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Nom del consultor/a: Amadeu Albós Raya 
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Idioma del treball: Català 

Paraules clau SAP R/4, ERP, on-premise 

  Resum del Treball (màxim 250 paraules): Amb la finalitat, context 
d’aplicació, metodologia, resultats i conclusions del treball 

Aquest TFG pretén donar una visió sobre la implantació d’un ERP SAP en una 
empresa mitjana del sector farmacèutic, en base a les seves necessitats i 
requeriments. 

La metodologia seguida ha sigut seguint les diverses fases des de el inici 
projecte, passant per la fase d’adopció, selecció, implantació i posada en 
marxa. 

En una primera fase s’ha desenvolupat el context de la empresa i les seves 
necessitats per tal d’adoptar el nou model de SI. 

Una vegada decidides les particularitats necessàries que haurà d’acomplir el 
sistema, s’ha realitzat un estudi de les diferents solucions al mercat i que 
poden aportar a la empresa. 

Després d’escollir la solució més adient, s’ha dissenyat un projecte 
d’implantació seguint la metodologia ASAP ( Accelerated SAP), així com un 
proveïdor de serveis per tal de dissenyar el projecte. 

Seguidament s’ha realitzat un anàlisis dels costos del projecte diferenciats per, 
llicenciament, consultoria, manteniment i hardware. 

A més s’ha fet un estudi dels riscos associats al projecte i un pla de 
contingència. Seguidament s’ha dissenyat com serà la fase de posada en 
marxa i el servei post-implantació. 

Per últim en la consecució del projecte s’obté un producte integrat en la 
empresa que permetrà gestionar tots els processos de la empresa en un 
mateix sistema. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

This TFG aims to give an overview on the implementation of an ERP SAP in an 
average company of the pharmaceutical sector, based on its needs and 
requirements. 

The methodology followed has been following the various phases since the 
start of the project, going through the adoption, selection, implementation and 
start-up phase. 

In the first phase, the company's context and its needs have been developed to 
adopt the new IS model. 

Once we have decided the necessary particularities that the system will have 
to accomplish, a study of the different solutions in the market has been carried 
out and that can be provided to the company. 

After choosing the most appropriate solution, an implementation project has 
been designed following the ASAP methodology (Accelerated SAP), as well as 
a service provider to design the project. 

Next, an analysis of project costs was differentiated for, licensing, consultancy, 
maintenance and hardware. 

In addition, a study of the risks associated with the project and a contingency 
plan has been carried out. Next, the start-up phase and the post-implantation 
service have been designed. 

Finally, in the achievement of the project, a product integrated is obtained that 
will allow to manage all the processes of the company in the same system. 
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1. Introducció 
 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 
Aquest projecte tractarà sobre la implantació d’una solució ERP en una 
empresa del sector farmacèutic. La empresa va néixer als anys 40 com uns 
petits laboratoris de caire familiar, a mesura que han passat els anys tot i 
créixer en volum de vendes i producció fins a convertir-se en una empresa 
reconeguda amb planta de producció pròpia, continua arrossegant una gestió 
en tasques habituals de forma poc eficient. 

 
La motivació que porta a la empresa actualment a adoptar una solució ERP es 
la dificultat de continuar amb solucions propietàries que porten arrastrant en les 
últimes dècades, ja que en molts casos es troben obsoletes o directament no 
son gens funcionals. 

 
Les necessitats actuals passen per estandarditzar processos dins 
l’organigrama empresarial. Moltes de les operacions de gestió d’estocs i 
comptabilitat encara es fan amb software molt bàsic, com editor de textos i fulls 
de càlcul. 

 
Amb aquest estudi es pretén valorar quin benefici comportarà adoptar una 
solució integrada per a la empresa i quins costos tindrà associats derivats de la 
seva implantació, explotació i manteniment.  

 
El projecte consistirà en la implementació i estudi de viabilitat del a través de la 
memòria per a una empresa de 200 treballadors, repartits en les diferents àrees 
englobades en dos grans blocs: 

 
Activitats Primàries: són les involucrades en la creació física dels productes, 
la venda i el suport post-venda. Aquesta es pot subdividir en les següents 
categories.  

 

• Logística interna: implica la gestió i administració de les matèries 
primes del producte a elaborar. 

• Operacions: implica la gestió pròpia del producte. 

• Logística Externa: El procés de donar sortida al mercat del producte 
elaborat. 

• Màrqueting y Vendes: comporta la projecció i venda de la imatge 
corporativa per arribar als mercats de venda del producte. 

• Serveis: comporten diverses àrees, des de la pròpia administrativa de la 
empresa fins al suport i recolzament a tercers que els em venut els 
nostres productes. 

 
Activitats de recolzament : engloben les activitats que sustenten les 
activitats primàries (gestió de recursos humans, Infraestructura de la 
empresa,  desenvolupament tecnològic i aprovisionament). 
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La idea del projecte es ajudar a optimitzar  els processos empresarials i donar 
accés a tota la informació de forma confiable, precisa i oportuna. El que es 
pretén es possibilitar  el poder compartir la informació entre els components de 
la companyia en una sola plataforma de gestió i així gestionar millor les 
operacions innecessàries de reenginyeria.  

