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Optimització de la gestió administrativa del servei tècnic 

Marc Fernández (mfernandezcar@uoc.edu) 

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses 

Resum 

En la nostra organització havíem d'implementar un sistema TomTom Works imposat pel nostre grup 

amb la intenció de tenir millor controlada la flota de tècnics. Un cop revisat el sistema en una fase de 

proves hem analitzat els avantatges i desavantatges del que ens aportava aquesta solució i al 

contrarestar-los amb les nostres necessitats hem impulsat aquest projecte d'innovació. 

Les nostres necessitats passaven per la millora de la gestió de l'àrea d'operacions i hem buscat un 

partner amb coneixement dels processos tipificats d'un servei tècnic, que fos molt flexible i que 

tingués un tamany adequat al nostre nivell d'empresa (una PIME a nivell espanyol).  

Hem incorporat una eina informàtica que recull tota la gestió d'operacions d'un servei tècnic i que 

s'integra amb el nostre ERP abastant els següents apartats: 

 Planificació de les ordres de servei. 

 Creació dels albarans, amb múltiples ordres de servei, amb signatura del client en format 

electrònic (sistema tablet). 

 Enviament dels albarans en format electrònic. 

 Preparació de la informació per a ser imputada en l'ERP
1
. 

 Gestió documental de tot lo relacionat amb el client (imatges, documents d'evidències, 

informes, documents de manteniment, etc.). 

 

Aquest canvi ens ha aportat un salt qualitatiu en dos punts molt importants: en tota la gestió 

documental (que ha estat molt ben acceptat per part dels nostres clients i personal) y ens aporta 

molta més visibilitat de lo que duen a terme els tècnics (control de jornades i localització).  

També hem de considerar que aquesta aplicació es pot amortitzar per la reducció de costos de 

personal d'administració degut a l'automatització de gran nombre d'imputacions. 

Abstract  

In our organization we had to implement TomTom Works System forced by our company group with 

the intention to have better control about technician's group. One time we reviewed that system in a 

test phase, we analyzed it to identify advantages and disadvantages, we counteracted it with our 

needs and we decided to launch that innovation project. 

Our needs were oriented to improve the operation's management and we search one partner with 

deeper knowledge about typical processes in a service department, so flexible and with the right 

company size adapted to our company level (we are an SME in Spain). 

We have introduced a software tool that covers all Service department operation's management and it 

can be integrated with our ERP system covering the following areas: 

 Service orders planning. 

                                                      

1
 ERP: http://ca.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3_de_Recursos_Empresarials  

mailto:mfernandezcar@uoc.edu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3_de_Recursos_Empresarials
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 Worksheet generation, with multiple service orders, with customer signature in an electronic 

format (tablet system). 

 Worksheets delivery in an electronic format. 

 Information adaptation to be inserted in the ERP. 

 Documents management about all related with the customer (images, evidence documents, 

reports, maintenance documents, etc.) 

That change provided us with a forward leap in two important topics: Documents management (with 

great acceptance from our customers and service team) and deeper view about the technician's team 

performance (daily worktime and localization). 

 

We have to consider that this application is amortizable with the administrative staff cost reduction 

because the automation of big number of transactions. 

INTRODUCCIÓ 

Aquest treball de final de grau tracta de com optimitzar tota la gestió documental i l'àrea 

d'administració d'un departament de servei tècnic el qual genera més de 36.000 intervencions a l'any i 

on l'agilitat de tramesa d'aquesta documentació és bàsica per la millora dels diferents aspectes 

financers que es veuen involucrats. 

Justificació  

Des de fa 25 anys treballo en el servei tècnic d'una multinacional havent començat com tècnic de 

manteniment i arribant a l'actual posició com a director de departament. El meu coneixement de la 

part operativa de l'empresa sempre m'ha enfocat cap a un interès en la conjunció de les finances amb 

la producció i la millora de processos. Això m'ha portat a triar un projecte que em permeti una millora 

dels processos en la part d'operacions, que finalment també ens portin a una reducció de costos, 

augment de la qualitat i imatge de la companyia i a la millora de diversos indicadors financers. 

La nostra companyia està en procés de canvis. En un termini de cinc anys serà la culminació amb la 

implantació del nou sistema de gestió SAP
2
. Aquest ens suposarà un canvi en tot el sistema de gestió 

inclús en el processos que hem de seguir per cadascuna de les nostres activitats. Aquest canvi ens 

ve imposat per part del nostre grup internacional. 

Per la part del servei tècnic, ens incorporen un canvi d'implantació immediata que es basa en la 

incorporació del sistema TomTom Works
3
 (a partir d'ara TTW). Aquest sistema s'instaura en fase de 

proves a un grup reduït de tècnics i ens permet tenir un control del seu posicionament i conèixer el 

seu nivell d'activitat. Per una altra banda tenim que els tècnics estan emprant albarans de treball amb 

paper i això ens suposa diverses problemàtiques com són: possible pèrdua de documents (s'envien 

per missatgeria), endarreriment de la facturació, tasques repetitives, empitjorament de la imatge 

tecnològica de l'empresa, etc.  

Recentment hem tingut una auditoria interna de SOX
4
 on s'han evidenciat faltes greus per haver emès 

factures a clients en períodes que superen els 30 dies després d'haver realitzat l'activitat. Això 

comporta un reconeixement dels costos i de les vendes en períodes diferents i no està acceptat. 

                                                      

2 http://es.wikipedia.org/wiki/SAP_AG 
3 http://business.tomtom.com/es_es/ 
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Sarbanes-Oxley 

http://es.wikipedia.org/wiki/SAP_AG
http://business.tomtom.com/es_es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Sarbanes-Oxley
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En una situació com l'actual, on tenim un canvi imposat al servei tècnic, un termini d'espera fins el 

gran canvi organitzacional molt llarg i unes necessitats de millora en els processos del departament 

que ja urgeixen, ens veiem forçats a buscar alternatives a un cost reduït i d'amortització a curt termini. 

Objectiu i abast  

En aquest projecte es pretén demostrar que per un servei tècnic, en l'estat actual del nostre, hi ha 

opcions molt més avantatjoses que no pas el sistema TTW i que podem aconseguir una millora 

qualitativa de la nostra gestió documental. Per això hem de resoldre dues qüestions principals: Què 

aporta el sistema TTW en la gestió del servei tècnic?, Com podem donar satisfacció a les necessitats 

del grup i de forma addicional millorar les nostres necessitats de gestió documental? 

Des de la part local necessitem combinar diversos aspectes per millorar la gestió administrativa del 

servei tècnic amb els objectius de: 

 Reducció de costos del personal d'administració. 

 Augment de la traçabilitat de la gestió tècnica. 

 Millora de la gestió de magatzems. 

 Reducció del període de crèdit a clients i contribució al compliment de normativa SOX. 

 Augment de la qualitat documental. 

 

Aquests objectius es poden aconseguir mitjançant un sistema informàtic que ens permeti la gestió de 

les dues àrees: L'àrea mòbil (pels tècnics) i l'àrea d'oficina. Aquesta última ha de contemplar la gestió 

del centre de coordinació i de la interconnexió amb l'ERP actual. 

Un aplicatiu fet ad hoc ens permet que es 

pugui incorporar un gran nivell de 

personalització i que el client percebi un gran 

nivell d'avenç tecnològic, canviant la tendència 

actual. Per una altra banda s'ha de considerar 

que un aplicatiu que ha d'estar interconnectat 

amb l'actual ERP afecta a la gestió d'aquest, 

tant en la creació de la informació de traspàs 

con en la gestió de la integració de la 

informació de retorn. Per tant, s'han de 

considerar els canvis a dur a terme en l'ERP. 

En la nostra companyia tenim una consultora que ens pot dur aquesta mena de canvis que ja està 

contractada en el contracte de manteniment actual i, per tant, aquests canvis comporten una demora 

en temps, ja que s'ha de planificar amb gran anticipació, tot i que no afegeix cost addicional al 

projecte. 
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1. Fases del projecte 

Hem de tenir en consideració que aquest projecte es desenvolupa per impulsar un canvi en el 

plantejament del nostre grup empresarial. El nostre grup planteja la inclusió del sistema TTW pel 

control dels tècnics però dins del nostre plantejament de negoci són prioritàries altres necessitats 

força diferents. Per poder impulsar aquest canvi hem de seguir diverses fases, tal i com es mostra en 

el diagrama següent. 

 
 

2. Anàlisi de TTW 

2.1. Com funciona TTW 

El TTW és una aplicació basada en el control de flotes de vehicles. Aquesta es basa en tres apartats 

molt diferenciats: 

 Sistema mòbil Servidors de dades Portal web de gestió 
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Sistema mòbil: En el vehicle s'instal·len dos dispositius. Un amagat que és la 

centraleta de comunicacions de dades i GPS, i un segon que es la 

gestió de mapes i rutes que es troba visible per al conductor. 

El primer manté els servidors constantment informats sobre la seva 

posició, la velocitat del vehicle i tots els esdeveniments que 

succeeixin. El terminal que té el conductor es comunica amb aquesta 

centraleta i gestiona els mapes i les rutes, així com els encàrrecs pel 

conductor i missatges SMS
5
. 

Servidors de dades: Tota la informació s'acumula en els servidors de l'empresa TomTom. 

En els servidors de dades es gestiona tota la informació generada en 

la part mòbil i s'emmagatzema tot l'historial durant un temps màxim 

de tres mesos. Tant les dades generades pel parc mòbil com la 

inserida mitjançant el seu portal web de gestió. 

Portal web de gestió El portal web de gestió és la connexió que tenim als  servidors 

mitjançant una pàgina web que ens permet consultar posicions o 

estats del vehicle en temps real, rutes que s'han dut a terme, gestió 

d'encàrrecs al conductor (i definició de les seves rutes a dur a terme) 

i gestió/exportació d'informes. 

 

2.2. Gestió dels encàrrecs i el control de tècnics 

2.2.1. Gestió d'encàrrecs 

La gestió d'encàrrec es duu a terme en el portal web. 

Per crear un encàrrec s'ha de localitzar la parada a dur a terme mitjançant la correcta inserció de 

l'adreça, el temps establert de parada, la data i l'hora de quan s'ha de dur a terme i un camp de 

comentaris. En aquesta gestió s'observen dos inconvenients: 

 El sistema TTW té mapes basats amb Tele Atlas
6
 i l'adreça ha d'estar tal i com està escrita 

en aquesta plataforma. En cas contrari no es troba l'adreça i no es pot posicionar 

l'encàrrec. Si ho comparem amb Google Maps
7
 no té res a veure. Encara que Google 

Maps pugui estar basat també en Tele Atlas
 
aprofita tots els seus motors de cerca en 

bases de dades per tenir la capacitat d'interpretar el text d'adreça. 

