
Casos pràctics
de sistemes
informàtics
 
Lluís Anaya Torres
 
PID_00153135



© FUOC • PID_00153135 Casos pràctics de sistemes informàtics

Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada,
reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com
químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l'autorització
prèvia per escrit dels titulars del copyright.



© FUOC • PID_00153135 Casos pràctics de sistemes informàtics

Índex

 
Objectius....................................................................................................... 5

 
1. Empreses de productes i empreses de serveis............................. 7

1.1. Organització i sistemes informàtics ............................................ 7

1.2. Tipus d'organitzacions. Tipus de sistemes informàtics ............... 7

1.3. Exercici d'autoavaluació .............................................................. 9

 
2. Cas 1. Una administració: l'Ajuntament de Vila-UOC............... 10

2.1. Introducció funcional i organitzativa ......................................... 10

2.2. Funcions ...................................................................................... 12

2.3. Àrea de Promoció Estratègica ..................................................... 14

2.4. Àrea de Via Pública ..................................................................... 19

2.5. Àrea de Cultura ........................................................................... 23

2.6. Annex del mapa de Vila-UOC .................................................... 26

 
3. Cas 2. Una empresa de fabricació de productes. Mecano-UOC 27

3.1. Introducció funcional i organitzativa ......................................... 27

3.2. Recursos humans ......................................................................... 28

3.3. Logística i distribució del producte ............................................ 30

3.4. Facturació i comptabilitat ........................................................... 32

3.5. Gestió de franquícies .................................................................. 33

3.6. Màrqueting .................................................................................. 35

3.7. Informàtica .................................................................................. 37





© FUOC • PID_00153135 5 Casos pràctics de sistemes informàtics

Objectius

1. Conèixer les diferències entre una empresa orientada al servei i una em-

presa orientada al productor.

2. Distingir entre els sistemes informàtics comuns i els específics de les em-

preses orientades als serveis i al producte.

3. Aplicar els conceptes teòrics apresos en mòduls anteriors, considerant que

els casos d'aquest mòdul es poden utilitzar en l'estudi de l'assignatura se-

gons les indicacions dels consultors en cada semestre.
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1. Empreses de productes i empreses de serveis

1.1. Organització i sistemes informàtics

Una definició simple, breu i clara de les organitzacions podria ser "con-

junt de persones (recursos humans) que fan coses (processos) per a per-

sones (clients)".

Amb aquesta simple definició podem fixar que els sistemes informàtics són

l'eina que utilitzen les persones de l'organització (els recursos humans) per a

fer coses (processos). Concretament, els sistemes informàtics són una eina, po-

tent, que ajuda i dóna suport al model de gestió de les organitzacions. La mis-

sió dels sistemes informàtics dins una organització ha de ser la de contribuir

a millorar l'eficiència dels processos de les organitzacions i a oferir informació

útil per a la presa de decisions.

Quan vulguem informatitzar una part d'una empresa hem d'assolir la missió,

ja que en cas contrari no té sentit la inversió. Per a autoavaluar la conveniència

d'una informatització empresarial, sempre haurem d'aconseguir una resposta

afirmativa a l'hora de preguntar-nos el següent:

• Millorarem l'eficiència d'un procés amb la informatització que volem re-

alitzar?

• Obtindrem informació útil per a la presa de decisions amb la informatit-

zació que volem realitzar?

1.2. Tipus d'organitzacions. Tipus de sistemes informàtics

Hi ha molts tipus d'organitzacions diferents i podem establir-ne moltes classi-

ficacions diferents. Però seguint amb la visió simple, breu i clara amb la qual

hem començat, podríem classificar les organitzacions en dues categories de-

penent del que venguin:

• Empreses�de�serveis: són aquelles organitzacions que venen a clients béns

immaterials o intangibles, com per exemple una gestoria administrativa,

una empresa consultora informàtica, un despatx d'advocats o un ajunta-

ment.
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• Empreses� de� productes: són aquelles organitzacions que venen a cli-

ents béns materials o tangibles. Per exemple, una empresa de fabricació

d'automòbils, una fabrica d'ordinadors, una empresa paperera o una gran-

ja de vaques.

Algunes empreses es poden assignar a totes dues categories i d'altres poden

tenir una orientació més d'empresa de serveis que no pas de producte, tot i

vendre els dos tipus de béns –materials i immaterials– alhora, perquè hi ha un

bé que predomina sobre l'altre i a l'inrevés.

Dues�parts�diferenciades�dels�sistemes�informàtics

Cada empresa té un sistema informàtic diferent. Si l'analitzem detalladament,

però conceptualment i fent una abstracció molt generalista podem afirmar que

en totes les organitzacions, independentment de si estan orientades al servei

o al producte, hi ha una part comuna i homogènia des del punt de vista dels

sistemes informàtics i una altra part molt específica, informàticament parlant,

que està molt lligada al negoci principal de l'empresa.

L'existència d'aquestes dues parts informàtiques –la comuna i homogènia i

l'específica– no té el seu origen en la informàtica o tecnologia, sinó en el fet

que en les empreses hi ha funcions o processos comuns, que es donen en totes

les empreses independentment del seu negoci, com per exemple, els processos

lligats a la comptabilitat, la facturació, la distribució, l'atenció de trucades de

clients o la relació amb proveïdors. La part específica és determinada per les

funcions o processos específics lligats amb el negoci; per exemple, els sistemes

de control de procés o de seguretat d'una central nuclear són diferents dels

sistemes de control de procés o de seguretat d'un tren d'alta velocitat.

Per exemple, un sistema informàtic comú a la majoria d'organitzacions tant

si es tracta d'empreses orientades a serveis com d'empreses orientades a pro-

ductes és el servidor informàtic amb un sistema operatiu orientat a xarxa on

s'emmagatzemen els arxius (documents, informes) que l'organització produ-

eix com a conseqüència del seu negoci. També és una part comuna i habitual

en un sistema informàtic el conjunt de programes com els processadors de

textos, els fulls de càlcul o les bases de dades.

D'altra banda, un exemple de sistema informàtic específic molt lligat al nego-

ci de l'organització podria ser el sistema de gestió i control dels robots de la

cadena de producció d'una empresa del sector de l'automòbil, mentre que una

empresa de serveis logístics tindria un sistema informàtic específic orientat al

seu negoci com podria ser la gestió, el control i el seguiment en temps real

dels camions de transports.
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1.3. Exercici d'autoavaluació

Classifiqueu les empreses següents exclusivament com a empreses de serveis

o com a empreses de producte.
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2. Cas 1. Una administració: l'Ajuntament de Vila-UOC

Tot seguit es presenta el cas d'un ajuntament fictici, però amb trets i caracterís-

tiques propers a la realitat d'aquestes organitzacions

2.1. Introducció funcional i organitzativa

Vila-UOC és una població fictícia de Catalunya amb una població de cent mil

habitants aproximadament.