 
El propòsit fonamental d’un ERP es facilitar recolzament als clients de negoci 
donant tems de resposta curts, ja sigui en forma de gestió de tota la feina 
documental de la empresa, o control i gestió de estoc en magatzems, 
comptabilitat, comandes, RRHH, clients, presa de decisions, i definir 
estratègies de negoci en cas de que sigui necessari.  

 
Com es podrà veure al llarg de la memòria es passaran a analitzar els 
processos més crítics de la selecció d’un ERP adient a les particularitats de la 
empresa i una planificació en la implementació del mateix sistema. El que es 
pretén amb aquesta memòria, es facilitar a la empresa la seva presa de decisió 
en la elecció del nou sistema integrat, com poder abordar-lo i quins beneficis 
reals els hi aportarà. 

   
 

1.2 Objectius del Treball 
 
El objectiu principal és analitzar la situació actual de la empresa i proposar 
solucions per fer front als problemes del seu dia a dia. Els podem diferenciar en 
dos grups: 

 
Generals: 
 

• Analitzar el context de la empresa i proposar solucions. 

• Analitzar les solucions que hi ha disponibles al mercat i veure 
quina es la més adient per a la empresa. 

• Descripció i mètode a seguir en la implantació del projecte. 

• Analitzar els costos associats al nou projecte (TCO sobre la nova 
plataforma.) 

 
Específics: 
 

• Implantació del projecte seguint les dates fixades. 

• Riscos associats al pla del projecte 

• Pla de contingència associat al pla del projecte. 

• Servei de manteniment post-implantació del projecte. 
 
Aquesta fase es realment important ja que molts projectes de Software 
fracassen avui dia, ja que no existeix un estudi previ dels requisits de la 
empresa i dels propis usuaris. El principal escó que es troba és la falta d’una 
definició completa del abast del projecte. Aquest fet condiciona tot el projecte, 
ja que no s’obté tot el recolzament necessari dels stakeholders i això pot 
suposar que els requisits identificats no corresponguin amb les necessitats 
reals de la empresa. 
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1.3 Enfocament i mètode seguit 
 
Un ERP  té com a objectiu principal la planificació dels processos i la gestió de 
la informació dins de la empresa. Partim de la premissa que la informació és 
poder, i és quest poder que ens permetrà generar una avantatge competitiva en 
el mercat. 

 
El projecte estarà enfocat a donar una visió fàcil i explicar com portar a terme  
la adopció d’un sistema ERP dins de la companyia, sense utilitzar un llenguatge 
excessivament tècnic  i que pugui servir de guia per a qualsevol lector que el 
volgués consultar.  
 

 
El plantejament del treball es basa en l’anàlisi de com es gestionarà les 
possibles solucions a implementar en funció de les seves necessitats. Amb 
aquesta premissa podrem desenvolupar un anàlisi de les solucions que hi ha 
disponibles al mercat, a més es dissenyarà tota la fase de implementació del 
projecte, costos associats, riscos derivats i serveis de manteniment. 
 
El projecte d’implantació del nou sistema abastarà les diverses fases del cicle 
de vida: 
 

• Adopció 

• Selecció 

• Implantació 

• Posada en marxa 
 
Dins del la pròpia implantació el mètode a seguir serà condicionat per el propi 
sistema escollit, en aquest cas es basa en la metodologia ASAP ( Accelerated 
SAP) que es desenvoluparà amb detall en el punt 7. 
 
1.4 Planificació del Treball 
 
A continuació es mostra un diagrama de Gantt  amb la planificació que es 
portarà a terme durant el decurs del projecte. Aquest està subdividit en les 4 
fases  de les que es composa el projecte, corresponents a les PAC1, PAC2, 
PAC3 i la entrega final.  
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Figura 1. Diagrama de Gantt amb la planificació del projecte 
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1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 
El resultat de la memòria del projecte contindrà el resultat de l’adopció d’un 
sistema ERP en una empresa del sector farmacèutic. La memòria  analitzarà 
les necessitats empresarials i escollirà un sistema que millor s’adapti a les 
seves particularitats així com les diverses fases d’evolució del sistema fins a la 
posada en marxa. 

 
El projecte intentarà ser una guia de com avança el sistema des de el seu inici 
durant totes les fases  de la seva planificació. Finalment inclourà unes 
conclusions derivades  de tot el procés. 
 
 
1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 
La memòria es troba dividida en els següents apartats: 

 
 
1. Introducció 

Contingut sobre la planificació i aspectes generals del projecte 
 

2. Fase d’adopció. Anàlisi de requeriments 
Es defineixen a nivell d’usuaris, tècnics i directius la necessitat real 
de disposar un nou sistema de gestió integrat i paquetitzat (ERP) 

 
3. Anàlisi de Solucions al Mercat 

S’analitzen diferents productes existents al mercat de diferent caire 
per intentar satisfer les demandes tecnològiques de la empresa. 

 
4. Fase de Selecció. Aspectes rellevants en la selecció del ERP  

En base a l’anàlisi del punt anterior s’escull un producte el qual passa 
a ser detallat per els mòduls que volen ser integrats dins de la 
empresa.   