A tall d'exemple: 

En un país tant complex com el nostre on tenim diversos idiomes hem de tenir en compte 

que Tele Altas es basa en cartografia oficial estatal i per tant ha d'estar tal i com està 

definit en aquesta: 

L'adreça "Provença, 74" no es trobarà a no ser que estigui escrita "Calle de la Providencia, 

74" 

Aquest problema no s'observa en països anglosaxons ja que ells amb la tipologia de codi 

postal que tenen se situen a nivell de carrer. A partir d'aquí posen el nº i ja ho tenen definit. 

En el cas Espanyol, tots sabem que, un codi postal significa una àrea i per tant inclou tota 

una sèrie de carrers i/o places. 

 

                                                      

5
 SMS: http://ca.wikipedia.org/wiki/SMS  

6
 http://www.dices.net/teleatlas.htm 

7
 Google Maps es una marca registrada de Google. https://www.google.es/maps/ 

http://ca.wikipedia.org/wiki/SMS
http://www.dices.net/teleatlas.htm
https://www.google.es/maps/
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 Els encàrrecs es veuen en el sistema mòbil del 

conductor ordenades segons l'ordre de creació i 

no en funció de l'ordre que s'estableixin segons 

data i hora previstes d'execució. Això genera 

confusió quan l'ordre de creació i el d'execució no 

es idèntic. La gestió ideal és planificar l'ordre 

d'execució fora del sistema TTW i un cop tot està 

aclarit, crear els encàrrecs i assignar-los a 

cadascun dels conductors. 

2.2.2. Control dels tècnics 

Existeixen gran nombre d'informes gràfics que ens permeten tenir un control molt estricte de 

cadascun dels conductors, dels vehicles, etc. (Annex 1 – TomTom WEBFLEET Dashboard) i que 

ofereixen una gran transparència. 

Aquest control és tant estricte que controla la gestió del vehicle fins i tot en mode privat. Això és 

molt positiu en vehicles que no tinguin ús privatiu (camions o furgons) però aquells vehicles que 

tenen un ús privat permès, permet veure incidents, parades i km realitzats, durant aquest espai 

de temps i, per tant, afecten al control de les persones en hores no laborals. En el nostre cas els 

tècnics poden disposar dels vehicles pel seu ús privat i per tant això ens suposa un inconvenient. 

Aquest control de la flota és tan important  que els usuaris comencen a estar recelosos després 

dels usos que se li dona a la informació generada: 

 Venda de dades obtingudes de GPS a cossos de policia per la col·locació de radars de 

velocitat:  

http://www.theguardian.com/technology/2011/apr/28/tomtom-satnav-data-police-speed-

traps 

 Disculpa del CEO de TomTom per l'ús que se li estan donant a les seves dades:  

https://www.youtube.com/watch?v=Zc_cGepf1qg 

 

Per una alta banda ja hi ha països que comencen a legislar sobre l'accés a la informació dels 

dispositius GPS sense necessitar una ordre judicial per accedir-hi:  

http://blogs.lawyers.com/2012/08/la-policia-no-necesita-una-orden-judicial-para-rastrear-su-

telefono-celular/ 

 

Per últim, i en vistes de totes les notícies, els usuaris dels vehicles no accedeixen de forma grata 

a la instal·lació dels dispositius TomTom per que saben que les seves dades són públiques i que 

es poden traçar a l'usuari individual perquè tot està definit en el portal i les dades les té TomTom 

en els seus servidors. 

2.3. Consultes a altres països on s'ha implementat TTW 

Abans de generar un anàlisi DAFO es mantenen converses amb companys d'altres països per saber 

quins son els beneficis del sistema. Dins del grup ens venen l'eina conforme que aporta un gran 

estalvi de costos degut a la millora de la planificació de les rutes i experiència pròpia en altres 

sistemes això és molt difícil de quantificar. 

Beneficis percebuts pels companys d'altres països on ja ho tenen implementat(Holanda, Anglaterra): 

 Control de les hores extres del tècnic. 

 Control del quilometratge que fans els tècnics en horaris privats (els hi refacturen l'ús privat del 

vehicle. 

 No tenen clar que les rutes els hi aportin una reducció de costos. 

http://www.theguardian.com/technology/2011/apr/28/tomtom-satnav-data-police-speed-traps
http://www.theguardian.com/technology/2011/apr/28/tomtom-satnav-data-police-speed-traps
https://www.youtube.com/watch?v=Zc_cGepf1qg
http://blogs.lawyers.com/2012/08/la-policia-no-necesita-una-orden-judicial-para-rastrear-su-telefono-celular/
http://blogs.lawyers.com/2012/08/la-policia-no-necesita-una-orden-judicial-para-rastrear-su-telefono-celular/
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ANÀLISI INTERN 

ANÀLISI EXTERN 

DEBILITATS 

 Dificultat per programar encàrrecs per la localització 

d'adreces. 

 Terminal de l'usuari no gestiona documentació. 

 Els encàrrecs s'han de planificar abans de crear-los 

per a què quedin organitzats en el dispositiu. 

 No gestiona albarans. 

 No gestiona ordres de servei. 

 No es connecta al ERP sense ús d'aplicacions 

externes. 

 La informació confidencial de l'empresa es troba 

disponible a servidors fora d'aquesta. 

 Cost elevat d'instal·lació. 

 Cost elevat de manteniment mensual. 

 

 

FORTALESES 

 Informació molt ben organitzada pel control del 

persona / vehicles. 

 Eficiència en la gestió de rutes gràcies a la 

gestió del trànsit i a la permanent actualització 

dels mapes. 

 Perfecte visibilitat de les incidències en les rutes 

dels conductors. 

 Control de jornada al tenir la funció de Gestió del 

temps. 

AMENACES 

 Mala acceptació per personal per les polítiques de 

TTW. 

 Dades en servidors externs a la companyia i per tant 

no en tenim el control. 

 La informació que es genera en horari privat queda 

traçada i es visible en informes específics. 

 Es pot interpretar que una sanció a un usuari pot 

venir donada per la seva informació privada. 

 

OPORTUNITATS 

 Informació molt ben organitzada pel control del 

persona / vehicles. 

 Perfecte visibilitat de la ubicació dels tècnics. 

 Control de les hores extres dels tècnics. 

 

 Estan plantejant-se d'adquirir un sistema de gestió d'ordres de servei per connectar-lo al TTW. 

 

Aprofitant l'avinentesa, es demana informació relativa a altres aspectes per conèixer el seu estat de 

gestió: 

  

Holanda duu a terme la planificació dels tècnics mitjançant calendaris Outlook
8
 i el dia abans generen 

els encàrrecs en TTW per ser gestionats pels tècnics. S'estan plantejant el adquirir un aplicatiu que 

unit amb TTW pugui gestionar els avisos dins d'un planificador. 

 

En UK duen a terme la programació dels calendaris en fulles de càlcul i posteriorment fan el mateix 

que els Holandesos amb els encàrrecs. 

 

Al respecte de la gestió dels albarans els Holandesos envien els albarans de forma setmanal del 

tècnic a la central mitjançant agència de missatgeria. Els Anglesos fan una fotografia de cada albarà i 

les envien a la central per poder-se facturar immediatament. 

2.4. L'Anàlisi DAFO de la implantació en Espanya 

Després de les entrevistes i de la informació obtinguda al respecte dels tests realitzats obtenim un 

anàlisi DAFO prou ampli i objectiu. 

 

                                                      

8
 Outlook es una marca registrada de Microsoft Corporation  

http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx#O_Title 
 

http://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx#O_Title
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3. Situació actual 

Les necessitats actuals d'un servei d'un tamany com l'actual no només es basen en el control de la 

localització dels tècnics i per l'enviament dels serveis en un sistema de missatgeria instantània (TTW).  

3.1. Introducció  

Situant-nos en el context actual del servei tècnic en qüestió, per a tenir una pinzellada de la dimensió, 

és un servei a clients amb presència a tota España on tenim un nombre de 50 tècnics escampats per 

tota la geografia espanyola. En aquest servei es gestionen instal·lacions d'equips nous, reparacions 

d'equips, manteniments i calibracions. Aquests dos últims es gestionen mitjançant contractes que 

poden ser pagats per avançat o un cop realitzat el servei. 

En aquest departament es gestionen més de 36.000 ordres de servei per any , el 75% de les quals es 

troben vinculades als manteniments i certificacions.  

Una complexitat afegida és que al trobar-se immers en una comercial multinacional que aposta 

fermament pel desenvolupament de nous productes implica que s'ha de mantenir el parc instal·lat 

dels últims vint anys de 22 unitats de negoci diferents. Això ens conforma a un volum d'unes 100 

sèries diferents d'equips amb tota la seva varietat de models. Això comporta formacions, recanvis, 

acreditacions, etc. 

3.2. Sistema de gestió actual 

El sistema de gestió actual comporta molta redundància de tasques ja que la transmissió d'un bloc a 

un altre es fa mitjançant paper o document electrònic equivalent (pdf). 

 

 

 Àrea responsable  

 Centraleta o call center 

 Coordinació 

 Tècnic de servei 

 Serveis aliens a la companyia i que implica la pèrdua de control de documentació 

 Administració del  departament tècnic. 

 

Aquesta gestió per blocs te unes àrees que no es troben subjectes a cap plataforma que unifiqui el 

seu funcionament com són les de coordinació, tècnic de servei i d'enviament de la informació a la 
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oficina central. La causa d'aquesta manca de procés unificat era el creixement desigual en cadascuna 

de les diferents àrees en que tenim delimitat el país i per tant a cadascuna d'elles havien sorgit 

necessitats particulars que s'havien anat organitzant a gust i preferència del coordinador de zona. 

Això en ha comportat una gestió molt particularitzada però poc efectiva. 

3.3. Necessitats de millora 

Hem de considerar que hem de poder satisfer dues vessants per poder canviar el projecte TomTom 

Works impulsat pel nostre grup per un projecte que ens pugui ajudar a obtenir la informació 

sol·licitada pel grup però que pugui millorar tota la gestió documental del departament, amb tot el que 

això comporta: 

 Intercomunicació amb l'ERP actual. 

 Eliminació de la gestió documental en paper. 

 Millora de la qualitat d'imputacions del personal d'administració. 

 Reducció del personal d'administració. 

 Reducció de temps i espai d'arxiu. 

 Agilització del temps de facturació. 

 Control horari i de geolocalització dels tècnics. 

 Unificació d'eines de gestió en les diferents àrees. 

