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0.  OBJECTIU DEL TFC: 

 

L’objectiu d’aquest TFC és analitzar la implantació d’un sistema de gestió integral  i més 

concretament SAP R/3 dins un Grup empresarial constituït per empreses amb diverses 

activitats, entre les que destaquen les següents: fabricació de material de construcció, 

edificació d’obra pública i edificació d’habitatges i prestació de serveis de manteniment del 

mobiliari urbà, gestió d’aigües i   sanejament. 

 

En aquest TFC es presentarà un anàlisi de les necessitats del Grup, s’estudiaran els diferents 

ERPs existents en el mercat que poden atendre aquestes necessitats i finalment es 

seleccionarà un. En aquest cas, la selecció serà SAP R/3. 

 

Es definirà l’estratègia a seguir, la composició dels equips de treball i el calendari del projecte, 

així com els criteris a seguir en el disseny, la parametrització, el testing, la formació i la posada 

en funcionament. 

 

No es parlarà de costos monetaris, ja que pel Grup no es tracta d’un factor decisiu. El Grup 

considera la implantació de SAP com una decisió estratègica que ha de suposar una millora 

substancial de la gestió del Grup. 

 

Degut al gran abast de l’empresa objecte d’estudi, aquest TFC es centrarà en la implantació 

dels mòduls de Gestió Financera de SAP R/3. La implantació de la resta de mòduls podrien ser 

objecte d’un altre TFC. 

 

 

 

 



TFC  Maria Cristina Martínez Bonjorn 5/63 

  

1.  DEFINICIÓ DE L’EMPRESA OBJECTE DE LA IMPLANTACIÓ: 

 

L’empresa Grup XXX.SA és un grup empresarial que cotitza a borsa i format, a dia d’avui, per 

més de 500 empreses que operen en diferents àrees d’activitat.  

 

L’empresa matriu del Grup és  XXX.SA i participa en la resta d’empreses del grup, ja sigui 

directament o bé indirectament a través de la participació que té alguna de les  empreses 

directament participades per ella. Aquesta participació, en la major part dels casos, és 

majoritària, però també hi ha participacions inferiors al 30%. 

 

La matriu d’aquest grup empresarial ja porta més de cent anys operant i es considera 

financerament estable i conservadora. 

 

El seu domicili social està a Barcelona ciutat, encara que disposa d’oficines repartides per tot el 

territori espanyol i l’estranger. 

 

A continuació es presenta un breu organigrama del grup on es pot veure la seva organització 

complexa en àrees d’activitat, així com en departaments funcionals dels serveis centrals del 

grup i com aquests també apareixen a nivell d’activitat, com és el cas del Departament 

d’Administració i Finances. 
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Imatge 1. Organigrama resumit del Grup XXX S.A. 
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1.1 ACTIVITATS DEL GRUP XXX.SA: 

 

1.1.1 Objectiu social de l’empresa XXX.SA.: 

 

D’acord els Estatuts de la Societat XXX.SA, el seu objectiu social pot englobar les següents 

activitats: 

 

a) Construcció, execució i manteniment d’obres de caràcter públic i privat, i explotació 

d’infrastructures. 

b) Prestació de serveis de sanejament, neteja, manteniment i reparació d’edificis i obres, 

infrastructures i instal·lacions. Prestació de serveis amb titularitat de les 

Administracions Públiques. 

c) Estudi, promoció, assessorament, administració, gestió, adquisició, venda i explotació 

de solars, terrenys, conjunts residencials, urbanitzacions, promocions immobiliàries, 

etc. 

d) Disseny, recerca, desenvolupament, construcció, explotació, manteniment i 

comercialització de plantes, instal·lacions de tractament i depuració d’aigües i residus, 

recuperació i eliminació de residus, etc. 

e) Prestació de serveis tècnics d’enginyeria, projectes, estudis i informes, estudis de pre-

inversió, controls de qualitat, auditories internes i explotació electrònica de dades. 

f) Serveis d’instal·lació, muntatge electrònic, elèctric i de telecomunicacions. 

g) Participació en altres societats i empreses mitjançant la tinència d’accions, 

participacions i altres títols. 

 

Els Estatuts també indiquen que la societat XXX.S.A pot fer aquestes activitats ella mateixa 

o a través de les societats en les que participi. Actualment, hi ha activitats que són 

desenvolupades íntegrament per les societats participades, com és el cas de l’activitat 

immobiliària. 
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1.1.2. Àrees d’activitat del GRUP XXX.SA.: 

 

Les activitats del grup es poden classificar en les següents grans àrees:  

• Serveis 

• Construcció 

• Fabricació i comercialització de Ciment 

• Activitats diverses.  

 

1.1.2.1.- Serveis: 

 

Dins aquest grup operen unes 250 empreses  que realitzen les següents activitats: 

 

a) Recollida de residus sòlids, neteja de la via pública i tractament i eliminació de 

residus sòlids urbans:  

Aquesta activitat es desenvolupa a través de contractes amb l’Administració Pública i el 

seu àmbit d’actuació és tot el territori espanyol i estranger. 

Actualment afecta a uns 44 milions d’habitants en uns 3000 municipis. 

 

b) Conservació de zones verdes (places i jardins): 

Aquesta activitat, es desenvolupa tant a través de contractes amb l’Administració 

Pública, com amb contractes amb entitats privades. 

 

c) Gestió integral de l’aigua i manteniment de les rets de clavegueram: 

Aquesta activitat es basa en un contracte de prestació d’un servei públic a un municipi. 

Totes les empreses del grup que hi operen, estan agrupades sota una mateixa marca.  

Es proporciona aigua potable a uns 7.200.000 habitants, i es disposa d’unes 110 

estacions d’aigües residuals. 

 

d) Tractament i eliminació de residus industrials: 

Aquesta activitat engloba el disseny, construcció i explotació d’instal·lacions pel 

tractament i eliminació de residus industrials. És una activitat que el grup està 

potenciant, amb el seu esperit de ser un grup que té cura del medi ambient. 

 

e) Fabricació i gestió del mobiliari urbà: 

Es fabrica, s’instal·la i es manté marquesines de parades d’autobús, rellotges, pantalles 

i columnes informatives, contenidors de recollida selectiva, senyalització de vianants i 

de trànsit, etc. 

 

f) Serveis de prestació de la ITV:  
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El grup està present en unes 50 ciutats i es tracta d’una contracta amb l’Administració 

Pública en unes 50 ciutats. 

 

g) Aparcaments: 

El grup porta la gestió de zones de pàrking regulat en superfície i de pàrking soterrat i 

presta el servei de retirada i dipòsit de vehicles.  

Es disposa d’unes 100.000 places d’estacionament regulat en superfície, unes 8.200 

soterrades i es presa els servei de grua i dipòsit en unes 90 ciutats. 

 

h) Handling: 

Diferents empreses del grup, agrupades en una mateixa marca, s’encarreguen de 

l’activitat d’assistència als aeroports a passatgers, mercaderies, aeronaus i correu.  

A l’any, es dona servei a unes 100 companyies, uns 36 milions de passatgers, d’uns 

160.000 vols. 

 

i) Conservació d’infrastructures urbanes i de gestió del trànsit: 

En aquesta activitat s’integren les empreses que s’encarreguen de portar el 

manteniment de l’enllumenat de la via pública, els semàfors, etc. 

 

j) Transport de viatgers: 

En aquest apartat s’integren les empreses del grup que han obtingut el contracte de 

prestació del  servei de transport urbà en algunes ciutats i empreses que s’encarreguen 

del transport interurbà per carreteres. Aquesta és una activitat en la qual es porta pocs 

anys. 

 

k) Logística: 

Es presten serveis logístics (magatzems i distribució) a empreses del sector 

automobilístic, informàtic i de gran consum. Per  això, es disposa de 26 centres 

operatius amb més de 350.000 metres quadrats de superfície de magatzem. 

 

1.1.2.2.- Construcció: 

 

Dins aquesta àrea  s’engloben els següents tipus de construccions: 

 

a)  Construccions d’infrastructures: autovies, carreteres, obres hidràuliques, 

marítimes, ferroviàries, aeroports, gasoductes, etc. 

b) Edificació residencial i no residencial 

c) Rehabilitació i manteniment, reparacions i reformes. 

 

Dins aquesta activitat operen més de 100 empreses del grup. 
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1.1.2.3.- Fabricació i comercialització de ciment: 

 

En aquest apartat s’inclouen: 

 

a) fabricació i comercialització de ciment 

b) fabricació i comercialització de formigó 

c) fabricació i comercialització de morter   

d) fabricació i comercialització d’àrids  

 

En aquesta activitat el grup està format per una cinquantena d’empreses, les quals 

representen 9 fàbriques de ciment, 110 plantes de formigó, 6 instal·lacions de morter, 35 

canteres d’àrids, 2 fàbriques de prefabricats de ciment, i 4 empreses de transport dels 

productes. 

 

1.1.2.4.- Activitats diverses: 

 

Dins aquest grup d’activitats, en el qual operen més de 80 empreses,  s’inclouen: 

 

a) Activitat immobiliària: lloguer d’oficines, promocions immobiliàries. 

b) Serveis informàtics avançats de simulació i comandament - control. 

c) Comercialització de vehicles i assistència tècnica: per sanejament urbà, neteja de 

la costa, indústria, ports, etc. 
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1.2.  EL GRUP EN XIFRES: 

1.2.1. Xifra de negocis: 

 

Xifra de negocis per àrees d’activitat del Grup XXX.SA, en milions d’euros es presenta en la 

següent taula i gràfic: 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Serveis 1.412 1.731 1.921 2.003 2.188 

Construcció 1.867 2.005 2.396 2.613 2.950 

Ciment 423 660 791 831 866 

Altres sectors 72 78 122 126 143 

Taula 1. Xifra de negocis 1999-2003 del Grup XXX SA per àrea d’activitat 

 

 

DISTRIBUCIÓ XIFRA DE NEGOCI PER ÀREA 
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Gràfic 1. Distribució de la xifra de negocis del Grup XXX SA l’any 2003 per Àrea d’activitat. 
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1.2.2.  Benefici net, Recursos Generats, Inversions i Plantilla: 

 

A continuació es presenten aquests indicadors bàsics de la companyia entre els anys 2001 i 

2003. Els indicadors econòmics es presenten en milions d’euros i la plantilla en nombre mig de 

persones. Amb les següents gràfiques i taula es pot veure com aquests indicadors han 

evolucionat de manera positiva durant aquests tres anys i això fa que l’empresa es trobi en un 

dels seus millors moments. 

 

 2001 2002 2003 

Benefici net 241 273 309 

Recursos generats 506 578 708 

Inversions 556 733 624 

Recursos humans 51.996 54.881 61.790 

Taula 2. Indicadors bàsics del Grup XXX SA període 2001-2003 
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Gràfic 2. Evolució del Benefici Net del Grup XXX SA pel període 2001-2003 
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Gràfic 3. Evolució dels Recursos Humans del Grup XXX SA pel període 2001-2003 
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1.3.  TIPUS DE PRODUCTES I SERVEIS: 

 

Degut a la varietat d’activitats en les quals participa el Grup XXXS.A. els seus productes i 

serveis també són diversos. A continuació s’esmenten alguns d’ells: 

a) Prestacions de serveis públics:  

• Neteja de la via pública 

• Tractament i eliminació de residus 

• Conservació de zones verdes 

• Gestió integral de l’aigua 

• Serveis D’ITV, etc. 

b) Prestacions de serveis no públics:   

• Handling 

• Gestió d’aparcaments 

• Logística, etc. 

c) Obres: 

• Obra pública 

• Edificació residencial 

• Edificació no residencial 

• Reparació i manteniment d’obres 

d) Materials per a la construcció: 

• Ciment 

• Formigó 

• Morter 

• Àrids 

• Prefabricats de ciment 

• Blocs de formigó, etc. 

e) Sistemes informàtics de simulació 

f) Vehicles de sanejament 

 

1.4.  DISPOSICIÓ DELS CENTRES DE FABRICACIÓ/PRESTACIÓ DE SERVEIS: 

 

Cada empresa del Grup XXX S.A. està especialitzada en un d’aquests productes o serveis, 

però n’hi ha més d’una que presta el mateix servei o està especialitzada en el mateix producte, 

encara que no ho fa en la mateixa àrea geogràfica, per no fer-se competència. 