 
5. Disseny del projecte de Implementació. 

Es dissenya un pla de projecte per tal de portar-lo a terme en les 
dates fixades. 
 

6. Selecció del proveïdor 
Es valoren diferents opcions de paquetització, pròpies o externes per 
adoptar el model ERP. 

 
7. Planificació de la Implantació 

Correspon a l’adaptació del sistema ERP escollit a les necessitats de 
la organització, inclosos als desenvolupaments específics si escau, i 
la integració amb els sistemes heretats i/o existents. 
 

8. Anàlisi de costos associats al projecte 
Es realitza un estudi aproximat del cost del projecte 
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9. Pla de contingència associat al projecte 

Disseny i estratègia a adoptar per a mitigar els riscos associats al 
projecte 
 

10. Posada en Marxa 
Comporta la posada en marxa del sistema, estabilització, correcció 
d’errors i la seva adopció efectiva per a la organització. 
 

11. Servei de manteniment post-implantació 
Contractació d’un servei de manteniment extern que doni suport als 
serveis de la empresa. 
 

12. Conclusions 
Redacció de les conclusions finals del projecte 

 
 
 

2. Anàlisi de Requeriments 
 
En aquest apartat es passarà a detallar el conjunt de requeriments tècnics per 
tal de trobar el millor sistema que s’adapti a les necessitats de la empresa per 
poder gestionar la part econòmica, de gestió d’estoc, magatzems i així com la 
resta de necessitats  informàtiques i de sistemes d’informació. Al llarg del 
capítol es desenvoluparà detalladament el conjunt de necessitats de la 
empresa en les diverses àrees així com una situació inicial del per que la 
empresa necessita un ERP. 
 
2.1 Context de la empresa 
 
Pharma Solutions, S.A és una empresa del sector farmacèutic fundada al 1945, 
amb seu central a Barcelona, dedicada a la producció de medicaments, 
sistemes de diagnòstic i especialitats farmacèutiques d’ús hospitalari. 
 
Actualment en Pharma Solutions es troba immers en un procés d’expansió de 
capitals amb diversos socis. Han trobat que molts dels Sistemes d’informació i 
gestió en la empresa es troben obsolets i requereixen un canvi urgent per tal 
d’assolir els nous reptes amb garanties.  
 
No existeix un estàndard d’eines entre els seus clients i associats. Les 
empreses més avançades utilitzen alguns gestors integrats com SAP, Microsoft 
Dynamics, entre d’altres. 
 
2.1.1 Sistemes disponibles 
  
El que pretendrà aquesta memòria  és millorar el rendiment actual dels 
sistemes interns de la empresa, així com la seguretat i el rendiment  dels 
mateixos. Actualment es disposen dels següents sistemes: 
 

• Wikis internes dissenyades amb PBworks (http://www.pbworks.com/ ) 

http://www.pbworks.com/
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• Diferents mòduls AS400 per a la gestió de magatzems i estoc. 

• Contaplus i Facturaplus, per a la gestió comercial i comptabilitat. 

• HP Service Manager per a la gestió d’incidències amb els departaments 
interns, gestionat per el equip de HD on-site. 

• Desenvolupament a mida de les webs de la empresa (dominis, base de 
dades). 
 

2.1.2 Carències SI  
 
Per tal de modernitzar la empresa i permetre una millor gestió interna, es 
passen a detallar els principals focus problemàtics dins la empresa. 
 

• No disposa de cap plataforma de gestió de la informació, per tal de 
poder analitzar dades referents a clients, proveïdors, vendes i 
mercaderies. 

• Manca  de sistemes de retenció de dades. Tot s’emmagatzema de forma 
local  i després es gestiona amb un proveïdor extern que guarda les 
copies que es fan setmanalment. 

• La entrada de dades es fa en molts casos manualment, amb programes 
ofimàtics (contaplus, facturaplus) o de gestió de magatzems (AS400). 

• Falta de eines col·laboratives entre departaments per tal d’agilitzar la 
feina i la comunicació. 

• Necessitat d’unificar eines per tal de que la documentació interna es trobi 
disponible dintre un repositori comú. Actualment els departaments 
treballen amb wikis pròpies, on s’allotgen els seus documents interns de 
gestió i consulta de procediments. 

• Manca d’eines d’automatització de processos i entrada de dades. 
Actualment moltes de les dades es porten de forma manual amb el que 
suposa a nivell de recursos humans i de temps. 

• Nul.la gestió dels clients amb eines que permetin aprofitar les dades de 
que es disposen i anticipar-se a les seves necessitats. 

• Problemes de gestió de les finances degut a la falta de programaris àgils 
que deixin en desús la utilització d’eines ofimàtiques. 

 
 
2.2 Objectius generals a nivell estratègic  
 

El que pretén Pharma Solutions amb la inclusió d’un sistema de gestió de les 

principals àrees de producció, gestió de recursos, de personal i intel·ligència de 

negoci, és millorar i aprofitar al màxim els seus recursos per tal de ser més 

competitiva en el mercat. Així doncs caldrà incloure els següents mòduls dins 

del nou sistema: 

 

• Gestió de clients: mitjançant un mòdul CRM que permeti fer seguiment 

dels processos de compra, devolucions, per tal de millorar la satisfacció 

dels seus clients i anticipar-se a les seves necessitats. 