4. Estudi d'aplicatius substitutius en el mercat 

Per poder dur a terme un anàlisi comparatiu de diverses aplicacions del mercat per implementar la 

gestió documental es defineixen unes característiques mínimes que han de complir les aplicacions, 

entre elles la de ser personalitzable, per ser considerades en la comparativa. 

4.1. Característiques mínimes definides 

El document de característiques mínimes es pot consultar en l'Annex 2 i un quadre resum del 

funcionament esperat en el Quadre nº 1 

Quadre nº 1 – Quadre resum de funcionament del nou aplicatiu. 
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4.2. Comparativa d'aplicacions analitzades 

Funcions: 

 TTW Artemis Micronav Antay 

Sistema intuïtiu     
Permet control d'horaris     
Cerques basades en Google.    Tablet 

Es poden crear serveis sense adreça.     
Adaptable a necessitats     
Connectable a ERP     
Permet doble comptabilitat     
Es pot facturar amb la seva informació.     
Sistema de planificació de tècnics     
Gestió d'ordres de servei     
Checklist de manteniments per equip     
Servidor d'evidències     
Signatura en dispositiu      
Format de l'albarà  Paper Paper Electrònic 

Sistema d'impressió  Tickets Impr. A4  
Informació en servidors Web Web Web Locals 

 

Inconvenients de cada tipus d'aplicació: 

 

 

 

TTW 

 No permet privacitat total. 

 Mal motor de cerca d'adreces. 

 Planificació d'agendes de tècnics no inclosa. 

 Hardware fràgil. 

 Amb la seva informació no es pot facturar. 

 No gestiona fitxers. 

 Sistema no adaptable a la nostre organització 

 

 

 

Artemis 

 

 El sistema de navegació és independent. 

 La interfície del coordinador no és agradable. 

 Planificació d'agendes de tècnics no inclosa. 

 S'ha de desenvolupar l'aplicatiu de SAT combinant diversos estàndards 

que tenen desenvolupats. 
 

 

Micronav 

 

 S'han de fer moltes adaptacions. 

 Sistema pensat per a gestió de flotes. 

 

 

Antay 

 

 Molt enfocat a Windows Mobile però es comprometen a desenvolupar-ho 

en sistema Android. 

 Sistema de localització s'adapta ad hoc en funció de necessitats. 

 

4.3. Comparativa econòmica. 

Per dur a terme la comparativa econòmica establim el nombre de llicències en 46 tècnics i 3 de 

backoffice per accés al servidor. (Totes les quantitats expressades en euros). 

(Micronav de l'empresa Coordina no s'ha considerat degut al gran nombre d'adaptacions a dur a terme) 
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Tom Tom Works Artemis Antay 
Costos instal·lació 
 
Sistema vehicle 
 489 * 46 = 22.494 
Instal·lació vehicle 
 99 * 46 = 4.554 

 
 
 
 
 

Costos instal·lació 
 
Llicències backoffice 
 1.978 * 3 = 5.934 
Sistema vehicle 
 475 * 46 = 21.850 
Instal·lació sistema 
 185 * 46 = 8.510 
Llicències mòbils 
 98,80 * 46 = 4.545 
Formació personal 
 16.670 

Costos d'instal·lació 
 
Sistema vehicle 
 200 * 46 = 9.200 
Llicències mòbils 
 365 * 46 = 16.790 
Llicències backoffice 
 450 *  3 = 1.350 
Sistema de geolocalització 
 7.160 
Adaptacions gest. Docs. 

13.043 

Cost total = 27.048  Cost total = 40.855 Cost total = 47.543 
 

Costos de manteniment 
 
Cost per tècnic   
 24,90 / mes 
 298,80 /any * 46 = 13.745 
 
 
 

 

Costos de manteniment 
 
Cost per tècnic 

16,50 / mes 
198,00 / any * 46 =  9.108 

 
Cost Backoffice 

150 / mes 
1.800 / any * 3 =  5.400 

Costos de manteniment 
 
No existeixen quotes de manteniment 
obligatòries. 

 

  Cost total = 13.745 Cost total = 14.508 Cost total = 0 
Recomanat 3.500 

Cost total a 3 anys 
 
Instal·lació 27.048 
Quota manteniment anual 
 13.745 * 3 = 41.235 

 

Cost total a 3 anys 
 
Instal·lació 40.855 
Quota manteniment anual 
 14.508 * 3 = 43.524 

 

Cost total a 3 anys 
 
 
Quota manteniment anual  
(recomanat) 3.500 * 3 = 10.500 
 
 

 

Cost inversió total 68.283 Cost inversió total 84.379 Cost inversió total 47.543 
Cost recomanat  58.043 

4.4. Decisió d'aplicatiu 

En vistes dels resultats obtinguts en les comparatives dels diversos sistemes i de les valoracions 

econòmiques es pren la decisió d'estudiar de manera més profunda l'aplicatiu de l'empresa Antay per 

veure i estudiar la viabilitat del projecte. 

5. Estudi de viabilitat  

5.1. Requeriments d'implementació 

L'empresa té una premissa important i és que cap informació sensible ha de poder ser extreta de la 

companyia. Des de la nostra posició, la informació sensible tracta d'equips i de dades de clients i per 

tant una gestió d'ordres de servei es troba afectada per totes bandes. Per poder dur a terme la 

implementació d'un sistema d'aquesta mena hem de considerar dos escenaris. El primer es per la 

fase de proves on la informació que es manega no té per que ser real i el segon es el que se'n diu en 

producció (en procés de treball normal). 

5.1.1. Requeriments en la fase de proves 

Aquesta fase depèn d'uns serveis mínims de seguretat, ja que posem un servidor accessible des 

de l'exterior via connexió a internet, i els propis requeriments de l'aplicatiu. 

 



 

Optimització de la gestió administrativa del servei tècnic 

Estudis d’Economia i Empresa 16  

INTERNET

Servidor de CFSales

IP: 192.168.1.100

IIS para conexión PDA:

Puerto: 81

HUB / Switch

PC

GPRS

ActiveSync (cradle)

Usuario PDA

(1)
Usuario PDA

(2)

Acess

Point
Usuario PDA

(2)

WiFi

Router ADSL

IP EXTERNO Puerto         IP INTERNO Puerto

80.52.27.34:81      à   192.168.1.100:81
WAN LAN

 
Requeriments del servidor: 

 

 Servidor dedicat 

 Memòria: 4Gb. 

 Procesador Core 2 DUO (si s'instal·la CFBase BackOffice
9
: Multi-core a 2,2 Mhz o 

superior) 

 Windows 2003 Server
10

 Standard o Enterprise edition instal·lat. Preferiblement: servidor 

de 32 Bits. 

 Disposició de navegació a internet 

 40 GB d'espai lliure de disc per la instal·lació del sistema en explotació. 

 Drets d'administrador de domini de la conta d'usuari on corri l'aplicatiu. 

 Accés exterior: Internet Information Services
11

 6.0 (o superior) instal·lat en el servidor, 

en funcionament, con “Sitio Web Predeterminado” iniciat i permisos totals per l'usuari 

SYSTEM. 

o Internet InformatIon Services 6.0 (o superior) FTP instal·lat en el servidor, en 

funcionament. 

o Pàgina d'inici del Internet Information Services 6.0 (o superior) en funcionament 

(http://localhost/iisstart.htm). 

 .NET Framework
10

 Version 3.0 (o superior)  Redistributable Package instal·lat en el 

servidor 

 Servidor de correu instal·lat 

o Definició d'accés SMTP: Nom servidor, login i password 

o Definició del servidor POP3: Nom de servidor, login i password.       

 

Requeriments per l'àrea mòbil. 

 

El Sistema de comunicacions amb els dispositius mòbils es basa en una Web allotjada en el 

servidor on s'instal·la el producte. La mateixa, depenent de l'opció escollida en el "tipus de 

sistema de comunicacions", pot ser accessible des de WAN, LAN o ambdues. En qualsevol cas, 

requerirà una URL de connexió que ha de ser única (independentment del sistema escollit) i 

funcionar inclús des del propi servidor. 

Existeixen tres tipus de configuracions per accedir al servidor de CFBase: 

                                                      

9
 CFBase Backoffice és l'aplicatiu de l'empresa Antay pel grup d'oficina. 

10
 Sistema operatiu de marca registrada de la companyia Microsoft 

11
 Marca registrada de Microsoft, també anomenat IIS 

http://localhost/iisstart.htm


 

Optimització de la gestió administrativa del servei tècnic 

Estudis d’Economia i Empresa 17  

 Solament externa: (via GPRS/3G). En el caso d'aquests usuaris, es requereix que el 

router ADSL redireccioni la URL de connexió, des de la IP externa. 

 Solament interna: Usuaris que només es connecten des de la xarxa interna LAN (via 

PC o WiFi. 

 Connexions mixtes: Poden emprar tots dos sistemes. Tant la IP externa com la IP 

interna han de redireccionar al mateix servidor.  

 

Definir els següents paràmetres: 

 Definir la URL o IP de connexió http: (Habitualment correspon a  la IP externa amb el 

port corresponent) 

 Definir la URL o IP de connexió ftp: (Habitualment correspon a  la IP externa amb el 

port corresponent).  

 

5.1.2. Requeriments en la fase de producció 

Per poder definir els següents requeriments hem hagut de concertar diverses reunions amb els 

caps del nostre departament d'IT situats a Suïssa i Estats Units. Amb aquetes persones s'ha 

arribat a un acord de les necessitats del sistema i ens han definit els requisits mínims per que 

ens permetin la instal·lació en producció. 

 

Requeriments del servidor. 

 

 Sistema operatiu de 32-bit o 64-bit (Windows NT, 2000, XP i versions posteriors) o 

LINUX. 

 Protocol de xarxa TCP/IP. 

 Un servidor Web. IIS 7 

 Un servidor FTP. IIS 7 

 WebDev  servidor d'aplicacions. 

 Base de dades HyperFileSQL. 

 

Per tenir un temps de resposta àgil pels usuaris, s'ha d'emprar un ordinador força potent per 

l'Internet Server. Els recursos necessaris per usuari Web connectat són: 

 

 400 KB de RAM per connexió, a demés de la memòria necessària pel servidor.  

 1 MB d'espai de disc (memòria virtual) per connexió, a demés de l'espai requerit pel 

lloc. 

Exemple per 20 connexions es té que planificar: 

 RAM: 67.8 MB (7.8 MB pel lloc, 60 MB pel NT server). 

 Memòria virtual (també anomenat espai de disc o swap disc): 84 MB (20 MB 

per les connexions, 64 MB pel NT server). 

 CFSAT necessita poder enviar e-mails amb adjunció d'arxius i per tant és necessari 

definir la gestió del servidor de correu global per aquest efecte. El servidor ha de tenir 

accés a diverses carpetes que s'empraran per l'arxivament de les evidencies i per la 

comunicació amb l'ERP i poder fer la transmissió d'informació. 

