors incorrectes en el camp mobilitat (S/N) o selclient 

(S/N) -2290 ORA-02290: check constr 

ERROR: La seu associada no exiteix o bé està donada de baixa 1 

User-Defined Exception 

ERROR: El procés de captació no exiteix o bé està donat de baixa 1 

User-Defined Exception 

ERROR: El nivell d estudis no exiteix o bé està donat de baixa 1 

User-Defined Exception 

OK 

ERROR: Candidat ja donat de baixa 

ERROR: El candidat no existeix 
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ERROR: El candidat no es pot donar de baixa perquè té competències 

associats 

ERROR: El candidat no es pot donar de baixa perquè té competències 

associats 

ERROR: El candidat no es pot donar de baixa perquè té competències 

associats 

ERROR: El candidat no es pot donar de baixa perquè té competències 

associats 

OK 

ERROR: Candidat ja donat de baixa 

ERROR: El candidat no existeix 

ERROR: Es vol modificar a NULL un camp que no ho permet -1407 ORA-

01407: cannot update ("ECOLLADOF". 

ERROR: La seu que es vol associar al candidat no existeix  o bé 

està donada de baixa1 User-Defined E 

ERROR: El proces de captació que es vol associar al candidat no 

existeix o bé està donat de baixa1 U 

ERROR: El nivell d estudis que es vol associar al candidat no 

existeix o bé està donat de baixa1 Use 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

ERROR: Hi ha camps que no poden ser NULL -1400 ORA-01400: cannot 

insert NULL into ("ECOLLADOF"."ENTR 

ERROR: Valors incorrectes en el camp resultat (P/N)-2290 ORA-02290: 

check constraint (ECOLLADOF.ENTR 

ERROR: La seu associada no exiteix o bé està donada de baixa 1 

User-Defined Exception 

ERROR: El candidat associat no existeix o bé està donat de baixa 1 

User-Defined Exception 

OK 

ERROR: Entrevista interna ja donada de baixa 

ERROR: L’entrevista interna no existeix 

OK 

ERROR: La entrevista interna ja està donada de baixa 

ERROR: L entrevista interna no existeix 

ERROR: Es vol modificar a NULL un camp que no ho permet -1407 ORA-

01407: cannot update ("ECOLLADOF". 

ERROR: Valors incorrectes en el camp resultat (P/N)-2290 ORA-02290: 

check constraint (ECOLLADOF.ENTR 

ERROR: La seu associada no exiteix o bé està donada de baixa 1 

User-Defined Exception 

ERROR: El candidat associat no existeix o bé està donat de baixa 1 

User-Defined Exception 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

ERROR: Hi ha camps que no poden ser NULL -1400 ORA-01400: cannot 

insert NULL into ("ECOLLADOF"."PROC 

ERROR: Valors incorrectes en el camp resultat (P/N)-2290 ORA-02290: 

check constraint (ECOLLADOF.PROC 

ERROR: El client associat no existeix o bé està donat de baixa 1 

User-Defined Exception 
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ERROR: El nivell d estudis associat no existeix o bé està donat de 

baixa 1 User-Defined Exception 

OK 

ERROR: Procés de selecció ja donat de baixa 

ERROR: El procés de selecció no existeix 

OK 

ERROR: Procés de selecció ja donat de baixa 

ERROR: El procés de selecció no existeix 

ERROR: Es vol modificar a NULL un camp que no ho permet -1407 ORA-

01407: cannot update ("ECOLLADOF". 