• Gestió de personal: per tal de poder administrar els recursos humans 

interns: contractacions, formacions, trasllats. EL que haurà de permetre 
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és cobrir totes les necessitats des de la contractació fins al fi de la 

relació laboral de qualsevol empleat. 

• Gestió financera: per tal de deixar enrere la comptabilitat mitjançant 

programes rudimentaris i eines ofimàtiques, ha de permetre gestionar la 

comptabilitat, facturació i poder generar informes que aportin dades a la 

cadena de valor de la empresa. 

• Gestió de magatzems: mitjançant un mòdul SCM per tal de controlar el 

procés productiu de la empresa.   

 
2.3 Requisits generals 
 
Amb la ampliació de capitals de la empresa i els nous òrgans de govern dins 
del comitè directiu, es volen desenvolupar una sèrie de millores a la associació 
per tal de cobrir les mancances que si troben. El que es necessitarà és un 
Sistema d’Informació de forma integrada que cobreixi i permeti optimitzar les 
operacions bàsiques com: 
 

• Gestió i control de la producció. 

• Facturació i comptabilitat. 

• Gestió de magatzems. 

• Integració amb operadors de logística de magatzem. 

• Gestió de clients. 

• Sistema de suport per a la presa de decisions.. 

• Gestió de qualitat. 

Així doncs una possible solució passa per l’adopció per un model ERP 

(Enterprise Resource Planning). 

2.4 Requisits específics a nivell tàctic 
 
En primer lloc cal adaptar els Sistemes d’Informació de Pharma Solutions per a 

donar solucions reals als requeriments estratègics plantejats per el comitè 

directiu. En base Això es planteja: 

• Implantació d’un ERP 

 

o Permetrà millora en els processos interns de l’organització, ja 

sigui a nivell de control d’estocs, estalvi de costos o millores en la 

productivitat. 

o Donar suport a les diferents àrees funcionals de la empresa i fixar 

marcadors de control per a direcció. 

 

• Canvi en el sistema informàtic de la empresa així com en les 

comunicacions per adaptar-se a les noves necessitats de la companyia i 

al nou sistema d’informació. 

 

• Necessitat de redefinir els processos i relacions amb la resta 

d’associats de Pharma Solutions. Aquets han de ser més eficients, 
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eficaços  i sistèmics. El que es pretén es simplificar processos amb la 

integració del ERP. 

 

• Implantació d’un Sistema d’intel·ligència del negoci. 

o Generació d’informes e intel·ligència de negoci per tal d’extreure 

dades operatives, tàctiques i estratègiques. 

o Establiment d’un quadre de comandament integral per realitzar un 

seguiment dels indicadors clau del negoci. 

 
Passem a desenvolupar el conjunt de requeriments tàctics i els seus objectius 

per al seu desenvolupament del seu sistema d’Informació per a la empresa en 

funció de la seva necessitat en el temps. 

 
2.4.1 Finances i comptabilitat 
   
El model de gestió comptable de l'empresa haurà de tenir totes les 

funcionalitats necessàries per a un sistema de gestió comptable per a la 

administració de l'empresa. Actuarà com a sistema integrador de tota la matèria 

econòmica de l'empresa. 

El sistema haurà d'incorporar tots els elements necessaris perquè les 

transaccions siguin segures, així com disposar dels mitjans tècnics que 

permetin un control efectiu de les operacions realitzades per cada usuari, 

aplicació, etc. 

2.4.2 Vendes i distribució 
 
Segons el tipus d’associats es podrà disposar d’un tipus de portal de vendes o 

d’altre orientat a un tipus de clients generalistes o especialitzats, etc. Per tal 

d’acomplir aquest canal de distribució i venda que ofereix la empresa el portal 

haurà d’oferir un sistema d’intercanvi electrònic de dades de tipus EDI o similar. 

 
Així doncs el nostre mòdul de distribució i vendes haurà d’incloure: 
 

• Programació d'ofertes i comandes. 

• Determinació de preus, impostos i descomptes. 

• Previsió de vendes. 

• Anàlisi de vendes. 

• Gestió de la distribució. 

• Facturació 

 
L'ERP seleccionat haurà d'oferir aquest servei, així com l'empresa que es faci 
càrrec del projecte d’implantació ha de cobrir tots els aspectes funcionals i 
donar forma a aplicar EDI o protocol similar estàndard. 
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2.4.3 Gestió de Magatzems i  control de qualitat 
 
La gestió de magatzems té com a objectiu optimitzar una àrea logística 
funcional que actua en dues etapes de flux com ho són l'abastament i la 
distribució física, constituint per tant la gestió d'una de les activitats més 
importants per al funcionament d'una organització. 
 
L'objectiu general d'una gestió de magatzems consisteix a garantir el 
subministrament continu i oportú dels materials i mitjans de producció requerits 
per assegurar els serveis de forma ininterrompuda i rítmica. 
 