 

5.1.3. Requeriments de seguretat per la fase de producció 

En el sistema mòbil s'ha d'instal·lar el sistema MobileIron
12

 per mantenir la seguretat segons les 

polítiques establertes per la companyia en els sistemes amb sistema operatiu Android
13

. 

                                                      

12
 https://www.mobileiron.com/en Software que gestiona la comunicació de l'entorn mòbil securitzant-lo. En 

cas de entrada errònia del PIN tres cops esborra tot el sistema i el deixa de fàbrica. Això ens permet evitar que 
certa informació pugui arribar a mans desconegudes en cas de pèrdua. 

https://www.mobileiron.com/en
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La seguretat es proveeix de la següent manera: 

Autentificació per accés a les aplicacions: 

 

 En el dispositiu mòbil es requereix usuari i contrasenya. 

 En el sistema de backoffice requereix usuari i contrasenya. 

 Existeix un sistema de timeout en l'aplicatiu de backoffice per evitar accessos no 

autoritzats. 

 

Informació en les exportacions: 

 

 En el dispositiu mòbil no hi ha exportació possible 

 En el backofice es poden exportar dades en Excel, pdf, etc. 

 

La transmissió d'informació 

 

La transferència de les dades entre el dispositiu mòbil (internet) i l'aplicació de backoffice (DMZ) 

es duta a terme mitjançant les peticions a tres pàgines web publicades en el servidor IIS. 

Per assegurar l'accés i la confidencialitat s'han d'implementar certificats i encriptació mitjançant 

128-bit CR5 amb algoritme activat. Aquest certificat s'ha de sol·licitar a un proveïdor local de 

certificats. 

 

La gestió d'enviament de documents es duu a terme mitjançant la comunicació via servidor de 

FTP. 

5.2. Sistema de comunicacions entre ERP i aplicatiu. 

El sistema comunicarà amb el ERP mitjançant la transmissió de fitxers plans (CSV) en carpetes 

predefinides. 

Estructura de carpetes: 

 C:\ANTAY\DOCUMENTS  <- Documents generats pel Sistema. 

 C:\ANTAY\DOCUMENTS\ATTACHEDFILES  <- Arxius adjuntats per l'usuari en l'aplicació 

mòbil i que han estat enviats al servidor (fotografies, MSWords, etc.) 

 C:\ANTAY\DOCUMENTS\WORKRECEIPTS  <- Albarans dels tècnics en format pdf. 

 C:\ANTAY\DB_BK <-còpies de seguretat de les bases de dades 

 C:\ANTAY\INTEGRATION\EXP <- Arxius plans per traspassar informació del CFSAT al ERP. 

 C:\ANTAY\INTEGRATION\IMP <- Arxius plans per traspassar informació del ERP al CFSAT. 

 C:\ANTAY\INTEGRATION\BACKUP <- còpia de seguretat dels fitxers plans tractats. 

 C:\ANTAY\SYSTEM <- fitxer INI de configuració pels usuaris de sistema mòbil. 

 

Veure document d'integració 

6. Avantatges del projecte 

6.1. Avantatges qualitatius 

Son aquelles que incorporen una millora a l'estat actual de procedir i que signifiquen una millora 

substancial del procés o de la qualitat del servei ofert al client. 

                                                                                                                                                                      

13
 http://ca.wikipedia.org/wiki/Android  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Android
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6.1.1. Costos i beneficis: 

Els nou sistema ens pot permetre que cada equip, encara que estigui en el mateix albarà, tingui 

la seva pròpia ordre de servei amb els seus costos i beneficis proporcionals. 

Per poder tenir una aproximació a aquest tipus de gestió propera a la comptabilitat analítica el 

que es duu a terme es: 

 

Per ordres de reparació amb càrrec només es permet un albarà per ordre de servei amb lo qual 

el client es dóna acceptació a la feina realitzada sense que hi hagi possibles confusions. 

 

Per ordres de reparació sense càrrec i instal·lacions l'aproximació de costos es la següent: Les 

peces queden directament vinculades a l'equip on s'han emprat i les hores i altres costos es 

reparteixen a parts iguals en funció del nombre d'equips. 

 

En ordres de servei de manteniment, que és on ens interessa conèixer si els costos aplicats ens 

donen els marges esperats en funció de l'instrument, el que es fa és que s'assigna un pes per 

equip. En funció d'aquests pesos es reparteixen els costos proporcionalment entre els equips 

que es troben dins del mateix albarà. La excepció són els recanvis emprats, que van associats a 

cadascuna de les ordres de servei, ja que en cas contrari podrien suposar grans desviacions. 

 

6.1.2. Transparència 

Es guanya en la visibilitat de la ubicació dels tècnics degut a la implementació de gestió de 

fitxatges en el dispositiu i al sistema de GPS que inclou la tableta que s'incorpora com a 

dispositiu mòvil als tècnics. 

 

6.1.3. Traçabilitat 

El nou sistema, que treballa per albarans amb possibilitat de que se'ls hi pugui associar diferents 

ordres de servei, ens permet evitar la problemàtica que teníem en el sistema de paper. En el 

sistema de paper només es registrava un equip (el primer de la llista) per poder obrir una ordre 

de servei en el sistema i aixi poder imputar tots els costos i càrrecs a dur a terme quedant la 

resta d'equips sense traçabilitat en el sistema. Seguint la mateixa pauta, el albarans de 

mantenimient es tancaven totes les ordres de servei excepte una on s'imputàven tots els costos. 

Això feia imposible determinar si els nostres costos i preus per equip eren adequats o no. Amb 

aquest nou sistema, tal i com s'indica en l'apartat de costos i beneficis queda resolt i tots els 

equips registrats per tant s'aconsegueix transparència total en el sistema. 

 

6.1.4. Eliminació de feines redundants 

Al tractar-se d'un sistema de gestió integral aprofita els esforços de cada element que participa 

en la cadena per eliminar tasques repetitives.  

 

 Sistema actual Sistema plantejat en el projecte 

Call center 

 

Obre la ordre de servei en l'ERP 

L'envia en format PDF a coordinació 

mitjançant correu electrònic. 

 

 

Obre l'ordre de servei en l'ERP i 

automàticament queda preparada en 

l'àrea de coordinació. 

Coordinador 

 

Planifica l'orde en el calendari Outlook 

detallant tots el caps rellevants de forma 

manual. 

 

 

Assigna l' ordre en el planificador i aquest 

li envia electronicament al dispositiu del 

tècnic. 
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Envia l'ordre de servei al tècnic mitjançant 

correu electrònic o impressió en paper. 

 

Es pot programar per un dia i hora concret 

i al tècnic li és transparent aquesta 

programació. 

Tècnic 

 

Escriu amb boligraf les dades del client, 

equip i els costos en l'albarà de paper. 

 

 

Es defineixen en el dispositiu electrònic 

els costos a imputar. 

Client 

 

Signa el document paper i reb una de les 

copies en paper. 

 

Signa en el dispositiu i rep un correu 

electrònic amb l'albarà en PDF i 

informació adicional. 

 

Tècnic 

 

Ha d'enviar setmanalment els albarans 

cap a l'oficina per que aquests siguin 

imputats, facturats i actualitzar els 

magatzems. 

 

 

Sincronitzant-se rep noves tasques i envia 

els albarans realitzats. 

Administració 

 

Obre la ordre de servei creada pel Call 

center, imputa els costos determinats pel 

tècnic. 

 

Emet la factura. 

 

Arxiva el document de paper com a 

evidència de la conformitat del client al 

treball realitzat. 

 

 

Valida els costos per si hi ha alguna 

incongruencia. 

 

Emet factura. 

 

No cal arxivar ja que es du a terme de 

forma automàtica. 

 

6.1.5. Eliminació de riscos de pèrdua d'informació 

Quan els albarans s'han d'enviar a la central mitjançant serveis de missatgeria no propietaris de 

l'empresa, tenim el risc de pèrdua de documents i això pot suposar un risc de deixar de facturar 

treballs realitzats i material invertit. 

 

6.1.6. Gestió d'evidències 

Les evidencies son aquells documents, fotografies i notes que el tècnic creu necessari que 

quedin vinculades a una ordre de servei i son arxivades pel sistema vinculant-les a la ordre de 

servei. 

Exemple: Si un client amb assegurança a tot risc té una rotura per un cop i el tècnic ho detecta pot pendre 

fotografíes i documentar la seva decisió al considerar que la intervenció no queda amparada per 

l'assegurança degut a un mal ús. 

 

6.1.7. Arxiu automàtic de documents 

El sistema de gestió arxiva automàticament els alabarans en format electrònic. 

 

6.1.8. Millora de la rotació d'inventaris 

A l'imputar els costos de forma molt més ràpida ja que els albarans poden ser imputats l'endemà 

mateix de la seva emissió. Aquesta possibilitat ens permet millorar la rotació dels inventaris 

donant de baixa el material de forma més àgil. 
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6.1.9. Entrega de documents de manteniment 

El nou sistema incorpora en els albarans de manteniments 

una documentació que inclou el checklist dut a terme durant 

el manteniment de l'equip. El client rep una albarà on 

consten tots els costos aplicats i les dues signatures (tècnic 

i client) i un document per cada equip realitzat amb el seu 

model i nº de sèrie, checklist particular en funció del model, 

els comentaris particulars determinats pel tècnic, els 

materials substituïts i la signatura del tècnic. Aquest 

document és ideal per l'arxivament amb l'històric de l'equip i 

tenir-lo disponible en casos d'auditories de qualitat. 

Aquest tipus de documents són el que el tècnic acostuma a 

oblidar i aporten una millora substancial en la qualitat 

percebuda pel client. En un servei de manteniment de deu 

equips el client rep un albarà amb una pàgina per finances i 

deu planes, una per equip, per les àrees de qualitat. 

6.2. Avantatges quantitatius 

En els avantatges quantitatius hi ha dos de molt rellevants: L'amortització del projecte per optimització 

del personal i la reducció del temps de facturació. 

 

6.2.1. L'amortització del projecte per optimització del personal 

A data d'avui tenim tres persones duent a terme imputacions en el sistema repartides de la 

següent manera: 

 1 persona adreçada a imputacions de reparacions tant si comporten facturació cap al 

client com si son d'imputació de costos cap als contractes de manteniment. 

 2 persones dedicades a imputacions de costos dels manteniments i facturació si hi ha 

algun càrrec a dur a terme. 

 

El nou sistema ens suposa una millora en l'agilitat de poder imputar un albarà de reparació però 

no ens redueix temps d'emissió de la factura ja que el temps que s'evita imputant els costos 

manualment, es perd en la supervisió de que tot el que indica el tècnic sigui correcte. On es 

guanya temps es en evitar l'arxivat de la documentació (procés setmanal). 

