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Resum executiu 
El fet de generar valor a la informació està íntimament lligat a la capacitat de les persones en 

compartir experiències, aprenentatge, teories, solucions a problemes, es a dir, el “saber fer”, el 

“how to”, el coneixement , de cadascuna d’elles.  

 

Les empreses que volen ser competitives no es poden centrar únicament en una bona 

estratègia de Sistemes. Cada vegada més, son conscients que un dels objectius principals ha 

de ser gestionar els recursos d’informació de que disposen de manera eficient. Per tant, la 

implantació de la cultura del coneixement a la organització li proporcionarà avantatges 

competitius i farà que la informació passi a ser un actiu estratègic. 

 

El Departament de Sistemes d’Informació i Comunicacions, d’ara endavant DSIC, treballa en 

projectes i tasques comuns, a on la informació, en la majoria dels casos, esdevé duplicada, 

desorganitzada i inconnexa. Per tant, moltes vegades es perd temps i productivitat cercant 

informació o intentant resolent un problema recurrent que malgrat que es coneix la solució, 

ningú l’ha documentat ni compartit. 

 

L’objectiu d’aquest projecte neix de la necessitat 

d’aquest departament, de treballar dins el marc de 

la cultura del coneixement . D’aquesta manera, 

al final de la seva execució es pretén obtenir un 

model de treball col·laboratiu (Groupware) que 

permeti crear i alimentar, d’una manera eficient i 

amb qualitat, un sistema basat en la gestió del 

coneixement  per, d’aquesta manera, desplegar 

progressivament l’aprenentatge organitzatiu a la 

resta de departaments. 

 
 

         Cicle de la gestió del coneixement 

 

En conseqüència, per a donar resposta a aquesta demanda, s’ha definit un Pla de Treball que 

a la finalització de les activitats en que es divideix, doni com a resultat la implementació del 

prototip de l’eina de treball col·laboratiu que més s’adapti a les necessitats del Departament. 

 

Activitats del Pla de treball 

• Analitzar el coneixement actual 
• Anàlisis de Requeriments 
• Valorar diferents eines de programari col·laboratiu 
• Dissenyar a l’eina escollida la gestió del coneixement 
• Implementar un prototip  
• Definir millores i objectius de futur 
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Atès que es tracta d’un projecte de treball col·laboratiu dins el DSIC de l’Ajuntament de 

Viladecans, l’equip de treball l’ha format la totalitat dels tècnics que l’integren. El meu rol com a 

Cap de Projecte i a la vegada com a Cap de la Unitat d’Informàtica dins l’organització, ha 

permès impulsar el projecte i assignar tasques puntuals, definides al Pla de Projecte, als 

tècnics que depenen de la Unitat que represento. 

 

 

 

La cap responsable del Departament ha estat informada del Pla de Treball i ha exercit la 

supervisió del seu desenvolupament. D’altra banda, la implicació de la resta de tècnics  durant 

les diferents fases d’aquest projecte, ha servit per sensibilitzar a l’equip  cap a  un Sistema de 

Treball Col·laboratiu i la cultura del coneixement en tot el grup.  

 

A més, aquest projecte s’ha planejat i realitzat de manera que no representi cap cost econòmic 

a l’empresa. D’una banda, s’ha optat per solucions de programari lliure en versions no 

empresarials per a la implementació del prototip de l’eina de treball col·laboratiu. D’altra banda, 

la seva instal·lació s’ha realitzat en una màquina virtual aprofitant les infraestructures de 

Sistemes de l’Ajuntament de Viladecans. No obstant això, s’ha fet una estimació de costos de 

l’esforç dedicat al projecte per part de tot el personal implicat, tenint en compte la seva 

categoria professional. 

                                                                                                              

Esforç dedicat al projecte per Tècnic     Hores Preu/Hora    Import 

Cap del Departament de Sistemes d’Informació i Comunicacions 3 50 150 € 

Cap de Projecte i de la Unitat d’Informàtica i Comunicacions 145 40 5.800 €  

Tècnic Administrador 15 30 450 € 

TOTAL  6.400 € 

 

La identificació, classificació i formalització del coneixement vol ser aplicada en la totalitat de la 

informació de que es disposa en el Departament. Això implica, amb el risc que suposa, canvis 

en la metodologia de treball del grup, especificació de rols per a la gestió de la informació i 

conscienciació i motivació col·lectiva de que el coneixement s’ha de gestionar constantment per 

tal que finalment esdevingui un actiu estratègic per a l’empresa. 
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1. Introducció 
 

L’evolució natural de les empreses, davant el continu creixement tecnològic i les noves formes 

de comunicació, ha creat la necessitat d’aplicar reenginyeria de processos a la seva cadena de 

valor. Els models de negoci basats en Internet i la gestió del coneixement,  han de ser 

l’estratègia i els fonaments per a les empreses que volen augmentar la seva eficiència 

operativa i competitiva. 

 

L’Administració Local a la qual pertanyo i a on s’ha desenvolupat aquest projecte, no n’és una 

excepció i per tant, s’ha hagut d’adaptar a noves formes de comunicació amb el ciutadà, ser 

més propera i oferir els seus tràmits 24 hores, tots els dies de l’any. Aquest repte var suposar, 

fa aproximadament quatre anys, replantejar molts aspectes organitzatius interns i externs per 

poder oferir al seu client, el ciutadà, un servei de qualitat i adaptat a l’eAdministració. 

 

Però amb això no hi ha prou. Tota empresa que avui en dia vulgui ser realment competitiva i 

aconseguir els seus objectius estratègics, ha d’incorporar en cadascú els seus processos 

coneixement, abandonar la reticència a compartir informació i potenciar l’aprenentatge 

corporatiu. 

 

L’alineació estratègica contínua entre el Departament de Sistemes d’Informació i el Sistema de 

Decisió és un aspecte clau per aconseguir aquest objectiu. El fet d’utilitzar, compartir i 

desenvolupar els coneixements entre totes les persones i departaments de l’Ajuntament, 

permetrà a gerència aconseguir els seus objectius de negoci amb més qualitat, ser més 

precisos a l’hora de prendre decisions i donar resposta més ràpida a les necessitats del mercat. 

 

Canviar l’actitud i consciència de les persones i organitzacions cap a un model a on l’actiu 

principal sigui la compartició de la informació no es pot aconseguir d’un dia per l’altre. És un 

llarg camí que haurem de recórrer tots junts amb la mirada posada a la Web 2.0 i les Xarxes 

Socials. 
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1.1.   Justificació del PFC 
 

El fet de treballar com a Cap de la Unitat d’Informàtica dins el DSIC propícia la visió global dels 

processos que composen la cadena de valor de l’organització, de les seves fortaleses i 

debilitats.  

 

El Pla de Sistemes engegat al 2006 es va orientar a la reenginyeria dels processos i tecnologia, 

a on es va planificar l’estratègia del nou model d’informació d’empresa: model de processos, 

model d’aplicacions, model de dades i arquitectura tecnològica. D’aquesta manera, la 

implantació d’un ERP,  CRM, Seu Electrònica i  Base de Dades única són projectés que van 

néixer en aquesta onada tecnològica i que avui en dia ja són una realitat.  

 

Malauradament, ens trobem davant un canvi d’arquitectura i filosofia de treball que ens farà de 

nou replantejar els processos de negoci per adaptar-los a aquesta nova era tecnològica: 

l’Arquitectura Orientada a Serveis (SOA), el Treball en Equip i la Gestió del Coneixement. 

 

Conseqüentment, aquest projecte ha nascut de les necessitats i carències detectades al DSIC i 

a la resta de l’organització en aquesta nova onada tecnològica . El programari orientat al treball 

col·laboratiu i la gestió i cultura del coneixement no s’han incorporat als processos de negoci, i 

per tant, quan els diferents  usuaris o departaments  han de treballar en projectes i tasques 

comuns, la informació, en la majoria dels casos, no respon a una directiva clara d’organització i 

compartició.   

 

Per tant, l’objectiu d’aquest projecte es el de realitzat l’anàlisi, disseny i implementació d’un 

Sistema de Treball Col·laboratiu al DSIC de manera que aquest sigui el primer pas cap a la 

gestió del coneixement a tot l’Ajuntament. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Anàlisi, disseny i implementació d’un Sistema de Tr eball Col·laboratiu 
 

PFC • Àrea de Gestió del Coneixement                                                                   Pàgina  10                                            
 

1.2. Objectius 
 
Aquest projecte te com a objectiu principal implementar una eina de treball col·laboratiu 

(groupware) que permeti gestionar el coneixement al Departament de Sistemes d’Informació i 

Comunicacions de l’Ajuntament de Viladecans. Per tant, amb la consecució de les activitats i 

tasques relacionades al Pla de Treball, s’espera haver assolit els següents resultats: 

 

• Disposar de tota la informació del departament organitzada i classificada de forma que 

es permeti gestionar com a coneixement i no com a dades. 

• Haver implantat una metodologia de treball basada en la gestió del coneixement. 

• Conèixer les eines de treball col·laboratiu 2.0 de programari lliure que més s’adaptin a 

la metodologia de treball i a lles necessitats detectades al Departament. 

• Un cop analitzades les diferents eines, haver implantat un prototip amb la més adient. 

• Desenvolupar la gestió del coneixement dins el prototip. 

• Haver confeccionat una memòria del projecte 

• Haver realitzat totes les tasques dins el calendari previst. 

• Detallar les conclusions extretes després de la realització del projecte 

 
 
1.3. Enfocament 
 
El projecte s’ha plantejat des d’un principi en tres fases, anàlisi dels requeriments, disseny i 

implementació. A més, cadascuna d’aquestes s’ha dividit en diferents activitats i tasques per tal  

de planificar els recursos i el temps per a la seva realització: 

  

Fase d’Anàlisi de Requeriments 

• Identificació el model d’informació col·laboratiu actual 

• Anàlisi del coneixement actual 

• Anàlisi dels requeriments funcionals i no funcionals 

• Valoració de les diferents eines de programari col·laboratiu 

 

Fase de Disseny i Implementació 

• Instal·lació del l’eina de groupware que més s’adapti als requeriments del DSIC. 

• Dissenyar la metodologia de treball col·laboratiu al prototip i aplicar la gestió del 

coneixement als seus processos de negoci. 
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1.4. Planificació 
 
Aquesta fase es recull al document de Pla de Treball i estableix  el full de ruta que ha de 

seguir el projecte, te en compte els recursos necessaris per al seu desenvolupament i 

permet dirigir i ordenar les activitats de tot l’equip per aconseguir el objectius desitjats.  

 

El Pla de projecte ha recollit tots els punts que es descriuen a continuació. Els objectius ja 

s’han descrit anteriorment, però la resta es detallen en els punts següents d’aqueta secció: 

 

• Els objectius i resultats que s’esperen del projecte 

• Les fites principals 

• Descripció de les activitats i tasques principals 

• Calendari de treball 

• L’organització de l’equip de treball 

 

 

1.4.1. Relació d’activitats 
 

Al Pla de treball es van considerar les següents activitats: 

 

• Identificar el model d’informació actual 

• Analitzar el coneixement actual 

• Valorar diferents eines de programari col·laboratiu 

• Implementar un prototip amb l’eina que més s’adapti als requeriments 

• Definir i documentar la metodologia de treball en la gestió del coneixement 

• Definir millores i objectius de futur 

 

1.4.1.1. Identificar el model d’informació actual 

La gestió de projectes TIC, l’assignació de tasques dins o fora dels mateixos i el servei de CAU 

representen les principals funcions que es desenvolupen en el DSIC. D’altra banda, els 

Sistemes d’Informació dins les empreses i la seva cadena de valor han d’alimentar i 

proporcionar coneixement a tots i cadascú dels processos de la informació, així com a la resta 

de sistemes (decisió i producció). 