Permetrà: 

 

• Registre de mercaderies entrants i sortints. 

o El registre de stock s’actualitza  automàticament cada vegada que 

ingressa nova mercaderia. 

o El stock s’actualitza automàticament amb la sortida de 

mercaderies. 

• Identificació de requisits d'inventari. 

• Gestió de l'estat de la mercaderia. 

• Emissió d'albarans. 

• Notificacions d'avís de material. 

o Avisos d’arribada de nou material tant entrant com de sortida. 

• Disponibilitat per magatzem. 

• Control de qualitat. 

• Notificacions de qualitat, informe i estadística. 

 

2.4.4 Gestió de personal 
 
El mòdul de gestió de recursos humans de l'ERP és la solució per a la gestió de 
personal de Pharma Solutions. Amb una interfície visual i amb una àmplia 
gamma de funcionalitats, aquest Software permet gestionar d'una manera 
simple i eficaç totes les qüestions relacionades amb els recursos humans de la 
organització, permetent les següents funcionalitats: 
 

• Configuració d'abonaments i descomptes 

• Configuració de tipus de faltes i hores extres 

• Gestió d'horaris i torns del treballadors 

• Gestió de vacances del personal 

• Marcatges d'absències i hores extres 

• Gestió de contractació i selecció 

• Processament automàtic dels salaris 

• Pagament de salaris en efectiu, xec o transferència 

 
2.4.5 Gestió de qualitat 
 
La funcionalitat d’aquest mòdul serà garantir el compliment dels estàndards i 
procediment d'implementació. 
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Haurà d’identificar els elements que han d'estar involucrats en el procés de 
planificació i maneig d'un pla de qualitat: 
 

• Necessitats de qualitat 

• Estàndards de qualitat 

• Seguiment i control de la qualitat 

• Assegurament de la qualitat 

 
2.5 Objectius a mig termini : Altres Sistemes d’Informació I 
 
En una segona  fase de la implantació del ERP, passat el primer any de la 
implementació del sistema, serà important valorar la gestió de la demanda i  
per  tant  requereix  redimensionar-la  a través  de  la  col·laboració  amb  
diferents  punts  de  distribució  local.  En  aquest  sentit, creiem que és 
necessari adoptar un sistema que permeti realitzar aquesta planificació, 
mitjançant  la  creació  en  sistema  de  diferents  distribuïdors  i  magatzems  i  
operadors logístics a través d’un sistema SCM. 
 
Pot ser una bona eina proporcionar instruments d’anàlisi als directius de 
Pharma Solutions per tal de disposar d’una visió perifèrica dels acompliments 
dels objectius estratègics mitjançant eines de reporting i un quadre de 
comandament integral. 
 
La eina de SCM haurà de permetre: 
 

• Planificació de la demanda en funció de la xarxa de proveïdors de 

materials i peces dels diversos distribuïdors. 

• Determinar on emmagatzemar productes. 

• Integració amb els operadors de logística per poder realitzar el lliurament 

del producte a temps. 

• Tenir un control d’estoc i inventari  de magatzem actualitzat. 

 
2.6 Objectius a llarg termini : Altres Sistemes d’Informació II 
 
Per últim en una darrera fase, a dos anys vista des de la implantació del nou 
sistema ERP, un cop aconseguits els objectius plantejats en les etapes 
anteriors,  quan  l’empresa  compti  amb  uns  sistemes  empresarials  d’una  
certa maduresa seria interessant buscar noves estratègies de negoci basades 
en el client i en el descobriment de noves oportunitats potencials. Així doncs, 
creiem que en aquest  sentit és necessari proporcionar a l’empresa d’un 
sistema CRM i de sistemes de presa de decisions i gestió del coneixement. 
 
2.6.1 CRM (Customer Relationship Management)  
 
Un sistema CRM aportarà la tecnologia necessària per un model organitzatiu 
que integri les funcions administratives, financeres, logístiques i de gestió de 
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recursos humans de manera que els processos de l'empresa s'orientin cap al 
client. 

 
El CRM ens oferirà diferents funcionalitats orientades ens diversos paquets que 
poden ser: 
 

• Vendes Funcionals 

• CRM Màrqueting 

• CRM Atenció al client 

 

3. Anàlisi de Solucions al mercat 
 
En el procés de selecció del ERP podem optar per diversos models  
d’implantació. 
 
3.1 Desenvolupament a mida  
 
Aquest tipus de desenvolupament suposa un estalvi de costos per a la empresa 
a nivell de llicències al fabricant ja que no implica estar subjecte a un producte 
pre-establert. També té avantatges en quant a que les necessitats del ERP a 
desenvolupar s’ajustarà exactament a les necessitats de la empresa. 

 
Els principals inconvenients d’aquest model és el cost econòmic, tècnic i humà 
que comporta la seva implantació. Requereixen de processos molt més lents i 
la solució final no ens garanteix que sigui cent per cent òptima. 