 

El que sí que comporta una millora es que preparant la parametrització correcta de l'ERP 

podem obtenir la imputació de costos a contractes de manteniment de forma automàtica i 

només dedicar esforços en aquelles imputacions que poden suposar un benefici extraordinari o 

que hi ha algun detall que necessita supervisió perquè no encaixa. 

 

Aquest fet ens suposa un estalvi d'una persona en gestió d'imputació i això es pot quantificar de 

la següent manera: 

 

Cost de personal administratiu:  

Salari:    21.000 euros 

Cost SS. Aproximat: 6.300 euros 

 

Si no tenim en compte altres costos directament relacionats al lloc de treball per la seva 

dificultat de quantificació, tenim que ens suposa un estalvi de 27.300 euros anuals. 
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Considerant el cost directe de l'aplicatiu de 58.043 euros (en la versió recomanada) aquest 

queda amortitzat en poc més de dos anys. Si l'ús d'aquest projecte es preveu amb una durada 

de cinc anys abans del següent canvi organitzatiu previst a nivell global, que és la migració a 

SAP, es demostra perfectament la seva viabilitat sense considerar les grans millores que es 

duen a terme de forma qualitativa. 

 

6.2.2. Reducció de temps de facturació 

Sistema actual 

Sistema amb la implementació del projecte 

 

t1:  Temps fins rebre l'albarà en les oficines. 

t2: Temps que està l'albrà en espera per poder se imputat. 

t3: Temps que estem a l'espera del nº de comanda per part del client per poder emetre la 

factura. 

t1 t2 t3 

t1=0 t2<24h t3 
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En aquesta comparativa de processos de facturació ens suposa els següents beneficis: 

 Reducció del t1 a zero i el t2 a un dia. t3 està directament afectat per la gestió del client i 

només es pot influenciar mitjançant un seguiment per aconseguir el nº de comanda en 

cas de necessitat. Com el t1 està directament influenciat per l'enviament dels albarans 

per part del tècnic i aquest temps pot ser totalment incontrolat, a data d'avui, aquest 

pas suposa un gran avanç en la reducció de temps. 

 No es poden perdre albarans 

 Evidencies arxivades automàticament 

 Albarans arxivats automàticament 

 Sistema sense papers 

 Millora dels inventaris per la àgil imputació i agilitat en la imputació de costos / 

facturació 

 Reducció del DSO
14

 gràcies a la millora del procés i eliminació a lo anomenat 

internament DSO encobert (temps entre que el tècnic fa la seva feina i som capaços 

d'emetre la factura). 

7. Anàlisi de la gestió del canvi i com evitar resistències a la implantació. 

Aquest punt és vital per l'èxit de la implantació de qualsevol projecte. El tenir clars quins són els 

diferents col·lectius i quines són els incentius que els poden motivar a empènyer el projecte endavant 

o a mostrar resistències a la seva implantació ja que poden tenir un impacte considerable. 

7.1. Tècnics: 

Geolocalització: 

 

Venen d'una implementació de TTW que 

permetia visibilitat a totes hores, inclús en 

l'ús privatiu del vehicle i la fama de 

TomTom de vendre les seves bases de 

dades no era del seu grat i van mostrar 

gran resistència. 

 

Amb aquest nou aplicatiu es redueixen 

aquestes ja que tenim les bases de dades 

en propietat. Al no haver-hi un dispositiu 

de seguiment instal·lat en el vehicle no hi 

ha opcions de que la DGT pugui reclamar 

dades del mateix. 

 

El dispositiu que s'aplicarà als tècnics 

serà una tablet de 7". D'aquesta manera quan el tècnic desactivi l'aplicatiu pot tenir la seguretat de 

que no genera dades traçables i no pot ser monitoritzat; però en cas de dubte pot apagar 

completament el dispositiu i ja tindria plena seguretat de la protecció de la seva intimitat. 

 

Aquest canvi el poden veure com positiu ja que s'empeny el sistema a un aplicatiu més de gestió 

d'informació que no pas de control. 

 

 

                                                      

14
 sigles que corresponen al període mig de cobrament 
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Marcatges (inici / fi de jornada): 

 

Així com en el sistema TTW, tenim uns marcatges d'inici i fi de jornada, i també d'algunes activitats 

addicionals. Això suposa un canvi envers a la situació actual però és un mal menor comparant amb la 

transparència del sistema TTW. El sistema els informa en pantalla del temps que porten de la jornada 

treballada i a final de setmana se'ls hi envia un resum de les hores treballades per dia. 

 

Imputació d'albarans: 

Aquí ens podem trobar a dos grans grups de tècnics. El tecnològics i els que venen de la vella escola. 

Aquests últims seran resistents a canviar del paper actual al sistema electrònic per que perden la 

seva còpia impresa. Per això aquest sistema està preparat per enviar una còpia de l'albarà al client 

amb còpia oculta al tècnic i així eliminar aquest punt de resistència. 

Aquestes resistències s'aniran eliminant amb la pràctica i el temps ja que s'observarà que els hi 

suposa una millora en la seva gestió, arxiu, transparència i en la reducció d'escriptura manual ja que 

el software autogenera la documentació de qualitat. 

Per aquells que controlen el seu estoc de manera exhaustiva i volen tenir els albarans per poder dir 

on estan les peces col·locades en cas de conflicte amb l'administració, s'ha preparat un sistema 

perquè enviï un resum de totes les imputacions dutes a terme: Hores de treball, hores de 

desplaçaments, kilòmetres, recanvis emprats , etc i tot això indicant en quina data s'han dut a terme, 

quina quantitat s'ha emprat i en quin nº d'albarà. 

La clau per la confiança dels tècnics és maximitzar la transparència i si els hi podem donar informació 

per agilitzar els seus controls, millor. 

7.2. Responsables tècnics: 

Aquest col·lectiu no els hi presenta cap problemàtica. Tot al contrari. Aquest grup ha de treballar per 

monitoritzar els KPI
15

 per conèixer la qualitat del servei que s'està oferint, processos de millora a 

implementar, etc; i amb tota la traçabilitat que es guanya amb aquest sistema fa un gran salt endavant 

en la qualitat de les dades. Aquesta millora els ajuda a poder dur a terme el seguiment dels següents 

KPI per cadascuna de les divisions tècniques, cosa que fins ara era del tot impossible: 

 

                                                      

15
 Key Performance Indicator. (Indicadors clau del rendiment) 
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 Atenció al mateix dia: Aquest indicador, per el nostre tipus de feina, és força improbable a 

data d'avui però pot ser un punt de control de la correcta gestió per part 

dels coordinadors. 

 First Time Fix Rate: Ràtio d'intervencions que tenen solució en la primera visita. 

 Ineficiències Tenim definit que tota incidència resolta en més de dos viatges és 

ineficient. 

 Call Back Ens permet mesurar quants equips s'han de tornar a reparar dins d'un 

període de 12 mesos. Aquesta dada s'ha d'analitzar per a veure que no 

siguin males reparacions dutes a terme. 

 Time to Response
16

: Temps de resposta en el servei. 

 Time to Fix
17

: Temps emprat fins la solució. 

 

Exemple de quadre de seguiment de KPI: 

 

7.3. Coordinadors 

Es un dels col·lectius que més notarà el canvi. Per una banda li millora la gestió però, per una altra 

banda, a l'estar molt acostumats a treballar amb solucions de calendari d'office on poden fer el que es 

vol sense cap control i en el nou sistema és tot molt més feixuc. Al coordinadors el canvi els hi ha de 

                                                      

16
 Aquests paràmetres es poden mesurar per equips en contracte i sense contracte. D'aquesta manera es pot 

mesurar la qualitat del servei que s'està duent a terme en ambdós casos. 
17

 Igual que l'anterior. 
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servir per entendre que formen part de la part de comandaments intermedis i que els tècnics formen 

part dels seus recursos, humans en aquest cas, i que han de controlar que executin les tasques 

previstes, en l'horari estipulat i conforme utilitzen les eines que tenim de control. Si no s'adapten al 

canvi de gestió i mantenen la vella estructura (cosa que a l'inici sempre és convenient ja que son 

sistemes que poden coexistir) es poden carregar d'una sobre feina. 

El sistema de programació d'agendes no és tant agradable con l'anterior però els hi permet veure més 

con funciona la gestió diària del tècnic. És el col·lectiu on més esforços haurem d'involucrar per 

contribuir a un canvi suau ja que de la seva adaptació dependrà la feina a desenvolupar pels tècnics. 

7.4. Administració 

Aquest col·lectiu percep un gran canvi. Actualment rep els paquets d'albarans i els imputen de corre 

cuita però tenen llacunes sense feina i aprofiten per realitzar altres tasques secundàries. Amb aquest 

canvi el degoteig d'albarans és constant i hem de complir les regulacions marcades per SOX amb una 

persona menys. Aquest degoteig fa que no hi hagi moments de relaxament i que s'hagin de 

reassignar aquestes tasques secundàries. Per una altra banda guanyen en què no tenen opcions de 

cometre errades d'imputació per les preses ni perdre temps amb l'arxivat de la documentació. 

En aquest col·lectiu s'han de reforçar els aspectes beneficiosos del procés, donar-los la seguretat que 

la reducció de càrrega de feina no ha de suposar un acomiadament ja que hi ha nous projectes 

d'atenció al client en espera de poder ser aplicats segons la disponibilitat de recursos. Això pot 

suposar oportunitats per qui busqui un canvi. Per últim, el canvi en el seu rol ja que passen a ser una 

figura més de control. A partir d'aquest moment podem posar en marxa la màxima de qualitat 

documental ja que un imputa les dades (el tècnic) i l'altre les revisa i adequa en cas de ser necessari 

(l'administratiu). D'aquesta manera podem aplicar més èmfasi en el seguiment de la comanda al client 

i obtenir millors rendiments de la nostra activitat. 

7.5. Responsable d'administració 

Amb aquesta posició s'hi ha de tenir principal cura per a involucrar-lo des del principi ja que té un 

impacte molt important en l'èxit o no del procés. Hem de pensar que li canviem la gestió de 

documents per una gestió de línies informàtiques on la seva màxima atenció és que no quedi res 

sense imputar ni cap factura sense emetre. No l'interessa tant la traçabilitat de tots els equips 

realitzats (això preocupa més a l'àrea d'operacions) així com  que tots els costos estiguin transcrits. 

S'ha de tenir en compte que li reduïm una persona dins del seu àmbit de gestió, intensifiquem el 

degoteig de dades (estressem al seu equip humà) i li afegim tots els tècnics com a imputadors de 

costos. 