 

Així, hi ha varies empreses que es dediquen a la fabricació i comercialització de ciment, 

formigó o prefabricats, així com hi ha varies empreses que es dediquen a la prestació de 

serveis públics de neteja o a la construcció d’edificació pública. 
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En realitat, només es pot parlar de centres de fabricació en el cas de les empreses dedicades a 

la fabricació i comercialització de ciment. Hi ha plantes que estan situades a Espanya i n’hi ha 

d’altres que estan situades als Estats Units, i una mateixa empresa pot tenir vàries plantes. 

 

En quant als centres de prestació dels serveis, són molts els municipis d’Espanya on una 

empresa del Grup XXX S.A. realitza la seva activitat. Es tracta d’empreses creades per la 

Matriu del Grup per portar a terme la contracta de prestació del servei públic d’aquell municipi i 

que tenen la seu en aquell municipi. 

 

Per desenvolupar l’activitat constructora, l’empresa del grup implicada desplaça el seu personal 

de construcció allà on s’hagi de realitzar l’obra, així com aquell personal d’administració que 

cregui necessari per portar un control de l’obra en situ. Així, cada obra es pot assimilar a un 

centre de treball. 

 

1.5.  DISPOSICIÓ DELS MAGATZEMS: 

 

Cada empresa del Grup dedicada a la prestació de serveis disposa del seu magatzem de 

materials, així com dels vehicles, i maquinària necessaris. 

 

Les plantes de ciment, formigó, material de construcció, i assimilats, disposen també d’amplis 

magatzems per emmagatzemar temporalment el producte resultant, fins que no és enviat al 

client. Aquest magatzems se situen al costat de la fàbrica. 

 

Les obres van rebent el material a mesura que el requereixen i també disposen de magatzems 

prefabricats per evitar que el material es deteriori per les condicions meteorològiques. 

 

Només en el cas de les empreses de logística els magatzems s’utilitzen per guardar 

temporalment el material a lliurar a l’empresa client que ha subcontractat l’activitat de logística, 

és a dir, es guarden productes no propis. Com ja s’ha comentat, es disposa per aquest fi de 26 

centres operatius amb més de 350.000 metres quadrats de superfície de magatzem. 
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2.  ANÀLISI FUNCIONAL DE L’EMPRESA: 

2.1.  ÀREA D’ADMINISTRACIÓ:  

 

Cada empresa del Grup XXX SA., seu o delegació disposa del seu departament 

d’administració. Aquest s’encarrega de portar a terme totes les tasques de comptabilitat, 

finances, tresoreria, temes fiscals, pressupostos d’empresa, costos i control de gestió. 

2.1.1. Necessitats del àrea d’administració: 

 

El software empresarial que s’esculli ha de permetre portar la gestió financera de les empreses, 

seus i delegacions, des de diferents delegacions i contemplar els següents apartats: 

 

a) Comptabilitat financera, analítica, pressupostària, gestió d’immobilitzat i fiscalitat, 

tenint en compte els següents aspectes: 

 

• Facturació rebuda i comptes a pagar:  

o Gestió de proveïdors 

o Entrades de factura i anul·lacions de les mateixes 

o Emissions de pagarés i controls dels mateixos, etc.  

o Enllaç amb la gestió de tresoreria 

• Facturació realitzada:  

o Gestió de clients 

o Emissions de factures 

o Gestió de comptes a cobrar 

o Cobraments, etc.  

o Enllaç amb la gestió de tresoreria 

• Gestió del pla de comptes:  

o Pla de comptes diferent per cada empresa i diferents plans de compte per una 

mateixa empresa (un segons el Pla General de Comptabilitat i un altre segons 

la Normativa Comptable Internacional). 

• Possibilitat de predefinir assentaments, assentaments automàtics a partir de la 

introducció de la factura. 

• Obtenció de les dades per a les declaracions d’impostos:  

o IVA 

o IRPF 

o IS 

o Declaració d’operacions amb tercers, etc. 

• Gestió dels Llibres obligatoris de la normativa mercantil:  

o Llibre Majors dels comptes  
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o Llibre Diari 

o Llibres d’I.V.A. 

o Llibres d’ingressos i despeses. 

• Obtenció dels Estats Financers i documents de la Memòria per empresa, per centre de 

cost i per delegació:  

o Balanços de saldos 

o Balanços de tancament 

o Regularització i realització del tancament 

o Compte de Pèrdues i Guanys 

o Quadre de Finançament 

o Estat de Fluxos de Tresoreria (enllaç amb gestió tresoreria) 

o Obtenció d’informació per a les notes de la Memòria, etc. 

• Gestió d’actius fixes:  

o Adquisicions d’immobilitzat 

o Amortització 

o Actualització del valor 

o Provisions, etc. 

• Centres de cost:  

o Pla analític per centre de cost, per departament, projecte, etc. 

o Assignació de cada moviment a un centre de cost. 

• Possibilitat de portar al menys dues comptabilitat per una mateixa empresa: segons 

PGC i segons les NICS. 

 

b) Tresoreria: 

 

• Estimacions de tresoreria:  

o Pressupost de tresoreria 

o Moviments estimats a partir de les formes de cobrament establerts en les 

factures, pagarés emesos, etc. 

• Gestió de cobraments:  

o Sistemes de cobrament 

o Bestretes 

o morosos 

o Cartes de reclamacions, etc. 

• Gestió de pagaments:  

o Sistemes de pagament 

o Bestretes 

o Compensacions, etc. 

• Remeses de pagarés 

• Remeses de rebuts 
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• Gestió de comptes financers:  

o Moviments entre els diferents comptes bancaris 

o Gestió dels crèdits, préstecs, línies de descompte, pòlisses de crèdit 

o Gestió del risc bancari, etc. 

• Conciliació bancària i manual o automàtica 

• Extractes:   

o Per compte financer 

o Per remesa de pagarés 

o Per codis, etc. 

• Obtenció d’informes: 

o Estat de Fluxos de Tresoreria 

o Estat de Fluxos d’Endeutament 

o Comparatius Estats Fluxos Reals i previstos 

 

Addicionalment, també s’ha de permetre el següent: 

 

• Confecció a mida per part de l’usuari de: 

o Llistats 

o Estats financers amb més nivell de detall o bé més agregats 

o Indicadors 

o Comparatius combinat dades reals i dades pressupostades, etc.  

o Parametrització de diferents documents (albarans, factures, efectes, etc). 

• Consulta de dades per múltiples variables:  

o Número factura 

o Número albarà 

o Codi client 

o Nom de client 

o Compte comptable 

o Número assentament 

o Centre de cost 

o Codi immobilitzat 

o Número de pagaré, etc. 

• Navegació fàcil per les dades a través de l’anomenat Drill-Down. 

• Sortida de la informació a Excel, Word, Web, .pdf... 

 

2.1.2. Situació actual: aplicacions econòmiques i financeres existents:  

 

El software que actualment s’està utilitzat és divers i depèn del grau de control que tingui la 

matriu del Grup XXX S.A. Així: 
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• Les empreses amb una participació superior al 70% utilitzen una aplicació de 

comptabilitat, finances i costos desenvolupada pels serveis informàtics de l’empresa 

matriu.  Aquesta aplicació treballa en un entorn de sistema operatiu UNIX i fa més de 

deu anys que funciona sense massa problemes. 

 

• Les empreses amb una participació inferior al   70% tenen llibertat en quant a la 

utilització del seu software de comptabilitat i finances i tenen diverses solucions, 

algunes d’elles desenvolupades a mida. Dins aquest apartat es troben les empreses de 

l’àrea de fabricació de ciment, que tenen implantades solucions ERP com el JD 

Edwards, econ4, i solucions a mida desenvolupades per IBM i d’altres empreses 

informàtiques del sector. 

 

Independentment d’aquestes aplicacions que proporcionen la solució a la necessitat 

administrativa de l’empresa individual, existeix una aplicació que permet elaborar la informació 

comptable consolidada del Grup. Aquesta aplicació anomenada Carat, és una aplicació del 

tipus client-servidor que funciona en el sistema operatiu Windows, i que a partir dels Balanços i 

Comptes de Pèrdues i Guanys mensuals de totes les Societats del Grup permet elaborar el 

Balanç i el Compte de Pèrdues i Guanys consolidat del Grup XXX SA. 

 

L’aplicació Carat fa dos anys que funciona de manera satisfactòria en el Grup, i per tant, no es 

planteja cap necessitat de canviar-la de manera immediata, encara que sí que s’està pensant 

en substituir-la per la nova versió del programa anomenada Magnitude en un termini de 2 

anys.  

 

2.2.  ÀREA COMERCIAL: 

 

El departament comercial és l’encarregat de portar tota la relació amb els clients i amb els 

proveïdors, és a dir, l’encarregat de gestionar les vendes i les compres. 

2.2.1. Necessitats del departament comercial: magatzem, vendes, compres: 

 

L’aplicació que s’adquireixi ha de permetre gestionar els següents aspectes: 

 

a) Gestió de vendes:  

o Gestió de clients: dades bàsiques, característiques per fer anàlisis com zona, 

sector, fiabilitat, risc, etc., condicions de venda, etc. 

o Pressupostos a clients 
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o Gestió de comandes rebudes: client, quantitat, producte, preu, descomptes, forma 

de pagament, termini lliurament, forma lliurament, venedor o agent que l’ha atès, 

etc. 

o Emissió d’albarans 

o Informes i estadístiques per producte, per client, etc.  

o I enllaç amb la gestió financera. 

b) Gestió del servei post venda i reclamacions. 

c) Gestió de compres:  

o Gestió de proveïdors: dades bàsiques, productes, formes i condicions de 

lliurament, condicions de compra, preus, etc. 

o Gestió de les compres: quantitat rebuda i pendent de rebre de cada comanda a 

proveïdors, controls de qualitat efectuats, devolucions efectuades, preus, albarans i 

factures rebudes, albarans i factures pendents de rebre, etc. 

o Gestió d’albarans rebuts 

o Informes i estadístiques per producte, per proveïdor, etc. 

o Enllaç amb la gestió financera. 

d) Gestió de magatzems i estocs:  

o Gestió d’articles: codi, preu, característiques, quantitat, condicions especials de 

venda, etc. 

o Actualització d’inventaris a partir dels albarans rebuts o de les entrades en el 

magatzems, recomptes, sortides de magatzem cap a producció o cap a venda 

directa, etc.  

o Informes i estadístiques  

 

2.2.2. Situació actual: aplicacions àrea comercial: 

 

Dins aquest apartat també existeix una diversitat d’aplicacions. Destaquen aplicacions del 

següent tipus: 

 

• Gestió d’abonats 

• Gestió de taxes municipals 

• Gestió immobiliària 

• Gestió ITV 

• Gestió de comandes 

• Gestió de queixes i reclamacions 

• Mòduls de distribució i vendes d’ERPs implantats 
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2.3.  ÀREA DE PRODUCCIÓ: 

 

El departament de producció és l’encarregat de fabricar els productes que són objecte de 

comercialització (ciment i derivats, maquinària de construcció, etc.) i també és l’encarregat de la 

prestació dels serveis (serveis de neteja, serveis de manteniment, serveis de subministrament 

d’aigua, serveis de gestió d’aparcaments, servei de Handling, servei de logística, etc.). 

 

També s’inclou dins el departament de Producció l’activitat de Manteniment dels equips i el 

Control de Qualitat. 

 

2.3.1. Necessitats del departament de producció: 

 

La solució escollida ha de permetre portar el següent: 

• Gestió de productes:  

o Gestió de productes: codi, característiques, etc. 

o Escandall del producte 

• Gestió del pla de producció: 

o Ordres de producció i situació en cada moment 

o Càlcul de necessitats 

o Imputació de costos 

o Desviacions 

• Manteniment:  

o Pla de manteniments preventiu 

o Ordres de manteniment 

o Fitxes de màquina, etc. 