 
També requereix de tècnics interns especialistes en el entorn per tal de 
realitzar actualitzacions i/o modificacions, sense poder recórrer a un proveïdor 
extern per poder realitzar consultes. Així com els possibles costos derivats de 
possibles desviacions inicials del projecte, com del cost de la formació d’usuaris 
i la creació de la documentació per als mateixos. 
 
3.2 Desenvolupament extern (model SaaS) 
 
Aquest model ofereix una solució de programari integral que s'adquireix d'un 
proveïdor de serveis en el núvol mitjançant un model de pagament per ús. El 
que es fa habitualment és llogar l'ús d'una aplicació per a l’organització i els 
usuaris es connecten a ella a través d'Internet, normalment amb un navegador 
web. Tota la infraestructura subjacent, el middleware, el programari i les dades 
de les aplicacions es troben al centre de dades del proveïdor. El proveïdor de 
serveis administra el maquinari i el programari i, amb el contracte de servei 
adequat, ha de garantir també la disponibilitat i la seguretat de l'aplicació i de 
les seves dades. SaaS permet que una organització es posi en marxa i pugui 
executar aplicacions amb un cost inicial mínim. Dins del model SaaS existeixen 
tant solucions propietàries com de Open-source. 
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3.3 ERP propietari  
 
Consisteix en adoptar un model ja existent en el mercat, desenvolupada per 
una empresa especialitzada. Normalment venen paquetitzades en mòduls on 
podem escollir els que ens interessen i així només pagar per aquells que 
només necessitem.  

 
Aquestes solucions solen oferir majors garanties d’èxit ja que solen estar força 
esteses entre d’altres clients. Les implementacions solen ser molt més ràpides 
en comparació un desenvolupament a mida. També inclou una documentació 
completa i detallada del sistema i sens dona la opció  depenent del 
manteniment contractat d’accedir a fòrums, formacions, per part del fabricant. 

 
Per contra també cal dir que en el cas de optar per una solució ja existent en el 
mercat és la empresa qui s’ha d’adaptar al producte i no al inrevés, a més de 
que els costos de llicència solen ser elevats.  
 
3.4 ERP Open Source 
 
La implantació d’aquests sistemes té un cost inferior, i  permet invertir més en 
formació. Al ser lliure podem provar l’eina sense un cost afegit i veure si se’ns 
adapta a les nostres necessitats abans de passar a la seva implantació. 

 
Al tractar-se de desenvolupaments lliures, el codi font es troba accessible, 
permetent modificar al gust en funció de les necessitats de la empresa, donant 
un punt extra aquest tipus de software gràcies a la seva alta capacitat 
d’integritat. 
 
Els terminis d’implantació solen ser molt més reduïts que els de software 
propietari i per tant es minimitza el risc de fracàs de la implantació. Permetent 
fer una implantació esglaonada i no de cop i volta com es dona en  programari 
privat. 
 
Per contra, ens trobem productes que solen tenir falta de suport en línia ja que 
el fet de estar creat per la comunitat i no procedir i estar influït per valors 
comercials, pot arribar un moment que es deixi de donar suport en detriment 
d’una nova eina lliure, superior a la adoptada. A més aquest tipus de producte 
no ofereix totes les possibilitats que requereixen les empreses, i poden 
repercutiren pèrdua de funcionalitats que la empresa requereix per al seu 
negoci. 
 
A mode resum tenim els següents quadres que ens donen una visió 
d’avantatges i desavantatges segons el model adoptat: 
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ERP LLIURE 

Avantatge Descripció Desavantatge Descripció 

Reducció de costos La implantació d’aquests sistemes 

té un cost inferior, permetent 

invertir més en formació del equip 

per a portar l’eina i altres aspectes. 

Falta de suport en línia El fet de estar creat per la 

comunitat en línia i no procedir i 

estar influït per valors comercials, 

pot arribar un moment que es deixi 

de donar suport en detriment d’una 

nova eina lliure, superior a la 

adoptada. 

Possibilitat de testejar 

el producte abans 

d’escollir-lo 

Al ser lliure, permet a les 

empreses el lliure accés per a 

provar-ho i veure si s’adapta a les 

seves necessitats abans de passar 

a la seva implantació. 

Falta de referències Ens podem trobar que no existeixin 

casos d’èxits de implementació de 

aquests sistemes lliures per al un 

sector determinat com pot ser el 

nostre. 

Millor ajust als 

processos de negoci 

Al tractar-se de desenvolupaments 

lliures, el codi font es troba 

accessible, permetent modificar al 

gust en funció de les necessitats 

de la empresa, donant un punt 

extra aquest tipus de software 

gràcies a la seva alta capacitat 

d’integritat. 

Complexitat en el 

manteniment 

Donada la procedència lliure, la 

implantació i aprenentatge del 

software a de córrer per part de la 

empresa i això suposa un esforç 

extra per a formar el personal 

nadiu. 

Majors capes de 

personalització 

El fet de poder millorar tot el ERP, 

interfases d’usuari, mòduls, etc. 

permet que l’adaptació dels 

usuaris sigui més fàcil generant un 

efecte positiu sobre els mateixos, 

sense generar tant de rebuig al 

nou programari. 