 

A més, el fet que els departaments de Sistemes d’Informació hagin d’estar alineats amb 

l’estratègia de l’empresa, fa que iniciar la implantació de la cultura del coneixement i el treball 

col·laboratiu en ells, sigui un bona oportunitat per estendre-la a la resta d’organització. 
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Aquesta primera activitat del projecte detallarà  l’estructura funcional dels llocs de treball dins el 

departament i identificarà a nivell genèric el model de treball col·laboratiu actual, es a dir, 

determinarà quins son els elements i fonts d’informació, els seus repositoris (informàtics o no)  i 

les eines de programari que intervenen en la seva gestió.  

 

Taula 1. Pla de Projecte (Tasca 1) 

Descripció de l’organigrama funcional del personal que forma del DSIC 

Objectiu 
Reflectir les funcions genèriques dels diferents llocs de treball i 
com s’estructuren per que es pugui entendre el model 
col·laboratiu actual 

Responsable/Participants  Cap de projecte 

Durada 1 h. 

Lliurables Organigrama amb MS Visio i la seva descripció 

 

Taula 2.  Pla de Projecte (Tasca 2) 

Analitzar el model de treball col·laboratiu actual i determinar quins sons els elements i 
fonts d’informació, els seus repositoris (informàti cs o no) i les eines de programari que 
intervenen en la seva gestió.  

Objectiu 
Determinar a nivell genèric com s’estructura la informació i amb 
quines eines. Aquest vol ser el punt de partida de la següent 
activitat a on es realitzarà l’auditoria del coneixement actual. 

Responsable/Participants  Cap de projecte 

Durada 4 h. 

Lliurables Descripció de les principals eines i recursos (informàtics o no) 
que s’utilitzen actualment al departament. 

 

1.4.1.2. Analitzar el coneixement actual  

A partir de la informació obtinguda al punt anterior, s’auditarà a on es troba el coneixement 

actual al departament, quines son les fonts internes i externes, com s’alimenta i a on es troben 

les principals “illes de coneixement”. A més, s’analitzaran i documentaran tots els processos, 

fluxos de treball i informació que hi  intervenen en les tasques del departament.  

 

Un cop analitzada aquesta informació, es classificarà, s’establiran prioritats segons els 

beneficis que reportin a l’empresa i es determinarà quina es vol incorporar en el sistema de 

coneixement i el tipus d’eina de treball col·laboratiu que l’ha de gestionar. 
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Taula 3.  Pla de Projecte (Tasca 3) 

Analitzar, organitzar i documentar els processos, f luxos d’informació i coneixement 
entre les diferents tasques que es realitzen al dep artament. A més, s’identificarà com es 
gestiona i manté. 

Objectiu 
Entendre en més detall el funcionament del DSIC, determinar si 
es gestiona coneixement, a on es localitza, qui el manté i 
detectar les mancances o “illes”. 

Responsable/Participants  Cap de Projecte / Tècnics del departament 

Durada 16 hores / 10 hores 

Lliurables Fluxos d’informació i coneixement. 
Mapa de coneixement. 

Dependències Haver finalitzat la tasca anterior 

 
 
 
Taula 4.  Pla de Projecte (Tasca 4) 

Un cop analitzada aquesta informació, es classifica rà, s’establiran prioritats segons els 
beneficis que reportin a l’empresa i es determinarà  quina es vol incorporar en el 
sistema de coneixement i el tipus d’eina de treball  col·laboratiu que l’ha de gestionar. 
 

Objectiu Determinar el coneixement que es vol incorporar al programari 
de groupware 

Responsable/Participants  Cap de projecte / Tècnics del departament 

Durada 16 hores / 3 hores 

Lliurables 

Llistat d’elements de treball en grup que s’han d’incorporar al 
prototip. Per exemple: gestió de projectes i tasques, gestió del 
procés d’adquisició d’equipament informàtic, compartició de 
calendaris, documents amb gestió de canvis, correu electrònic, 
etc. 

Dependències 

Paral·lelament a aquesta tasca, s’aniran avaluant diferents eines 
per determinar les funcionalitats que ofereixen i així disposar 
d’informació de fins a on poden arribar segons els requeriments 
detectats. 

Observacions 

En aquesta tasca resulta imprescindible fer partícips als tècnics 
a l’hora de determinar quin coneixement es vol gestionar per tal 
que vagin prenent consciència i posteriorment puguin participar 
de la mateixa manera en el procés de selecció de l’eina amb la 
que s’implementarà el prototip. 
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1.4.1.3 Valorar diferents eines de programari col·l aboratiu 
 
Atesa la premissa que el projecte s’ha de desenvolupar sense cap cost de maquinari ni 

llicències,  es valorarà únicament  programari lliure. A més, la possibilitat d’utilitzar màquines 

virtuals facilitarà molt la tasca d’avaluació de les diferents eines davant la diversificació de 

requeriments de sistemes operatius i altra tipus de recursos.  

 

La valoració es realitzarà a partir del resultat del treball de recerca en Internet sobre les eines 

de treball col·laboratiu que més s’adaptin a les necessitats detectades i, d’altra banda, de la 

proposta concloent extreta de l’anàlisi del coneixement de l’activitat anterior. 

 

Amb la informació recavada es realitzarà una comparativa per diferents camps que permetrà 

identificar d’una manera molt visual i entenedora les avantatges/inconvenients,  

fortaleses/debilitats de totes elles i així, finalment, poder determinar i proposar l’eina amb la que 

es desenvoluparà el prototip. 

 
Taula 5.  Pla de Projecte (Tasca 5) 

Treball de recerca en Internet sobre les eines de t reball col·laboratiu que més s’adaptin 
a les necessitats detectades i a la proposta conclo ent extreta de l’anàlisi del 
coneixement de l’activitat anterior. A banda de les  funcionalitats de gestió de projectes i 
tasques, es tindrà molt en compte la capacitat d’in tegració amb altres programaris i la 
de poder fer cerques en tota la base de dades de co neixement per diferents paraules 
claus o etiquetes introduïdes prèviament. A més, es  valorarà molt que pugui importar 
els correus, contactes i agenda de Lotus Domino.  

Objectiu 
Tenir una visió de les eines de groupware que hi ha actualment 
de programari lliure i  de les seves funcionalitats. D’aquesta 
manera es podrà determinar quina s’adapta millor. 

Responsable/Participants  Cap de projecte / Tècnics del departament 

Durada 20 hores. / 2 hores 

Lliurables Taula comparativa amb totes les eines valorades i les seves 
funcionalitats. 

Dependències Haver finalitzat la tasca anterior. 

Observacions Es farà partícips als tècnics en el procés de valoració. 

 

1.4.1.4 Implementar un prototip amb l’eina de progr amari col·laboratiu 
que més s’adapti als requeriments plantejats 

 
Un cop determinada l’eina que més s’adapta a les necessitats de treball col·laboratiu i de gestió 

del coneixement, s’implementarà un prototip amb la representació dels processos d’informació 

que intervenen en el DSIC.  

 



    Anàlisi, disseny i implementació d’un Sistema de Tr eball Col·laboratiu 
 

PFC • Àrea de Gestió del Coneixement                                                                   Pàgina  15                                            
 

D’aquesta manera, es crearan projectes, tasques, calendaris compartits, documents, 

procediments i altre tipus d’elements informatius reals que permetin veure la interrelació entre 

ells, es a dir, la dinàmica del treball col·laboratiu, les avantatges del mateix en relació al model 

de treball anterior i la gestió del coneixement. 

 

A banda de les funcionalitats bàsiques que s’acaben d’esmentar, es tindrà molt en compte la 

capacitat de poder fer cerques en tota la base de dades de coneixement per diferents paraules 

claus o etiquetes introduïdes prèviament.  

 

D’altra banda, per als elements d’informació o treball que no es puguin incorporar en l’eina, es 

presentaran les possibilitats que tinguin d’integració en la solució presentada. 

 
Taula 6.  Pla de Projecte (Tasca 6) 

Un cop determinada l’eina que més s’adapti a les ne cessitats de treball col·laboratiu i 
de gestió del coneixement, s’implementarà un protot ip en una màquina virtual, amb la 
representació dels processos d’informació i gestió del coneixement que intervenen al 
DSIC.  

Objectiu Implementar el màxim de funcionalitats de treball col·laboratiu al 
prototip. 

Responsable/Participants  Cap de projecte 

Durada 20 hores 

Lliurables Prototip configurat amb les funcionalitats requerides 
implementades. 

Dependències Haver finalitzar la tasca anterior 

Observacions 
Per als elements d’informació o treball que no es puguin 
incorporar en l’eina, es presentaran les possibilitats que tinguin 
d’integració en la solució presentada. 

 

1.4.1.5. Definir i documentar la metodologia de tre ball en la gestió del 
coneixement 

 
Segons Probst, Raub I Romhardt, les empreses han de seguir un model de processos per a 

establir una bona estratègia de gestió del coneixement. L’aplicació d’aquesta metodologia de 

treball dins el DSIC permetrà prendre consciència del que és el coneixement i com s’ha de 

gestionar. 

 

Per tant, a partir les necessitats detectades i propostes de treball col·laboratiu, es definirà, 

documentaran i implementarà al prototip, cadascun dels processos de gestió de coneixement: 

Identificació, adquisició, desenvolupament, compartició, utilització i manteniment. 
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Taula 7.  Activitats del Pla de Projecte (Tasca 7) 

A partir les necessitats detectades i propostes de treball col·laboratiu, es definiran, 
documentaran i implementaran al prototip, cadascun dels processos de gestió de 
coneixement: Identificació, adquisició, desenvolupa ment, compartició, utilització i 
manteniment. 

Objectiu 

Definir  i establir noves metodologies de treball. 
Capitalitzar el coneixement. 
Augmentar la capacitat productiva 
Facilitar la implantació de la cultura del coneixement al 
departament. 

Responsable/Participants Cap de Projecte / Tècnics del departament 

Durada 20 hores 

Lliurables Sistema  de treball col·laboratiu configurat a l’eina groupware.  

Dependències Haver finalitzar la tasca anterior. 

Observacions 

Aquesta configuració pretén facilitar la introducció de l’equip a 
d’utilització de l’eina i a les dinàmiques de treball en grup. 
D’aquesta manera es minimitzarà el risc al rebuig d’aquesta 
nova filosofia de compartició d’informació. 

 

1.4.1.6. Definir millores i objectius de futur 
 
Una vegada implementat el prototip i analitzat el seu potencial i capacitat de creixement, es 

relacionaran les millores possibles i capacitat d’integració amb altres elements o processos de 

negoci de l’Ajuntament. Aquest projecte, des d’un principi, s’ha pensat i planificat de manera 

que pugui arribar a ser un model de treball col·laboratiu i gestió del coneixement per a la resta 

de l’organització. 

 
Taula 8.  Activitats del Pla de Projecte (Tasca 8) 

Una vegada implementat el prototip i analitzat el s eu potencial i capacitat de 
creixement, es relacionaran les millores possibles i capacitat d’integració amb altres 
elements o processos de negoci de l’Ajuntament de V iladecans. 