L'Ajuntament de Vila-UOC, situat a la plaça Campus del centre de la ciutat,

s'organitza i té les competències que apareixen en la Llei 7/1985, de 2 d'abril,

reguladora de les bases del règim local.

Organització

En general aquesta llei estableix des del punt de vista organitzatiu el següent:

• L'organització política municipal està formada per l'alcalde, els tinents

d'alcalde, el Ple, integrat per tots els regidors de l'Ajuntament, i la Comissió

de Govern, formada per l'alcalde i un nombre limitat de regidors escollits

per ell.

• L'alcalde�és�el�president�de�la�corporació�i�algunes�de�les�seves�atribu-

cions�són:

– Dirigir el Govern i les administracions municipals.

– Representar l'Ajuntament.

– Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Comissió de Govern i de

qualsevol altre òrgan municipal.

– Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.

– Dictar els bans.

– Desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat;

ordenar el pagament i rendir comptes.

– Exercir la prefectura superior de tot el personal de la corporació.

– Exercir la prefectura de la policia municipal.

http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25119.htm
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/25119.htm
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– L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de

l'Ajuntament en les matèries de la seva competència.

– Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat les mesures ne-

cessàries i adequades en cas de catàstrofe, infortuni o greu risc públic,

i donar-ne compte immediatament al Ple.

– Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció

de les ordenances municipals.

– Contractar obres i serveis dins dels límits prefixats per llei.

– Concedir les llicències quan així ho disposin les ordenances.

Alguna d'aquestes responsabilitats pot ser delegada a altres membres del

Govern municipal.

• El�Ple,� integrat�per� tots�els� regidors,� és�presidit�per� l'alcalde� i� té� les

atribucions�següents:

– El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

– L'aprovació dels plans i la resta d'instruments d'ordenació i gestió pre-

vistos en la legislació urbanística.

– L'aprovació del Reglament orgànic i de les ordenances.

– La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació

i modificació dels pressupostos.

– L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients mu-

nicipals.

– L'acceptació de les delegacions fetes per altres administracions.

– L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, les

bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de

provisió de llocs de treball, la fixació de les quanties de les retribucions

complementàries dels funcionaris, i el nombre i regim del personal

eventual.

– L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

– L'alienació de patrimoni.

– La votació de la moció de cesura a l'alcalde.

• La�Comissió�de�Govern,�integrada�per�l'alcalde�i�un�nombre�limitat�de

regidors, té les atribucions següents:
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– L'assistència a l'alcalde en les seves atribucions.

– I les atribucions que l'alcalde o altres òrgans municipals hagin delegat.

A aquesta organització política municipal li donen suport els tècnics munici-

pals organitzats adientment com veurem més tard.

Aquesta estructura política de l'Ajuntament de Vila-UOC és homogènia res-

pecte de la resta d'ajuntaments de l'Estat espanyol.

Diagrama organitzatiu municipal

Figura 1

2.2. Funcions

Aquesta estructura política té encomanades una sèrie de competències que

estan fixades en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim

local.

En general aquesta llei atorga les competències següents als òrgans municipals:

• La seguretat en llocs públics.

• Ordenació del trànsit de vehicles i persones a les vies urbanes.

• Protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.

• Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística; promoció i gestió

d'habitatges; parcs i jardins, pavimentació de vies públiques urbanes i con-

servació dels camins i vies rurals.

• Patrimoni històric i artístic.

• Protecció del medi ambient.

http://www.igsap.map.es/cia/dispo/L7-85.htm
http://www.igsap.map.es/cia/dispo/L7-85.htm
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• Gestió i explotació de l'escorxador, fires, mercats. Defensa dels usuaris i

consumidors.

• Protecció de la salubritat pública.

• Participació en la gestió de l'atenció primària de la salut.

• Cementiris i serveis funeraris.

• Prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social.

• Subministrament de l'aigua, enllumenat públic; serveis de neteja viària,

de recollida i tractament de residus, clavegueram i tractament d'aigües re-

siduals.

• Protecció civil, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions esportives.

• Transport públic de viatgers.

• Activitats i instal·lacions culturals i esportives; ocupacions del temps lliure;

turisme.

• Participació en la programació de l'ensenyament i cooperació amb

l'Administració educativa en la creació, construcció i sosteniment dels cen-

tres públics docents; participació en els seus òrgans de gestió i en la vi-

gilància del compliment de l'escolaritat obligatòria.

Per a donar suport a les seves atribucions, l'Ajuntament de Vila-UOC disposa

d'una estructura tècnica que està organitzada per àrees. El director o màxim

responsable de cada àrea és un polític que disposa d'un conjunt de recursos

humans, econòmics i tècnic adequats per a executar les tasques encomanades.

Concretament, l'Ajuntament de Vila-UOC té vuit àrees dirigides per un regidor

i un director d'àrea. Quatre de les àrees (Àrea de Cultura, Àrea de Via Pública,

Àrea de Promoció Estratègica i Àrea de Medi Ambient) s'organitzen en serveis,

que al seu torn s'estructuren en departaments, que es poden subdividir en

unitats d'actuació segons els diferents àmbits que abasti cada departament.

La resta d'àrees (Àrea de Recursos Generals, Àrea d'Arquitectura i Urbanisme,

Àrea d'Educació i Família i Àrea de Benestar) s'organitzen per departaments

que depenen de les unitats d'actuació.

L'esquema general de l'estructura tècnica és el que podem veure al marge.
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Organigrama amb vuit àrees que depenen directament de l'alcalde

Figura 2

En els apartats següents es presenten amb més amplitud les àrees següents:

• Promoció Estratègica.

• Via Pública.

• Cultura.

2.3. Àrea de Promoció Estratègica

És l'àrea encarregada de la gestió i desenvolupament del Palau de Fires de Vila-

UOC, del Patronat de Turisme Municipal i del Viver d'Empreses. Té la respon-

sabilitat fonamental de detectar oportunitats econòmiques i socials i desen-

volupar-les.

La seva estructura orgànica és la següent:

Un regidor és el màxim responsable de l'Àrea. La direcció executiva correspon

a un director d'àrea, que en aquest cas l'ocupa un funcionari de l'Ajuntament.

Cada un d'aquests organismes –el Palau de Fires i Congressos, el Patronat de

Turisme Municipal i el Viver d'Empreses– té un gerent que reporta directament

al director de l'Àrea i que té el suport d'un equip humà especialitzat.