No sempre donen la solució 

esperada 

Aquest tipus de producte no ofereix 

totes les possibilitats que 

requereixen les empreses, i poden 

repercutiren pèrdua de 

funcionalitats que la empresa 

requereix per al seu negoci. 

Suport de tercers i en 

comunitat 

Darrera dels projectes lliures, sol 

haver una comunitat important 

d’usuaris que donen suport a l’eina 

i de possibles bugs o errors 

coneguts que contínuament es van 

depurant. 

Dependència excessiva de la 

comunitat 

El dependre d’una comunitat i no de 

socis pot afectar negativament a la 

implantació del ERP. 

Reducció del temps 

d’implementació 

Terminis d’implantació molt més 

reduïts que els de software 

propietari i per tant es minimitza el 

risc de fracàs de la implantació. 

Permetent fer una implantació 

esglaonada i no de cop i volta com 

es dona en  programari privat. 

Risc d’inflexibilitat Aquest  tipus  de  sistemes  estan  

lligats directament  als  processos  

de  negoci  de  l'empresa,  i  

qualsevol  canvi  en aquests, cal 

que repercuteixin en l'ERP, obligant 

a la empresa a adaptar-se a la 

forma de treballar del ERP. 

Llibertat d’accés al 

codi font 

Aquesta llibertat d'accés del codi 

font, permet l'opció a millorar 

constantment promovent noves 

versions. Aquest treball de millora 

és realitzat per la comunitat de 

socis, la qual cosa permet 

aprofitar-se  de  les  millores  que  

vagin  apareixent,  d'una  manera  

gratuïta. 

Qualitat i menys escalabilitat Sovint el programari lliure té unes 

prestacions inferiors degut a la seva 

amplia adaptabilitat. Aquest fet pot 

també repercutir en la escalabilitat 

que pot demanar la empresa en el 

seu negoci i repercutir en el ritme 

de creixement de la mateixa. 

 



17   

 
 
 
 
 
 
 
 

ERP PROPIETARI  

Avantatge Descripció Desavantatge Descripció 

Control de qualitat Garanties sobre el mal 

funcionament. No cal tenir un 

departament informàtic que doni 

suport als usuaris. 

Cursos d’aprenentatge 

costosos 

Cost Total de Propietat (TCO - Total Cost 

of Ownership) molt alt. Costos de 

llicències, manteniments, consultoria 

Recursos 

d’investigació 

La competència permet que cada 

dia ha de ser millors les eines, així 

que no hi ha més remei per part 

del fabricant de programari de 

realitzar aquestes actualitzacions 

per evitar l'obsolescència. 

Codi font no és públic El funcionament del programari propietari 

és un secret que guarda gelosament la 

companyia que el produeix. El 

funcionament es desconeix i els resultats 

són impredictibles. En altres casos és 

impossible trobar la causa d'un resultat 

erroni, produït per un component el 

funcionament es desconeix. 

Personal altament 

capacitat 

Suport i servei postvenda 

especialitzat. El personal dedicat a 

aquestes taules d'ajuda, coneixen 

no solament el programari, sinó les 

regles del negoci al qual es 

dirigeixen. 

Dret exclusiu 

d’innovació 

Si algú té una idea innovadora respecte a 

una aplicació propietària, ha de triar entre 

vendre-li la idea a la companyia 

propietària de l'aplicació o escriure des 

de zero la seva pròpia versió d'una 

aplicació equivalent. 

Implementació canvis 

legals 

Tots els desenvolupaments 

vinculats als canvis normatius o 

legislatius, són implementats en el 

programari. 

Il·legalitat de compartir i 

de modificar 

És il·legal fer còpies del programari 

propietari sense abans haver contractat 

les llicències necessàries, també 

estendre una peça de programari 

propietari per adaptar-la a les necessitats 

particulars d'un problema específic. Cal 

pagar una elevada suma de diners a la 

companyia fabricant, perquè sigui 

aquesta qui porti a terme la modificació al 

seu propi ritme de treball i subjecte al seu 

calendari de projectes. 

Software per a 

aplicacions molt 

especifiques 

Hi ha una gran varietat d'eines on 

triar: per sector, per preu, per 

funcionalitat, per tecnologia.  
Encara que hi ha eines més 

generalistes o horitzontals, el 

mercat del vertical garanteix eines 

molt adaptades a cada nínxol de 

negoci. 

Quedar-nos sense 

suport tècnic 

En la majoria dels casos el suport tècnic 

és insuficient o triga massa temps a oferir 

una resposta satisfactòria. 

Difusions de 

publicacions sobre ús 

i aplicació del software 

 Dependència del 

proveïdor 

Corba d'aprenentatge elevada. L'alta 

complexitat i l'àmplia funcionalitat, 

requereix d'un període de formació 

elevat. És difícil aprendre a utilitzar 

eficientment el programari propietari 

sense haver assistit a costosos cursos de 

capacitació. 

Escalabilitat En la majoria dels casos es 

compra "paquetitzat" i segons 

necessitats, de manera que la 

inversió es realitza de forma 

esglaonada. 