ERROR: Valors incorrectes en el camp resultat (P/N)-2290 ORA-02290: 

check constraint (ECOLLADOF.PROC 

ERROR: El client associat no existeix o bé està donat de baixa 1 

User-Defined Exception 

ERROR: El nivell d estudis associat no existeix o bé està donat de 

baixa 1 User-Defined Exception 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

ERROR: Hi ha camps que no poden ser NULL -1400 ORA-01400: cannot 

insert NULL into ("ECOLLADOF"."ENTR 

ERROR: Valors incorrectes en el camp resultat (P/N/R)-2290 ORA-

02290: check constraint (ECOLLADOF.EN 

ERROR: El client no exiteix o bé està donat de baixa 1 User-Defined 

Exception 

ERROR: El candidat associat no existeix o bé està donat de baixa 1 

User-Defined Exception 

ERROR: El procés de selecció associat no existeix o bé està donat 

de baixa 1 User-Defined Exception 

OK 

ERROR: Entrevista externa ja donada de baixa 

ERROR: L’entrevista externa no existeix 

OK 

ERROR: La entrevista externa ja està donada de baixa 

ERROR: La entrevista externa no existeix 

ERROR: Es vol modificar a NULL un camp que no ho permet -1407 ORA-

01407: cannot update ("ECOLLADOF". 

ERROR: Valors incorrectes en el camp resultat (P/N/R)-2290 ORA-

02290: check constraint (ECOLLADOF.EN 

ERROR: El client no exiteix o bé està donat de baixa 1 User-Defined 

Exception 

ERROR: El candidat associat no existeix o bé està donat de baixa 1 

User-Defined Exception 

ERROR: El procés de selecció associat no existeix o bé està donat 

de baixa 1 User-Defined Exception 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

ERROR: Hi ha camps que no poden ser NULL -1400 ORA-01400: cannot 

insert NULL into ("ECOLLADOF"."VISI 

ERROR: El comercial no existeix o bé està donat de baixa 1 User-

Defined Exception 
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ERROR: El client no existeix o bé està donat de baixa 1 User-

Defined Exception 

OK 

ERROR: Visita comercial ja donada de baixa 

ERROR: La visita comercial no existeix 

OK 

ERROR: La visita comercial està donada de baixa 

ERROR: La visita comercial no existeix 

ERROR: Es vol modificar a NULL un camp que no ho permet -1407 ORA-

01407: cannot update ("ECOLLADOF". 

ERROR: El comercial no existeix o bé està donat de baixa 1 User-

Defined Exception 

ERROR: El client no existeix o bé està donat de baixa 1 User-

Defined Exception 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

ERROR: Hi ha camps que no poden ser NULL -1400 ORA-01400: cannot 

insert NULL into ("ECOLLADOF"."PROP 

ERROR: Valors incorrectes en el camp estat (A/R)-2290 ORA-02290: 

check constraint (ECOLLADOF.PROPOST 

ERROR: El comercial no existeix o bé està donat de baixa 1 User-

Defined Exception 

ERROR: El client no existeix o bé està donat de baixa 1 User-

Defined Exception 

OK 

ERROR: Proposta comercial ja donada de baixa 

ERROR: La proposta comercial no existeix 

OK 

ERROR: La proposta comercial ja està donada de baixa 

ERROR: La proposta comercial no existeix 

ERROR: Es vol modificar a NULL un camp que no ho permet -1407 ORA-

01407: cannot update ("ECOLLADOF". 

ERROR: Valors incorrectes en el camp estat (A/R)-2290 ORA-02290: 

check constraint (ECOLLADOF.PROPOST 

ERROR: El comercial no existeix o bé està donat de baixa 1 User-

Defined Exception 

ERROR: El client no exiteix o bé està donat de baixa 1 User-Defined 

Exception 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

ERROR: El candidat no existeix o bé està donat de baixa 1 User-

Defined Exception 

ERROR: El candidat no existeix o bé està donat de baixa 1 User-

Defined Exception 

ERROR: La competencia no existeix o bé està donada de baixa 1 User-

Defined Exception 

ERROR: Aquesta competencia professional ja es troba assignada a 

aquest candidat1 User-Defined Except 

OK 

ERROR: La relació candidat-competència ja es troba donada  de baixa 
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ERROR: La relació candidat-competència no existeix 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