Objectiu 

Estendre la cultura del treball col·laboratiu la gestió del 
coneixement a la resta de departaments de l’Ajuntament. 
Presentar millores que queden fora del prototip i poden tenir 
aplicació a nivell de tota l’organització. 

Responsable/Participants  Cap de projecte 

Durada 8 hores 
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1.4.2. Fites 
 
A partir de la Planificació de l’apartat següent, com a fites més rellevants es consideren les que 

es poden visualitzar a la Taula 9. La majoria de fites tenen relació amb l’entrega de 

documentació segons marca el calendari del PFC. 

 
Taula 9.  Relació de les principals fites del proje cte 

DATA DESCRIPCIÓ 

02/03/2011 Inici del projecte.  

12/03/2011 Lliurament del Pla de Projecte 

03/04/2011 Lliurament Especificació i Anàlisis. 

27/04/2011 Lliurament Prototip.  

Aquesta fita resulta necessària per a poder després gaudir de suficient 

temps en el desenvolupament de la resta de tasques i documentació. 

01/05/2011 Lliurament Disseny 

10/06/2011 Lliurament de la Memòria del Projecte 

 

 
1.4.3. Calendari  
 
S’ha elaborat el calendari a partir de les activitats programades, les tasques que es desprenen 

de cadascuna d’elles i la durada estimada.  

 

S’ha de tenir en compte que a la relació d’activitats i tasques d’aquest document s’estima 

l’esforç en hores, mentre que al diagrama de Gantt es calcula una durada aproximada en dies. 

La dedicació al projecte en quan a hores/dies serà irregular, per tant, el que s’ha fet es 

planificar-les i distribuïdes en el temps disponible. 

 

Es concreta com a data d’inici del projecte el 02 de març de 2011, i com a data final, el 10 de 

juny de 2011. 

 

També s’ha tingut en compte en el calendari i planificació del treball, l’elaboració de la 

documentació d’aquest projecte i les fites corresponents al seu lliurament. En el diagrama s’han 

agrupat per facilitar la visió. 
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Diagrama de Gantt 

 
 

 
 
1.4.4. Equip de treball 
 

L’equip de treball per a les activitats pròpies del projecte està format per: 
 
Taula 10.  Components, càrrecs i rols de l’equip de  treball 

Components Càrrec ROL 

Carles Garcia Sanchez Cap de la Unitat d’’Informàtica i 
Comunicacions  

Cap de projecte 
Desenvolupa les activitats i 
tasques que es desprenen 
d’aquest projecte. 
Estableix els mecanismes de 
control necessaris en quan a 
calendari i qualitat. 

Mercedes Morales 
Moreno 

Cap del Departament de Sistemes 
d’Informació i Comunicacions 

Assessorament, tutoria i supervisió 
del treball per part de l’empresa, 
majoritàriament relacionat amb la 
gestió de processos i estratègia 
d’alineament TIC amb l’empresa. 

8 Tècnics Informàtics 
adscrits a la Unitat 
d’Informàtica 

Diferents funcionalitats segons la 
seva especialització: xarxes, 
comunicacions, administració del 
sistema, administració d’usuaris, 
gestió del programari corporatiu, 
tècnic de camp i servei CAU. 

Suport en l’anàlisi del coneixement 
actual i fluxos de treball comú. 
Participació en els processos de 
selecció de l’eina de groupware i 
d’implantació de la mateixa. 
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2. Anàlisi de Requeriments 
 

La presa de requeriments te com objectiu identificar les necessitats o condicions que el 

producte final, l’eina de treball col·laboratiu, ha de complir i implementar. Normalment aquesta 

tasca es desenvolupa entre el client i el proveïdor, però en aquest cas, al tractar-se d’un 

projecte dins la pròpia empresa, el Cap de Projecte assumeix els dos rols.  

 

Per a poder determinar “que” es vol obtenir del sistema, al Pla de Projecte s’han definit i 

planificat les següents activitats i tasques de manera que, un cop es finalitzi la primera activitat, 

les dues següents es realitzaran en paral·lel. 

 

 

 

D’aquesta manera, tenint en compte els resultats del primer anàlisi de les eines de groupware i 

les funcionalitats que ofereixen, i  d’altra banda, els resultats obtinguts de l’estudi del model de 

treball col·laboratiu actual dels tècnics del DSIC, es detalla a continuació el resultat de l’anàlisi 

del coneixement actual i els requeriments funcionals i no funcionals que ha de complir el 

prototip. 

 

 

2.1  Anàlisi del coneixement actual 
 

Un cop analitzada l’estructura organitzativa dels llocs de treball del DSIC, l’estructura dels 

processos, les tasques que desenvolupa cada membre de l’equip, les eines de programari 

utilitzades, a on es troba la informació, qui la manté i com es comparteix,  s’han identificat les 

següents problemàtiques en quan a la gestió de la informació i el coneixement: 

  

o S’utilitzen diferents ubicacions de xarxa amb la informació de projectes, procediments 

d’actuació o d’instal·lació de programari, contractacions, plecs tècnics, etc... A més, 

aquestes dades esdevenen duplicades i sense una nomenclatura ni estructura 

organitzada. 

 

1. Identificar el Model d’Informació Actual 
o Organigrama Funcional 
o Model de treball Col·laboratiu 
 

2. Analitzar el coneixement Actual 
o Auditoria del coneixement 
o Proposta de coneixement a gestionar 
 

3. Valoració d’eines groupware 
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o L’eina de correu electrònic, agenda, contactes i tasques actual, no permet la compartició 

de carpetes, contactes i agendes entre els membres de l’equip.  D’altra banda, tampoc 

disposa de mecanismes per etiquetar i modificar el color dels elements d’informació 

(correus, entrades d’agenda, tasques, etc.) per agrupar-los segons diferents criteris. 

 

o Tampoc s’han definit el diferents rols i privilegis per a la gestió de la documentació, es a 

dir, qui  la crea, modifica o només disposa de privilegis de lectura. A més, no hi ha un 

sistema de control de versions dels documents i es penja informació sense tenir clares les 

directives en quan a la ubicació i nomenclatura. 

 

Actualment s’estan desenvolupant dos projectes que queden fora de l’abast d’aquest projecte, 

la implantació d’uns sistema de monitorització amb Nagios i d’un nou programari de gestió 

d’incidències amb SugarCRM. No obstant això, si el prototip finalment esdevé l’eina corporativa 

de groupware de l’organització, es mirarà de connectar-la a aquests dos mòduls per  

aconseguir relacionar tots els processos del DSIC dins la cultura i la gestió del coneixement. 

 

2.2  Requeriments funcionals 
 

De l’estudi anterior, s’ha arribat a la conclusió que el prototip ha de disposar, com a mínim, dels 

següents mòduls i complir amb els requeriments funcionals que es detallen mes endavant. Així 

mateix, no s’ha de perdre de vista que les possibilitats en quan a la compartició d’informació i 

gestió del coneixement és el principal objectiu d’aquest projecte. 

   

 Figura 1.  Requeriments funcionals  
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2.2.1 Registre d’usuaris 
El prototip ha de permetre la gestió d’usuaris dins el sistema col·laboratiu integrat amb LDAP. A 

més, l’administrador ha de poder fer el manteniment dels mateixos i definir diferents perfils, rols, 

grups i permisos per a cadascuna de les funcionalitats que s’implementin. A més, es tindrà molt 

en compte a l’hora de valorar l’eina amb la que es desenvoluparà el prototip, la possibilitat 

d’importar els correus, agenda i contactes de Lotus Domino. 

 

 

2.2.2 Identificació i pàgina d’inici  
Un cop creats els usuaris i assignats els seus rols i permisos, l’usuari es podrà identificar 

davant el sistema. Després, se l’haurà de mostrar la pàgina d’inici a on podrà veure l’estat dels 

elements que te actius d’una forma centralitzada. Es a dir, es visualitzaran en una mateixa 

pàgina els correus nous, cites, tasques i altres elements d’informació que tingui configurats. A 

més, es valorarà la possibilitat que aquesta pàgina la pugui personalitzar el propi usuari. 

 

 

2.2.3 Mòdul de Correu Electrònic 
Com ja s’ha comentat, actualment ja es disposa d’un programari propietari que permet 

gestionar el correu electrònic, l’agenda i l’assignació de tasques. Però, un dels requeriments no 

funcionals d’aquest projecte defineix que la solució s’ha d’implementar amb programari lliure 

que permeti el treball col·laboratiu i l’explotació del coneixement generat. 

 

Per tant, es un requisit fonamental aquest mòdul disposi de les següents funcionalitats: 

enviament i recepció de correus, integració amb els contactes i l’agenda, control de quotes, 

gestió d’arxius adjunts al disc local o al repositori de l’eina i la resta de funcionalitats típiques 

que incorpora un servidor de correu electrònic, com podria ser, el control d’antivirus i spam. 

 

 

2.2.4 Mòdul de Contactes 
Aquest mòdul ha de permetre la creació de diferents llistes de contactes per a poder compartir-

les i utilitzar-les dins els altres mòduls: enviament de correus electrònics, realització 

d’invitacions a cites dins l’agenda, assignació a tasques i projectes , compartició de carpetes i 

documents. 
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2.2.5 Mòdul de Calendari 
El calendari ha de gestionar cites privades i públiques, amb o sense repetició, adjuntar 

documents i contemplar les opcions d’acceptació, denegació, etc... A més,  ha de permetre al 

propi usuari crear i compartir calendaris amb els contactes interns i externs. 

 

També ha de ser compatible amb altres solucions del mercat a l’hora de gestionar les 

invitacions, sobre tot amb Lotus Domino i Microsoft Exchange. 

 

 

2.2.6 Mòdul de Tasques 
Aquest mòdul ha de permetre gestionar les tasques, adjuntar fitxers, definir dates d’inici i 

venciment i delegar-les a altres usuaris. Altrament,  per a la gestió d’incidències informàtiques 

que es generen al CAU, s’està treballant per posant en funcionament una nova aplicació que es 

mirarà d’integrar amb el prototip.  

 

Per tant, l’assignació de tasques, prioritats, planificació, assignació de tècnics, etc.. es 

realitzarà majoritàriament des del programa de ticketing esmentat i no des del mòdul de 

Tasques de l’eina de groupware. No obstant això, es mirarà d’integrar els dos programes, com 

a mínim, amb la transferència de correus electrònics. 

 

 

2.2.7 Mòdul de Gestió de Projectes 
La gestió de projectes es un dels requeriments indispensables per al prototip. Aquesta tasca és 

una de les més comuns dins el DSIC i per tant, el prototip ha de contemplar-la. 

 

Aquest mòdul ha de permetre, com a mínim, realitzar les següents funcionalitats: 

 

• Crear d’activitats i tasques a cada projecte 

• Assignar recursos 

• Establir fites 

• Associar calendaris 

• Adjuntar qualsevol tipus de document a les diferents fases del projecte 

• Establir alertes i notificacions davant un canvi en alguna tasca definida. 
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2.2.8 Mòdul de Magatzem d’Informació 
L’eina ha de permetre incorporar qualsevol tipus de documents, comentaris i enllaços a 

adreces d’Internet. A més, aquesta informació s’ha de poder etiquetar per alimentar el repositori  

de coneixement de forma ordenada, i així aconseguir que les cerques siguin cada vegada més 

“intel·ligents” i es puguin estendre  a la resta de mòduls (correus, calendari, tasques, 

documents, contactes, projectes, etc..). 