1)�El�Palau�de�Fires�i�Congressos

En el Palau�de�Fires�i�Congressos, que està ubicat als afores de la ciutat (ve-

geu el mapa de Vila-UOC), es realitzen els congressos i fires programats. Els

equips informàtics del personal encarregat de l'administració i gestió del Palau

de Fires i Congressos –PC i impressores– estan connectat a una xarxa d'àrea
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local o LAN ràpida Ethernet mitjançant un commutador o switch que permet

compartir informació i recursos –com ara impressores. La LAN també disposa

d'una passarel·la de transmissió de dades sense fil Wifi per a dotar de connec-

tivitat als estands de determinades fires.

La LAN del Palau de Fires i Congressos disposa d'una connexió amb fibra òptica

amb l'Ajuntament que permet accedir als serveis informàtics que proporciona

l'Ajuntament des de l'Àrea de Recursos Generals com ara el servidor d'arxiu, el

correu electrònic intern o el correu d'Internet.

Xarxa del Palau de Fires i Congressos

Figura 3

Sistemes�i�aplicacions�específiques

El Palau de Fires i Congressos disposa d'una aplicació que permet facilitar les

gestions relacionades amb un congrés: emissió de passis, invitacions, control

d'assistència, gestió de ponents, elaboració de calendaris d'actes i congressos,

elaboració i manteniment dels programes d'actes, gestió i control de despeses

dels expositors, etc.

El Palau de Fires i Congressos també disposa d'un sistema d'anul·lació de se-

nyals de telefonia mòbil a les sales d'actes i de congressos que funciona amb

una aplicació de gestió de trucades.

Dins les sales del Palau de Fires i Congressos no hi ha cobertura de telefonia

mòbil per a impedir molèsties sonores durant els actes que s'hi organitzen.
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Quan s'entra a una sala, el propietari d'un mòbil ha d'introduir en un expene-

dor, que es troba a l'entrada de la sala, el seu número de mòbil i a continuació

se li lliura un cercapersones o beeper amb una pantalla de text.

Automàticament les trucades que rep aquest mòbil es desviaran a la centraleta

del Palau de Fires, on s'atendran. Immediatament després s'enviarà un missat-

ge silenciós amb un resum de la trucada al cercapersones que té el propietari

del mòbil perquè n'estigui informat.

D'altra banda, el Palau de Fires i Congressos disposa d'una aplicació de gestió

d'interiors que permet configurar la disposició més òptima dels espais dels

estands d'una fira determinada.

Hi ha alguns serveis informàtics que l'Ajuntament li proporciona directament;

concretament el Servei d'Informàtica de l'Ajuntament de Vila-UOC li propor-

ciona l'accés a Internet, el sistema de compartició d'arxius, el correu intern i

extern (Internet), la gestió de comptabilitat, el sistema antivirus, el sistema de

còpies de seguretat, etc.

2)�El�Patronat�de�Turisme�Municipal�de�Vila-UOC

El�Patronat�de�Turisme�Municipal�de�Vila-UOC té dues ubicacions: d'una

banda, la seu administrativa i de gestió, situada en un edifici emblemàtic de

la ciutat a prop del centre i, d'una altra, una Oficina d'Atenció al Públic sobre

informació turística, situada al centre de la ciutat i en un mòdul prefabricat a

causa de la seva provisionalitat mentre es decideix on s'ubicarà definitivament

(vegeu el mapa de Vila-UOC).

La seu central del Patronat Municipal de Turisme està connectada a

l'Ajuntament, mentre que l'oficina provisional només està connectada a In-

ternet mitjançant una ADSL.

Hi ha una LAN Ethernet a cada ubicació amb un total de cinc PC a la seu central

i dos PC a l'Oficina d'Atenció al Públic, més algunes impressores de tinta en

color i làser monocrom. La LAN de la seu central utilitza un commutador,

mentre que l'Oficina d'Atenció al Públic té un concentrador (hub) amb vuit

ports.



© FUOC • PID_00153135 17 Casos pràctics de sistemes informàtics

Xarxa del Patronat Municipal de Turisme

Figura 4

Totes dues oficines s'intercanvien informació enviant els arxius o documents

adjuntats a un missatge de correu electrònic.

Sistemes�i�aplicacions�específiques

El Patronat Municipal de Turisme té tota la informació turística del municipi

publicada a Internet. D'aquesta manera, quan l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

ha de donar una informació presencialment a la seva oficina, accedeix al web

i fa la cerca adient utilitzant la mateixa font d'informació i les mateixes eines

de què poden disposar els internautes.

El Patronat Municipal de Turisme té una aplicació amb la qual gestiona les

consultes realitzades pels diferents canals d'entrada i les seves respostes.

Cal destacar que l'oficina d'atenció presta els seus serveis d'informació per di-

versos canals: el telèfon, el correu electrònic i el tauler.

Aquesta aplicació permet posteriorment extreure'n dades i indicadors, com el

nombre de consultes per comunitat o país realitzades, els àmbits turístics de

més interès, etc., per posteriorment prendre decisions.

En aquesta aplicació qualsevol consulta s'associa a unes dades personals de la

persona que la realitza, s'emmagatzema el text complet de la consulta i de la

resposta i la consulta es categoritza.
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Fins i tot si s'ha facilitat el correu electrònic a l'hora de fer la consulta: el Pa-

tronat Municipal de Turisme genera i envia un missatge per Internet una ve-

gada han passat set dies des que es va fer la consulta amb un text prefixat en

el qual es dóna les gràcies per la visita a la ciutat de Vila-UOC i es desitja que

la tornada a casa hagi estat excel·lent.

El Patronat Municipal de Turisme també rep serveis informàtics de l'Àrea de

Recursos Generals de l'Ajuntament.

Concretament, el Servei d'Informàtica de l'Ajuntament de Vila-UOC propor-

ciona a la seu central del Patronat Municipal de Turisme de Vila-UOC l'accés a

Internet, un sistema de compartició d'arxius, el correu intern i extern (Inter-

net), la gestió de comptabilitat, el sistema antivirus, el sistema de còpies de

seguretat, etc.

El Servei d'Informàtica de l'Ajuntament de Vila-UOC proporciona a la seu pro-

visional d'atenció al públic del Patronat Municipal de Turisme únicament ser-

veis de suport i manteniment de la infraestructura informàtica.

3)�El�Viver�d'Empreses

El�Viver�d'Empreses es troba als afores de Vila-UOC dins un polígon indus-

trial (vegeu el mapa de Vila-UOC). Consta d'una nau en la qual s'ha compar-

timentat l'espai per donar cabuda a empreses de nova creació i per facilitar

el seu creixement inicial. Concretament, el Viver presta i facilita una sèrie de

serveis de suport empresarial orientats a millorar les condicions de desenvo-

lupament de les empreses durant les seves primeres etapes operatives, per tal

d'incrementar les seves possibilitats de supervivència.