• Control de qualitat 

• Informes i estadístiques: 

o Per producte 

o Per ordres de producció (estat de situació de cada ordre de producció) 

o Per màquina (revisions efectuades, % ocupació, etc.), etc. 

• Assignació de personal: comunicats de treball 

 

2.3.2. Situació actual: aplicacions de l’àrea de producció: 

 

L’activitat productiva i de prestació de serveis del grup és diversa, tal i com s’ha explicat en els 

apartats anterior, per tant, també existeix una diversitat d’aplicacions.  A continuació es 

presenten agrupades per activitat: 
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a) Prestació de serveis: 

 

Les activitats de prestació de serveis públics, que es porten a terme amb empreses 

majoritàriament participades per la matriu del grup, tenen aplicacions desenvolupades pels 

serveis informàtics de la matriu. La majoria funcionen en entorn Unix, encara que n’hi ha 

algunes que ja funcionen en entorn Windows. Destaquen el següent tipus aplicacions: 

 

• Gestió d’aparcaments 

• Gestió de la neteja: disseny i control de la neteja 

• Gestió dels residus: disseny de la recollida, explotació i control de residus. 

• Gestió del dipòsit de vehicles 

• Gestió del manteniment de jardins 

• Control d’avaries 

• Gestió de vehicles 

• Control dels magatzems 

• Gestió de tallers 

 

b) Construcció: 

 

Dins de cada obra existeix un cap d’obra que s’encarrega de controlar que aquesta es fa 

d’acord amb les especificacions definides. Aquest disposa d’una aplicació desenvolupada pels 

serveis informàtics de la matriu que li permet portar a terme aquest control i que s’anomena 

Gestió de l’obra. Aquesta aplicació funciona en l’entorn Unix. 

 

c) Ciment: 

 

Totes aquestes empreses són participades en menys d’un 70% per la matriu del grup XXX S.A. 

i dins d’aquesta àrea disposen de diverses aplicacions que permeten controlar la producció de 

les fàbriques de ciment, formigó, prefabricats, etc. Destaquen els mòduls de producció dels 

ERP existents. 

 

2.4.  ÀREA DE RECURSOS HUMANS: 

 

El departament de personal de cada empresa és el que s’encarrega de portar a terme tota la 

gestió dels recursos humans, des de desenvolupar els processos de selecció, la contractació, 

formació, seguiment del personal, fins a la confecció de les nòmines. 

2.4.1. Necessitats del departament de RRHH: 

 

L’aplicació escollida ha de permetre controlar els següents aspectes: 
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• Gestió dels recursos humans:  

o Gestió de personal: altes, baixes, absentisme, etc. 

o Processos de selecció i contractació 

o Plans de formació 

o Calendaris 

o Seguretat, higiene i ergonomia 

• Nòmines: 

o Confecció de nòmines 

 

2.4.2. Situació actual de l’àrea de recursos humans: 

 

En aquest cas passa el mateix que per les altres àrees funcionals: 

 

• Per la confecció de les nòmines, controlar les altes i baixes de personal, l’absentisme, 

la seguretat i l’higiene, etc., existeixen diverses aplicacions desenvolupades pels 

serveis informàtics de l’empresa matriu i que també funcionen sota l’entorn Unix. 

Aquestes aplicacions són utilitzades per les empreses participades en més d’un 70%. 

 

• Les empreses participades en menys d’un 70% utilitzen aplicacions fetes a mida 

diferents de les de l’empresa matriu o bé solucions existents en el mercat que 

permeten cobrir les seves necessitats en quant a recursos humans, destacant els 

mòduls corresponents de les aplicacions ERP. 

 

2.5.  NECESSITATS DE REPORTING FINANCER DE GRUP 

 

La matriu del grup té unes obligacions comptables i fiscals com a grup empresarial, és per això 

que mensualment totes les empreses del grup han de fer un tancament de la comptabilitat i 

reportar aquesta informació a les seves matrius d’àrea d’activitats i aquestes, un cop hagin 

obtingut la informació agrupada d’àrea, l’han de reportar als serveis centrals d’administració de 

XXX SA perquè obtingui la informació del grup consolidat. Aquesta informació es fa arribar en 

forma de paquets de reporting de l’aplicació Carat. 

 

De la mateixa manera, a través de paquets de reporting de l’aplicació Carat, es procedeix amb 

la informació pressupostària que es requereix per poder portar el control de gestió del grup i 

elaborar el Quadre de Comandament del grup, que sintetitza aquest control de gestió. 

 

L’aplicació Carat admet la importació automàtica de dades, però s’han hagut d’elaborar una 

sèrie d’interfícies entre les aplicacions de comptabilitat i gestió existents i l’aplicació Carat.  
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El que es planteja la Direcció del Grup XXX SA és substituir aquesta diversitat d’aplicacions de 

comptabilitat i gestió. Per  tant, l’aplicació o el conjunt d’aplicacions que substitueixin la 

diversitat d’aplicacions de gestió empresarial existents en el grup, s’hauran d’integrar fàcilment 

amb l’aplicació Carat. 

 

La matriu pretén que les empreses del grup participades en més del 70% s’acullin al canvi cap 

a la solució escollida per la matriu, sense cap tipus de problema i ho farà extensible a la resta 

d’empreses del grup en la mesura del possible.  
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3.  SELECCIÓ DE PROVEÏDORS DE SOTFWARE ERP: 

 

3.1. RECERCA DE POSSIBLES PROVEÏDORS: 

 

El departament de Desenvolupament de Tecnologies de la Informació de la matriu del Grup 

s’ha encarregat de la recerca dels possibles proveïdors de software empresarial de gestió 

integral.  

 

S’ha basat en l’anàlisi funcional del Grup, així com en la seva coneixença del sistema informàtic 

actual existent en el Grup XXX SA. 

 

També ha demanat assessorament a les firmes consultores i informàtiques externes amb les 

quals treballa, entre elles : DELOITTE, IBM, CORITEL, MICROSOFT i IBERACCES. L’objectiu 

és saber quines són les solucions de software de gestió integral existents en el mercat que més 

s’estan utilitzant, i quines serien aplicables al Grup XXX SA, tenint en compte la grandària del 

grup i la diversitat d’activitats que desenvolupa.  

 

Un altre dels objectius de posar-se en contacte amb aquestes firmes és conèixer la seva 

experiència en implantació, ja que un cop seleccionada l’aplicació a implantar,  el projecte 

d’implantació es portarà a terme a través de la constitució d’un equip d’implantació format per 

consultors externs i consultors interns. 

 

També s’ha parlat amb l’empresa proveïdora del programa Carat per conèixer el grau de 

compatibilitat entre el programa Carat i la nova versió d’aquest i els possibles programes ERP 

existents.  

 

Degut a la grandària del grup, s’estudien només aquelles solucions ERP encaminades a 

empreses mitjanes i de gran dimensió, descartant els ERP aplicables a les empreses de petita 

dimensió.   

 

 

 

 

 

 

 

 



TFC  Maria Cristina Martínez Bonjorn 25/63 

  

3.2.  LLISTAT DE PROVEÏDORS DE SOFTWARE ERP: 

 

Després de les converses i reunions mantingudes, es procedeix a elaborar el següent llistat: 

 

 

LLISTAT DE SOLUCIONS  APLICABLES AL PROJECTE: 

 

1. SAP R/3, IS for Engineering, Construction & Operations 

2. BAAN 

3. People Soft 

4. MS Navison 

5. MS Axapta 

 

LLISTAT D’APLICACIONS AMB UN DATALINK COMPATIBLE AMB CARAT/ MAGNITUDE 

 

1. SAP R/3 

2. BAAN 

3. People Soft 
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4. ESTUDI OPCIONS ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP): 

4.1. CONSIDERACIONS PRÈVIES: 

 

La Comissió Executiva, va decidir en la darrera reunió mantinguda, els següents punts que 

s’han de tenir en compte per a la valoració de les ofertes dels proveïdors de software ERP: 

 

1. La implantació del programa ERP escollit ha de ser progressiva i s’ha de començar per 

l’àrea financera. Això suposa que és necessari un ERP modular i que permeti la 

implantació per parts dels diferents mòduls. 

 

2. L’ERP s’ha d’integrar amb els altres sistemes existents a l’organització, com MS Office, 

Carat i PowerPlay. 

 

3. Ha de ser una aplicació client-servidor, que faci una verificació dels usuaris, i que 

permeti treballar des de qualsevol lloc, via Internet o via Intranet. 

 

4. Ha de mantenir la integritat de les dades en quant a tallades de llum i s’ha de poder 

duplicar el servidor de la BD per poder continuar treballant. 

 

5. La base de dades ha de ser única per a tot el grup empresarial. Han de poder accedir a 

la base de dades multitud d’usuaris de diferents llenguatges i poder portar la gestió de 

moltes empreses i en diferents divises. És a dir, ha de permetre diferents seus, 

diferents delegacions, i dins aquestes diferents empreses. La interconnexió amb la BD 

ha de poder ser via internet i via intranet. 

 

6. Per a realitzar la implantació s’utilitzarà un grup mixt amb consultors externs 

especialitzats i gent de l’empresa dels departaments afectats. 

 

7. S’haurà de conscienciar a tota l’organització ja que l’ERP escollit suposarà un canvi en 

la manera de treballar. 

 

 

Els ERPs objectes d’estudi són els següents: SAP R/3, SSA BAAN ERP, Enterprise One de 

PeopleSoft, Microsoft Axapta i Microsoft Navision. 
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4.2. DESCRIPCIÓ ERPS ESTUDIATS: 

4.2.1.SAP R/3: SYSTEMS, APPLICATIONS, PRODUCTS IN DATA PROCESSING 

 

Es tracta de l’ERP líder del mercat i el que més es troba present en les grans corporacions. És 

un ERP que funciona en arquitectura client/servidor, és modular, és a dir, estructurat en 

mòduls, i és adaptable a les necessitats de l’empresa, a través del seu llenguatge de 

programació ABAP/4, o bé amb la utilització d’altres llenguatges com Java o C. 

 

Es tracta també d’un sistema en temps real, és a dir, l’actualització de la informació es fa en 

temps real, i en ser un sistema integrat, la informació només s’ha d’entrar un sol cop i és 

accessible per tots els mòduls. 

 

És un sistema obert, és a dir, tot i ser un software integrat, l’empresa pot decidir implantar 

només aquells mòduls que li interessi, i aquesta implantació pot ser progressiva, de manera 

que no dificulti excessivament l’activitat normal de l’empresa.  

 

És un ERP que es pot connectar a internet i està preparat pel correu electrònic així com per a 

usuaris amb minusvalidesa motora i visual, a través del suplement d’accessibilitat. 

 

Existeixen versions en diverses llengües, així com versions adaptables a la normativa fiscal i 

comptable del país. 

 

Ofereix la possibilitat de connectar-se amb els proveïdors, amb els clients, o amb els bancs. 

 

Les àrees funcionals que abasta: 

 

� Gestió Econòmico-Financera:  dins aquesta àrea s’engloben les funcions comptables i 

financeres, així com l’ajut a la presa de decisions. 

• Mòdul FI: Gestió financera (comptabilitat financera) 

• Mòdul CO: Controlling (comptabilitat analítica) 

• Mòdul EC: Controlling corporatiu. Incorpora eines per a la presa de decisions 

ràpides, permet fer anàlisis, etc.  

• Mòdul IM: Gestió d’inversions. 

• Mòdul TR: Tresoreria (previsions i gestió de caixa) 

� Logística i producció i gestió de la qualitat: 

• Mòdul LO: Logística general 

• Mòdul MM: Gestió de materials 

• Mòdul PP: Planificació de la producció 

• Mòdul QA: Assegurament  de la qualitat 
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• Mòdul PM: Manteniment 

• Mòdul PS: Gestió de projectes 

� Gestió comercial i de distribució: 

• Mòdul SD: Vendes i distribució 

� Gestió de recursos humans: Mòdul HR 

• Mòdul PA. Administració de personal 

• Mòdul PD. Desenvolupament i planificació de personal 

 

SAP també disposa de mòduls especials que s’adapten a les característiques d’un determinat 

sector  i que s’anomenen IS o Industry Solutions. Aquests mòduls especials s’integren dins la 

resta de mòduls de l’estàndard de SAP. Per al sector de la construcció existeix el IS-

Engineering&Construction. 