 

 

2.2.9  Compartició de carpetes 
Cada objecte del programari col·laboratiu s’ha de poder emmagatzemar en carpetes. El 

manteniment de les mateixes i la seva estructuració en forma d’arbre ha de permetre organitzar 

millor la informació: correus, contactes, tasques, projectes i els diferents elements del 

magatzem d’informació 

 

A més, ha de permetre compartir-les amb altres usuaris (interns o externs) i aplicar permisos de 

lectura i escriptura. D’aquesta manera, es contribuirà a potenciar la compartició d’informació i 

l’alimentació del sistema de coneixement. 

 

 

2.2.10  Cerca de coneixement 
El fet de disposar de totes les funcionalitats anteriors integrades en una mateixa eina ofereix la 

possibilitat d’explotar tota la informació que conté. Per tant, s’han de poder realitzar cerques 

sobre la seva base de dades de coneixement per diferents criteris de selecció.  
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2.3 Requeriments no Funcionals 

 

Els requeriments no funcionals no estan relacionats de forma explícita amb les funcionalitats 

desitjades. Es centren més en la definició de restriccions sobre l’entorn de treball, disseny, 

arquitectura de l’aplicació, sistemes operatius suportats i  integració amb altres productes. 

 

                    Figura 2.  Requeriments no funcionals  

 

 

           

 

 

2.3.1 Solucions de programari lliure 
Les administracions locals han d’anar cap a aquest tipus de solucions i fugir del programari 

propietari i el cost que representa el manteniment anual de les seves llicències. Per tant, la 

solució escollida pel prototip i el sistema operatiu a on s’executarà, ha de ser de programari 

lliure. 

 

2.3.2 Autenticació amb LDAP 
L’eina ha de permetre l’autenticació per LDAP i la cerca dins el seu directori i la integració amb 

Microsoft Active Directory. 
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2.3.3 Basada en clients Web 
Larquitectura amb la que s’està apostant i representa part de l’estratègia de negoci de 

l’empresa es la d’implementar aplicacions multiplataforma que s’executin des de clients Web. 

Per tant, el client per a accedir-hi a l’eina de treball col·laboratiu ha de ser qualsevol del més 

usuals i estàndards del mercat: 

 

• Microsoft Internet Explorer  

• Mozilla Firefox  

• Apple Safari  

• Google Chrome 

 

 

2.3.4 Client d’Escriptori 
A banda del client Web, la solució ha de disposar d’un client d’escriptori que incorporarà les 

mateixes funcionalitats i a més, permetrà el treball off-line, es a dir, la possibilitat de seguir 

treballant quan no es disposi de connexió amb el servidor.  
 

 

2.3.5 Sincronització amb dispositius mòbils 
La mobilitat de lloc de treball i la necessitat de disposar de les dades des de qualsevol lloc ja és 

un requeriment indispensable per a tota organització que vulgui ser competitiva.  

 

Actualment, l’aplicació que s’utilitza com a eina de correu electrònic, agenda i contactes, 

permet la sincronització amb dispositius blackberry, Iphone, Android i Windows Mobile. Per 

tant, la solució a implementar també ho ha de permetre. 

 

A més, es valorarà la possibilitat d’accedir des d’aquests dispositius a tota la informació i 

coneixement de l’eina de treball col·laboratiu. 

 

 

2.3.6 Possibilitat d’incorporar noves funcionalitat s 
L’entorn col·laboratiu ha de permetre afegir noves funcionalitats que facilitin el 

desenvolupament de la feina i el coneixement dins el DSIC.  

 

A més, es valoraran les capacitats d’integració amb altres aplicacions o solucions de que es 

disposi, per exemple: 
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• Executar sessions de videoconferència amb WebEx. 

• Permetre comunicar-se amb la solució de CRM i ticketing desenvolupades amb 

Sugar-CRM. 

• Configuració de comptes d’usuari de Xarxes Socials. 

 

 

2.3.7 Multi idioma 
Com a mínim, l’idioma del client ha de ser l’espanyol, però es valorarà que disposi del català. 

 

 

2.4  Diagrama de Casos d’ús 

Atès que es tracta d’una eina que agrupa diferents mòduls, que ja s’han especificat  els 

requeriments funcionals de tots ells i la seva relació, no es creu convenient especificar en detall  

els casos d’ús. 

Amb el diagrama de casos d’ús ja es pot apreciar la interacció dels diferents actors amb els 

casos d’ús identificats al Sistema de Gestió de l’Eina Groupware.  

    Figura 3 . Diagrama de Casos d’ús de l’Eina Groupware       
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Actors 

Al diagrama anterior es pot apreciar el rol que tenen els diferents actors davant els casos d’us 

que s’hi representen.  

• Admin:  Usuari encarregat de configurar i administrar l’entorn col·laboratiu.  

• Usuari:  Utilitzen els mòduls de que disposa l’eina i mantenen i comparteixen la seva 

informació. 

• Cap de Projecte:  És l’encarregat de crear i mantenir la informació dels projectes. 

D’altra banda, pot definir permisos sobre els usuaris que hi participen i sobre els 

documents que es generaran. 
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3. Disseny 
En una primera fase, amb l’anàlisi de requeriments s’ha aconseguit identificar les necessitats i 

condicions que ha de complir l’eina de groupware  per poder implementar un sistema de treball 

col·laboratiu dins el Departament de Sistemes d’Informació i Comunicacions. D’altra banda, el 

fet de valorar en paral·lel diferents programaris de treball col·laboratiu ha permès realitzar un 

enfocament més pràctic i objectiu del disseny de la solució, facilitant així la traducció dels 

requeriments en la representació formal del producte que els ha d’implementar, es a dir, el 

“que volem” pel “com ho volem”. 

 

Per tant, s’ha d’establir el  disseny de la gestió del coneixement al DSIC amb l’eina escollida 

per implementar el prototip. D’aquesta manera, un cop identificat el coneixement, les persones 

que intervenen en la seva transmissió i el rol que desenvolupa cadascuna dins l’equip, s’ha 

dissenyat com s’ha d’estructurar la informació, com i qui l’ha d’alimentar, desenvolupar i 

compartir dins un entorn de treball col·laboratiu. 

 

A continuació es resumeix l’esquema que s’ha seguit per a desenvolupar el disseny de la 

solució: 

• Valoració de les eines de treball col·laboratiu, a on s’identifica, després de 

l’anàlisi del coneixement actual i d’un treball de recerca i comparativa, l’eina 

que compleix millor els requeriments i amb la que finalment s’implementarà el 

prototip. 

 

• Disseny conceptual o preliminar , a on es relaciona a nivell genèric 

l’estructura de les dades i l’arquitectura del sistema de treball col·laboratiu. 

 

• Disseny Detallat  de l’arquitectura i interfícies per a cadascú dels mòduls 

relacionats a l’anàlisi funcional: 

 

� Registre d’usuaris 

� Identificació i pàgina d’inici  

� Mòdul de Correu Electrònic 

� Mòdul de Contactes 

� Mòdul de Calendari 

� Mòdul de Tasques i Projectes 

� Mòdul de Magatzem d’Informació 

� Compartició de carpetes 

� Cerca de coneixement 
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3.1. Valoració de les eines de treball col·laborati u 
 

Abans d’analitzar les diferents eines disponibles al mercat, s’han executat les primeres 

activitats del Pla del Projecte orientades a analitzar el model de treball col·laboratiu del DSIC i 

a la realització d’una proposta de millora. Així, s’han pogut identificar les mancances o “illes” 

de coneixement en els elements d’informació i les eines que intervenen en la seva gestió 

diària. 

 

3.1.1  Estudi i Comparativa  

Paral·lelament a  Anàlisi Funcional, tal com s’especifica al Diagrama de Gantt del Pla de 

Treball, s’han valorat diferents eines de treball col·laboratiu per determinar quines son les 

funcionalitats que incorporen i en quin tant per cent donen resposta als requeriments detectats 

al Departament. 

 

Tenint una primera idea de les característiques i mòduls que incorporaven la majoria de 

productes, es van especificar els requeriments funcionals i no funcionals que finalment el 

prototip hauria d’implementar. D’altra banda, es van poder identificar quines altres funcionalitats 

no es trobaven suficientment desenvolupades per donar resposta a les necessitats tant a nivell 

qualitatiu com funcional. 

 

 

 

En relació a la recerca de les eines en Internet, primer de tot, s’ha analitzat d’una manera 

genèrica un grup extens de programari col·laboratiu. En aquest procés inicial d’anàlisi s’han 

descartar algunes, com BSCW, al no incorporar servidor de correu electrònic. D’altres també 

s’han desestimat a trobar-se orientades a àmbits que s’escapen dels requeriments del projecte, 

com formació, portals i wikis. 
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De tota manera, cal destacar que hi ha actualment al mercat força eines de treball col·laboratiu 

de programari lliure i que la gran majoria compleixen amb els requeriments detectats, com 

Horde Groupware, Citadel, Zarafa, Kolab i OpenGroup ware . Però, per a realitzar la 

comparativa, s’han escollit les cinc que s’adapten més a les necessitats del DSIC (Taula 11), 

amb l’objectiu de valorar les avantatges, desavantatges, fortaleses i debilitats de totes elles, per 

a finalment implementar el prototip amb la que més compleixi els requeriments i necessitats. 

 

Taula 11.  Eines escollides per a realitzar la comp arativa  

ZIMBRA OPEN XCHANGE SCALIX eGroupWare Group-Office 

     

www.zimbra.com www.open-xchange.com www.scalix.com www.egroupware.org www.group-office.com 

 

Un cop analitzats aquests productes en profunditat, s’ha determinat que Zimbra, OpenXchange 

i Scalix, implementen millor, tant a nivell funcional com gràfic, els requeriments detectats: 

  

o Disposen d’un servidor de correu electrònic amb gran capacitat d’integració amb altres 
que es troben estandarditzats al mercat. 

 
o Disposen de connectors o funcionalitats per a la migració d’altres eines de 

correu/agenda/contactes a la seva, encara que la majoria, per Exchange. 
 

o Les dades es poden sincronitzar perfectament amb dispositius mòbils. 
 

o Client Web implementat amb AJAX que el fa gràficament és atractiu, dinàmic i intuïtiu. 
 

 

D’altra banda, eGroupWare i Group-Office disposen de més mòduls, com eina de ticketing, 

gestió de projectes, Wiki, Chat, Time Tracking, però malgrat això, tenen certes carències que 

fan que hagin estat descartades en primer lloc: 

 

o L’entorn gràfic és molt més pobre i menys intuïtiu. 
 
o No disposen de menú contextual. 

 

També s’ha de tenir en compte, que a la majoria de solucions, els mòduls de sincronització 

amb dispositius mòbils, cluster de servidors, sistemes d'antivirus i antispam, eines de migració, 

etc… queden exclosos de les versions de Programari Lliure. No obstant això, no representa 

cap impediment per al desenvolupament del prototip. Tanmateix, a les dues taules següents es 

pot veure que les cinc eines compleixen la majoria de requeriment funcionals i no funcionals. 