Alguns d'aquests serveis i suport són, per exemple, la recepció i atenció de

trucades dels clients i proveïdors de les empreses que allí es troben, la gestió

i liquidació d'impostos, etc. De moment no tenen connexió amb el sistema

informàtic de l'Ajuntament i disposen únicament d'una xarxa local commu-

tada amb unes xarxes privades virtuals o VPN (virtual private networks) per cada

empresa i una VPN comuna on es connecten els sistemes informàtics comuns.

La LAN del Viver té connectada una ADSL de 512 Mbps que permet l'accés a

Internet a les empreses que en formen part.
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Xarxa del Viver d'Empreses

Figura 5

Tots els sistemes i aplicacions del tipus comú que necessiten les empreses

els proveeix el mateix Viver i són independents dels sistemes informàtics de

l'Ajuntament de Vila-UOC.

Les aplicacions molt específiques són adquirides, explotades i mantingudes

per la mateixa empresa.

El Viver té contractat el suport informàtic bàsic, per a ell i per a les empreses

a les quals dóna serveis, a una empresa de serveis informàtics de Vila-UOC.

2.4. Àrea de Via Pública

És l'àrea encarregada de la seguretat en llocs públics, de l'ordenació del trànsit

de vehicles i persones a les vies urbanes, de la protecció civil, de la prevenció

i extinció d'incendis i del transport públic, entre altres funcions.

La seva estructura orgànica és la següent:

El màxim responsable és un regidor i la direcció executiva correspon a un

director, que en aquest cas està ocupada per un càrrec de confiança que designa

lliurement l'alcalde.

Els dos serveis més grans dins aquesta àrea són la Guàrdia Urbana i el Servei

de Transport Municipal. Aquests dos serveis estan dirigits per un inspector en

cap –en el cas de la Guàrdia Urbana– i per un gerent –en el cas del Servei de

Transport Municipal.

1)�Guàrdia�Urbana
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La Guàrdia Urbana es troba en un edifici separat de l'Ajuntament ubicat en

el primer cinturó (rondes) de Vila-UOC (vegeu el mapa de Vila-UOC). El parc

mòbil de vehicles i les oficines de gestió i administració estan juntes al mateix

lloc.

Disposa d'una LAN a Gigabit Ethernet, amb tots els equips informàtics con-

nectats, fins i tot els telèfons. Aquesta LAN està connectada amb un enllaç de

fibra òptica a Gigabit Ethernet amb l'Ajuntament.

Xarxa de la Guàrdia Urbana

Figura 6

Sistemes�i�aplicacions�específiques

És l'únic centre, a més de l'Ajuntament, que utilitza la xarxa de dades per a

transmetre veu mitjançant un sistema de telefonia anomenat VoIP (veu sobre

IP).

Totes les trucades que es realitzen des de la Guàrdia Urbana i totes les trucades

que es reben a la Guàrdia Urbana utilitzen, per una banda, la centraleta de

telefonia de l'Ajuntament i, per l'altra, utilitzen la xarxa de dades que inter-

connecta l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana.

Des de tots els ordinadors de la Guàrdia Urbana i mitjançant uns auriculars i un

micròfon es poden realitzar o rebre trucades telefòniques. Aquest és un sistema

experimental que s'està provant per a posteriorment avaluar la implantació a

tots els centres de l'Ajuntament.
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A més, la Guàrdia Urbana disposa d'un sistema de localització i seguiment de

vehicles policials en temps real, la qual cosa permet assignar serveis policials

òptimament. El sistema està format per dues parts: el sistema instal·lat al ve-

hicle policial i el sistema central instal·lat a la seu de la Guàrdia Urbana.

El sistema de localització i seguiment que es troba al vehicle està format per

un receptor GPS, un terminal de telefonia mòbil i un reduït equip informàtic

que té una connexió sense fil de curta cobertura amb tecnologia Bluetooth.

El sistema central consta de diversos terminals de telefonia mòbil connectats

a un equip informàtic. Aquest sistema central és asimètric, és a dir, rep més

informació dels vehicles que no pas envia.

Cada cinc segons el sistema ubicat al vehicle envia la posició (latitud i altitud),

gràcies al sistema GPS, a la central mitjançant una comunicació permanent

(always on) de telefonia mòbil GPRS.

El sistema informàtic de la central de la Guàrdia Urbana recull les dades, les

processa i, continuació, mostra en un mapa gran del centre de comandament

de la Guàrdia Urbana la ubicació geogràfica de cada cotxe.

Multes�sense�fil

Els agents de la Guàrdia Urbana disposen, al vehicles policials, d'una PDA (per-

sonal digital assistant) amb una aplicació que permet introduir i gestionar par-

cialment les infraccions del codi de la circulació o altres normes de la via pú-

blica.

Una vegada els agents han introduït les dades de la infracció, aquesta infor-

mació s'envia de la PDA al petit equip informàtic del vehicle mitjançant una

connexió Bluetooth –que hem vist abans– i des d'aquí, a la central de la Guàr-

dia Urbana amb una transmissió mòbil utilitzant el GPRS.

Finalment, es processaran les dades a la central i s'enviaran a l'infractor per

correu ordinari.

Identificació�de�persones

Les PDA també serveixen com a suport a les tasques d'identificació de persones.

Quan la Guàrdia Urbana identifica una persona i vol saber si existeix una or-

dre de cerca i captura, introdueix el DNI a la PDA i rep al cap d'uns quants

segons la informació de la central. Aquesta comunicació s'estableix de la ma-

teixa manera que la de la gestió de multes.
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De la mateixa manera, també poden introduir matrícules de cotxes per saber

si és robat, si se n'ha denunciat la desaparició, si està abandonat o si li falta

pagar algun impost o taxa.

2)�Empresa�de�transports

L'empresa municipal de transports gestiona el servei d'autobusos urbans i in-

terurbans, aquest últim a través d'una concessió administrativa per part de la

Generalitat.

Disposa d'un únic edifici als afores de la ciutat, on hi ha les oficines adminis-

tratives i de gestió i el parc mòbil i taller dels autobusos (vegeu el mapa de

Vila-UOC).

Fa molt poc temps que han aconseguit la certificació de qualitat ISO 9002-

2001, per la qual un dels compromisos més rellevants que han adquirit és la

puntualitat en el servei d'autobusos.

Disposen d'una xarxa de dades metropolitana peculiar que va ser dissenyada

i implementada fa cinc anys: a cada parada d'autobusos de la ciutat hi ha un

petit equip informàtic, un simple PC, connectat amb una línia de telèfons

(RTC) mitjançant un mòdem a 56 Kbps.

Els sistemes informàtics de les parades d'autobusos envien i reben dades dels

sistemes informàtics centrals de l'empresa de transport trucant a un telèfon

de tarifació local.