ERROR: El candidat no existeix o bé està donat de baixa 1 User-

Defined Exception 

OK 

ERROR: El procés de selecció no existeix o bé està donat de baixa 1 

User-Defined Exception 

ERROR: Aquest candidat ja es troba assignat a aquest procés de 

selecció1 User-Defined Exception 

OK 

ERROR: La relació candidat-procés de selecció ja es troba donada  

de baixa 

ERROR: La relació candidat-procés de selecció no existeix 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

ERROR: El procés de selecció no existeix o bé està donat de baixa 1 

User-Defined Exception 

ERROR: El procés de selecció no existeix o bé està donat de baixa 1 

User-Defined Exception 

ERROR: La competència professional no existeix o bé està donada de 

baixa 1 User-Defined Exception 

ERROR: Aquesta competència ja es troba assignada a aquest procés de 

selecció1 User-Defined Exception 

OK 

ERROR: La relació competència-procés de selecció ja es troba donada  

de baixa 

ERROR: La relació competència-procés de selecció no existeix 

 

Dades de la taula LOG 
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ANNEX 4: Segon test del magatzem de dades 

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
------------------------------------------------------------------------------- 
TEST MAGATZEM DE DADES 
Per a cada cas d'ús executem el procediment a cost 1 a la taula del DW i per  
comprovar que estan ben calculades fem SELECT directament a les taules de la BD 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU15 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU15---- 
Número d'entrevistes realitzades internament donat un any 
----------------------------------------------------------------- 
 
ANY    Número d'entrevistes 
-----  --------------------- 
2015   425 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULES BD---- 
 
 
      ANYO    NUM_ENT 
---------- ---------- 
      2015        425 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU16 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU16---- 
Percentatge de processos de selecció amb resultat positiu donat un any 
---------------------------------------------------------------------- 
 
ANY    Percentatge de positius 
-----  --------------------- 
2015   92,30769230769230769230769230769230769231 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULES BD---- 
 
 
      ANYO                           PERC_POSITIUS 
---------- --------------------------------------- 
      2015                              92,3076923 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
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CU17 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PROC_CU17---- 
Percentatge de candidats que no han estat seleccionats en cap procés 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Percentatge de candidats no seleccionats: 
74,90039840637450199203187250996015936255% 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULA BD---- 
 
 
                   PERC_NO_SELECCIONATS 
--------------------------------------- 
                                74,9004 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU18 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PROC_CU18---- 
Import de propostes comercials acceptades donat un any 
----------------------------------------------------------------- 
 
ANY    Import acceptades 
-----  --------------------- 
2015   670000 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULA BD---- 
 
 
      ANYO                       IMPORT_ACCEPTADES 
---------- --------------------------------------- 
      2015                                  670000 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU19 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU19---- 
Comercial amb millor ràtio de propostes comercials 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Nom Comercial: Ángeles Royo 
Ràtio: ,92307692307692307692307692307692307692 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULA BD---- 
 
 
NOM                                                     RATIO 
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-------------------------------------------------- ---------- 
Ángeles Royo                                          9.2E-01 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU20 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU20---- 
Procés de captació que més candidats han estat seleccionats en processos de 
selecció 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Procés de captació: Campanya TV 
Total candidats: 74 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULA BD---- 
 
 
TIPUS                                         COUNT(P.TIPUS) 
-------------------- --------------------------------------- 
Campanya TV                                               74 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU21 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU21---- 
TOP 10 estudis més demanats en els processos de selecció 
----------------------------------------------------------------- 
 
ANY    Total   Tipus 
-----  ------  ----------------------------  ------ 
2015   5       Graduat escolar 
2015   4       Doctorat en Informàtica 
2015   4       ESO 
2015   4       Graduat en Ciències Polítiques 
2015   3       Batxillerat Humanístic 
2015   3       Batxillerat Tecnològic 
2015   3       Enginyer Tècnic en Informàtica 
2015   3       Graduat en Ciències Medioambientals 
2015   3       Graduat en Dret 
2015   3       Graduat en Economia 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULES BD---- 
 
 
View TOP10_ESTUDIS creado. 
 