Per tant, al següent apartat, a on es justifiquen els motius pels quals s’ha escollit l’eina amb la 

qual es desenvoluparà el prototip, es podrà veure que s’han tingut en compte altres aspectes 

que per a l’organització eren molt importants. 
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Taula 12.  Comparativa sobre el compliment dels Req ueriments FUNCIONALS 

 REQUERIMENTS FUNCIONALS ZIMBRA OPEN XCHANGE SCALIX eGroupWare Group-Office 

 Pàgina d’inici tipus portal N S  S S S 

 Mòdul de Correu Electrònic S S S   S S 

 Mòdul de Contactes S S S  S S 

Mòdul de Calendari S S S S  S 

Mòdul de Tasques S S S S  S 

Mòdul de Gestió de Projectes N*1 N N S S 

Mòdul de Magatzem 

d’Informació 
S S S S  S 

Compartició de carpetes S S  S  S S 

Cerca de coneixement S S  S S  S 

 

N*1: Zimbra incorpora una galeria d’aplicacions desenvolupades per tercers anomenades 

Zimlets. Per a la gestió de projectes n’hi ha un, Smartsheet Project Management,  que 

s’integra  perfectament amb la resta de funcionalitat, però és de pagament i  en anglès. D’altra 

banda, Zimbra disposa de Llistes de Tasques que poden arribar a tractar-se com a Projectes. 

 

Taula 13.  Comparativa sobre el compliment dels Req ueriments NO FUNCIONALS 

REQUERIMENTS NO 
FUNCIONALS ZIMBRA OPEN 

XCHANGE SCALIX eGroupWare  Group-
Office 

Solució de Programari Lliure S S  S S S 

Sistemes Operatius a on es pot 
instal·lar el servidor 

RedHat 
Enterprise, 
Ubuntu LTS, 
SUSE 
Enterprise, 
Debian i 
Fedora 

RedHat 
Enterprise, 
SUSE 
Enterprise, 
Debian i 
CenOS 

Red Hat 
Enterprise, 
SUSE 
Enterprise, 
CenOS, 
Fedora 

Red Hat 
Enterprise, 

CentOS, Ubuntu 
LTS, SUSE 
Enterprise 

Linux, BSD, 
UNIX, 

MacOS, 
Windows  

Autenticació amb LDAP S S S S S  

Clients Web Mac i Windows S S S S S 

Client d’Escriptori Mac i Win. S S S N N  

Sincronització amb dispositius 
mòbils S S S S S 

Possibilitat d’incorporar noves 
funcionalitats 

Disposa d'una 
extensa galeria 
de programes 
anomenats 
zimlets  que 
pots anar 
incorporant als 
clients/usuaris 

Disposa d'uns 
mòduls 
anomenats 
OSGI o 
Bundle, però 
no disposen 
d'una gran 
varietat. 

Conté 
Plug-ins 
però no es 
disposa 
d'una llista 

No, però 
incorpora 

Wiki, Chat, 
Ticketing 

No, però 
incorpora 
Ticketing 

Multi idioma 
Suporta el 
castellà però 
no el català 

Suporta el 
castellà però 
no el català 

Suporta el 
castellà 
però no el 
català 

Suporta el 
castellà i el 

català 

Suporta el 
castellà i el 

català 
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3.1.2 Justificació de l’eina escollida  

Aquest projecte ha nascut de la necessitat d’implantar la gestió i cultura del coneixement al 

DSIC i amb la perspectiva d’estendre-ho a la resta de l’organització. A més, es disposa del vist 

i plau de gerència per tirar endavant el projecte en el cas que l’aplicació de treball col·laboratiu 

s’adapti a les necessitats de l’organització, tant a nivell funcional com econòmic.  

 

Actualment, Lotus Domino es el programari utilitzat per a la gestió del correu electrònic, 

agenda i contactes. Malgrat que és una bona solució i que va ser de les primeres que van 

sortir al mercat juntament amb Microsoft Exchange i Novel Groupvwise, no incorpora les 

funcionalitats més avançades que avui, altres eines de treball col·laboratiu ofereixen de forma 

gratuïta: l’autogestió d’allò que els usuaris volen compartir (agenda, contactes, correus), la 

possibilitat d’incorporar i publicar documents des de la pròpia eina, la gestió d’etiquetes, chat, 

etc. D’altra banda, les eines propietàries representen  un cost més elevat de manteniment en 

relació a les de programari lliure. 

 

A més, tal com es comentava dins el mòdul del Correu Electrònic, dins els requeriments 

funcionals, l’eina amb la que s’implementarà el prototip, a banda de complir els requeriments 

funcionals i no funcionals, ha d’incorporar un mecanisme que permeti la migraci ó dels 

correus, contactes i agenda de Lotus , com és el cas de Zimbra. 

 

 
Finalment, s’ha escollit Zimbra Collaboration Suite (ZCS) com a la millor eina per al treball 

col·laboratiu per al DSIC. Atès que totes les eines valorades incorporen les totes les 

funcionalitats que es requereixen, a continuació es detallen les avantatges i millores que 

disposa Zimbra en relació a les altres solucions: 

 

 És l’única que incorpora d’una utilitat per migrar la informació de correus, 

contactes i agenda de Lotus Domino. 

 

 Pertany al primer grup d’eines abans comentades en les que el client web utilitza 

AJAX i menú contextual. La seva interfície gràfica es visualment molt atractiva i 

amigable. 
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Disposa d’un client d’escriptori anomenat Zimbra Desktop que es pot utilitzar com 

alternativa al client web. Aquest, permet treballar de forma síncrona i asíncrona i fins i 

tot, configurar altres comptes de correu com Gmail. 

 

 Com ja s’ha comentat a la taula comparativa, disposa d’una extensa galeria 

d’aplicacions desenvolupades per tercers anomenades Zimlets que permeten estendre 

fàcilment les funcionalitats que porta de sèrie. Per exemple: 

 
� Integració amb WebEx. A l’organització es disposa d’aquesta aplicació de 

videoconferència i amb aquest Zimlet, podrem establir comunicacions d’una 
manera fàcil i intuïtiva. 

 
� Es disposa de telefonia IP Cisco. Amb  el Zimlet Asterisk PBX Integration  es 

poden arribar a fer trucades fent doble click en els telèfons que apareixen als 
contactes i correu electrònic.  

 
� Es pot incorporar el traductor de Google 

 
� Possibilitat d’enviar correus a SugarCRM. Actualment, l’aplicació de gestió 

d’incidències o ticketing es troba desenvolupada amb SugarCRM. Amb aquesta 
utilitat es podran obrir tickets directament des d’un correu enviat des de Zimbra 
o rebre notificacions sobre l’estat de les incidències (nova, reassignació, 
tancament, etc...) 

 
� Cercar informació a Wikipedia directament des dels clients de ZCS 

 
� Possibilitat d’integrar dins el client les xarxes socials: Twitter, Facebook o 

LinkedIn  
 

� La gestió de projectes, es pot realitzar amb el Zimlet Smartsheet Project 
Management, que és de pagament i  en el idioma anglès o amb el mòdul de 
tasques. Zimbra permet crear llistes de tasques que es poden utilitzar com 
projectes. 

 
� Per a més informació: 

 
 

                                               http://gallery.zimbra.com  
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3.2. Disseny conceptual del model de treball col·la boratiu 
 

El disseny del model de treball col·laboratiu que ha d’implementar el prototip ha de permetre 

implementar la metodologia de treball en la gestió del coneixement . D’aquesta manera, 

amb el disseny de l’estructura de les dades, dels processos que intervenen i de l’estructura 

organitzativa, s’ha d’establir el sistema per que tots els integrants de l’equip puguin realitzar 

d’una manera inequívoca la identificació, desenvolupament, compartició, utilització i 

manteniment del coneixement dins l’eina de groupware. 

 

3.2.1.   Disseny de l’estructura de dades 
Per a la creació d’una Base de Dades de Coneixement i un model de treball col·laboratiu, 

primer s’ha definit un  model de dades i nomenclatura de la informació. Així,  el coneixement  

es podrà utilitzar i desenvolupar eficientment.  

 

Les principals tasques que es realitzen dins el DSIC i la informació que s’ha de gestionar dins 

la Base de Dades de Coneixement es poden agrupar en tres processos principals: Adquisició 

d’equipament informàtic, Gestió de projectes i Gestió de contractes de Manteniment. La gestió 

del CAU i de les incidències que es generen queden fora de l’abast del projecte al trobar-se 

aquesta solució implementada amb SugarCRM. 

 

Per a poder classificar aquesta informació d’una manera ordenada i entenedora, s’ha establert 

la següent  nomenclatura que es farà servir a les carpetes que es crearan dins els diferents 

mòduls de l’eina: Correu, Tasques i Magatzem d’Informació. A més, aquesta composició 

s’utilitzarà com a prefixa dels documents que pengin d’elles. 

                       

 Figura 4. Estructura i nomenclatura de la informaci ó  
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A l’entorn de treball col·laboratiu, la compartició i interacció entre els diferents mòduls que la 

composen representa el principal actiu. Els contactes, a més de ser utilitzats per a la publicació 

d’informació entre els diferents membres de l’equip, s’incorporen en la creació de Cites i 

Correus electrònics. D’altra banda, a la Figura 5 també es pot apreciar que des d’un Correu 

Electrònic es pot crear una Cita a l’Agenda o una nova Tasca.               

                

                       Figura 5.  Esquema E/R  

 

 

 

 

3.2.2.   Disseny dels processos 
 

Els principals processos de treball identificats dins el DSIC, l’Adquisició de Material Informàtic, 

Gestió de Projectes i Gestió de Contractes de Manteniment, mantenen la mateixa estructura de 

carpetes en els mòduls de Tasques, Correus i Documents. Així mateix, dins d’elles, 

s’emmagatzema la informació relacionada seguint una estructura d’informació que variarà 

segons el mòdul. Per exemple, per al procés 2011_SIST_COMPRA_TFTS, el mòdul de correu 

mantindrà organitzada en subcarpetes, les peticions d’ofertes a proveïdors i posteriorment, les 

ofertes rebudes i la notificació a l’empresa adjudicatària. 

 

A la Figura 6  es mostra l’esquema general de com la informació ha de circular, s’ha de publicar 

i compartir, entre tots els membres de l’equip de treball. Les carpetes a on s’emmagatzema la 

informació dels diferents mòduls pot ser compartida amb la resta de l’equip aplicant els 

permisos que es cregui convenient. 
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   Figura 6. Compartició de Coneixement entre els d iferents membres de l’equip. 

 

Correu Agenda

Documents

TasquesContactes

 

 

 

D’altra banda, aquesta estructura ens facilitarà la cerca d’informació en la Base de Dades de 

coneixement. Per exemple, si cerquem tot el que s’ha etiquetat com 2001_COMPRA_TFTS, el 

sistema ens cercarà tant els Documents, Correus i Tasques que intervinguin en el procés 

d’adquisició d’aquestes pantalles. 
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3.2.3.   Disseny de l’estructura organitzativa de l ’equip de 

           treball 
 

Un cop s’ha definit l’estructura de la informació i dels processos de negoci, un altre aspecte a 

tenir en compte en el disseny de la solució es la definició dels rols entre els membres de 

l’equip per a la gestió del coneixement:  

 

o qui pot crear les carpetes de projectes, manteniments i compres? 

o qui les ha de compartir a la resta d’usuaris i amb quins privilegis? 

o qui pot penjar informació en elles o qui només la pot consultar? 

 

 

       Figura 7.  Organigrama de l’equip de treball  del DSIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atès que la implantació del prototip es centra en la branca central i que dins aquest projecte 

assumeixo les funcions de Cap de Projecte i dins el DSIC les de Cap de la Unitat d’Informàtica 

i Comunicacions, a continuació es definiran els rols dels diferents membres de l’equip per als 

processos de gestió del coneixement. 