El sistema central està format per un servidor amb un gestor de bases de dades

relacional connectat a una xarxa local LAN Ethernet. Aquesta xarxa local està

connectada mitjançant un sistema LMDS (sistema de distribució multipunt

local o local multipoint distribution system) amb l'Ajuntament de Vila-UOC.
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Xarxa de l'empresa de transports

Figura 7

Sistemes�i�aplicacions�específiques

Un dels sistemes d'informació més antics però a la vegada innovador de

l'empresa de transports és la gestió del temps i mobilitat dels autobusos.

Cada autobús està dotat d'un petit codi de barres al lateral dret. Cada vegada

que entra en una parada un lector làser llegeix el codi de barres que porta

l'autobús i el sistema informàtic que hi ha a la parada envia el codi llegit a la

central mitjançant una connexió RTC. La informació és processada i enviada

de nou als taulers informatius de les parades indicant una previsió del temps

d'arribada de l'autobús següent.

2.5. Àrea de Cultura

L'Àrea de Cultura és l'encarregada de la promoció i defensa del patrimoni cul-

tural; ha de crear i mantenir relacions de col·laboració amb les entitats cul-

turals del municipi i ha de divulgar i promoure la cultura en tots els nivells,

principalment de tot allò que faci referència a l'àmbit local.

L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vila-UOC disposa d'una biblioteca pú-

blica a prop del parc Ferrater. La biblioteca té com a prioritat permetre la con-

sulta i préstec de material com llibres, vídeos, CD i DVD, però també ofereix

espais per estudiar, reunir-se i consultar Internet gratuïtament. Per això dispo-

sa d'espai diferenciat con la Biblio-teca, l'Estudi-teca, l'Internet-teca i la Troba-

da-teca.
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La biblioteca disposa d'una xarxa local segmentada per un commutador en

cinc zones diferenciades: la xarxa administrativa on estan connectats els PC

dels treballadors de la biblioteca, i les xarxes de la Biblio-teca, Estudi-teca, In-

ternet-teca i Trobada-teca.

Esquema conceptual de la biblioteca

Figura 8

Tenen un servidor d'arxius on a més resideixen les aplicacions específiques de

la biblioteca que més endavant veurem.

La biblioteca té dues connexions cap a l'exterior: una connexió amb

l'Ajuntament i un enllaç a Internet amb una ADSL de 2 Mbps.

La connexió amb l'Ajuntament s'utilitza per a intercanviar informació admi-

nistrativa i per a accedir als serveis que el Servei d'Informàtica de l'Àrea de Re-

cursos Generals proveeix com Internet, correu electrònic intern i extern (In-

ternet), etc.

La connexió a Internet amb una ADSL la fan servir exclusivament els usuaris

de la Internet-teca per raons de seguretat, ja que d'aquesta manera el trànsit

administratiu de dades dels treballadors viatja per una línia i el trànsit a Inter-

net dels usuaris de la Internet-teca per una altra.

Xarxa de la biblioteca

Figura 9

Sistemes�i�aplicacions�específiques
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Per a accedir a la Internet-teca i a la Trobada-teca es recomana fer prèviament

una reserva. Si no s'ha reservat el dia i hora, es podran utilitzar els serveis

sempre que hi hagi lliure algun recurs i mentre no l'utilitzi algú que l'hagi

reservat.

La reserva es pot realitzar presencialment a la biblioteca utilitzant un terminal

específic per a aquesta funció, però també es pot realitzar no presencialment

per Internet.

L'Estudi-teca és un espai d'accés i utilització lliures sense cap norma associada

de moment.

La biblioteca permet la consulta del seu material disponible, però també per-

met el préstec de la majoria de material en formats paper, CD, DVD, etc.

Funcionalment la consulta i el préstec tenen el mateix caràcter –totes dues

accions es consideren préstecs–, però es diferencien en dues coses: el temps que

passa entre que s'agafa un material i es torna i l'espai per on es mou l'objecte

prestat; el temps de préstec d'una consulta és molt curt, com a molt tot l'horari

d'obertura de la biblioteca, i l'objecte de consulta mai no surt de la biblioteca,

mentre que un préstec es realitza per diversos dies i l'objecte prestat surt de

la biblioteca.

La consulta i el préstec estan informatitzats mitjançant un sistema informàtic

d'autoservei. Quan un usuari vol un material per consultar dins la biblioteca o

per endur-se'l en préstec a casa, introdueix la seva targeta personal amb banda

magnètica en un equip, que llegeix el codi de barres de l'objecte que volem

endur-nos o consultar i desactiva la seguretat activa d'aquest element consul-

table o prestable.

D'aquesta manera la consulta i el préstec es realitzen únicament amb la inter-

venció humana de l'usuari de la biblioteca, i a més s'aconsegueix tenir un re-

gistre informatitzat de tot el material que es consulta i a la vegada de tot el

material que es presta.
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2.6. Annex del mapa de Vila-UOC

Mapa de la ciutat de Vila-UOC

• El�Palau�de�Fires�i�Congressos es troba ubicat als afores de la ciutat.

• El�Viver�d'Empreses es troba als afores de Vila-UOC, dins un polígon in-

dustrial.

• El�Patronat�de�Turisme�Municipal�de�Vila-UOC té dues ubicacions: d'una

banda, la seu administrativa i de gestió, situada en un edifici emblemàtic

de la ciutat a prop del centre i, d'una altra, una Oficina d'Atenció al Públic

sobre informació turística, situada al centre de la ciutat i en un mòdul pre-

fabricat a causa de la seva provisionalitat mentre es decideix on s'ubicarà

definitivament (vegeu el mapa de Vila-UOC).

• La Guàrdia�Urbana es troba en un edifici independent a l'Ajuntament

ubicat en el primer cinturó (rondes) de Vila-UOC.

• L'empresa�de�transports�municipal disposa d'un únic edifici als afores

de la ciutat, on té les oficines administratives i de gestió i el parc mòbil i

taller dels autobusos.

• Vila-UOC disposa d'una biblioteca�pública a prop del parc Ferrater.

• L'Àrea d'Educació�i�Família està ubicada a la seu central de l'Ajuntament.

• L'Ajuntament de Vila-UOC, que està situat a la plaça Campus situada al

centre de la ciutat,
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3. Cas 2. Una empresa de fabricació de productes.
Mecano-UOC

Tot seguit es presenta el cas d'una empresa fictícia, però amb trets i caracterís-

tiques propers a la realitat d'aquestes organitzacions

3.1. Introducció funcional i organitzativa

Mecano-UOC és una empresa que es dedica a fabricar i distribuir ordinadors

personals (PC).

Concretament, aquesta empresa adquireix les peces que formen un ordinador,

normalment a mercats estrangers, les acobla a la fàbrica que té a Vila-UOC i

posteriorment distribueix i ven els seus PC des de les botigues franquiciades a

escala nacional o per mitjà d'un portal de comerç electrònic que té a Internet.