 
     TOTAL DESCRIP                                           
---------- -------------------------------------------------- 
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         5 Graduat escolar                                    
         4 Doctorat en Informàtica                            
         4 ESO                                                
         4 Graduat en Ciències Polítiques                     
         3 Batxillerat Humanístic                             
         3 Batxillerat Tecnològic                             
         3 Enginyer Tècnic en Informàtica                     
         3 Graduat en Ciències Medioambientals                
         3 Graduat en Dret                                    
         3 Graduat en Economia                                
 
 10 filas seleccionadas  
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU22 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU22---- 
TOP 5 competències més demanades en processos de selecció 
----------------------------------------------------------------- 
 
ANY    Total   Descripcio 
-----  ------  ----------------------------  ------ 
2015   20       Capacitat de relació interpersonal 
2015   19       Francès nivell mig 
2015   16       Capacitat de resolució de problemes 
2015   15       Capacitat de responsabilitat en el treball 
2015   14       Alemany nivell avançat 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULES BD---- 
 
 
View TOP5_COMP creado. 
 
     TOTAL DESCRIP                                           
---------- -------------------------------------------------- 
        20 Capacitat de relació interpersonal                 
        19 Francès nivell mig                                 
        16 Capacitat de resolució de problemes                
        15 Capacitat de responsabilitat en el treball         
        14 Alemany nivell avançat                             
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU23 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU23---- 
Client que més candidats ens ha acceptat fins ara 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Nom client: Alba Vázquez 
Número d candidats acceptats: 6 
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OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULES BD---- 
 
 
NOM 
-------------------------------------------------- 
                       NUMCANDACCEPTATS 
--------------------------------------- 
Alba Vázquez                                        
                                      6 
 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU24 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU24---- 
Client que més propostes ens ha denegat 
----------------------------------------------------------------- 
 
ANY    Total   Nom 
-----  ------  ----------------------------  ------ 
2015   3       Irene Vázquez 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULES BD---- 
 
View TOP_CLI creado. 
 
 
     TOTAL NOM                                               
---------- -------------------------------------------------- 
         3 Irene Vázquez                                      
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU25 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PROC_CU25---- 
Percentatge de candidats que no han estat seleccionats per un client 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Percentatge de candidats no seleccionats: 
90,63745019920318725099601593625498007968% 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULES BD---- 
 
 
ROUND((NO_SELECCIONATS*100)/TOTAL_CANDI 
--------------------------------------- 
                             90,6374502 
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Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU26 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU26---- 
Comercial que més visites ha realitzat 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Nom Comercial: Eva Escusol 
Total visites: 5 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULES BD---- 
 
 
NOM 
-------------------------------------------------- 
                           COUNT(C.NOM) 
--------------------------------------- 
Eva Escusol                                         
                                      5 
 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU27 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU27---- 
Procés de captació que més candidats han seleccionat els clients aquest any 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Procés de captació: Recomanació 
Total candidats: 5 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULES BD---- 
 
 
TIPUS                                         COUNT(P.TIPUS) 
-------------------- --------------------------------------- 
Recomanació                                                5 
 
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente. 
* 
***************************************************************************** 
CU28 
***************************************************************************** 
----RESULTAT EXECUTANT PRO_CU28---- 
Codi de la Seu que ha fet menys entrevistes internes en l'any actual 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Codi seu: 12 
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Número d'entrevistes: 1 
OK 
* 
----RESULTAT AMB SELECT A TAULES BD---- 
 
 
       SEU                         NUMENTANYACTUAL 
---------- --------------------------------------- 
        12                                       1 
 
Confirmación terminada. 
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ANNEX 5: Diapositives de la presentació virtual 
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