 

A continuació, es mostren les abreviatures utilitzades per als principals processos que es 

desenvolupen: 
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• Cap del DSIC: Realitza les funcions de Cap del DSIC i de Cap de diferents projectes.  

o Inicia, comparteix i manté la informació de diferents Projectes.  

 

• Cap de la Unitat d’Informàtica: Realitza les funcions de Cap d’Unitat i de Cap de diferents 

projectes. 

o Inicia, comparteix i manté la informació de tots els processos:  Projectes, 

Manteniments i Compres. 

 

• Responsable del CAU:  A banda de la gestió del CAU, dona suport al Cap d’Informàtica en 

la gestió de les Compres i Manteniments. 

o Crea i comparteix les carpetes de Manteniments i Compres. 

o Introdueix informació a les diferents carpetes 

 

• Administradors: Realitzen les tasques d’Administrador segons el seu àmbit de treball 

(Sistemes, Usuaris, Xarxes...) i participen en manteniment de la informació principalment 

dins projectes als quals han estat assignats. A més, poden participar puntualment en 

processos de Compres i Manteniments. 
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3.3 Disseny Detallat del mòduls  
 

Un cop s’ha definit a nivell genèric el disseny de l’arquitectura del sistema de treball 

col·laboratiu, aquest apartat té com a objectiu especificar en detall com s’ha de gestionar el 

coneixement en cadascun dels mòduls en que es divideix, així com la seva interfície gràfica. 

 

 

3.4.  Administració i Registre d’usuaris 
 

3.4.1.  Arquitectura 
 

L’Administrador dels Usuaris serà l’encarregar de crear, mantenir i assignar els rols correctes 

als usuaris que es creïn a l’aplicació. Els usuaris d’administradors disposen d’una consola per a 

la gestió de l’eina anomenada Zimbra Admin Console.  

 

Figura 8. Consola d’Administració 
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3.4.2.  Descripció de la interfície 
 

Per a registrar un usuari s’ha d’anar a l’opció Cuentas del menú de l’esquerra i, opció Nuevo 

del menú de la dreta.  

 

Figura 9. Administració d’usuaris 

 

 

 

Tot seguit, comença un assistent que guiarà a l’administrador en el procés de creació del 

compte. Altrament, per al prototip, només s’ha d’introduir un grup reduït d’informació: el compte 

de correu, el nom i cognoms, la contrasenya, definir si és o no administrador i assignar la quota 

d’espai a disc inicial. A més, per defecte se li assignaran els Zimlets que venen per defecte i se 

li permetran tots els mòduls: Agenda, Correu, Tasques, Maletí, Preferències i Contactes. 

 

Figura 10. Alta d’un nou compte 

 

 

 

En quan a la modificació de les dades d’un usuari creat, la pantalla s’estructura en un sistema 

de pestanyes que facilita l’accés a la informació concreta que es vol actualitzar. 
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Figura 11. Modificació de les dades d’un usuari 

 

 

 

3.5  Identificació i pàgina d’inici 
  

3.5.1  Arquitectura 
 

Uns dels requeriments que havia de complir el prototip era que havia de disposar d’un client 

Web i altre d’escriptori.  

 

Client Web 

 

Es pot executar des de qualsevol d’aquests sistemes operatius i navegadors que es mostren a 

la Taula 14. 

Al servidor que te instal·lat el prototip se l’ha anomenat Zimbra . Per tant, per utilitzar el client 

s’ha d’executar http://zimbra. 
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  Taula 14. Compatibilitat del client web de Zimbra  

                                             SISTEMES OPERATIUS 

 
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7  Mac OS X 10.4, 10.5 or 10.6   

 IE 6.0 SP2,  7.0 o 8.0 X  

 Firefox 3.0, 3.5 o 3.6 X X 

 Safari 4 o 5 X X 

 Google Chrome 2.1, 2.2, 2.3 X X 

 

A més, aquest client detecta automàticament el tipus dispositiu amb el que es realitza la 

connexió i assigna el client que més s’adapta. De més a menys recursos de pantalla, ofereix: 

Avanzada (Ajax), Estándar (HTML), Móvil. 

 

En quan a la pàgina d’inici que es mostra un cop l’usuari s’ha identificat correctament, per 

defecte es mostra el contingut de la pestanya de correu. 

 

 Client d’Escriptori  

S’anomena Zimbra Desktop Client  i es pot executar en qualsevol dels següents sistemes 

operatius: 

 Windows:   XP SP2 i posteriors i totes les versions de Windows Vista i Windows 7  

 Mac:  OS X (Intel) Leopard 10.5.8 I posteriors o Snow Leopard 10.6.2  

 

Quan s’executa per primera vegada, s’ha de configurar el compte de Zimbra Collaboration 

Suite (ZCS). A més, posteriorment permet incloure i coexistir amb altres tipus de comptes, com 

Gmail, Yahoo, Exchange per IMAP i altres comptes POP/IMAP dels quals es disposi de la 

informació de configuració. 

 

Aquest client permet treballar sense connexió al servidor, es a dir, en mode fora de línia 

(offline). Un cop recupera la connexió, sincronitza tots els canvis realitzats al client (envia els 

correus pendents de sortir, el canvis d’agenda, etc...). 

 

3.5.2. Descripció de la interfície 

 

Client Web 

A continuació es mostra la pantalla d’autenticació d’usuari que mostra el client Web amb els 

desplegable de les diferents versions possibles.  
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 Figura 12. Identificació des del client Web 

 

 

Com es pot veure a la Figura 13, la pantalla inicial es distribueix en tres parts. La fila superior 

mostra les pestanyes a on es poden seleccionar els diferents mòduls (Correu, Contactes, 

Agenda...). La columna de l’esquerra, depenent del mòdul en el que ens trobem, les carpetes 

del correu, els grups de contactes, agendes, etc. I a la part central, els correus, el calendari, les 

tasques, o altre tipus d’informació. 

 

Figura 13. Pàgina inicial 

 

 

 



    Anàlisi, disseny i implementació d’un Sistema de Tr eball Col·laboratiu 
 

PFC • Àrea de Gestió del Coneixement                                                                   Pàgina  44                                            
 

 Client d’escriptori 

Un cop finalitzada la instal·lació, la primera vegada s’ha de configurar el compte. Posteriorment, 

si s’emmagatzemen les credencials de l’usuari, ja no torna a aparèixer la petició d’autenticació. 

D’altra banda, si s’ha configurat més d’un compte, a la pestanya Mis Cuentas  es poden 

seleccionar. 

 

Figura 14. Identificació des del client d’escriptor i 

 

 

Les funcionalitats d’aquest client en relació al Web son les mateixes excepte que la versió 

Desktop  permet treballar en offline 

 

Figura 15. Client d’escriptori desconnectat  

 

 

A la següent imatge es pot veure com la interfície gràfica del client d’escriptori no varia 

substancialment en relació a la versió Web. A més, es pot apreciar com un cop s’ha tornat a 

connectar amb el servidor, s’ha iniciat el procés de sincronització. 

 

Figura 16. Vista de l’agenda des del client d’escri ptori 
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3.6.  Mòdul de Correu Electrònic 

3.6.1.  Arquitectura 

 El Correu Electrònic ha esdevingut l’eina principal d’intercanvi d’informació entre 

els usuaris tant a nivell intern com extern. Amb el model de treball col·laboratiu es vol 

minimitzar al màxim el seu ús a nivell intern amb detriment de la compartició d’informació entre 

els diferents mòduls. D’aquesta manera, amb la consulta de l’agenda de grup, projectes i 

tasques, podrem saber en tot moment a en quin estat es troba un procés de Compra, 

Manteniment o Projecte, sense haver d’entrar en un diàleg continu per correu electrònic. Per 

tant, el responsable del procés, a l’inici del mateix, ha de crear i compartir una estructura de 

carpetes depenent el tipus que sigui: 

 

     

    COMPRES ����  

      Adquisició d’equipament informàtic 

Per al processos de compra, s’haurà de crear la següent estructura 
per emmagatzemar els correus enviat i rebuts que intervinguin. A 
més de la petició i recepció d’ofertes, també s’emmagatzemarà la 
comunicació d’adjudicació. 
 

  
 

   

    
         MANTENIMENT ���� 
          Contractes de Manteniment 
 
 
 

 
Aquest procés és idèntic al de Compra, per tant, s’ha de crear la 
mateixa estructura de directoris i fitxers. A l’anterior s’adquiria material 
i en aquest, llicències o contractes de manteniment dels equips ja 
existents. 
 

 
 
 

    
         PROJECTES ���� 
          Gestió de Projectes                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 

La gestió de projectes, a banda de la petició i recepció d’ofertes, pot 
requerir d’una estructura de carpetes diferent segons el projecte. 
Aquest procés, a diferència dels dos anteriors, pot demanar un estudi 
previ de costos, viabilitat, riscos o un anàlisi requeriments que moltes 
vegades compte amb el suport i experiència dels proveïdors. Per 
tant, tota aquest intercanvi de correus s’haurà de classificar de la 
millor manera possible. 
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3.6.2. Descripció de la interfície 

  El Correu s’ha de dividir en un conjunt de carpetes i subcarpetes per classificar la 

informació enviada i rebuda. A més, s’ha d’utilitzar el següent codi de colors per identificar la 

prioritat dels processos: 

 Prioritat Alta 

 Prioritat Mitja 

 Prioritat Baixa 

  Procés Finalitzat 
 

Figura 17. Estructura de carpetes del mòdul de Corr eu Electrònic  

 

 

A la Figura 18 es pot apreciar com s’aplica el prefixa a la carpeta del procés de Contracte de 

Manteniment Cisco del 2011 (2011_SIST_MANTEN_CISCO), com es classifica la petició 

d’oferta i com es mantén aquest a l’assumpte i al nom del fitxer adjunt. 

 

Figura 18. Interfície gràfica del mòdul de Correu E lectrònic  
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3.7  Mòdul de Contactes 

 

3.7.1  Arquitectura 
 

  L’objectiu d’aquest mòdul es mantenir diferents llistes de contactes 

per així poder localitzar-los i compartir-los de la manera més lògica possible. Per tant, el 

responsable del Cau crearà, compartirà i mantindrà les llistes que siguin d’utilitat per al DSIC, 

com per exemple, la llista de Proveïdors. 

 

Figura 19. Organització i propietats de les Llites de Contactes      

           

 

Fent botó de la dreta sobre qualsevol llista de contactes es pot compartir amb l’usuari o grup 

d’usuaris que es desitgi i aplicar els permisos oportuns sobre la mateixa. A més, es pot 

personalitzar el color de la llista, canviar de nom, eliminar o crear una altra llista dins la que ens 

trobem. 

 

 

3.7.2 Descripció de la interfície 
  

  A la Figura 20 es pot veure la pantalla principal i les funcions de 

manteniment que es permeten fer al mòdul de Contactes: Crear, Modificar, Eliminar i Moure un 

contacte a una altre llibreta d’adreces. A més, cal destacar l’opció , que envia el 

contacte per correu electrònic a un destinatari. Aquest, qual en rep, pot prèmer sobre  l’opcio 

Libreta de direcciones (Figura 21) per afegir-lo a la seva Llibreta. 
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Figura 20. Gestió de Llibretes d’adreces i contacte s 

 

 

Figura 21. Correu rebut dins el procés de reenviame nt de contactes  

 

 

 

3.8 Mòdul de Calendari 

 

3.8.1  Arquitectura 
 

  La creació de cites, reunions i recordatoris que permeten les Agendes o 

Calendaris és un dels recursos més utilitzats dins el treball en grup. Per això, Zimbra ha facilitat 

la gestió i compartició d’informació entre els diferents usuaris sense haver de dependre de 

l’administrador. 

