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Introducció

Quan aprofundim en la bibliografia sobre sistemes d’informació corporatius,

sovint trobem referències que prediuen el futur en el qual estem, referènci-

es clàssiques que van analitzar la teoria quan els sistemes d’informació eren

l’excepció en les empreses. Per això en l’actualitat és important reflexionar so-

bre la tecnologia i l’empresa, precisament perquè ara ja sí trobem amb facilitat

empreses “hipertecnologitzades”, fins i tot empreses la infraestructura de les

quals és la tecnologia mateixa (e-companies). En aquest escenari, la descripció

de sistemes es torna cada vegada més complexa per dos factors:

• La inèrcia comercial de la tecnologia.

• La necessària multiplicitat dels sistemes.

Quant a la inèrcia comercial de la tecnologia, el mercat tecnològic, en evolució

constant, empeny el món empresarial a una carrera en què les grans corpora-

cions tecnològiques semblen tenir el control i les empreses van adoptant les

innovacions a un ritme per al qual moltes vegades ni tan sols estan preparades.

L’obsolescència tecnològica és un fantasma del qual “el mercat” pretén fugir,

i en aquesta fugida canvia els seus sistemes a una velocitat moltes vegades no

desitjada. Què passa si Microsoft decideix canviar la versió del seu famós pa-

quet ofimàtic (suite)? Primer dóna un temps perquè els clients s’adaptin a la

nova versió, és a dir, la comprin, la instal·lin, l’usin i després deixa de donar

suport sobre l’antiga. Això vol dir que si tots els fitxers generats amb l’antiga

versió “deixessin de funcionar” o “no fossin interpretats per un altre progra-

mari”, l’empresa no podria reclamar al proveïdor. Per tant, l’única solució és

migrar. En realitat, s’estan invertint diners en un programari que potser no es

necessitarà, però no hi ha una alternativa fàcil. Això no passa solament amb

una cosa tan bàsica com l’exemple esmentat, ens pot passar amb un ERP o amb

un sistema de BI en què la inversió augmenta, no tant pel cost en si mateix

del programari, sinó pels costos d’implantació. Ha arribat un moment en què

el programari evoluciona a la mateixa velocitat que el maquinari. El cofunda-

dor d’Intel, Gordon I. Moore, va enunciar la llei que expressa molt bé la idea

d’aquesta velocitat que el mercat tecnològic actual imprimeix a les empreses i

consumidors. La llei de Moore diu que “cada 18 mesos el nombre de transistors

d’un circuit integrat es duplica”; Moore va vaticinar un augment de transistors

exponencial en circuits de cost mínim i probablement va desitjar fermament

que es complís perquè augurava un gran futur per a la seva empresa.

Respecte a la necessària multiplicitat de sistemes, avui dia ens trobem que mol-

tes empreses ja tenen en la seva història una breu –però intensa– història prò-

pia de sistemes d’informació. Velles implantacions que conviuen amb progra-

mari d’última generació, diferents sistemes per a diferents propòsits, diversi-

tat i riquesa informativa en alguns casos, caos i pobresa informacional en uns

Intel

Empresa nord-americana dedi-
cada a la fabricació de circuits
integrats, és la més important
del món i la seva principal font
d’ingressos és el processador
sèrie x86, que podem trobar
en gairebé qualsevol ordinador
personal. Els fundadors d’Intel
són Robert Noyce i Gordon I.
Moore.

Lectura recomanada

La Llei de Moore va ser pu-
blicada en la revista Elec-
tronics (vol. 38, núm. 8,
19 d’abril de 1965). Es pot
llegir l’article complet a
ftp://download.intel.com/
museum/moores_law/
articles-press_releases/
gordon_moore_1965
_article.pdf.
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altres. En definitiva, molts sistemes s’han unit per a formar un veritable uni-

vers informacional que és cada vegada més exigent a l’hora de ser gestionat i

adaptat a les necessitats canviants de les corporacions.

En aquest escenari s’analitzaran els grans reptes dels sistemes d’informació en

l’empresa des d’una perspectiva pràctica, assumint com a incorporats i assimi-

lats els conceptes clàssics sobre sistemes i partint d’una visió actual de sistemes

d’informació. L’estructura proposada es dividirà en quatre grans blocs:

• En el primer mòdul, “Tecnologies i sistemes d’informació”, es repassaran

els conceptes clàssics de sistemes, s’establiran les bases del discurs posteri-

or i s’aprofundirà sobre els aspectes d’aquests conceptes que hagin estat

ampliats o modificats per l’actualització dels sistemes.

• En el segon mòdul, “Planificació i estratègia”, s’analitzarà com els sistemes

d’informació es converteixen en un element clau a l’hora d’aconseguir

avantatges competitius i com, perquè això passi, cal planificar-los i analit-

zar-los al costat de l’estratègia corporativa.

• En el tercer mòdul, “Construcció dels sistemes d’informació”, es presenta-

ran algunes eines per a dur a terme una gestió reeixida malgrat la comple-

xitat i les dificultats expressades al començament d’aquest capítol.

• En el quart mòdul, “Gestió de projectes TI”, s’aprofundirà en la gestió

interna del departament de tecnologies de la informació d’una empresa.

S’explicarà com la seva estructura organitzativa afecta els sistemes i com

les funcions del seu líder, el CIO, estructura la relació amb la resta de pro-

cessos de l’empresa, la presa de decisions o la mateixa organització dels

sistemes d’informació.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Tecnologies i sistemes d’informació
Marian Ortiz del Amo

1. Definició, conceptes bàsics

2. Estructura dels sistemes d’informació

3. Estructura de les organitzacions

4. Tipologia dels sistemes

5. Sistemes d’informació principals

Mòdul didàctic 2
Planificació i estratègia
Marian Ortiz del Amo

1. Anàlisi i avaluació de l’empresa

2. Avantatges competitius: caràcter transformador dels SI

3. Estratègia corporativa

4. Planificació dels sistemes d’informació

Mòdul didàctic 3
Construcció dels sistemes d’informació
Marian Ortiz del Amo

1. Reenginyeria de processos

2. Models i etapes del desenvolupament tradicional

3. Models heterodoxos del desenvolupament. Models àgils

Mòdul didàctic 4
Gestió de projectes TI
Marian Ortiz del Amo

1. Què és un projecte? Definició

2. Gestió de l’abast del projecte

3. Gestió del temps del projecte

4. Gestió dels costos del projecte

5. Gestió de la qualitat del projecte

6. Gestió dels recursos humans del projecte

7. Gestió de la comunicació del projecte

8. Gestió dels riscos del projecte

9. Gestió de les adquisicions del projecte
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