Actualment el mercat de Mecano-UOC és l'Estat espanyol, però no descarta

una internacionalització si els creixements en facturació i benefici es mante-

nen con fins ara.

Mecano-UOC està situada al polígon industrial de Vila-UOC i tota

l'organització està centralitzada en una mateixa localització física composta

per un edifici, un magatzem i una nau on únicament hi ha la cadena de pro-

ducció de PC.

Mecano-UOC té actualment mil dos-cents treballadors, que estan adscrits a un

dels cinc departaments que constitueixen l'empresa.:

• El Departament de Recerca, Desenvolupament i Innovació.

• El Departament de Màrqueting.

• El Departament de Producció.

• El Departament Comercial, Logístic i d'Expansió.

• El Departament d'Administració, Econòmic i Financer.

Tots cinc departaments estan dirigits per una unitat anomenada Gerència, de-

partament que està integrat per un equip d'alta direcció que dirigeix tota

l'organització.
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Esquema organigrama de Mecano-UOC

Figura 10

Tot i que existeix un organigrama clàssic jeràrquic com el que representa

l'esquema superior, el model de gestió de Mecano-UOC està basat en una ges-

tió, direcció i organització funcional per unitats de negoci de tal manera que

una unitat de negoci pot utilitzar recursos de dos o més departaments.

Per a dur a terme la seva missió, Mecano-UOC té algunes funcions considera-

des estratègiques, algunes de les quals veurem des d'un punt de vista funcional

i de sistemes informàtics. En concret, tractarem les funcions següents:

• Recursos humans.

• Logística i distribució de producte.

• Facturació i comptabilitat.

• Gestió de franquícies.

• Màrqueting.

• Informàtica.

3.2. Recursos humans

La gestió dels recursos humans a Mecano-UOC és estratègica i alhora peculiar

per diverses raons.

Mecano-UOC està situada en una regió on la mà d'obra no és abundant, i a

més té una plantilla d'una mitjana d'edat molt jove. D'altra banda, el negoci

de la informàtica canvia molt ràpidament i provoca que els coneixements del

personal s'hagin d'actualitzar constantment i, per acabar, Mecano-UOC té un

índex molt alt de baixes voluntàries en els llocs de treball que no requereixen

personal qualificat (mossos de magatzem, operaris, etc.).

El Departament de Recursos Humans ha de vetllar no només per captar i con-

tractar els millors treballadors, sinó també per mantenir-los, formar-los i acon-

seguir una implicació total dels treballadors envers l'empresa.
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Per aquestes raons tots els currículums que rep Mecano-UOC s'emmagatzemen

en un sistema informàtic i tota la informació relativa a un procés de selecció

també es conserva per si hi ha necessitats futures i no planificades de contrac-

tació de personal.

Sistemes�i�aplicacions�específiques

Mecano-UOC disposa d'una aplicació de gestió de personal per a dur a terme

totes les tasques pròpies d'un departament de recursos humans, amb el suport

d'una base de dades relacional.

L'aplicació recull les dades personals i professionals dels treballadors, i també

un historial que s'actualitza contínuament.

En aquest historial consten les retribucions adjudicades mensualment, i també

la formació –general i específica– cursada, l'avaluació anual realitzada pel cap,

els subordinats, si es tracta d'un comandament, i altres companys en línia ho-

ritzontal jeràrquica (sistema d'avaluació de personal anomenat avaluació 360º),

i també informació relativa a les ajudes i beneficis que Mecano-UOC té i dóna

als seus treballadors, com les ajudes per als fills dels treballadors menors de

divuit anys, les ajudes relatives a la salut –muntures d'ulleres i vidres focals–,

o d'altres.

Els treballadors tenen accés a tota la informació emmagatzemada dins

l'aplicació de gestió de personal mitjançant una interfície anomenada Portal

de l'empleat.

Aquest portal és un sistema web on mitjançant una validació personal apareix

informació relacionada amb el treballador i Mecano-UOC.

El portal treu la informació de la base de dades relacional que utilitza l'aplicació

de gestió de personal i la representa en un navegador ordenat per a informar

el treballador de les últimes dades introduïdes o calculades, com la nòmina.

Per mitjà del Portal de l'empleat es pot accedir als detalls de la informació de

les últimes nòmines cobrades, es pot consultar l'estat de les ajudes sol·licites, es

pot imprimir un certificat de la formació realitzada, es pot consultar el resultat

assolit en l'avaluació personal anual de 360º.

El sistema de gestió de personal no és una aplicació "aïllada" dins la informàti-

ca corporativa de Mecano-UOC, sinó que està connectada a diversos sistemes

informàtics corporatius com, per exemple, la comptabilitat de Mecano-UOC,

el sistema d'accés telemàtic a Hisenda, o el sistema d'accés telemàtic a la Tre-

soreria de la Seguretat Social.
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3.3. Logística i distribució del producte

La distribució és part de la logística operacional a Mecano-UOC.

La distribució és la part que s'encarrega de fer arribar els paquets a la destinació

en la data i hora compromeses.

Mecano-UOC aposta per no tenir estoc d'ordinadors, sinó treballar per deman-

da amb un temps de resposta molt curt, i d'aquesta manera intenta escurçar

al màxim el temps de producció, distribució i lliurament del producte una ve-

gada el client ha fet la comanda.

La idea de Mecano-UOC és vendre exactament el PC que vol el client, amb les

característiques i elements que el client decideixi a l'hora de comprar-lo.

Mecano-UOC es diferencia en aquest punt de la competència que té exclusiva-

ment un nombre limitat de models. Quan es compra un ordinador a les fran-

quícies de Mecano-UOC o per Internet, el client decideix quina caixa vol, qui-

na placa mare, quin disc dur, quina memòria, quin DVD, quin mòdem, quina

targeta de so, quina targeta de xarxa, quants ports USB, quin monitor, etc.

Una vegada el client ha triat tots els elements que tindrà un ordinador, la

comanda es rep als sistemes informàtics de la central de Mecano-UOC i a partir

d'aquest moment comença el muntatge de l'ordinador demanat.

Una vegada muntat l'ordinador, Mecano-UOC aplica un test de qualitat al PC

anomenat Boom Test, que consisteix a deixar-lo funcionant realitzant càlculs

intensius durant unes quantes hores dins una sala on es produeix una variació

forçada de la temperatura ambient per a analitzar les reaccions de les diferents

parts de PC.

Si el PC supera el test, automàticament és embalat i introduït al camió adequat

segons la destinació final.