 

Sectors empresarials que disposen d’implantacions de SAP: 

• Matèries primeres, mineria i agricultura 

• Gas i petroli 

• Químiques 

• Farmacèutiques 

• Materials de construcció, argila i vidre 

• Construcció pesada 

• Serveis 

• Consultores i software 

• Sanatoris i hospitals 

• Mobles 

• Automoció 

• Tèxtil i vestit 

• Paper i fusta 

 

4.2.2. PEOPLESOFT ENTERPRISE ONE 

 

El producte de gestió empresarial de PeopleSoft és Enterprise One. És una aplicació modular 

basada en l’arquitectura client-servidor. 

PeopleSoft va comprar JD Edwards, que tenia el seu propi ERP, i al desembre del 2004 Oracle 

(el tercer fabricant de sotfware del món) ha anunciat que comprarà PeopleSoft, després 

d’haver-li llançat al juny del 2003 una OPA. 

 

Les àrees funcionals que abasta: 

 

� Gestió de cicle de vida d’actius: té els següents components: 



TFC  Maria Cristina Martínez Bonjorn 29/63 

  

• Gestió de béns arrels 

• Assignació de recursos 

• Gestió d’actius 

� Gestió de relacions amb els clients: 

• Gestió de relacions amb els socis 

• Self-service del client 

• Marketing 

• Suport 

• Vendes 

• Vendes mòbils 

� Gestió financera: 

• Gestió de despeses 

• Cash Accounting 

• Comptabilitat de costos 

• Comptabilitat general 

• Comptes a cobrar 

• Comptes a pagar 

• Actius fixes 

• Planificació financera i pressupostos 

• Reporting financer 

� Gestió del capital humà: 

• Gestió de Recursos Humans 

• Self-service del treballador 

• Nòmina 

• Temps i treball 

� Gestió de projectes: 

• Gestió del canvi 

• Cost de projecte 

� Gestió de les relacions amb els proveïdors: 

• Gestió de compres i subcontractes 

• Self-service del proveïdor 

� Gestió de les cadenes de subministrament: 

• Gestió logística: 

� Gestió avançada d’inventaris 

� Gestió de magatzems 

� Gestió del transport 

� Base administració d’inventaris 

� Logística d’inventaris 

• Gestió de comandes de clients: 
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� Gestió de contractes 

� Gestió d’ordres de venda 

� Preu 

� Configurador 

� Order promising 

� Product variant 

• Fàbrica: 

� Qualitat 

� Planificació de requeriments 

• Planificació avançada: 

� Planning de producció 

� Pronòstics 

 

També disposa de solucions sectorials i alguns diuen que el mòdul de Recursos Humans és 

millor que el mòdul de SAP R/3. 

 

Alternativament, PeopleSoft disposa del programa Enterprise Administració Financera que té 

els següents mòduls: 

 

� Gestió de la rendibilitat per a serveis financers: 

• Funds Transfer Pricing 

• Risk-weighted capital 

� Finances: 

• CFO Portal 

• Compres 

• Comptabilitat 

• Comptes per cobrar 

• Comptes per pagar 

• Gestió d’actius fixes 

• Planificació i pressupostos 

� Solucions d’anàlisi per a la gestió financera: 

• Gestió basada en activitat 

• Magatzem de dades per a la gestió financera 

• CFO Portal 

• Enterprise Scorecard 

• EPM Portal pack 

• ESA Warehouse 

• Financials Portal Pack 

• Funds Transfer Pricing 

• Consolidació Global 
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• Planificació de negocis I pressupostos 

• Project Portfolio Management 

• Risk-weighted capital 

� Tresoreria: 

• Gestió d’efectiu 

• Deal Management 

• Gestió del risc 

 

4.2.3. SSA BAAN ERP 

Existeixen diferents versions del ERP BaaN: BaaNIvc4, BaaNERP, BaaN Series, BaaN SCM 

Solutions, BaaN CRM Solutions, e-Enterprise. Però l’empresa BaaN va se adquirida per SSA 

Global, i els productes d’ambdues companyies s’han integrat,  i per tant, ara els ERPs 

s’anomenen SSA Baan ERP. 

 

Àrees funcionals que abasta:  

 

� SSA Baan ERP  Finances: té els següents mòduls: 

• Comptabilitat de clients 

• Comptabilitat de proveïdors 

• Anàlisi de costos ABC 

• Sistema de pressupostos 

• Gestió de tresoreria 

• Assignació de costos 

• Informes financers 

• Actius fixes 

• Comptabilitat General 

� SSA Baan ERP Distribució i Transport: 

• Planificació de necessitats de distribució 

• Intercanvi electrònic de dades 

• Control de temps i despeses 

• Control d’ubicacions 

• Facturació 

• Control de lots 

• Control d’embalatges 

• Planificació i Revisió pressupostària 

• Magatzems públics 

• Contractes de compra 

• Control de compres 
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• Sol·licituds d’oferta de compra 

• Contractes de venda 

• Control de vendes 

• Informació de vendes i marketing 

• Ofertes de venda 

• Control d’aprovisionaments 

• Control de flotes 

• Control de combustible 

• Ordres de transport 

• Planificació d’ordres de transport 

• Control de tarifes de transport 

� SSA Baan ERP Fabricació: té els següents mòduls: 

• Planificació de capacitats 

• Gestió de canvis d’enginyeria 

• Gestió de dades d’enginyeria 

• Pla mestre de producció 

• Planificació de materials 

• Classificació de productes 

• Configurador de productes 

• Fabricació 

• Planificació de producció 

• Pressupostos de projectes 

• Projectes 

• Planificació de grafos 

• Producció repetitiva 

� SSA Baan ERP Projectes 

� SSA Baan ERP Serveis: té els següents mòduls: 

• Contractes 

• Instal.lacions 

• Gestió de la planificació 

• Anàlisi del servei 

• Ordres de servei 

 

Servidors utilitzats: 

• R S/600 (Unix) 

• Netfinity (Windows NT) 

• AS/400 
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4.2.4. MICROSOFT AXAPTA: 

 

Es tracta d’un software ERP ara pertanyent a Microsoft, abans era de Navision. 

 

És modular i per tant, també es poden implantar els mòduls per separat. En instal·lar un mòdul, 

aquest busca informació a mòduls ja instal·lats. No s’ha de codificar, ni actualitzar el mòdul 

existent ni re instal·lar-lo. 

 

Dins un mòdul es poden activar i desactivar funcions específiques i cada usuari es pot 

personalitzar la seva interfície d’usuari “arrossegant” allò què vol. 

 

És una interfície amigable i ràpida d’aprendre perquè utilitza els estàndards de Microsoft. 

 

És un sistema integrat i l’actualització de la informació també és en temps real. 

 

Es pot adaptar a l’idioma de cada país: està definit en 37 idiomes i l’usuari pot escollir. 

 

Aquest sistema permet separar les transaccions de cada oficina, de cada país, etc., de manera 

que facilita els anàlisis. També es poden afegir aquelles dimensions d’anàlisi que es vulguin. 

 

Axapta també permet connectar-se a proveïdors, clients, partners, etc. Pot intercanviar dades 

electròniques amb qualsevol sistema ERP reduint el temps, i els errors d’introducció de dades. 

Així, sense software ni hardware addicional, es pot intercanviar informació amb qualsevol altre 

sistema ERP de la seva infrastructura tecnològica, ja sigui de l’empresa matriu o subsidiària, 

així, el reporting financer es pot fer ràpidament. Amb un servidor Microsoft BizTalk, Axapta pot 

intercanviar documents amb qualsevol companyia, independentment del sistema que tingui. 

 

L’usuari pot accedir al sistema via Windows, Web , Wap, Xml, Wan, Lan i  com, així com  a 

través de l’ordinador, l’agenda electrònica, el telèfon mòbil, etc., i no es necessita tenir 

hardware addicional per a fer-ho. 

 

Suporta 3600 usuaris simultàniament processant informació i donant un temps de resposta de 

0.08 segons. 

 

Es pot ampliar les funcionalitats amb el llenguatge del sistema AXAPTA que és X++. 

 

Alguns el consideren el sistema de Gestió Empresarial més avançat del mercat, però potser és 

més adequat per una empresa mitjana. 
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Àrees funcionals que abasta:  

 

� Gestió financera: permet 

� Anàlisi del negoci 

� Actius fixes 

� Gestió financera: 

• Comptabilitat general 

• Comptes a cobrar 

• Comptes a pagar 

• Transaccions bancàries i conciliació de comptes bancaris 

� Traspàs de dades amb filials, distribuïdors i clients situats en països estrangers. 

 

� Vendes i marketing: permet: 

� Gestió de vendes 

� Anàlisi del negoci amb tècniques OLAP 

� Automatització de la força de vendes 

� Telemarketing 

� Aplicació web d’autoservei del client 

� Integració SMS 

� Automatització del marketing 

� Qüestionaris 

� Gestió de projectes 

� E-business 

 

� Gestió de recursos humans: té els següents mòduls associats: 

� Quadre de mandos 

� Qüestionaris 

� Administració bàsica de treballadors  

� Gestió d’absentisme i contractació de personal 

� Recursos Humans estratègics 

� Gestió de processos empresarials 

� Rols d’enterprise portal. 

 

� Producció: té els següents mòduls: 

� Planificació mestra 

� Configurador del producte 

� Control en planta 

� Producció: que permet, estimar el compliments de comandes 

 

� Gestió de la cadena de subministrament: té els següents mòduls: 
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� Comercial 

� Commerce Gateway 

� Configurador del producte 

� Gestió de magatzems 

� Logística 

� Planificació mestra: amb necessitats de compra i producció. 

 

� Gestió de projectes 

 

Altres funcionalitats: 

 

AXAPTA incorpora aplicacions Web, és a dir, la possibilitat de fer Websites de manera ràpida: 

exemple, una Web perquè els clients vegin el catàleg de productes, rebin pressupostos amb 

preus i dates, enviïn i facin un seguiment de les ordres de venda. 

 

Bases de dades compatibles: 

� Microsoft SQL Server 

� Oracle 

 

4.2.5. MICROSOFT NAVISION: 

 

És un software ERP destinat a petites i mitjanes empreses i està implantat en més de 30000 

empreses en 50 països. 

 

Es pot escollir la part que es vulgui de l’aplicació per implantar i òbviament, només es paga per 

la funcionalitat que s’utilitza. 

 

Disposa de solucions sectorials i s’adapta a l’empresa.  

 

És fàcil d’utilitzar i es pot crear informes ràpidament i exportar la informació a Excel. 

 

Àrees funcionals que abasta:  

 

� Gestió Financera: 

• Llibre major 

• Cobraments i pagaments 

• Caixa 

• Actius Fixes 

• Recursos Humans 
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• Pressupostos i Informes 

• Consolidació 

• Gestió de projectes 

• Dimensions múltiples 

• Multi-divisa 

� Distribució: 

• Gestió d’inventari 

• Gestió de magatzems 

• Procés de comandes 

• Gestió de devolucions 

• Sistema de captura de dades automatitzat 

• Preus de venda i compres 

• Costos d’inventari 

• Transport i lliurament 

� Producció: 

• Comandes de fabricació 

• Planificació de materials 

• Planificació de subministraments 

• Previsió de la demanda 

• Planificació dels requisits de capacitat 

• Costos de producció 

� Vendes i marketing: 

• Gestió de contactes 

• Classificació de contactes 

• Gestió de campanyes 

• Gestió d’oportunitats 

• Gestió de feines 

• Gestió de documents i log d’interacció 

• Recerca de contactes 

• Arxiu d’e-mails per Microsoft Exchange 

• Integració amb Outlook 

� Gestió de serveis: 

• Gestió de serveis 

• Gestió de preus de serveis 

• Gestió de comandes de serveis 

• Gestió de contactes de serveis 

• Planificació i enviament 

• Planificador de feines 

� Solucions e-Business: 



TFC  Maria Cristina Martínez Bonjorn 37/63 

  

• Portal de negoci: per l’accés de clients, venedors, partners, autoservei 

• Commerce Gateway: per transaccions comercials automàticament a Internet. 