Per alinear-lo amb l'estratègia se li ha de fer participar en la creació de la documentació de formació i, 

inclús, que sigui ell qui imparteixi la formació dels tècnics reforçant-li la idea de que si des d'un inici 

eduquem correctament a la gent, com ell necessita, obtindrem millors resultats. 

S'ha preparar dins de l'ERP, les eines de control que li permetin estar segur de què no se li escapa 

res i que tot queda perfectament traçable (sobretot en la part de gestió d'imputacions automàtiques). 

7.6. Director del servei tècnic 

La millora presentada aporta molts beneficis en quan a mesura d'indicadors, gestió en l'administració i 

control del personal que no es troba en les oficines i per tant s'espera la seva implicació per empènyer 

el projecte endavant i salvar les petites resistències que puguin sorgir en els diferents col·lectius. Si 

aquesta implicació no es duu a terme, no es pot implementar un canvi organitzacional ni cultura de tot 

el personal del departament. 
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8. Implementació del projecte 

La implementació del projecte passarà per la següent temporització: 

 

8.1. Definició del grup de treball i definició de processos 

En el grup de treball es definiran dos nivells. El grup de treball propi i el grup de suport. En el grup de 

treball hi ha d'haver: 

 Responsable d'operacions (líder del projecte) 

 Responsable d'administració  

 Un coordinador 

 Un responsable tècnic 

 

En el grup de suport ha d'haver-hi les següents persones: 

 La resta de coordinadors 

 Tots els responsables tècnics 

 Un administratiu 

 Un tècnic de manteniments 

 Un tècnic de reparacions 

 Responsable de IT 

 

El grup de treball definirà els processos afectat al màxim nivell de detall treballant de forma 

combinada. Periòdicament mantindran reunions amb els col·laboradors del grup de suport per 

verificar que el que s'està especificant es duu a terme en la realitat, si s'han d'aplicar millores per 

facilitar el dia a dia de cadascun dels integrants o si hi ha passes que es poden suprimir per pèrdua 

de la necessitat, etc. 

8.2. Definició dels requeriments 

Un cop es trobin tots els processos definits fins l'últim detall hem de mantenir reunions amb el 

proveïdor seleccionat per veure com implementar aquestes adaptacions al programari triat. En 

aquesta definició s'ha de marcar tot allò que sigui rellevant pel bon funcionament de l'aplicatiu ja que 

en cas contrari poden ser punts de conflicte en el tancament del projecte.  

8.3. Implantació en servidor de test 

La fase de proves es pot desenvolupar en un servidor de test creat per a tal efecte i per tant no 

afectem a la resta de l'organització. En aquest punt s'ha de verificar que l'aplicatiu compleixi tots els 

requeriments de seguretat necessaris per, en el futur, poder-se posar en fase de producció sense 

inconvenients. 
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8.4. Fase de proves i adaptacions en grup petit 

Aquesta fase té dues parts. La primera són els assaigs en "Laboratori" i una altra amb un grup molt 

reduït de tècnics. 

Assaigs en Laboratori 

Aquest grup petit estarà format per membres del grup de suport i es duran proves per validar 

que tots els requeriments definits funcionen correctament o com a mínim realitzar aquelles 

accions que es puguin provar sense sortir al carrer 

Assaigs en grup molt reduït de tècnics 

Es tracta de reproduir el dia a dia de tècnics de reparacions amb moltes intervencions per 

provar tot el que no s'ha pogut provar en "Laboratori". En aquesta fase, i la següent, s'aprofita 

per a formar als coordinadors que pertanyen en el grup de suport per familiaritzar-se amb les 

noves eines i poder consolidar els coneixements abans de les formacions dels tècnics de la 

seva zona. 

8.5. Activació en servidor de producció 

En vistes de què tant en "Laboratori" com en grup petit, funciona correctament activem el servidor de 

producció perquè el següent grup de test pugui provar-ho ja en la versió definitiva i evitar problemes 

d'accessos i comunicacions. 

8.6. Fase de proves i adaptacions en grup de manteniments. 

Un cop superades les proves en grup petit es veure com funciona tota la part de gestió de qualitat que 

s'ha preparat i el sistema d'imputacions automàtica implementat per la reducció de tasques en 

l'administració.  

8.7. Preparació de documentació de formacions per tècnics. 

Aquesta tasca es pot portar a terme durant tot el procés de proves. Es documenten tots els processos 

que s'han d'assolir en el nou sistema per part dels tècnics i es preparen totes les eines necessàries 

per agilitzar la formació i dotar-los de material de consulta en casos de dubtes. 

8.8. Llançament 

El llançament es preveu en diferents fases. Es durà a terme en tres passos.  

 Un dia de formació a tots els tècnics de l'àrea de la nostra central a Barcelona. Aquest 

col·lectiu és del 40% del total de tècnics i és molt diversificat. Això en permet sumar un gran 

nombre de gent, de totes les edats i tipologies. La formació està plantejada en un sol dia. En 

aquesta formació participaran tots els coordinadors de les zones d'Espanya per a que puguin 

ser el primer element de suport dels tècnics de la resta de l'estat en cas de dubtes. 

 Després de la formació es controlarà l'estabilitat del sistema amb la gestió transaccional que 

suposa aquest volum de tècnics. Durant les properes dues setmanes no s'implementarà a 

cap altre col·lectiu i si tot es troba superat en un termini de temps establert es donarà llum 

verda a implementar altres zones. 

 Si tot està estabilitzat es durà a terme una formació a Madrid amb tots els tècnics de la zona 

centre i nord. Un dia de suport en la zona per ajudar als coordinadors en cas de sol·licituds 

d'ajuda per part dels tècnics i de dubtes en el seu procés de gestió. Al tercer dia es repetiria el 

procés en la delegació de València per tot l'equip de Llevant i Sud. 
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Durant els primers mesos, els tècnics utilitzaran els albarans en paper ja que és possible treballar 

amb xarxa com els acròbates i evitar la pèrdua de dades o el col·lapse, i a posteriori, imputaran el seu 

albarà en el sistema electrònic. Quan l'administració observi que un tècnic fa les imputacions 

correctament l'indicarà que deixi d'utilitzar el paper i haurà conclòs el seu període adaptatiu. 

L'administració i el tècnic hauran superat el procés de canvi. 

9. Aspectes importants a tenir controlats 

En un canvi organitzacional d'aquesta mena hi ha diferents aspectes on s'ha de tenir especial atenció: 

Els rols dels diferents participants en tot el procés i en les persones afectades per la seva implantació, 

la definició d'especificacions i per últim l'elecció del líder del projecte. 

 Rols i persones afectades: 

En el nostre cas, vam identificar com a grup més afectat els tècnics ja que, a part del canvi 

tecnològic que els hi venia a sobre, tindrien la sensació d'un augment del control degut a que tots 

els seus moviments podrien ser traçats. Amb aquest col·lectiu vam jugar una estratègia de millora 

de la informació, augment col·lateral del negoci gràcies a la seva gestió i que el nou aplicatiu 

ajudava a que la seva vessant privada amb el vehicle quedés completament opaca. Aquests 

aspectes i el fer-los participar en la definició de certs punts del projecte, fer diversos grups de 

proves per anar polint l'aplicació i facilitar-los-hi la seva tasca ens ha ajudat en que ara són un 

gran col·lectiu molt involucrat en la implementació del nou projecte. 

Vam cometre l'error de no identificar la resistència passiva del cap d'administració. Va participar 

en algunes reunions de definició de processos i en el detall de la definició d'especificacions però 

no vam adonar-nos que les seves aportacions no eren clares ni constructives i això ens ha 

suposat un cost força elevat ja que l'amortització prevista s'està allargant.  

 Definició d'especificacions: 

Un altre aspecte clau en qualsevol definició de projecte, que es trobi sostingut per un aplicatiu 

informàtic, és la definició d'especificacions. En la definició d'especificacions s'ha de prendre el 

temps que sigui necessari, analitzant de forma molt acurada els processos que es duen a terme i 

com es volen optimitzar. Analitzar el que implica aquesta optimització i si cal preveure afectacions 

a l'aplicatiu, a l'ERP o a algun procés addicional. Es vital que hi participin persones involucrades 

en tot el procés. Des de qui l'executa a qui n'espera un resultat. S'ha de tenir en compte que tot el 

que no estigui escrit en el document d'especificacions no es durà a terme i, per tant, les 

modificacions es consideraran requeriments addicionals. 

Un punt a tenir en compte dins d'una definició d'especificacions és el definir una durada del 

projecte en les seves diverses fases, quan es considerarà implementat i, a ser possible, en 

cadascuna d'elles s'han de posar penalitzacions per evitar demores innecessàries per part del 

proveïdor. 

 Líder del projecte: 

Aquesta figura és vital per la viabilitat ja que s'ha d'enfrontar a tota mena de resistències 

(amortització, proveïdors, resistències externes i internes, etc) i ha de saber trobar el punt per 

anar convencent a la gent en la utilitat de la seva col·laboració.  

Aquesta figura ha d'estar molt implicada en la necessitat i importància del projecte per a què no 

es faci enrere i sigui el seu principal impulsor i promotor. Ha de ser una persona que sàpiga 

implicar al grup, gestionar les divergències per rols i poders dins de l'equip, ha de ser perseverant 

i clarament estar enfocat a l'objectiu. 
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10. Assoliment d'objectius 

En aquest projecte d'automatització de la gestió documental d'un servei tècnic hi ha una gran 

col·lecció de petits objectius a assolir que ens aporten una gran millora qualitativa i que poden millorar 

la imatge percebuda pels clients. En aquest cas, els objectius assolits han estat nombrosos i per això 

només, ja ha valgut la pena engegar-lo. Tot i així es desvirtua tot el pla inicial al no haver aconseguit 

l'aspecte financer. 

10.1. Objectius assolits 

 Gestió documental: 

- S'han eliminat els albarans en paper i per tant s'han suprimit els temps d'arxivat. 

- Les evidències dels manteniments s'entreguen de forma automatitzada en el 100% del casos 

i ha estat molt ben acceptat pels clients regulats per normatives. 

- L'emmagatzemat d'evidències ha eliminat certs conflictes amb els clients i ha eliminat 

tensions amb els clients. 

- No es perden albarans per enviaments extraviats. 

 

 Gestió dels tècnics: 

- Hi ha un control d'on es troben els tècnics durant tota la jornada laboral. 

- Tenim una gran visibilitat de les hores realitzades pels tècnics mitjançant el sistema de 

marcatges. 

- Els tècnics tenen accés al control de trànsit mitjançant Google Maps
18

 i per tant s'aconsegueix 

una optimització de la gestió de rutes. 