 

D’aquesta manera, dins el DSIC, es crearà la següent organització i estructura de treball per a 

potenciar el desenvolupament i compartició del coneixement: 

 

o El Cap de la Unitat serà l’administrador de l’Agenda d’Informàtica i l’encarregat de 

compartir-la a la resta de l’equip amb permisos de lectura i escriptura. 

o El responsable del CAU serà l’administrador de l’Agenda de Vacances i la compartirà 

amb la resta de l’equip amb permisos de lectura i escriptura. 

o Cada usuari, a part de la seva agenda personal, podrà activar o desactivar la 

visualització de les altres agendes, ja siguin pròpies o compartides per altres usuaris. 
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o La informació sobre els diferents processos (Compra, Manteniment i Projectes) serà 

penjada a l’Agenda d’Informàtica per qualsevol dels membres que hi participi.  

o El responsable del CAU o el Cap de la Unitat, hauran de crear etiquetes per identificar 

els diferents projectes dins l’agenda d’Informàtica. 

 

         Figura 22. Compartició de l’agenda d’Informàtica

    

     

3.8.2  Descripció de la interfície 

  La creació d’una nova cita disposa de les opcions estàndards de les agendes 

(Figura 23). L’element diferenciador es que permet seleccionar l’agenda en la qual la vols crear. 

 

Figura 23. Creació d’una nova entrada a l’agenda  
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La següent figura mostra l’aplicació pràctica de la gestió del coneixement al mòdul d’Agenda: 

 

o S’etiqueten els processos segons la nomenclatura marcada al Disseny de Dades. 

o S’assignen les etiquetes 

o Es comparteix la informació a l’agenda de la Unitat d’Informàtica 

 

Figura 24. Compartició de processos a l’Agenda comp artida d’Informàtica  

 

 

 

3.9 Mòdul de Tasques i Projectes 

 

3.9.1.   Arquitectura 

  La gestió de Tasques tindrà dues finalitats, d’una banda, el Cap de la Unitat 

mantindrà i compartirà una Llista per a cada Administrador amb l’objectiu de fer el seguiment 

des les tasques pendents per dels processos actius. D’altra banda, com Zimbra no incorpora la 

Gestió de Projectes, aquesta funcionalitat s’implementarà mitjançant les Llistes de Tasques. 

D’aquesta manera, el Cap de la Unitat crearà una llista per a cada projecte o procés i la 

compartirà amb als membres de l’equip implicats en el seu desenvolupament. 

 

Figura 25a. Seguiment de Projectes     Figura 25b. Llistes de Tasques       
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3.9.2.  Descripció de la interfície 

  La creació de Tasques son responsabilitat del Cap de la Unitat, ja sigui per a un 

Administrador o per a un Procés. A part dels camps estàndards, cal destacar els següents: la 

possibilitat de modificar l’estat, el percentatge realitzat, la prioritat, la llista de tasques a la que 

es vol assignar i fins i tot, permet introduir un recordatori i adjuntar arxius. 

 

 Figura 26. Creació d’una tasca  

 

 

 Figura 27. Llista de tasques del procés 2011_SIST_ COMPRA_TFTS 

 

 

 

3.10 Mòdul de Magatzem d’Informació 

 

3.10.1.    Arquitectura 
 

  El Magatzem d’Informació s’anomena Maletín  dins Zimbra. L’estructura de 

directoris i la nomenclatura de colors de les capetes principals que identifiquen als processos 

és la mateixa que la plantejada al mòdul de correu. La informació que penja d’aquestes, 

s’estructurarà segons el tipus de procés, ja sigui de Compra, Manteniment o Projectes. 
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Atès que tots requereixen d’un sistema de contractació, a l’arrel de la carpeta del procés es 

s’ha de crear una carpeta anomenada Ofertes que contindrà els proveïdors i a dins, les ofertes 

enviades. D’altra banda, a l’arrel ha de contenir un Excel amb les empreses que hi participen, 

les Prescripcions tècniques i finalment l’informe d’adjudicació. 

 
Figura 28. Organització de carpetes per al procés d e COMPRA 

 

 
Figura 29. Organització de carpetes per a les ofert es rebudes 

 
 

A més, quan arriba una oferta per correu electrònic, ja et dona l’opció de guardar-la dins el 

Maletín. Per tant, quan arribin ofertes o altre informació, s’ha d’emmagatzemar segons 

l’estructura de carpetes definida. 

 

Figura 30. Afegir documentació al procés de Compra  
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3.10.2.  Descripció de la interfície 

  Aquest mòdul estructura la informació en diferents carpetes. La càrrega de fitxers 

es pot realitzar des d’un correu rebut o directament des de l’opció Cargar archivo.  

 

Figura 31. Incorporació d’informació al Maletí  

 

 

 

3.11 Mòdul de Compartició de Carpetes 

 

3.11.1.   Arquitectura 
 

  Tots els mòduls tenen la capacitat de compartir la seva informació amb la 

resta d’usuaris amb el menú contextual que apareix després de fer clic amb el botó de la dreta 

del ratolí. Un cop seleccionada aquesta opció, ens permet determinar per a cada usuari o grup 

d’usuaris, els rol (privilegis) que se l’assignaran sobre el recurs compartit.  

 

Figura 32. Opcions de compartició  
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Un cop s’ha acceptat la compartició, el destinatari rep un correu (Figura 33) amb la informació 

de l’element compartit, el rol assignat i els permisos concedits. Aquest, només ha de prémer 

sobre el botó  i a partir d’aquest moment, ja  tindrà disponible el nou recurs. 

 

Figura 33. Acceptació d’un recurs compartir  

 

 

3.11.2  Descripció de la interfície 

  A continuació es visualitza l’opció de compartició per a tots els mòduls que 

disposa Zimbra. La pantalla a on es defineixen els destinataris i rols s’ha descrit en l’apartat 

anterior. 

 

Figura 34. Opcions de compartició als diferents mòd uls  
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3.12  Mòdul de Cerca de Coneixement 

 

3.12.1.   Arquitectura 
 

  Zimbra disposa d’un potent motor de cerques d’informació a la Base de Dades de 

Coneixement. A més, permet realitzar cerques avançades utilitzant els camps dels diferents 

mòduls.  

 

A les següents Figures es poden apreciar els diferents tipus de cerques avançades: Fitxers 

Adjunts, Etiquetes, Marques d’Estat, Selecció de Carpetes, Dominis de Correu, etc...  

 

Figura 35. Opcions de cerca d’informació  

 

         
Figura 36. Desplegament de les opcions de cerca ava nçada  
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Atès tot aquest potencial de cerca d’informació, cal tornar a recordar la importància que te la 

nomenclatura correcta dels processos, l’estructuració i l’etiquetatge. 

 

3.12.2.   Descripció de la interfície 
 

  A continuació es pot visualitzar el resultat de diferents exemples de cerques, tant 

bàsiques com avançades. A més, es pot apreciar que el resultat obtingut, identifica amb icones 

els diferents tipus d’elements torbats a la cerca (contactes, arxius adjunts, correus, agenda i 

tasques).  

 

 Figura 37. Cerca simple de tots els tipus d’elemen ts que incorporin la paraula Cisco  

 

 

Figura 38. Cerca simple de tots els Correus que inc orporin la paraula Cisco  

 

 

Figura 39. Cerca avançada per tipus d’elements per etiqueta 
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4.   Implementació del prototip 
 

L’eina de treball col·laboratiu Zimbra Collaboration Suite permet diferents tipus d’instal·lacions 

depenent de les necessitats del client. Atès que un des requeriments es utilitzar versions de 

programari lliure  que no representin cap cost per a l’organització, al prototip s’ha instal·lat ZCS 

7.1 Open Source Edition. 

 

D’altra banda, davant la possibilitat d’instal·lar ZCS en diferents Sistemes Operatius, s’ha 

escollit RedHat Enterprise Linux 5 amb una versió d’avaluació per tres mesos. Aquest sistema 

es el més recomanat per entorns empresarials. 

 

En relació al la plataforma a on realitzar la instal·lació, tal com es va comentar a la fase de 

requeriments, s’ha utilitzat una màquina virtual de VMware amb l’objectiu d’aprofitar els 

recursos de que disposa l’Ajuntament i no dedicar cap maquinari específic per al projecte.  

 

La virtualització de màquines permet l’alta disponibilitat del servei gràcies als mecanismes de 

redundància que s’implementen a les diferents capes que formen la infraestructura VMware: 

 

o Els servidors ESX poden assumir les màquines virtuals d’un altre que deixés de donar servei  

o La informació i les pròpies màquines es trobem distribuïdes en Raids de discos a la SAN.  

 

 Figura 40. Infraestructura d’instal·lació de ZCS
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A continuació es mostra el procés creació de la màquina virtual, del Sistema Operatiu RedHat i 

Zimbra, així com els problemes i les solucions adoptades. 

 

1. Es crea un registre a la web de RedHat i es descarrega la versió Enterprise Linux 5 de 

64 bits. 

 

2. Es crea la màquina virtual i es destinen 2 Gb. de RAM i 20 Gb. de disc dur. 

 

3. S’inicia el procés d’instal·lació, i a la seva finalització,  es configura el nom del servidor, 

l’adreça IP, la màscara de xarxa i la passarel·la per defecte. 

 

A la Figura 41 es pot veure l’entorn de gestió de les màquines virtuals de VMware, 

anomenat VCenter, a on tenim seleccionada la consola gràfica de la màquina Zimbra. 

La resta de màquines virtuals s’han esborrat per mantenir la confidencialitat. 

 

             Figura 41. Instal·lació del Sistema Op eratiu RetHat Enterprise Linux 5 64 bits  
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4. Es descarrega de la Web de Zimbra la versió de Programari Lliure per a la versió de 

sistema operatiu instal·lat, versió de 64 bits x86 (Figura 42), i es copia a una carpeta 

del servidor Zimbra. 

 

             Figura 42. Descàrrega de Zimbra Open Source Edition  

 

 

 

5. S’inicia la instal·lació i com es pot veure a la Figura 43, es detecta que es requereixen 

els paquets addicionals gmp i sysstat. 

 

      Figura 43. Inici de la instal·lació de Zimbra  

 

 

6. Es baixen els paquets gmp i sysstat i s’instal·len.  
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7. Es torna a iniciar el procés d’instal·lació de Zimbra i s’aconsegueix finalitzar  

 

Figura 44. Finalització de la instal·lació de Zimbr a 

 

 

8. L’Agent de Transferència de Correu (MTA), que utilitza el port 25, no s’inicia un cop els 

serveis de Zimbra es posen en funcionament. Per tant, després d’analitzar els 

processos que corren a la màquina, es detecta que hi ha un altre servidor de correu, 

sendmail, corrent al sistema operatiu. 

 

Figura 45. Verificació del procés sendmail al Sistema Operatiu  

 
 

Per tant, es desactiva el paquet i les seves dependències (Figura 46). 

 

Figura 46. Desactivació del paquet sendmail  
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9. Un cop reiniciada la màquina, desapareix el conflicte entre sendmail i la MTA de 

Zimbra, per tant, es dona per finalitzada la instal·lació.  

 

10. Es crea un registre al servidor DNS associant la IP al nom de la màquina, que en el 

nostre cas es Zimbra.  