� Funcionalitat general: 

• Plataforma per la base de dades: 

o Microsoft Business Solutions- Navision Database Server 

o Microsoft SQL Server 

• Multillenguatge 

• Portal d’usuari- navegador personalitzat 

• Connectivitat: 

o C/ODBC, C/FRONT 

o Servidor d’aplicacions de Navision 

• OLAP (SIFT) 

• Informes 

 

4.3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ESCOLLIDA: SAP R/3  

 

La direcció del Grup ha decidit escollir SAP R/3 per dos motius:  

• SAP R/3 és la solució líder del mercat: en ser l’aplicació líder, serà poc probable que 

una altra empresa d’informàtica del sector vulgui adquirir-la i existeixi el problema de 

què es deixi de donar suport de manteniment (JdEdwards va ser adquirida per 

PeopleSoft, PeoPleSoft serà comprada per Oracle, Baan va se adquirida per SSA 

Global i Navision per Microsoft).  

• L’àrea de Ciments, de la qual es té menys d’un 70% de participació també ha decidit 

implantar aquest sistema en aquelles participades que ella controla al seu nivell. 

  

Així, amb la implantació de SAP R/3, s’aconseguirà una major homogenització de les 

aplicacions de gestió empresarial del Grup. 

 

A continuació es detallen una sèrie d’aspectes a tenir en compte de SAP R/3, així com els 

mòduls de l’aplicació amb una mica més de detall. 

 

4.3.1. Aspectes a tenir en compte de SAP R/·3: 

 

A l’hora d’implantar el SAP s’han de tenir en compte aspectes com els sistemes operatius i 

bases de dades compatibles, llenguatges amb els que es pot programar per ampliar les 

funcionalitats ofertes per l’estàndard de SAP, nombre de servidors necessaris, etc. Pot ser que 

l’empresa hagi d’adquirir el sistema operatiu, la base de dades i les llicències del llenguatge de 

programació, així com nous servidors. 
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Sistemes operatius compatibles amb SAP: 

• UNIX 

• OS/400 

• OS/390 

• MPE/iX 

• Windows NT 

 

Bases de dades compatibles amb SAP: 

• Informix 

• Oracle 

• Software AG 

• DB2 per Unix 

• DB2/400, DB2/390 

• Microsoft SQL Server 6.0 

 

Llenguatges compatibles amb SAP: 

• ABAP 

• C 

• C++ 

• HTML 

• Java 

 

Requeriments de servidors de  SAP: 

 

Es requereixen quatre servidors: un per la base dades, un altre per l’aplicació, un per l’entorn 

d’integració i un altre per l’entorn de desenvolupament. 

 

El servidor de la base de dades gestiona totes les funcions relacionades amb l’actualització, la 

consulta i la gestió de les dades. 

 

El servidor de l’aplicació està connectat al servidor de la base de dades i carrega i executa els 

programes i aplicacions. 

 

Les estacions de treball es connecten al servidor de l’aplicació. 

 

Partners de SAP: 

 

SAP té partners tant a nivell de hardware, com a nivell tecnològic (sistemes operatius, bases de 

dades...) i consultoria. 
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Els partners de consultoria ho poden ser tant de caràcter nacional (national logo partners) com 

internacional (global logo partners). 

 

Degut a la presència del Grup XXX SA en multitud de països repartits per tot el món, pel nostre 

projecte s’escollirà un partner internacional. 

 

4.3.2. Mòduls detallats de SAP R/3: 

 

Mòduls de Gestió Financera: 

 

a) FI-FINANTIAL ACCOUNTING. COMPTABILITAT FINANCERA:  

 

Aquest mòdul permet portar la comptabilitat general de l’empresa, així com treure els llibres 

oficials per complir amb les obligacions legals davant les autoritats mercantils.  

 

Se subdivideix en: 

 

� FI-GL General Ledger: Permet portar la Comptabilitat general i obtenir el Llibre 

Major. Aquest mòdul és el que permet complir amb les obligacions comptables de 

l’empresa segons la legislació mercantil. 

� FI-AR Accounts Receivable: Permet gestionar els comptes a cobrar 

� FI-AP Accounts Payable: Permet gestionar els comptes per pagar 

� FI-LC Legal Consolidation: Consolidació legal a nivell de companyia 

� FI-SL Special Ledger: Comptabilitats especials, opcions especials d’informes. Dóna 

la possibilitat d’obtenir informació més agrupada o bé diferenciada, tant per grups 

de comptes com per diferents tipus de divises. 

� FI-AA Asset Accounting: Gestió d’actius fixes o immobilitzats. 

 

Aquest mòdul està integrat amb el mòdul de vendes (per les factures emeses),i el mòdul de 

compres (per les factures rebudes), o el mòdul de recursos humans (per les nòmines). 

 

b) CO-CONTROLLING.COMPTABILITAT DE COSTOS:  

 

Aquest mòdul permet portar el control de costos (de producció, per producte, per servei, costos 

interns...), fer anàlisis de rendibilitat, determinar el cost de producció, simular canvis en 

mètodes de producció, etc.  

 

Consta dels següents elements: 
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� CO-OM Overhead Cost Control: Permet gestionar els costos operatius, planificar-

los, etc. 

� CO-PC Product costing: Control de costos de producte. Permet també fer 

simulacions sobre el cost del producte. 

� CO-ABC Activity Based Costing: Permet obtenir els costos per activitat o per negoci 

� CO-PA Profitability Analisis: permet analitzar la rendibilitat, determinar els marges 

de benefici, per producte, per mercat, etc. 

� CO-PRO Control de projectes 

 

c) IM-CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT. GESTIÓ D’INVERSIONS:  

 

Aquest mòdul permet planificar i gestionar els projectes d’inversió.  

 

Té els següents components: 

 

� IM-FA Actius fixes tangibles 

� IM-FI Inversions financeres 

 

d) EC-ENTERPRISE CONTROLLING. CONTROL D’EMPRESA O CORPORATIU:  

 

Aquest mòdul permet dur a terme el control de gestió de l’empresa, realitzar anàlisis de 

resultats i rendibilitats de cadascuna de les àrees d’activitat de l’empresa, monitoritzar les xifres 

claus o els indicadors estratègics de l’empresa, etc.  

 

Té els següents components: 

 

� EC-EIS Executive Information System: Sistema d’informació per a l’alta direcció. 

Permet obtenir els indicadors de gestió de la companyia i  facilitar així la presa de 

decisions. Ofereix la possibilitat de fer drill-down sobre les dades. 

� EC-BP Business Planning and Budgeting: Permet realitzar tot el procés de 

planificació empresarial i pressupostari. 

� EC-CM Management Consolidation: Permet obtenir informació consolidada. 

� EC-PCA Profit Center Accounting: Permet portar la comptabilitat per centres de 

benefici, analitzar els resultats i la rendibilitat de les diferents divisions de 

l’empresa, etc. 

 

e) TR-TREASURY. TRESORERIA:  
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Aquest mòdul permet gestionar els cash-flow de l’empresa, així com fer previsions de 

tresoreria, programació d’assentaments comptables electrònics, anàlisi del mercat de divises, 

etc.  

 

Està format pels següents components: 

 

� TR-TM Treasury management: Gestió de la tresoreria: permet gestionar acords 

comercials i financers, transferir dades a les aplicacions de gestió financera, fer 

simulacions amb divises estrangeres, etc. 

� TR-FM Funds management: Gestió dels fons, gestió pressupostària. 

� TR-CM Cash Management: Gestió d’efectiu, liquidesa, cash-flow. 

� TR-RM Risk Management: Gestió del risc financer, simulacions de risc, etc. 

 

Mòduls de gestió de la logística, gestió de la producció i gestió de la qualitat: 

 

a) LO-LOGISTICS GENERAL. LOGÍSTICA GENERAL:  

 

Aquest mòdul permet gestionar la part logística de l’empresa, així com la realització de 

previsions en els subministraments.  

 

Destaquen dins el mateix els següents components: 

 

� LO-LIS Sistema d’informació logística: s’encarrega de recopilar dades. 

� LO-MD Dades mestres: conté les dades mestres de l’àrea de logística. 

� LO-PR Previsions: permet planificar compres, etc. 

� LO-VC Variant de configuració: permet conèixer la configuració interna del 

producte/servei. 

� LO-ECH Administració de canvis d’enginyeria 

 

b) MM-MATERIAL MANAGEMENT. ADMINISTRACIÓ DE MATERIALS:  

 

Aquest mòdul permet gestionar les adquisicions de l’empresa, així com el control d’inventaris. 

 

Està composat pels següents elements: 

 

� MM-MRP Planificació de les necessitats de materials 

� MM-PUR Compres: Permet portar la gestió de les compres (sol·licituds de compra, 

límits en les comandes, comparació de preus...). 

� MM-IM Administració d’inventaris: Permet gestionar l’inventari, controla materials 

rebuts amb els previstos. 



TFC  Maria Cristina Martínez Bonjorn 42/63 

  

� MM-WM Administració de magatzem: permet gestionar l’àrea d’emmagatzematge. 

� MM-IV Comprovació de factures.  

� MM-EDI Intercanvi electrònic de dades: Permet intercanviar dades electrònicament 

entre empreses. 

 

c) PM-MANTENIMENT:  

 

Aquest mòdul permet gestionar els programes de manteniment de les plantes de producció, 

dels equips i gestionar les compres relacionades amb els equips, els recanvis i altre material 

necessari del departament de manteniment.  

 

Aquest mòdul té els següents components: 

 

� PM-EQM Equips i objectes tècnics 

� PM-PRM Manteniment preventiu 

� PM-PRO Projectes de manteniment 

� PM-IS Sistema d’informació de PM 

 

d) PP-PRODUCTION PLANNING. PLANIFICACIÓ DE PRODUCCIÓ: 

 

Aquest mòdul s’encarrega de la gestió de la producció. Aquesta abasta  tant la planificació de 

la producció en temps, que dependrà de la capacitat productiva i de la quantitat de producte i 

tipus de producte que indiqui la corresponent ordre de producció com la planificació de les 

necessitats de  materials i matèries primeres i les corresponents ordres de compra 

d’aprovisionaments derivades de les ordres de producció.  

 

Aquest mòdul està composat del següents elements: 

 

� PP-BD Dades bàsiques de producció 

� PP-SOP Planificació de vendes i operacions 

� PP-MP Planificació mestra 

� PP-CRP Planificació de la capacitat productiva 

� PP-MRP Planificació de les necessitats de materials 

� PP-SFC Ordres de producció 

� PP-KAB/JIT Kanbaan i Just In Time 

� PP-REM Fabricació repetitiva 

� PP-ATO Ordres de muntatge 

� PP-PI Planificació per a indústries per procés: aquest component és aplicable a les 

empreses de fabricació per lots. 

� PP-PCD Recollida de dades de planta 
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� PP-IS Sistema d’informació de la producció  

� PP-PC Comptabilitat del cost del producte 

 

e) QM- Quality Management. Control de qualitat: 

 

Aquest mòdul permet realitzar la planificació i control de la qualitat en tot el procés productiu, 

gestionar les inspeccions sobre els productes, les matèries primeres, els materials, etc. D’acord 

amb els criteris de qualitat establerts, l’emissió dels corresponents certificats de qualitat, etc. 

 

Components d’aquest mòdul són els següents: 

  

� QM-CA. Certificats de qualitat 

� QM-IM. Inspeccions 

� QM-PT. Eines de planificació 

� QM-QC: Control de qualitat 

� QM-QN: Notificacions 

 

Mòdul de gestió comercial: 

 

SD- SALES AND DISTRIBUTION. VENDA I DISTRIBUCIÓ: 

 

Aquest mòdul permet gestionar tot el procés comercial i fer-ne un seguiment, així com planificar 

les campanyes comercials, promocionals, establir preus, gestionar la xarxa de vendes, etc. 

 

Disposa del següents components: 

 

� SD-MD Dades mestres. Integra les dades dels productes, les condicions 

comercials, etc. 

� SD-BF Funcions bàsiques. Dins aquest component s’inclouen els preus, les 

condicions de venda, la gestió dels crèdits comercials, etc. 