Diagrama funcional d'una comanda d'ordinador

Figura 11

Sistemes�i�aplicacions�específiques

El sistema informàtic que dóna suport al procés de producció i distribució de

PC és complex.
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Les comandes són rebudes pel mateix sistema informàtic tant si són

introduïdes per Internet com des d'una botiga franquiciada.

Una vegada rebuda la comanda, el sistema informàtic actua sobre els mecanis-

mes mecànics de la cadena de producció i obre la porta del dipòsit que conté

cada element sol·licitat en la comanda (memòries, disc, caixa de la torre del

PC, DVD, CD, etc.).

Tots els elements cauen damunt d'una cinta transportadora i són dirigits fins a

un lloc de treball atès per una persona, la qual farà l'acoblament manualment.

Tots els elements que constitueixen un ordinador –com per exemple, les

memòries, els discos durs, els ports USB, etc.– estan identificats mitjançant un

codi de barres.

Una vegada acoblades les peces i muntat el PC, l'operari assigna un nou codi

de barres a l'ordinador, que actuarà d'identificador i que quedarà enregistrat

al sistema informàtic. Llavors s'establirà una relació entre aquest identificador

de l'ordinador i tots els identificadors de les peces que el formen.

A continuació, i mitjançat un toro automatitzat, es dirigirà el PC muntat fins

la sala del Boom Test, on uns braços robotitzats posaran una sèrie de sondes

que estaran connectades a un sistema de control i mesurament.

Després d'haver passat el temps establert en els procediments de qualitat, si els

sensors de control i mesurament no han detectat cap anomalia, aquest sistema

comunicarà al sistema informàtic de gestió de comandes que el PC es troba

en condicions de ser lliurat.

A continuació, el sistema informàtic programarà el toro automatitzat per

transportar el PC de la sala del Boom Test al sistema d'embalatge i, una vegada

embalat, es traslladarà al magatzem juntament amb els altres PC que s'han de

carregar al mateix camió.

Les comunicacions entre el sistema informàtic central i els toros automatitzats

es realitzen amb un sistema sense fil. Mecano-UOC té distribuïts per la nau in-

dustrial on es troba la cadena de producció i pel magatzem una sèrie d'antenes

que permeten transmetre dades sense fil entre el sistema informàtic central i

els toros automatitzats.

El sistema informàtic de gestió de comandes calcula des del primer moment

que es fa la comanda en quin camió serà transportat el PC per a arribar al

client, i també l'hora de sortida de cada camió, la ruta que ha de seguir, el

temps i les parades que el conductor o conductors haurà de realitzar tant per

descarregar material com per descansar si el trajecte és molt llarg.
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La càrrega del camió la farà un toro automatitzat programat pel sistema in-

formàtic.

El sistema informàtic també avisa amb antelació el conductor o conductors

del camió de l'hora de sortida prevista.

Mecano-UOC segueix gairebé en temps real els seus transports.

Cada camió està equipat amb un receptor GPS, un terminal de telefonia mò-

bil i un petit sistema informàtic. Cada cinc minuts es realitza una lectura de

la latitud i longitud a través del receptor GPS i aquestes dades són enviades

mitjançant un missatge SMS a la seu central.

Automàticament totes les comandes que són en aquell camió queden posici-

onades geogràficament en el sistema informàtic.

El client pot consultar en tot moment l'estat de la seva comanda per Internet

introduint el codi de la comanda i una clau secreta que se li dóna en el moment

d'introduir la comanda al sistema informàtic, a més de consultar l'estat de

producció i distribució del seu PC. També es pot consultar el lloc geogràfic on

és mentre el camió de transport el porta a la destinació.

Comanda

Figura 12

3.4. Facturació i comptabilitat

Després de gestionar la comanda com hem vist en l'apartat "Logística i distribu-

ció del producte" i d'embalar el producte a Mecano-UOC, i abans d'introduir-

lo al camió de transport per a lliurar-lo al client, s'insereix en el sistema in-

formàtic l'apunt comptable corresponent i es genera una factura i s'imprimeix

en paper.



© FUOC • PID_00153135 33 Casos pràctics de sistemes informàtics

Per a generar aquest document és necessari extreure les dades del client, el

producte o productes sol·licitats i el preu assignat del sistema de comandes.

La factura generada té un venciment assignat per defecte de seixanta dies,

encara que hi ha determinats clients, algunes franquícies i alguns grans clients

que tenen un període de venciment assignat de noranta dies.

El sistema comptable està connectat al sistema de consultes bancàries dels

bancs amb els quals opera Mecano-UOC.

Quan es paga una factura mitjançant una transferència bancària al compte de

Mecano-UOC, el sistema comptable canvia l'estat de la factura de pendent de

cobrament a cobrat.

Si se supera el període de venciment d'una factura sense haver-se cobrat, el

sistema comptable imprimeix una carta d'avís que s'enviarà al client per a re-

cordar-li que si no es produeix el pagament de la factura pendent en un ter-

mini de deu dies es generarà una nova factura amb un recàrrec en concepte

d'interessos per no haver abonat la primera.

Aquest procés es repeteix fins que s'abona el saldo pendent.

El sistema comptable subministra informació al programa APD (sistema

d'ajuda a la presa de decisions, que veurem més tard) com, per exemple, el to-

tal que s'ha facturat a una franquícia durant un període de temps determinat,

els deutes pendents per franquiciat, el compliment dels terminis de pagament,

i altres informacions necessàries per a conèixer i avaluar les relacions entre

Mecano-UOC i els seus franquiciats.

3.5. Gestió de franquícies

Mecano-UOC utilitza les franquícies com a mecanisme de presència i expansió

territorial, i com a mitjà de relació comercial amb el client final.

Per aquesta raó té tot un equip humà dedicat a les gestions relacionades bàsi-

cament amb la captació i anàlisi dels nous franquiciats i a les gestions relaci-

onades a mantenir els franquiciats actuals.

El Departament de Franquícies requereix accedir a fonts d'informació externa

per a analitzar la viabilitat de concedir una nova franquícia a una persona o

a una societat.

A la vegada, necessita informació externa per a analitzar la viabilitat

d'implantació d'una franquícia en un determinat territori (PIB de la zona,

nombre d'habitants, renda per capita, competència directa i indirecta, etc.).
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Aquesta informació és recollida i introduïda en un sistema informàtic que re-

alitza càlculs i que determinarà mitjançant un sistema expert la viabilitat i les

garanties de concedir una nova franquícia a una persona o societat i la viabi-

litat d'ubicar el negoci en el lloc proposat per l'interessat.

D'altra banda, el Departament de Franquícies necessita i coneix en tot mo-

ment l'estat de la relació entre Mecano-UOC i el franquiciat per a actuar pro-

activament en la resolució de problemes o incidències de qualsevol tipus –co-

braments, facturació, terminis de lliuraments, formació, etc.