 

11. Finalment, s’executa el client Web de Zimbra des d’Internet Explorer (http://zimbra) i 

s’inicia sessió amb el compte admin que crea per defecte la instal·lació.  

 

Figura 47. Inici de sessió al client web de Zimbra  
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 Per accedir a l’entorn d’administració, es pot fer de dues maneres:  

 

a) Des del Client Web, es disposa d’un botó d’accés, a la part superior dereta, si 

l’usuari disposa de privilegis d’administració. 

 

 

 

b) Directament des del navegador amb l’URL https://zimbra:7071 

 

 

La instal·lació, configuració i administració del servidor Zimbra no requereix de grans 

coneixements ni especialització. Més aviat, es tracta de tenir certa experiència en administració 

de xarxes, instal·lació i administració de sistemes operatius Linux i disposar de coneixements 

en eines i protocols per al traspàs de fitxers amb Windows. D’altra banda, es necessiten també 

coneixements per a l’administració de l’eina que gestiona les màquines virtuals VMware, que 

en el nostre cas, es VCenter. 

 

En relació a la seva configuració, comentar que no ha estat necessari treballar en profunditat la 

l’administració de l’eina. Només s’ha realitzat la configuració bàsica per a la posada en 

funcionament del prototip. Per tant, s’ha definit el mateix domini de correu que s’utilitza 

actualment a l’Ajuntament, s’han creat els usuaris del DSIC per a la realització dels disseny de 

la gestió del coneixement i instal·lat alguns zimlets per a la realització de proves d’integració. 
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5.   Conclusions 
El coneixement representa, cada vegada més, un element clau per a la competitivitat i 

eficiència de les empreses. Les Administracions Locals han de projectar els seus plans 

estratègics tenint en compte el coneixement en cadascú dels seus processos de la cadena de 

valor.  

 

La relació i comunicació amb els ciutadans, entitats, empreses i altres administracions ha de 

ser cada vegada més transparent i oberta. Una bona gestió del coneixement dins l’organització, 

alineada amb els objectius de negoci, permetrà disposar d’informació de qualitat, ordenada, 

accessible, que mitjançant aplicacions de quadre de comandament, facilitaran i agilitzaran a la 

direcció política, la presa de decisions. 

 

El prototip desenvolupat amb Zimbra ha complert les expectatives en quan a requeriments i 

funcionalitats. No obstant això, faltaria per estudiar en detall la integració amb SugarCRM i amb 

el sistema de bústia de veu que implementa el servidor Unity de Cisco. A més, ja es va 

comentar que un dels requeriments importants que l’eina de Groupware havia de complir era 

que pogués migrar els correus, calendaris i contactes des de Lotus. Malgrat que Zimbra era la 

única que disposava d’un assistent per a la fer-ho, les proves de migració de comptes de 

correu de Lotus Domino a Zimbra no han estat del tot satisfactòries.  

 

De tota manera, amb el disseny de la gestió del coneixement a l’eina de treball col·laboratiu, ha 

quedat demostrat que la seva implantació a l’organització permetrà compartir obertament els 

correus, agendes, contactes, tasques i altres elements entre els diferents departaments. Per 

tant, aquest pot ser un primer pas cap a l’aprenentatge organitzatiu i la cultura del coneixement, 

la qual a d’anar influint en els valors, actituds i comportaments de les persones de 

l’organització, per que puguin anar percebent, recollint, organitzant, processant, comunicant i 

utilitzant la informació. 

 

D’altra banda, la gestió del coneixement no es pot limitar a la gestió interna. Les formes de 

comunicació i relació amb el ciutadà està vivint la revolució de les xarxes socials i les Web 2.0. 

Aquestes noves eines permeten a l’administració local diversificar, ampliar i intensificar la 

relació amb la ciutadania, determinant d’una forma directa i pròxima, els seus pensaments i 

opinions. Per tant, cal canalitzar i gestionar amb el màxim d’eficiència aquest coneixement 

extret d’aquests nous canals de participació ciutadana. 
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6. Glossari 

TERME  DEFINICIÓ 

AJAX AJAX  són les sigles de Asynchronous Javascript And Xml , 

un conjunt de tecnologies que permeten actualitzar continguts 

web sense haver de tornar a carregar la pàgina. Això obre la 

porta a pàgines web interactives. 

Alineament estratègic Procés pel qual el Departament de Sistemes d’Informació ha d’ajudar 

a la direcció d’empresa (Sistema de decisió) a aconseguir els 

objectius i estratègies definides, per així  augmentar la competitivitat i 

eficiència. 

Aprenentatge organitzatiu Consisteix en els canvis que experimenten la base de 

coneixement, la creació de marcs col·lectius de referència i la 

millora de les competències de l’organització , per actuar i 

resoldre problemes. 

Cadena de Valor Defineix com s’organitzen les empreses: en un conjunt de 

processos bàsics (cadena de valor primària) en què es 

produeix la riquesa i un en conjunt de processos de suport, 

necessaris per alimentar la cadena de valor primària. 

CAU El Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) te com a objectiu recollir 

les incidències o consultes, ja sigui per telèfon o  correu 

electrònic, que es produeixen a nivell informàtic a 

l’organització 

Coneixement Probst, Raub i Romhardt (1999) el descriuen com el cos 

complet de cognicions i habilitats que utilitzen els individus per 

a solucionar problemes. Inclou teories, regles i instruccions 

pràctiques per a l’activitat diària. 

Cultura de la informació Valors, actituds i comportaments que influeixen en la manera 

en què les professionals d’una organització perceben, 

recullen, organitzen, processen, comuniquen i utilitzen la 

informació. 

CRM La gestió de les relacions amb els clients (CRM) és una 

estratègia empresarial que consisteix en un canvi tècnic, 

organitzatiu i de processos per a gestionar millor les 

operacions centrant-se en la conducta del client. 
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eAdministració L’eAdministració o Administració Electrònica, amb 

l’objectiu de millorar l’eficiència dels seus processos i la 

productivitat,  fa referència a la incorporació de les 

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en dos 

besants: d’una banda, des d’un punt de vista organitzatiu 

intern, vol transformar les oficines tradicionals, que 

conviuen amb el paper, en processos electrònics, amb la 

finalitat de convertir-les en oficines sense paper. D’altra 

banda, des d’un punt de vista de relacions externes, vol 

potenciar la via electrònica com a nou mitjà de relació 

amb el ciutadà i les empreses.  

Eines de Groupware El programari col·laboratiu o groupware es refereix al conjunt 

de programes informàtics que potencien el treball en grup  

entre els diferents usuaris que es troben interconnectats 

mitjançant una xarxa, millorant el seu rendiment. 

Eines de Ticketing Representa un conjunt de programes que ofereixen la 

possibilitat de gestionar les possibles incidències de manera 

integral per a donar suport tècnic als usuaris d’una 

organització. A més, permeten relacionar aquesta informació 

amb l’inventari d’equips, les llicències i els procediments de 

resolució. D’aquesta manera es redueix el temps de resposta i 

s’augmenta la productivitat en l’atenció a l’usuari. 

ERP Els sistemes ERP (Enterprise Resource Planning) o  sistemes 

de planificació de recursos en l’empresa, són aplicacions que 

cobreixen algunes o totes les àrees funcionals de la 

companyia 

Gestió del Coneixement Es basa en l’evolució de la gestió de la informació cap a la 

generació de valor. És el procés a través del qual una 

organització genera coneixement a partir de dades internes i 

externes, adquireix coneixement gràcies a l’experiència 

acumulada i comparteix aquest coneixement i experiències al 

conjunt de l’empresa per obtenir un avantatge competitiu. 
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Informació La informació disposa de característiques, particularment en la 

interpretació humana, que van més enllà de les dades. La 

informació permet interpretar tendències o patrons i, per tant, 

implica la interpretació i el judici sobre les dades i la presa de 

decisions sobre aquestes. 

Programari Lliure És el programari que pot ser usat, estudiat i modificat sense 

restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió 

modificada o sense modificar sense cap restricció, o bé amb 

unes restriccions mínimes per garantir que els futurs 

destinataris també tindran aquests drets. Com que el 

programari es pot redistribuir lliurement, en general es pot 

trobar gratuïtament a Internet, o a un cost baix si l'adquirim per 

mitjà d'altres medis (CD-Rom, DVD, disquets...).  

Reenginyeria de processos Segons Hammer i Champy (1993), és el “replantejament 

fonamental i el redisseny radical dels processos de negoci per 

a assolir millores substancials en els indicadors crítics de 

resultats, com ara el cost, la qualitat, el servei i la rapidesa”. 

Seu Electrònica La Seu Electrònica  és una oficina virtual en Internet per 

atendre el dret dels ciutadans d’interactuar amb l’Administració 

Pública per mitjans electrònics, tal com estableix la Lley 

11/2007 

Sistema de Decisió Dins la piràmide que defineix el sistema d’informació d’una 

empresa, el Sistema de Decisió o Gerencial, representa la 

informació que necessiten els directius per prendre decisions. 

Es situa a dalt de tot, per sobre del Sistema d’Informació i el 

de Producció. 

Sistemes d’Informació El terme Sistema d'Informació  (SI)  s'utilitza per a referir-se a 

un sistema format per persones, dades, activitats, i en 

definitiva, al conjunt de recursos que processen la informació 

d’una organització. Els Sistemes d'Informació informàtics són 

el camp d'estudi de les TIC (tecnologies de la Informació i 

Telecomunicacions). 
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SOA L'Arquitectura Orientada a Serveis  (en anglès Service 

Oriented Architecture), és un concepte d’arquitectura de 

programari que defineix la utilització de serveis per a donar 

suport als requisits del negoci. Així, permet la creació de 

sistemes altament escalables que reflecteixen el negoci de 

l'organització, al seu torn brinda una forma estàndard 

d'exposició i invocació de serveis (comunament però no 

exclusivament serveis web), la qual cosa facilita la interacció 

entre diferents sistemes propis o de tercers. 

Time Tracking És una utilitat que permet calcular el temps dedicat a cada 

tasca o projecte per així poder repercutir el cost i determinar la 

productivitat del personal. A més, normalment permet fer la 

classificació per projectes i clients. 

Web 2.0 El terme Web 2.0 (emprat des del 2006 fins a l’actualitat) 

s’associa habitualment amb les aplicacions web que faciliten la 

compartició interactiva d’informació, el disseny centrat en 

l’usuari i la col·laboració dins el World Wide Web. Alguns 

exemples del Web 2.0 serien les comunitats basades en web, 

les Xarxes Socials i els wikis. Un lloc Web 2.0 permet als seus 

usuaris interactuar amb altres usuaris o canviar el contingut 

del lloc; en front dels llocs web no interactius on els usuaris es 

limiten a mirar passivament la informació que se'ls 

proporciona. 

Xarxes Socials Una xarxa social  és una estructura social composta per 

individus (o organitzacions) anomenats "nodes" que estan 

lligats (connectats) per un o més tipus d’interdependència  

com ara amistat, parentesc, interessos comuns, intercanvis 

financers, relacions sexuals, creences, coneixements o 

prestigi. 

Wiki Un wiki  (del hawaià wikiwiki, «ràpid») és un lloc web 

col·laboratiu, que pot ser editat des del navegador pels 

usuaris. Els usuaris d'un wiki poden d'aquesta manera crear, 

modificar, enllaçar i esborrar el contingut d'una pàgina web, de 

forma interactiva, fàcil i ràpida. Un dels wikis més coneguts és 

la Wikipedia. 
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