� SD-SLS Vendes. Permet gestionar les ofertes, respondre a les sol·licituds de 

compra dels clients, gestionar les reclamacions, gestionar les transaccions 

comercials de les vendes, etc. 

� SD-SHP Enviaments. Permet gestionar els lliuraments dels productes, la impressió 

d’albarans, la informació necessària pels transportistes, etc. 

� SD-TRA. Transport. Gestiona el transport de les comandes, en els diferents 

enviaments i mitjans de transport i el seu cost. 

� SD-BIL Facturació. Inclou l’emissió dels rebuts, amb els corresponents descomptes 

i condicions de venda. 
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� SD-CAS Suport a vendes (tant a la xarxa de vendes com al departament de 

marketing). Permet la gestió de les campanyes de marketing, fer anàlisis de 

productes, obtenir informació per atendre als clients, etc.  

� SD-IS Sistema d’informació. Permet realitzar anàlisis. 

� SD-EDI Intercanvi electrònic de dades. Permet intercanviar dades comercials amb 

altres empreses. 

 

Des d’aquest mòdul arranca tot el procés: amb  la recepció d’una comanda,  s’enllaça amb el 

mòdul de Producció, i aquest amb el mòdul de Gestió de Materials  per les compres 

necessàries de matèries primeres, i amb el mòdul de Recursos Humans i el mòdul Financer 

(per les factures de les compres, les nòmines, etc)  i un cop el producte s’ha fabricat i es 

factura, genera la corresponent factura emesa amb la seva forma de cobrament que impacta 

de nou en el mòdul financer, etc.  

 

Mòdul de gestió de projectes: 

 

PS-PROJECT SYSTEM. SISTEMA DE GESTIÓ DE PROJECTES: 

 

Aquest mòdul permet planificar, pressupostar i fer el seguiment d’un projecte, ja sigui d’inversió, 

de recerca, de marketing, etc. 

 

Destaquen els següents components: 

 

� PS-BD Dades bàsiques 

� PS-OS Estructures operatives. Inclou la descripció íntegra del projecte. 

� PS-PLN Planificació de projectes 

� PS-APP Aprovació 

� PS-EXE Execució/Integració de projectes 

� PS-IS Sistema d’informació 

 

Mòdul de gestió de Recursos Humans: 

 

HR-HUMAN RESOURCES. RECURSOS HUMANS: 

 

Aquest mòdul permet realitzar la gestió dels recursos humans de l’empresa: la selecció de 

personal, la confecció de les nòmines, l’elaboració dels plans de formació, la gestió de 

l’absentisme, les altes, les baixes, les dietes, etc. 

 

Té els següents grans components: 

 



TFC  Maria Cristina Martínez Bonjorn 45/63 

  

a) PD- Planificació i desenvolupament personal: 

 

� PD-OM Gestió de l’organització 

� PD-SCM Administració de seminaris i convencions 

� PD-PD Desenvolupament de personal 

� PD-WFP Planificació del treball 

� PD-RPL Planificació i reserves de sales 

 

b) PA Administració de personal 

� PA-EMP Gestió de personal 

� PA-BEN Beneficis 

� PA-COM Administració de compensacions 

� PA-APP Gestió de candidats 

� PA-TIM Gestió de temps 

� PA-INW Incentius salarials 

� PA-TRV Gestió i despeses de viatge 

� PA-PAY Comptabilitat de sous i nòmina 

 

Mòdul IS: 

 

IS-INDUSTRY SOLUTIONS. SOLUCIONS SECTORIALS: 

 

Es tracta d’aplicacions sectorials, per a empreses de determinats sectors. Consisteixen en 

programes que funcionen integrats amb la resta de mòduls i que s’instal·len com a paquets 

addicionals. 

 

Dins aquests destaquen els següents: 

 

� IS-PS Sector Públic 

� IS-H- Hospitals 

� IS-B- Bancs 

� IS-IS Administració immobiliària 
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5. PLA D’IMPLANTACIÓ 

5.1. ABAST DEL PROJECTE: 

Tal i com va decidir en el seu dia la Comissió Executiva del Grup, la implantació de SAP R/3 

començarà amb els mòduls de finances, es continuarà pels mòduls de gestió comercial, 

producció i finalment pels mòduls de RRHH. L’objectiu és que en quatre anys es tingui SAP 

instal·lat en la seva totalitat en tot el Grup XXX SA. 

 

Per tant, en aquesta primera Fase “ Àrea Financera”, els mòduls a implantar són els següents: 

• Mòdul FI 

• Mòdul CO 

• Mòdul EC 

• Mòdul IM 

• Mòdul TR 

 

En quant a les empreses del Grup afectades, es consideraran totes, a excepció de les 

empreses de l’Àrea de Ciments, ja que aquesta funciona una mica independent i implanta 

també SAP, però com a un projecte a part. Estem parlant d’unes 450 empreses de dimensió i 

activitats diverses, encara que agrupades per activitats relacionades segons mostra la següent 

imatge: 

 

 
Imatge 2. Distribució de les empreses del Grup XXX SA per àrees d’activitat. 
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5.2. ESTRATÈGIA A SEGUIR: 

 

Després d’una sèrie de reunions informatives amb els responsables de les diferents empreses 

del grup, es procedirà a la formació dels equips de treball. Els equips de treball definiran un pla 

de treball que inclourà les fases d’anàlisi, disseny, parametrització, prova i validació i formació 

corresponents. 

 

L’equip de treball tindrà en compte que l’empresa està organitzada en àrees funcionals, dins 

d’aquesta en àrees i zones geogràfiques i dins d’aquestes en delegacions (que poden agrupar 

vàries empreses) i empreses participades. I que es tracta d’empreses repartides per tota 

Espanya, Europa, Nord d’Àfrica i Amèrica.  

 

5.2.1. L’equip de treball: 

Hi haurà diversos equips de treball, un d’ells actuarà com a coordinador de la resta d’equips de 

treball. Aquest equip coordinador serà l’equip de treball de la matriu del Grup. Paral·lelament 

existiran 4 equips de treball més que seran els responsables d’implantació de SAP en les àrees 

de Construcció, Serveis d’Aigua i Residus, Serveis Urbans i Activitats diverses. Aquesta 

subdivisió queda reflectida en la següent taula: 

 

Equip de treball MATRIU 

Equip treball CO Equip treball SAR Equip treball SU Equip treball AD 

CO MA CO BCN SAR MA SAR 

BCN 

SU MA SU BCN AD MA AD BCN 

Taula 3. Taula equips de treball. 

 

Cadascun d’aquests equips de treball establirà el seu propi pla de treball, que serà revisat pel 

comitè dels caps de projecte i pel comitè de seguiment.  

 

Existirà un pla de treball de la matriu interrelacionat amb els plans de treball de les àrees. I dins 

els plans de treball de les àrees existirà un pla de treball per cada empresa. És a dir, existirà un 

pla de treball de l’àrea de Construcció que integrarà el pla de treball de l’empresa matriu de 

l’àrea de Construcció i els plans de treball de cadascuna de les 100 empreses de l’àrea. 

 

Els 4 equips de treball de les àrees (Construcció, Serveis d’Aigua i Residus, Serveis Urbans i 

Activitats diverses), després d’iniciar la seva tasca en les empreses matriu respectives, se 

subdividiran per començar la seva tasca en les delegacions d’àrea d’activitat de Barcelona i de 

Madrid simultàniament. D’aquesta manera hi haurà 8 subequips treballant de manera 

coordinada, a part dels equips de les matrius de les àrees i l’equip de la matriu. Aquests equips, 

un cop hagin acabat la seva tasca en aquestes delegacions, s’aniran desplegant per la resta de 
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territori espanyol i estranger, sempre dins la mateixa àrea d’activitat,  tal i com mostra la 

següent taula: 

 

Ordre a seguir Equip MA Equip BCN 

1 Delegació  de Madrid capital Delegació de Barcelona capital 

2 Resta Comunitat de Madrid Resta de Catalunya 

3 Castella Lleó Aragó 

4 Castella la Mànega Comunitat Valenciana 

5 Extremadura Illes Balears 

6 Galícia Múrcia 

7 Astúries Andalusia 

8 Cantàbria Ceuta i Melilla 

9 País Basc Illes Canàries 

10 Navarra La Rioja 

11 Amèrica Llatina1 Resta d’Europa2 

12 EEUU Nord d’Àfrica 

Taula 4. Desplegament dels equips de treball 

 

5.2.2. Composició dels equips de treball: 

 

Els equips de treball seran mixtes, és a dir, estaran composats per gent del Grup i per 

consultors externs. 

  

Els membres de l’equip de treball del grup procediran dels departaments “d’Administració”, 

”Finances”, “Desenvolupament de Tecnologies de la Informació” i “Sistemes Informàtics i 

comunicació”.  

 

Els consultors externs procediran de la consultora contractada pel projecte que serà Partner 

Internacional de SAP. 

 

El nombre d’analistes de l’empresa i el nombre de consultors serà equitatiu, perquè no es vol 

que l’equip estigui dominat en nombre pels consultors externs. Almenys, en cada equip de 

treball hi haurà 12 analistes de l’empresa i 12 consultors, repartits ambdues bandes per 

especialitats en 4 d’administració, 4 de finances i 4  de control de gestió, i aquest nombre 

s’ampliarà si es considera necessari.  

 

Com que hi haurà diversos equips de treball treballant simultàniament i coordinadament, hi 

haurà un a cap-coordinador de consultors que serà el cap de consultors de l’equip de la matriu 

                                                 
1 Països de l’Amèrica Llatina en els quals està present el Grup XXX SA: Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic, República Dominicana, Puerto 
Rico, Veneçuela, El Salvador, Guatemala, Panamà. 
2 Països d’Europa  en els quals està present el Grup XXX SA : França, Portugal, Regne Unit, Bèlgica, Itàlia. 
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del Grup. El cap-coordinador de consultors i els Co Drs. del projecte planificaran tot el projecte, 

establiran la metodologia a seguir i controlaran i verificaran l’evolució del projecte, etc. 

 

Els analistes funcionals dels SC del Grup i membres experts dels departaments d’administració 

i finances de les àrees d’activitat seran persones amb amplis coneixements de l’empresa en la 

seva especialitat i seran els anomenats “usuaris mestres” que establiran criteris a seguir, 

resoldran dubtes, rebran formació sobre SAP, participaran en la parametrització de l’aplicació, 

etc. i posteriorment formaran als usuaris finals. 

 

Els consultors de SAP formaran als membres de l’equip de l’empresa en tot el que hagin de 

conèixer de SAP, participaran en les etapes d’anàlisi, i disseny, parametrització, faran les 

proves i el llançament i ajudaran en la formació d’usuaris finals. 

 

Els Informàtics de l’empresa que participin en el projecte també rebran formació sobre SAP, en 

els seus aspectes tècnics, per part de la Consultora i participaran conjuntament amb els 

Analistes tècnics i els programadors en l’ampliació via programació de les funcionalitats de SAP 

que siguin necessàries, en tot el procés d’instal·lació, adequació d’equips informàtics, migració 

de dades, còpies de seguretat, etc.  

 

El comitè de seguiment del projecte estarà composat pel Dr. i Co Drs. del Projecte, els Drs. de 

les Divisions de Coordinació Administrativa, d’Organització Administrativa i Pressupostos i 

Fiscal, pel cap coordinador del projecte i per aquelles persones que aquests considerin 

oportunes. Es reunirà quinzenalment i avaluarà la feina realitzada fins al moment.   