Sistemes�i�aplicacions�específiques

El Departament de Franquícies té un sistema informàtic de nova implantació

que actua com un gestor de dades (data warehouse), on es recull de manera

selectiva tota la informació necessària relacionada amb les relacions entre els

franquiciats i Mecano-UOC.

D'aquesta manera el sistema permet saber en tot moment i de forma numèrica

–amb una escala de 0 a 10– quina és la valoració que te Mecano-UOC d'un

franquiciat i quina és la valoració que té un franquiciat de Mecano-UOC.

El sistema està format per una base de dades relacional que està connectada,

mitjançant un estàndard XML d'intercanvi de dades, amb els altres sistemes

corporatius com, per exemple:

• Comptabilitat i facturació: per a saber l'estat de pagament de les comandes

enviades al franquiciat i creixements i decreixements de la facturació.

• Gestió de comandes: per a saber el tipus de productes que demana el fran-

quiciat, i el compliment del temps de lliurament per part de Mecano-UOC.
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Esquema conceptual d'avaluació de la relació

Figura 13

3.6. Màrqueting

Una de les missions del Departament de Màrqueting de Mecano-UOC consis-

teix a controlar la competència i els seus proveïdors.

El Departament de Màrqueting vol saber en temps real què té la competència

(PC, característiques, preus, etc.) i quines novetats treu al mercat.

D'altra banda, el Departament de Màrqueting necessita estar informat en

temps real d'informació generada pels seus proveïdors; per exemple, Mecano-

UOC té interès a conèixer les característiques i els preus de les peces que li sub-

ministren els proveïdors i que serveixen per a muntar un ordinador i també li

interessa conèixer les novetats que els proveïdors treuen al mercat.

Tota aquesta informació és gestionada per un sistema APD (ajuda a la presa

de decisions).

Amb aquesta informació el Departament de Màrqueting pot adquirir les pe-

ces que necessita que siguin més barates, pot copiar la competència i imitar

l'últim model que tregui al mercat, pot innovar incorporant noves peces als

ordinadors que surten al mercat, etc.

Sistemes�i�aplicacions�específiques

L'APD té tres blocs funcionals: un robot, una base de dades documental i un

mòdul de presa de decisions.
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El robot és un programa informàtic que accedeix a determinats webs, captura

informació pública de pàgines web i l'emmagatzema en la base de dades do-

cumental.

El robot conté un conjunt d'URL (localitzador uniforme de recursos o uniform

resource locator) o adreces de webs on apareixen les novetats de la competència.

El robot accedeix als webs cada cinc minuts durant les vint-i-quatre hores i

compara la informació que hi ha en la base documental amb la que hi ha a

Internet. Si el web emmagatzemat i el que es troba a Internet són diferents,

llavors implica que hi ha un canvi de contingut i el robot baixa el nou web i

l'emmagatzema en la base de dades documental.

La base de dades documental és el dipòsit d'informació del robot i a la vegada

és la font d'informació del mòdul de presa de decisions.

Cada vegada que es produeix un canvi en alguna dels URL monitoritzats en

el sistema, el robot envia un missatge al mòdul de presa de decisions i aquest

recalcula la decisió òptima amb la nova informació; és a dir, valida si les deci-

sions preses anteriorment amb les antigues condicions es mantenen o dóna

noves instruccions i decisions per prendre seguint una sèrie de regles establer-

tes i un aprenentatge continu.

Per exemple, un canvi de preu –a l'alça– d'una peça adquirida per Mecano-

UOC per a muntar els seus PC pot donar com a resultat que l'APD recomani

l'adquisició d'una peça d'un altre proveïdor de característiques similars però

amb un preu d'adquisició més baix. L'APD també pot recomanar introduir una

nova peça en el muntatge dels PC si millora els resultats finals i el cost final

de producció no es veu incrementat en un límit preestablert.

Respecte a la competència, el sistema APD pot alertar de l'existència d'un pro-

ducte nou en la competència que no té Mecano-UOC i pot realitzar un prees-

tudi on apareixeria el que necessitaria Mecano-UOC per a aconseguir un pro-

ducte igual.

Esquema conceptual de l'APD

Figura 14
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3.7. Informàtica

Totes les aplicacions i serveis informàtics de Mecano-UOC estan centralitzats

en el Departament d'Informàtica.

Els servidors heterogenis, amb sistemes operatius de xarxa diferents com No-

vell, Unix, Linux i Windows, estan connectat a una xarxa local Gigabit Ether-

net amb un commutador.

La xarxa local de Mecano-UOC té dues zones diferències a causa dels nivells

de seguretat informàtica requerits: d'una banda, té una xarxa interna on hi ha

els servidors i serveis d'ús exclusiu intern i, de l'altra, té una xarxa anomenada

DMZ (zona desmilitaritzada o desmilitarized zone) on hi ha els servidors i serveis

informàtics centrals que requereixen un accés molt específic i puntual d'accés

a Internet.

Totes dues xarxes o zones estan connectades a un sistema de seguretat

anomenat tallafoc (firewall) que monitoritza tot el trànsit de dades de sor-

tida i d'entrada i actua mitjançant unes regles introduïdes i un sistema

d'aprenentatge.

Xarxa de Mecano-UOC

Figura 15

Quan algú vol accedir des d'Internet als sistemes informàtics de Mecano-UOC,

el tallafoc identifica la sol·licitud d'accés i revisa si en les regles introduïdes

en la seva base de dades té permès aquest accés –i, per tant, deixa establir la

connexió– o no el té –i no deixa establir-la.
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D'altra banda, aquest tallafoc no actua només permetent circular determinat

trànsit d'entrada o sortida, sinó que a més té un sistema d'aprenentatge que

permet anticipar-se i actuar davant un possible atac. El tallafoc analitza el pa-

tró, la forma de connexió i el trànsit de dades i determina si és una connexió

"normal" o "anormal".

En el cas que determini que és una connexió "anormal", podrà establir meca-

nismes de monitorització, enviament d'avisos a l'administrador de la xarxa i/o

bloqueig de la comunicació.

Mecano-UOC disposa d'una línia d'accés a Internet i els franquiciats tenen lí-

nies ADSL. L'intercanvi de dades entre Mecan-oUOC i els franquiciats es rea-

litza de manera xifrada per a garantir la confidencialitat de les dades i el no-re-

pudi utilitzant xarxes VPN (xarxes privades virtuals o virtual private networks).

A més, el Departament d'Informàtica disposa d'una sèrie d'infraestructures per

a oferir serveis informàtics als treballadors de Mecano-UOC, per exemple, un

servidor de fitxers, un sistema antivirus, un sistema de còpies de seguretat per

a les aplicacions i dades dels servidors centrals, un servidor central de correu

electrònic, i un servidor web, entre d'altres.
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