 

 Gestió de les ordres de servei: 

- S'ha aconseguit reduir la gestió manual de documentació. Cadascun dels elements de 

l'organització contribueix a l'increment de la informació registrada en el sistema i s'eviten les 

duplicitats. 

- Tenim control total de l'estat de les ordres de servei evitant problemes per haver extraviat una 

documentació. 

 

 Administració: 

- La gestió de magatzems ha millorat sensiblement però encara queda molt de camí per 

recórrer ja que la gestió de facturació dels albarans no està del tot optimitzada. 

- S'ha millorat la traçabilitat però no al 100% ja que el procés d'imputació és semi manual i 

prima l'imputar àgilment els costos més que no la veracitat de la informació. 

- El temps de crèdit a clients ha millorat només sensiblement i hem passat dels 30,43 als 22,30 

dies. 

 

 Control global: 

- Tenim indicadors força optimitzats dels serveis realitzats de tipus de instal·lació i de reparació. 

- Tenim informació en temps real del personal tècnic. 

 

 

                                                      

18
 Google Maps és un aplicatiu de mapes i rutes on es pot veure el trànsit en temps real. 

https://www.google.es/maps  

https://www.google.es/maps
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10.2. Beneficis colaterals 

El fet de col·locar elements tecnològics a un grup molt tecnificat que busca optimitzar el seu temps 

ens permet que tots els components estiguin permanentment buscant petites aplicacions per a què la 

comunicació i els processos siguin més àgils. 

 S'ha incrementat l'accessibilitat als tècnics ja que tenen accés al correu electrònic de forma més 

àgil i a un sistema de missatgeria que permet tenir diversos dispositius interconnectats (Telegram 

Messenger
19

) 

 Els tècnics pressionen a coordinadors i als administratius per a què cada equip tingui la seva 

ordre de servei de forma correcta. Tenim alguns tècnics que s'han llençat a la programació en 

Android com a afició i han desenvolupat un aplicatiu per demanar Ordres de Servei de forma àgil 

al coordinador. 

 Els tècnics obren ordres de servei per cada activitat que duen a terme a casa d'un client i ens 

aporten gran transparència de les activitats dutes a terme. 

10.3. Objectius pendents d'assolir 

Queda un punt de millora força considerable en l'aspecte d'imputacions de tots els albarans i no ens 

permet la reducció dels costos de personal tant com estava previst. 

Com hem observat amb anterioritat hem comés un error que ha estat el no detectar la resistència 

passiva que ens estava presentant el responsable de l'administració 

Ja portem alguns mesos convivint amb el problema de tenir a l'administració sobresaturada per no 

poder assolir el gran volum de detall que estem rebent per part dels tècnics. Actualment tenim que el 

responsable d'administració està predisposat a aplicar un canvi notori en la gestió dels processos que 

ens han quedat pendents però sempre que s'asseguri que no pot tenir un impacte negatiu en els 

resultats del departament. 

Hem vist, amb anterioritat, que estem gestionant unes 36.000 ordres de servei, de les quals un 75% 

estan associades a serveis en contracte i que el 90% d'aquestes no repercuteixen en cap generació 

de factura addicional cap al client. Si quantifiquem a unes 4 línies de cost per ordre de servei vol dir 

que amb una bona gestió del sistema d'imputació ens podem estalviar un muntant de 97.000 línies 

d'imputació. 

Aquest canvi és competència del sistema ERP i per això s'han definit els següents paràmetres: 

Qualsevol ordre de servei serà imputada automàticament sempre i quan compleixi les següents 

condicions: 

 Que correspongui a un servei d'instal·lació, manteniment o calibració 

 Que no suposi cap cost addicional cap al client 

 Que no incorpori material 

 En el cas de contractes facturables a fi de treball mostrarà un llistat d'equips realitzats per 

poder emetre la factura corresponent. 

 En el cas de contractes prefacturats es tancaran les ordres de servei dutes a terme. 

 Qualsevol OS que no doni compliment a aquestes condicions quedarà marcada per dur-se a 

terme de forma manual. 

 

Aquest canvi de procés beneficia a l'àrea d'administració de forma directa ja que si tota la feina prèvia 

ha estat duta a terme amb rigor, tot pot ser fàcilment imputable amb una reducció del temps 

d'imputació considerable. En cas de no haver creat les ordres de servei correctament, el sistema no 

                                                      

19
 https://telegram.org/ 

 

https://telegram.org/
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podrà interpretar la informació rebuda per poder ser tractada automàticament. Per tant, és un canvi 

que ens suposa un gran volum de temps en l'equip administratiu però que de forma paral·lela els 

obliga a fer les coses de forma correcta millorant la qualitat de la traçabilitat dels treballs fets. 

De forma indirecta obtenim un benefici en l'àrea dels tècnics ja que els hi serà més fàcil la seva gestió 

per trobar-se totes les ordres de servei creades i, per tant, es guanya en l'agilitat del dia a dia. 

Conclusions 

Un projecte com aquest no significa només una automatització de processos sinó que va molt més 

enllà. Significa un canvi en els processos mateixos i implica un canvi cultural en la manera de fer les 

coses dins d'una organització. Aquest punt és el que ho fa especial i complex.  

A l'implementar un nou sistema informàtic es pot caure en l'error d'entrar en la gestió d'una segona 

base de dades i això pot suposar un increment en la gestió de recursos futurs en el seu manteniment.  

Aquest sistema s'ha definit com un interface entre l'ERP i l'activitat dels tècnics però tota la 

informació, que generen aquests últims, queda arxivada de dues maneres: Les dades dels albarans 

han de ser traspassades al sistema ERP per poder ser tractades i per una altra banda els documents, 

així com albarans i evidències, han de quedar degudament arxivats en carpetes del servidor de 

manera que puguin ser tractables sense el nou aplicatiu.  

Ara fa uns mesos el projecte està funcionant i els tècnics ens han donat a tots els impulsors una lliçó 

del seu compromís amb aquest, tot i sent el col·lectiu que més tenia a perdre. Això és un 

aprenentatge que ens hem emportat tots els que hem participat en la gestió d'aquest grup. Per la 

contra tenim al grup de l'administració que està patint força les conseqüències de la passivitat del seu 

responsable. El que realment faria diferent és no menystenir a cap col·lectiu i sempre fer participar 

diversa gent de cadascun per aconseguir la màxima adaptabilitat a cada una de les funcions. Això 

ens hagués ajudat a assolir tots els objectius esperats.  

 Ara per ara, la dualitat de sistemes 

informàtics ens aporta una gran avantatge 

indirecte. Ens permet crear accions de millora 

independents entre els dos col·lectius i, per 

tant, evitar resistències de cadascun d'ells ja 

que els punts de necessitat dels tècnics són 

completament diferents als dels 

administratius. Aquesta adaptació continua 

permet millorar la percepció de cadascun dels 

col·lectius en el projecte i, per tant, fer-los 

partíceps de la millora del sistema.  

Ens queda camí per recórrer ja que hi ha moltes idees per millorar l'aplicació o el sistema de forma 

continuada però cadascuna d'elles ha de ser avaluada per un equip de persones i amb unes 

premisses: 

 Tot el que es pugui fer automàticament no s'ha de fer manual. (Evitar tasques inútils) 

 Un clic millor que dos. (Eficiència per l'usuari) 

 S'han de buscar solucions que ens aportin el mateix efecte sense modificació d'aplicacions. 

(Optimització de costos) 
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Valoració 

Un canvi com aquest és molt enriquidor personalment perquè s'aprèn molt sobre gestió de persones, 

anàlisi de processos, implementació de projectes informàtics ad hoc i planificació de projectes. 

He tingut la gran sort de que la direcció del departament del Servei Tècnic d'aquell moment i la 

direcció de l'empresa van defensar aquest projecte davant la direcció global de l'empresa i van 

aconseguir que tothom s'alineés en permetre que fóssim l'única excepció a nivell global per 

implementar un sistema de gestió d'albarans amb tablets pels tècnics.  

Aquest fet ha suposat una forta pressió personal per contribuir a que la direcció local pogués rendir 

comptes amb el cap ben alt davant dels seus superiors i un repte personal per poder demostrar a 

tothom que un país llatí pot donar una lliçó d'automatització i d'èxit sense perdre ni un sol euro de 

facturació. Ara mateix Espanya som un referent en optimització de processos i en marge de benefici 

d'Europa. 

Per una altra banda he tingut la gran sort de donar amb un proveïdor de software molt professional 

que ha sabut dirigir molt bé un projecte d'adaptació comprenent les nostres necessitats i adaptant tot 

allò que li encaixava en la seva lògica i aportant el seu coneixement per a dur a terme petits canvis en 

els nostres processos per a millorar-los. 

Tot i la importància d'un projecte d'aquesta mena que afecta a la facturació de tot un departament i a 

la gestió diària de tots els tècnics he basat la seguretat de la continuïtat del processos per pal·liar la 

meva inexperiència. El que sí que estava convençut en el seu moment era de la importància 

d'implementar-lo per com ens podríem beneficiar de tots els avantatges qualitatius que ens aportava. 

El fet de poder treballar amb seguretat sabent que el departament pot continuar desenvolupant les 

seves tasques tant de la forma antiga com de la nova i que no ens suposi un gran dispendi de temps 

per tots els col·laboradors implica a tothom a aprendre el nou sistema, amb la seguretat de que estan 

aprenent correctament i que no causaran cap desastre. Vam fer que els tècnics imputessin durant un 

mes en paper i en electrònic i l'administració els alliberava del paper quan portaven 15 imputacions 

correctes. L'administració va deixar de rebre paper per centrar-se en format electrònic dels albarans 

dels tècnics i els coordinadors tenen els dos sistemes vigents. El sistema Outlook el fan servir per les 

planificacions a llarg termini i el nou sistema per a curt termini i enviament d'ordres a tècnics. 

Autoavaluació 

Aquest treball ha estat un reflex a grans trets del que he dut a terme fa uns mesos enrere en el meu 

àmbit laboral. Aquest projecte ha estat més orientat a la millora de processos, a l'obtenció de 

beneficis qualitatius i a la millora de traçabilitat que no pas a una amortització econòmica. Aquesta 

diferència es veu reflectida també en el treball. Hi ha molt contingut d'objectius i assoliments, 

aspectes tècnics i molt poc sobre aspectes econòmics però és la realitat. En el Servei Tècnic si un 

procés aporta millora de la informació dels clients, ens ajuda a que no quedi res per facturar, millora la 

imatge de l'empresa i ens aporta un augment significatiu de la qualitat documental, ja significa un gran 

salt endavant.  