 

La dedicació de temps de cadascun dels membres serà aproximadament la que es mostra en 

la següent taula: 
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Grup XXX SA. % 

dedicació 

Consultora % 

dedicació 

Dr. Projecte:  

Dr. Departament Desenvolupament de 

Tecnologies de la Informació 

33% Co Dr. Projecte: 

Soci executiu de la Consultora 

40% 

Co Dr. Projecte: 

Dr. Departament Administració SC 

15% Caps de consultors, especialistes 

en SAP i en mòduls financers 

(5 p) 

100% 

Co Dr. Projecte: 

Dr. Departament Finances SC 

33% 

Dr. Divisió Coordinació Administrativa 33% 

Dr. Divisió Fiscal 10% 

Dr. Divisió Organització Administrativa i 

Pressupostos 

33% 

Dr. Administració i Finances Àrees activitat 

(Construcció, Serveis d’Aigua i Residus, 

Serveis Urbans i Activitats diverses) 

33% 

Dr. Administració zones, delegacions, 

participades  

33% 

 

Analistes funcionals administració membres 

Divisió Coordinació Administrativa SC (4 p) 

100% Consultors  SAP control de gestió 

(4X5=20 p) 

100% 

Analistes funcionals administració  membres 

Divisió Organització administrativa SC (4 p) 

100% Consultors SAP administració 

(4X5=20 p) 

100% 

Analistes funcionals finances membres 

Departament finances SC (4 p) 

100% Consultors  SAP finances 

(4X4=20 p) 

100% 

Membres experts departaments 

administració i finances àrees d’activitat 

(Construcció, Serveis d’Aigua i Residus, 

Serveis Urbans i Activitats diverses): 

(12x4=48 p) 

80%   

Informàtics departament Desenvolupament 

Tecnologies de la Informació especialitzats 

en aplicacions econòmico-financeres.  (5 p) 

100% Analistes tècnics 

(5 p) 

100% 

Informàtics departament Sistemes 

Informàtics i Comunicació, especialitzats en 

servidors, BD, xarxes, etc. (5 p) 

100% Programadors 

(5 p) 

100% 

Taula 5. Composició membres equips del projecte. 

 

5.3. CALENDARI DEL PROJECTE: 

5.3.1. Consideracions prèvies: 

 

L’abast de SAP és de 451 empreses, incloses la matriu del Grup XXX SA i les 4 matrius de les 

àrees d’activitat considerades (Construcció, Serveis d’Aigua i Residus, Serveis Urbans i 

Activitats Diverses). Inicialment hi ha aquests 5 equips de treball, però dels equips de les 4 

matrius d’àrees d’activitat se’n creen dues subdivisions més, l’equip de Barcelona i l’equip de 
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Madrid. Si féssim la divisió entre el nombre d’empreses i els 13 equips, tindrien que cada equip 

ha d’implantar el SAP en 35 empreses. Però s’ha de tenir en compte el següent:  

 

• Dins una mateixa àrea d’activitat (per exemple Construcció), l’anàlisi funcional i el 

disseny serà molt similar entre les diferents empreses ja que la majoria han estat 

constituïdes per la matriu del Grup XXX SA seguint uns criteris establerts  i fins ara, 

moltes d’elles utilitzaven la mateixa aplicació econòmica-financera desenvolupada pel 

Departament de Desenvolupament de Tecnologies de la Informació dels Serveis 

Centrals del Grup. Per tant, el major esforç estarà en la migració de dades, en les 

proves i en la formació dels usuaris finals. 

• Els anàlisis i dissenys de la matriu del Grup, i els de les 4 matrius de les àrees 

d’activitat considerades (Construcció, Serveis d’Aigua i Residus, Serveis Urbans i 

Activitats diverses) seran els primers que es faran i seran els més costosos en temps, 

esforç i diners.  

• Dins cada equip inicial de treball hi ha un mínim de 8 membres experts en 

administració, 8 experts en finances i 8 experts en control de gestió, considerant els 

membres de l’empresa i els consultors. Això fa que en un moment determinat, d’un 

equip de treball en surtin 8. De manera que tindrem un total de 8x5=40 subequips 

treballant simultàniament. Els experts de l’empresa, que inicialment no tenien 

coneixements sobre SAP, aniran adquirint coneixements, primer a través de la formació 

que rebran per part dels consultors, i després amb el dia a dia de la implantació, de 

manera que al cap d’uns mesos tindran gairebé tants coneixements com els consultors. 

• L’objectiu és que la implantació total dels mòduls de finances duri com a molt 26 

mesos. 

• Quan un equip ha acabat l’anàlisi d’una empresa, una part continuarà amb el disseny 

d’aquesta empresa i l’altra part de l’equip farà un anàlisi d’una altra empresa de l’àrea, 

de la mateixa manera, quan s’hagi acabat amb un disseny d’una empresa, es passarà 

a la seva parametrització però al mateix temps es començarà amb el disseny d’una 

altra empresa. 

5.3.2. Calendari de treball per una empresa matriu: 

 

El calendari per una empresa matriu és la que es mostra en les dues següents imatges: 

 

 
Imatge 3. Diagrama de Gantt de la implantació de SAP en una empresa matriu del Grup. 
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Imatge 4. Full de tasques de la implantació de SAP en una empresa matriu del Grup. 

5.3.3. Calendari de treball per una empresa participada: 

 

El calendari per una empresa participada serà el següent, tenint en compte els punts esmentats 

en el punt 5.3.1.: 

 
Imatge 5. Diagrama de Gantt de la implantació de SAP en una empresa participada del Grup. 

 

 

 
Imatge 6. Full de tasques de la implantació de SAP en una empresa participada del Grup. 
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6. DISSENY 

 

S’elaborarà un document de disseny el qual contindrà els següents apartats: 

 

• Anàlisi de tots els processos de la gestió financera que es vol cobrir amb els mòduls 

de SAP a implantar (disseny funcional). 

• Anàlisi del grau de cobertura d’aquests processos per part dels mòduls de Gestió 

Financera de SAP. 

• Proposta d’una solució davant els processos de gestió financera no coberts pels 

mòduls de Gestió Financera de SAP: interfícies necessàries, necessitats de 

programació, etc. 

• Estratègia a seguir per a la migració de dades. 

 

Per a una empresa matriu està previst que aquesta etapa duri uns 80 dies, i en canvi, per una 

empresa participada té una durada prevista de 30 dies. 

 

6.1. DISSENY FUNCIONAL: 

 

Per al disseny funcional es partirà de l’anàlisi funcional de l’àrea d’administració (apartat 2.1.) 

considerant tots els temes que abasta la Gestió Financera, la Comptabilitat Analítica, la Gestió 

d’Inversions, la Tresoreria i les Necessitats de Reporting Financer del Grup o Controlling 

Corporatiu (apartat 2.5.). 

 

6.2. ANÀLISI DEL GRAU DE COBERTURA: 

 

S’haurà d’analitzar en quin grau les necessitats descrites en el disseny funcional estan cobertes 

pels mòduls de SAP que es vol implantar. En el nostre cas tenim el següent exemple: 

 

Necessitat Mòdul SAP Cobertura? 

Comptabilitat Financera: Mòdul FI – Finantial Accounting  

Facturació rebuda i comptes a pagar FI-AP Accounts Payable SI 

Facturació realitzada FI-AR Accounts Receivable Sí 

Gestió del pla de comptes   

Predefinició d’assentaments   

Obtenció de dades per les declaracions fiscals   

Llibres obligatoris FI-GL General Ledger  

Obtenció d’estats financers i documents per la 

memòria anual 

FI-SL Special Ledger 

FI-LC Legal Consolidation 

Parcialment 

Vàries comptabilitats per una mateixa empresa FI-SL Special Ledger Sí 
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Comptabilitat Analítica Mòdul CO – Controlling  

Per centre de cost, departament, projecte, per 

producte. Imputació de costos. 

CO-ABC Activity Based Costing 

CO-PC Product costing 

CO-OM Overhead Cost Control 

 

 CO- PA Profiability Analisis  

 CO-PRO Control de projectes  

Gestió d’Actius Fixes FI-AA Asset Accounting / 

Mòdul IM Investment Management 

 

Adquisicions immobilitzat FI-AA Asset Accounting  

Amortització immobilitzat FI-AA Asset Accounting  

Actualització del valor FI-AA Asset Accounting  

Provisions immobilitzat FI-AA Asset Accounting  

 IM- FA Actius Fixes tangibles 

IM- FI Inversions Financeres 

 

Tresoreria  Mòdul TR- Treasury  

Estimacions de tresoreria TR- FM Funds Management  

Gestió de cobraments TR-CM Cash Management, TR-TM Treasury 

Management 

 

Gestió de pagaments TR-CM Cash Management, TR-TM Treasury 
Management 

 

Remeses de pagarés TR-CM Cash Management, TR-TM Treasury 
Management 

 

Remeses de rebuts TR-CM Cash Management, TR-TM Treasury 
Management 

 

Gestió de comptes financers TR-CM Cash Management, TR-TM Treasury 

Management 

 

Conciliació bancària TR-CM Cash Management  

Extractes per codi, compte financer...   

Estat de Fluxos de Tresoreria   

Estat de Fluxos d’Endeutament   

Comparatius fluxos previstos i reals   

 TR-RM Risk management  

Reporting financer i Control de Gestió Mòdul EC  

Confecció d’estats a mida   

Consulta i anàlisi de dades per múltiples variables EC-PCA Profit Center Accounting  

Navegació per la informació   

Sortida de la informació a excel, word, web...   

Pressupostos i revisions pressupostàries EC- VP Business Planning and Budgeting  

Elaboració d’indicadors EC-EIS Executive Information System  

Obtenció del quadre de gestió del grup EC-EIS Executive Information System  

Exportació de la informació a Carat   

Taula 6. Anàlisi del grau de cobertura de les necessitats del Grup per part dels mòduls financers de SAP 

 

6.3. SOLUCIONS DAVANT LES NECESSITATS NO COBERTES: 

 

Davant una necessitat no coberta o només coberta parcialment, s’haurà de decidir què es fa: si 

es proposa un desenvolupament a mida o no, sempre en funció del cost d’aquest 

desenvolupament, de la importància de la necessitat i de la decisió que prengui la Direcció del 

Projecte. 
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6.4. ESTRATÈGIA DE MIGRACIÓ DE DADES: 

 

En aquest apartat s’haurà de considerar l’estratègia a seguir per al traspàs de dades mestres 

des de les aplicacions antigues als nous mòduls de SAP, així com d’aquelles dades 

transaccionals que siguin necessaris.  El personal informàtic establirà el format dels fitxers de 

traspàs d’informació de les aplicacions antigues als nous mòduls financers de SAP. 

 

S’haurà de decidir el volum de dades històriques que es vulguin tenir en la nova aplicació. Per 

la consulta de dades no traspassades, es consultarà les aplicacions antigues que continuaran 

instal·lades en els equips dels usuaris finals. 
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7. PARAMETRITZACIÓ 

 

Segons el calendari inicial, està previst que un cop el document de disseny estigui aprovat, 

s’iniciï la fase de parametrització amb una durada de 100 dies per a l’empresa matriu i 40 dies 

per una empresa participada. 

 

En aquesta etapa, a part de muntar l’entorn del sistema, configurar amb el Costumizing els 

diferents mòduls de l’aplicatiu financer de SAP, segons el disseny realitzat i aprovat en la fase 

anterior, també es portaran a termes les solucions que s’hagin aprovat per aquelles 

funcionalitats no previstes per SAP i que es requereixen pel bon funcionament del Grup. 

 

Existirà un àrea de proves, per anar provant la configuració, les interfícies, els nous 

desenvolupaments en ABAP i les conversions de dades que es vagin realitzant. 

 

Hi haurà una planificació a seguir i és possible que per aquesta fase es requereixi un reforç de 

personal, sobretot de consultors i programadors d’ABAP, tot dependrà de les dificultats que 

vagin apareixent. 

 

Al final de la fase de parametrització, s’elaborarà un informe que haurà de ser aprovat pel 

Comitè de seguiment del projecte, i l’aplicació haurà d’estar llesta per les proves definitives que 

s’hi hagin de realitzar abans de la posada en explotació, és a dir, haurà de contenir totes 

aquelles dades mestres que tenia el sistema antic (dades d’empreses, plans de comptes, 

informes, etc.), tenir els perfils definits, amb les corresponents autoritzacions, traspassades 

aquelles dades històriques que s’hagi decidit, etc. 

 

S’ha de tenir en compte que aquesta parametrització pot no ser definitiva, ja que de la fase de 

proves pot derivar canvis en la parametrització.  

 

També s’ha de ser conscient de què a mesura que els mòduls de SAP es van utilitzant, poden 

sorgir propostes de millora que es vulguin incorporar o vagin apareixent nous requeriments de 

l’empresa i aquestos poden suposar també canvis en la parametrització. Òbviament, per 

realitzar aquests canvis s’hauran de fer els corresponents anàlisis d’impacte. 

 

Finalment, la implantació de la resta de mòduls de SAP també pot originar un canvi en la 

parametrització. 
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8. TESTING I CONTROL D’INTEGRITAT 

 

Un cop finalitzat el customizing es procedirà a realitzar un seguit de proves per verificar el 

correcte funcionament dels mòduls implantats. 

 

S’haurà de verificar tant la integritat física, com la integritat de les dades com el correcte 

funcionament operacional de l’aplicació, és a dir: 

 

• Verificar que no es perden dades davant les fallades de llum 

• Que les còpies de seguretat funcionen correctament 

• Que les dades es restableixen correctament a partir de les còpies de seguretat 

• Que el sistema no es troba sobrecarregat davant una gran quantitat d’usuaris 

connectats simultàniament (prova d’estrès del sistema) 

• Que no hi ha fallades de sistema 

• Que cadascuna de les funcionalitats provades individualment funciona correctament 

(proves unitàries de funcionalitats) 

• Que cadascun dels mòduls provats individualment funciona correctament (proves 

unitàries de mòduls) 

• Que tots els mòduls provats en conjunt funcionen correctament (proves d’integritat) 

• Que les dades mestres s’han traspassat correctament 

• Que les dades històriques s’han traspassat correctament 

 

Aquesta etapa té una durada prevista de 20 dies per a una empresa matriu i 7 dies per a una 

empresa participada i serà realitzada pel personal de l’empresa membre de l’equip de treball. 

 

Al final d’aquesta fase, el sistema ha d’estar completament testejat i preparat per la posada en 

explotació. La formació dels usuaris finals es farà amb el producte ja testejat.  
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9. FORMACIÓ 

 

Es distingiran dos tipus de formació: la formació dels membres de l’equip de treball i la formació 

dels usuaris finals. 

 

9.1. FORMACIÓ MEMBRES EQUIP DE TREBALL: 

 

La formació dels membres de l’equip de treball anirà encaminada a proporcionar coneixements 

de SAP R/3 i més concretament dels mòduls Financers als analistes funcionals de l’empresa i a 

aquells especialistes de l’empresa que participin en el projecte. D’aquesta formació 

s’encarregarà l’empresa consultora contractada.  

 

Aquesta formació s’ha de realitzar abans de començar amb el projecte d’implantació i tindrà 

una durada d’un mes intensiu de matí i inclourà classes teòriques i classes pràctiques i unes 

proves d’assimilació de conceptes. El seu contingut serà l’adequat als especialistes del 

projecte, tal i com es mostra en la següent taula: 

 

Professionals Contingut de la formació 

Informàtics departament Sistemes Informàtics i 

Comunicació, especialitzats en servidors, BD, xarxes, 

etc.  

 

Aspectes tècnics del SAP R/3:  

Necessitats de Hardware i Software: Servidors, BD, 

Xarxa, estacions de treball, etc. 

Metodologia a seguir en el procés d’implantació de SAP 

R/3 (Introducció) 

Informàtics departament Desenvolupament Tecnologies 

de la Informació especialitzats en aplicacions econòmico-

financeres.   

Mòduls financers de SAP R/3: funcionalitats i 

parametrització 

Programació ABAP 

Metodologia a seguir en el procés d’implantació de SAP 

R/3 (Introducció) 

Analistes funcionals i experts dels departaments 

d’administració i finances 

Mòduls financers de SAP R/3: funcionalitats i 

parametrització 

Metodologia a seguir en el procés d’implantació de SAP 

R/3 

Dr. dels Departaments i les Divisions implicats en el 

projecte 

Introducció a les funcionalitats de SAP R/3 

Metodologia a seguir en el procés d’implantació de SAP 

R/3 (Introducció) 

Taula 7. Contingut de la formació dels membres de l’equip. 
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9.2. FORMACIÓ USUARIS FINALS: 

 

La formació dels usuaris finals tindrà com a objectiu que aquests assoleixin els coneixements 

suficients per utilitzar diàriament les funcionalitats dels mòduls financers de SAP  en el 

desenvolupament de la seva tasca professional.  

 

Aquesta formació té una durada prevista de 15 dies pel personal d’administració i finances de 

la matriu del Grup i de les matrius de les Àrees que no ha participat en el projecte 

d’implantació. En canvi, pel personal d’administració i finances de les empreses participades 

tindrà una durada de 7 dies. 

 

Es realitzarà en cadascuna de les empreses, de manera intensiva de matí i inclourà classes 

teòriques i pràctiques i proves d’assimilació de conceptes. La formació començarà abans de la 

posada en funcionament de l’aplicació en l’empresa en qüestió.  

 

Els encarregats d’impartir aquests cursos de formació serà el personal del grup membre de 

l’equip de treball que hagi implantat el SAP en l’empresa en qüestió, assistit en cas necessari 

pels consultors.  

 

La formació anirà acompanyada dels corresponents manuals d’usuari i manuals tècnics que 

puguin resoldre els dubtes de funcionament que puguin tenir els usuaris en el 

desenvolupament de les seves funcions amb els mòduls financers de SAP. 

 

Un cop finalitzat el curs de formació, s’obrirà una línia de consultes vía e-mail, intranet 

corporativa i via telefònica per a què els usuaris finals puguin presentar els nous dubtes que 

puguin aparèixer. 
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10. POSADA EN PRODUCCIÓ 

 

Un cop s’hagin finalitzat les proves satisfactòriament i els cursos de formació dels usuaris finals, 

el SAP es posarà en producció i les aplicacions econòmic-financeres antigues només 

s’utilitzaran per a la consulta de dades històriques que no s’hagi volgut traspassar a la base de 

dades de SAP. 

 

A la Intranet corporativa es penjarà tota la documentació del projecte que pugui ser útil a 

l’usuari final: 

• Manual d’usuari 

• FAQ: amb un resum de les principals preguntes que un usuari pugui tenir. Aquest 

document s’actualitzarà periòdicament amb aquelles preguntes que els usuaris vagin 

plantejant a partir de la posada en producció de SAP. 

• Procediments a seguir per a la realització de qualsevol funcionalitat en SAP 

 

Aquesta informació ha d’estar correctament redactada i fàcilment intel·ligible perquè una nova 

persona que entri a treballar al Grup i hagi d’utilitzar SAP pugui fer-ho sense cap mena de 

dificultats. 

 

Dins la Intranet corporativa, també  s’obrirà un espai per a poder enviar consultes. 

 

La resta de la documentació de SAP, com els manuals d’instal·lació, manuals tècnics, manuals 

sobre ABAP, i documents d’anàlisi, disseny, etc. seran accessibles  per aquelles persones que 

hagin de continuar amb la implantació de la resta de mòduls de SAP i també per si s’ha 

d’implantar SAP en una nova empresa que s’incorpori al Grup o bé es constitueixi. 

 

A partir de la posada en funcionament de SAP, s’hauran de considerar les possibles millores o 

canvis a realitzar en l’aplicació, derivats per exemple de nous requisits de la normativa 

comptable internacional. 

 

Aquest manteniment dels mòduls Financers de SAP i de qualsevol adaptació o millora que 

s’hagi realitzat, correrà a càrrec del Departament de Desenvolupament de Tecnologies de la 

Informació, juntament amb la Divisió d’Administració i la Divisió de Finances de la matriu del 

Grup XXX SA. 

 

Un cop es posi en explotació els mòduls financers de SAP, ja es podrà continuar amb la 

següent fase de la implantació de SAP, la implantació dels mòduls de gestió comercial de SAP. 
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11. CONCLUSIONS: 

 
Aquesta implantació requerirà un gran esforç de tota l’organització, s’hi hauran de destinar 

molts recursos personals, materials i monetaris no només durant tot el temps que duri la 

implantació sinó també un cop posat en producció, per realitzar millores i canvis. És a dir, no 

serà un projecte que té un inici i una data d’acabament, sinó que tindrà una continuïtat, unes 

necessitats de manteniment, i per tant, dins l’empresa hi haurà d’haver personal qualificat per 

dur a terme aquest manteniment i continua adaptació a les necessitats. Aquest costos de 

hardware, software, de consultora i del personal intern de l’empresa dedicat  al projecte, es 

consideraran una inversió estratègica. 

 

També requerirà un gran esforç per a conscienciar a l’organització de les necessitats de 

realitzar aquest canvi de software. Aquesta implantació toparà amb focus de resistència, 

sobretot d’aquells membres de l’organització els quals dominen l’aplicació actual i no els 

agraden els canvis i que consideren que les aplicacions utilitzades fins ara ja cobreixen les 

necessitats presents i futures de l’empresa. Per això, aquest canvi ha d’anar liderat per la 

Direcció del Grup. 

 

S’haurà de convèncer a l’organització de què aquest canvi és una decisió estratègica que 

suposarà una millora substancial i una homogenització de la manera de treballar de 

l’organització, millorant significativament la gestió empresarial de tot el Grup. 

 



TFC  Maria Cristina Martínez Bonjorn 62/63 

  

12. BIBLIOGRAFIA: 

 

Pàgines d’internet consultades: 

• http://www.sap.com 

• http://www.baan.com 

• http://www.peoplesoft.com 

• http://www.oracle.com 

• http://www.microsoft.com/BusinessSolutions/default.aspx 

• http://www.cio.com/archive/021599_erp.html 

• http://www.cio.com/archive/021500_excerpt.html 

• http://www.geocities.com/CollegePark/Library/6045/erp.html 

• http://www.technologyevaluation.com/Research/ResearchHighlights/BusinessApplicatio

ns/BusinessApplications.asp 

• http://www.informationweek.com/story/showArticle.jhtml?articleID=17601883 

• http://www.technologyevaluation.com/Registration/TEC.asp?url=/Research/ResearchHi

ghlights/Erp/2004/02/research_notes/TU_ER_XSH_02_10_04_1.asp 

 

 

Llibres consultats: 

• Así es SAP R/3. José Antonio Hernández Muñoz. McGraw-Hill 

• Manual de SAP R/3. José Antonio Hernández Muñoz. McGraw-Hill 

 



TFC  Maria Cristina Martínez Bonjorn 63/63 

  

13. ANNEXOS: 

13.1. RELACIÓ D’IMATGES, GRÀFICS I TAULES: 

 
• Imatge 1. Organigrama resumit del Grup XXX S.A. Pàgina 6. 

• Taula 1. Xifra de negocis 1999-2003 del Grup XXX SA per àrea d’activitat. Pàgina 11. 

• Gràfic 1. Distribució de la xifra de negocis del Grup XXX SA l’any 2003 per Àrea 

d’activitat. Pàgina 11. 

• Taula 2. Indicadors bàsics del Grup XXX SA període 2001-2003. Pàgina 12. 

• Gràfic 2. Evolució del Benefici Net del Grup XXX SA pel període 2001-2003. Pàgina 12. 

• Gràfic 3. Evolució dels Recursos Humans del Grup XXX SA pel període 2001-2003. 

Pàgina 12. 

• Imatge 2. Distribució de les empreses del Grup XXX SA per àrees d’activitat. Pàgina 

46. 

• Taula 3. Taula equips de treball. Pàgina 47. 

• Taula 4. Desplegament dels equips de treball. Pàgina 48. 

• Taula 5. Composició membres equips del projecte.  Pàgina 50. 

• Imatge 3. Diagrama de Gantt de la implantació de SAP en una empresa matriu del 

Grup. Pàgina 51. 

• Imatge 4. Full de tasques de la implantació de SAP en una empresa matriu del Grup. 

Pàgina 52. 

• Imatge 5. Diagrama de Gantt de la implantació de SAP en una empresa participada del 

Grup. Pàgina 52. 

• Imatge 6. Full de tasques de la implantació de SAP en una empresa participada del 

Grup. Pàgina 52. 

• Taula 6. Anàlisi del grau de cobertura de les necessitats del Grup per part dels mòduls 

financers de SAP Pàgina 53-54. 

• Taula 7. Contingut de la formació dels membres de l’equip. Pàgina 58. 
 

 

 

 