Per a mi el positiu de l'experiència de preparar aquest TFG és que m'ha fet reflexionar en com 

implemento les coses en l'actualitat. Sóc una persona de conviccions i si els indicadors mostren el 

que espero, aleshores em llenço a l'acció i aconsegueixo alinear a tot l'equip cap a l'objectiu. Aquesta 

tasca em fa veure que el fet de fer un estudi previ i planificar degudament m'hauria ajudat a evitar 

entrebancs que m'he trobat a l'hora d'implementar-lo. He de buscar un equilibri entre la meva versió 

actual i la gestió més elaborada que se m'ha obert davant dels ulls.  
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Annex 1 – TomTom WEBFLEET Dashboard 

 

  

 



 

Annexes: Optimització de la gestió administrativa del servei tècnic 

Estudis d’Economia i Empresa 4  

 



 

Annexes: Optimització de la gestió administrativa del servei tècnic 

Estudis d’Economia i Empresa 5  

Annex 2 - Especificacions bàsiques que s'han plantejat als diferents 
proveïdors 

 

Document que s'ha fet arribar als diferents possibles proveïdors per presentar les seves ofertes i tenir 

uns requeriments mínims per permetin la comparativa. 

 

Especificaciones básicas para la gestión de flota de técnicos 
 

A. Descripción de las áreas de gestión de las operaciones del SAT: 
1. Call center 
2. Dispatching 
3. Realización del servicio 
4. Facturación 
5. Control 

 
1. Call center 

El Call center es la recepción de todas las comunicaciones de incidencias en casa de cliente y es 

la parte responsable de crear las Os dentro del ERP. 

El ERP nos provee de información vinculante a la garantía, existencia de contrato y su tipo así 

cómo la fecha de creación de las órdenes para poder llevar a cabo controles posteriores, dentro 

del ERP de diversos tipos de KPI. 

Actualmente el ERP está preparado para poder exportar las Órdenes de Servicio a formato CSV. 

 

2. Dispatching 

La gestión de dispatching está sectorizada por zonas (estas cambiarán en breve) en las cuales se 

encuentra un coordinador a cargo de cada una de ellas. Los coordinadores solamente trabajan 

con el grupo de técnicos de su zona y en caso de necesidad otros coordinadores o técnicos 

pueden realizar su gestión. 

El dispatching se lleva a cabo de la siguiente forma: 

Reparaciones: 

- Se recibe copia de la OS creada por el Call Center vía e-mail a la dirección de correo del 
coordinador. 

- El coordinador informa al cliente de la recepción de la incidencia. 
- El coordinador contrasta los recursos necesarios de acuerdo a la avería presentada y 

contacta con el cliente para fijar fecha. En el caso de necesitar recambios se le indica la fecha 
prevista para su recepción. 

- Una vez determinada la fecha, este lo planifica en el calendario (soporte Outlook) incluyendo 
el fichero recibido ya que toda la información reflejada en la OS no se transcribe. 

- Se genera una tarea en Outlook para trazabilidad de los temas que se encuentran pendientes 
ya que el calendario de Outlook no nos lo permite. 

 

Instalaciones: 

- Se recibe petición de parte del cliente o del dpto. comercial de ejecutar la instalación de una 
OV. 

- El coordinador informa al cliente de la disponibilidad y fijan fecha de forma conjunta. 
- Una vez determinada la fecha, este lo planifica en el calendario (soporte Outlook) incluyendo 

el fichero recibido ya que toda la información reflejada en la OS no se transcribe. 
- Se genera una tarea en Outlook para trazabilidad de los temas que se encuentran pendientes 

ya que el calendario de Outlook no nos lo permite. 
 

Mantenimiento: 

- Por planificación se determina que contratos se deben de ejecutar en el mes en curso. 
- El coordinador informa al cliente de la disponibilidad y fijan fecha de forma conjunta. 
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- Una vez determinada la fecha, este lo planifica en el calendario (soporte Outlook) incluyendo 
el fichero recibido ya que toda la información reflejada en la OS no se transcribe. 

- Se genera una tarea en Outlook para trazabilidad de los temas que se encuentran pendientes 
ya que el calendario de Outlook no nos lo permite. 

 

Otros detalles: 

- A los calendarios de planificación tienen acceso todos los coordinadores y todos los técnicos 
en forma de consulta y solamente aquél coordinador titular tiene acceso de modificación. 

- Cada técnico tiene un color para mejor visualización de los recursos disponibles. 
- El técnico tiene copia de la planificación en su PC desde la última sincronización de Outlook. 
 

Problemáticas actuales: 

- Las políticas de MT obligan a un tamaño máximo de la cuenta de buzón de 200Mb y eso es 
menos de dos años por zona. Es importante guardar históricos por temas de consultas 
futuras ya que en las citas existen, de forma puntual, acuerdos específicos con los clientes. 
Zonas actuales: 

 Norte 
 Madrid Industria 
 Madrid Laboratorio 
 Levante 
 Sur 
 Catalunya Industria 
 Catalunya Laboratorio 
 Catalunya Retail 

 

3. Realización del servicio 
El técnico observa la planificación en el calendario, con todos los datos necesarios, y realiza los 

servicios determinados en la fecha definida. 

El técnico lleva a cabo la gestión y cumplimenta su albarán de forma manuscrita. En el indica los 

siguientes datos: 

- Nº de horas de trabajo dedicadas. “Hora de entrada” y “hora de salida” 
- Horas de viaje empleadas 
- Kilometrajes 
- Dietas 
- Recambios empleados 
- Fecha de asistencia 
- Persona de contacto con todos sus datos: e-mail, teléfono, Nombre, cargo, dpto.. 
- Equipo asistido 
- SNR 
- Nº de técnico 
- Firma del cliente 
- Trabajos realizados 
- Comentarios adicionales 

 

Periódicamente el técnico manda por valija los albaranes a la administración. 

Problemáticas actuales: 

- En caso de no poder asistir a un servicio por tener otra ocupación el coordinador lo 
desconoce ya que el técnico no dispone de estos datos si no se replica. 
En caso de “bajas”, el coordinador no puede replanificar nada hasta que el técnico no informa 

de ello. 

- A veces se lleva a cabo más de un equipo en el cliente y solamente queda transcripción de 
uno de ellos ya que nuestro ERP solamente permite un SNR por OS. 

- Gran retraso en la entrega de albaranes con lo que significa un coste extraordinario de 
financiación de clientes. 
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4. Facturación 

Una persona de administración recibe periódicamente albaranes para su imputación en el 

sistema. Con ello se puede enviar valoraciones a los clientes que las necesitan para obtener nº 

de pedido y poder facturar. 

Esta imputación nos permite tener control de horarios de técnicos, kilometrajes empleados, 

dietas, etc. 

Problemáticas actuales: 

- La imputación a mano, cómo se lleva a cabo gran cantidad de imputaciones por día, se 
cometen bastantes errores lo cual dificulta el control y posteriores evaluaciones. 

- La imputación de todo el coste indicado en el albarán se lleva a cabo sobre el primer equipo 
de la OS. Esto dificulta medida de averías repetitivas en un mismo instrumento. 

 

5. Control 

Todos los datos no se encuentran de forma fiable en el sistema hasta al cabo de un par de 

meses, con todos los errores acumulados y la falta de transparencia de las actividades llevadas a 

cabo por un técnico. 

Esto dificulta enormemente el poder aplicar medidas correctivas o ser conocedor de la situación 

actual real. 

No existe ningún control real del horario realizado por un técnico y de su dedicación. 

 

B. Objetivo de implementación de sistema de gestión de 
operaciones: 
 

Planificación 

• Reducción de trabajos de transcripción redundantes. 
• Mejora del sistema de planificación. 
• Tener mejor feedback por parte de los técnicos. 
• Tener control de ubicaciones de los técnicos. 
• Tener mejor trazabilidad de las gestiones llevadas a cabo con una OS. 

 

Realización del servicio 

• Reducción del retraso entre la realización del servicio y la facturación. Eliminación del DSO 
encubierto y mejora del control de estocs. 

• Mejorar la posibilidad de tener evidencias controladas. 
 

Administración 

• Eliminación de transcripción de errores por problemas de transcripción.  
• Liberación de recursos administrativos. 
• Reducción de tiempos de archivo. 

 

Control 

• Controlar las horas de trabajo, de desplazamiento, etc. de los técnicos en campo. 
• Tener control de las dedicaciones. 
• Mejorar la calidad de información en ERP. 
• Eliminación del soporte papel. 

 

Especificaciones del nuevo sistema de gestión 

 Dispatching 
- Debe capturar los avisos en formato CSV 
- Aplicación de planificación clara dónde sea cómodo para el planificador el poder visualizar 

disponibilidades de técnicos por fechas. 
- Despacho de órdenes a instrumento de técnico. 
- Capacidad de manejar ficheros 
- Posibilidad de localización de técnicos en cartografia 
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 Realización del servicio 
- Ser capaz de controlar los horarios de los técnicos: 

• Inicio /fin de jornada de trabajo 
• Pausas 
• Periodos de desplazamientos 
• Periodos en casa de cliente 
• Usos de oficina 

- Posibilidad de imputar horas de trabajo realizadas 
- Posibilidad de imputar desplazamientos realizados 
- Posibilidad de imputar referencias de recambios 
- Capacidad de poder incluir ficheros por parte del técnico 
- Capacidad de firma por parte del cliente 
- Poder crear OS por parte de técnico 
- Cierre de órdenes 
- Se valorará capacidad de navegación 
- Se valorará capacidad de la plataforma de soporte para poder acoger futuras aplicaciones. 

 

 Administración 
- Preparación para la recepción de la documentación del técnico en formato CSV para 

imputación en ERP (El motor a ERP está creado) 
- DB para guardar evidencias o copias de lo generado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call center 

Service Orders 

Service Admin   

PV visits 

Sales Admin   

Inst.  visits 

Customers 

Techs 

Sales reps 

Calendar 

Plan 

Interface 

ERP <> Plan system 

Dispatcher 

Planning techs 

Tech 1 Tech 2 Tech n ••• 

Electronic 

Worksheet 

 

 

Service Admin 

Stocks control 

Gral. Info control  

Invoice 

Evidences 

Customer signatures 

Additional documents from techs   

Pictures 

Excel certificates 

Installation acceptances 

Worksheet printing 

… 

Service Admin 

Control Prev. Invoice   

-----------

-----------

-----------

-----------

------

 
--- 

Printed 

copy for 

customer 
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Annex 3 - Contracte signat amb Antay sobre sistema tècnics 
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Annex 4 - CFBase v3 0 Manual de integración  v2 METTLER TOLEDO 
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Annex 5 - CHECKLIST_para_instalación_productos_CFBase30_v1 
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Annex 6 - Especificaciones aprobadas - Sistema parte 
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Annex 7 - P@rte_MTE_v1 
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