Corba d’aprenentatge L'alta complexitat i l'àmplia funcionalitat, 

requereix d'un període de formació 

elevat. És difícil aprendre a utilitzar 

eficientment el programari propietari 

sense haver assistit a costosos cursos de 

capacitació. 
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3.5 Criteris generals de selecció  
 
 
Degut a la complexitat d’un desenvolupament a mida, tant en cost econòmic 
com humà i de temps es descartarà aquesta possibilitat. Així doncs es passarà 
a  analitzar algunes de les solucions ERP en el mercat més destacades tant de 
ERP propietari, Open Source  oferint solucions on-premise o SaaS. 
 
Es valoraran aspectes com: 

 
Requisits Generals: en quant a disposicions generals es valoren aspectes 
com: 

• Necessitat de llicències 

• Inclou traspàs de dades 

• Formació d’usuaris 

• Compatibilitat amb eines ofimàtiques 

• Instal·lació i manteniment 

• Requisits HW 
 

Requisits documentals: Utilització d’estàndards alhora de gestionar intercanvi 
de fitxers, i realització de transaccions entre clients i proveïdors: 

• Repositori documental 

• Plantilles documentals 

• Multidioma 
 

Requisits modulars: Que incloguin de sèrie les funcionalitats bàsiques que 
necessita la empresa: 

• Mòdul de tresoreria 

• Mòdul de gestió de magatzems 

• Mòdul de RRHH 

• Gestió de Màrqueting 

• Gestió de producció 
 

Requisits de formació: que el proveïdor disposi facilitats d’integrar formació 
en la seva oferta: 

• Inclou formació 
 

Requisits de manteniment: inclogui un sistema de manteniment integrat dins 
de la oferta proporcionada: 

• Manteniments pactats 

• Manteniments de dades 
 

Requisits d’ampliació: que el producte inclogui una sèrie de facilitats per tal 
de poder ampliar el sistema en cas de necessitat: 

• Flexibilitat i ampliació 

• Compatibilitat eines 

• Permet diferents llenguatges 

• Requisits per a millores 
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3.6 ERP Propietari 
 
3.6.1 SAP 
 
SAP va ser fundada el 1972 a la Ciutat de Mannheim, Alemanya, per antics 
empleats d'IBM. Al 1982 va treure el seu primer model de ERP el SAP R/2. 
Després de Microsoft i Oracle és la tercera companyia a nivell mundial 
proveïdora de software y el màxim proveïdor en quant a ERP segons dades 
extretes del Gartner: 
 

 
Figura 2. Principals ERP’s emprats a nivell global 

 
Passem a analitzar una de les solucions que és la que més s’adequa a la 
proposta de negoci del projecte, SAP S/4 HANA. 
 
SAP S/4 HANA és la quarta versió  de SAP Business Suite, integrada per a 
desenvolupar-se en SAP HANA. Aquest es va llençar al 2015, pretenent ser la 
versió més simple d’usar de tota la seva línia de productes. Com a trets 
diferenciadors tenim: 
 

• Sistema únic: centralitzant i optimitzant  totes les dades empresarials de 
vendes, inventari, compres i resta d’operatives financeres. 

 

• Optimització: optimitzant totes les operacions  des de el seu inici, 
permet que el negoci sigui més rentable.   

 

• Integració: integració senzilla amb altres sistemes i fàcil corba 
d’aprenentatge per als usuaris. 
 

Com a principals funcionalitats tenim: 
 

• Gestió financera  

• Vendes 

• Magatzem i producció 
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• Servei post-venda  

• Gestió d’informes 

• Relacions amb els clients 

• Compres 

• Internalització 

• Mobilitat 
 
El cost de la implantació pot ser molt variable, en funció del tipus de 
llicència que s’adquireixi. El cost de llicència varia entre els 400-2500€ 
per a usuaris genèrics i professionals. A més s’ha de sumar un 17% de 
manteniment + IVA. 

 
Que aporta un ERP SAP a la empresa 
 

• SAP és sinònim de garantia i de utilització de la última tecnologia del 
mercat. Les seves eines inclouen gran interactivitat per als usuaris. 

• Gran velocitat de treball i independència que permet aprofitar el temps 
d’una manera més eficaç degut a la simplicitat en els seus processos. 

• El entorn SAP permet una personalització important en les seves eines, 
podent ser, on-cloud, on-premise o plataformes híbrides. 

• Alta compatibilitat amb tot tipus de dispositius i llenguatges, per tal de 
que la integració amb diferents sistemes sigui el més fàcil possible. 

• Alta seguretat en les comunicacions i sistemes de dades 
 
Que li falta a un ERP SAP 
 

• La personalització en els mòduls escollits pot afegir temps i costos en la 
implementació del sistema. 

• Al ser un sistema tant estès, pot existir una alta dependència dels 
consultors que pot suposar perdre cert  control en la presa de decisions 
clau per a la empresa. 

• El proveïdor que realitzi la instal·lació ha de tenir als coneixements en la 
plataforma, si no existeix un alt risc de baixa qualitat en les dades 
mestres. 

• Cal que es usuaris clau de la empresa facin diverses probes amb el 
programari, per tal d’assegurar una capacitació òptima. 

 
3.6.2 Microsoft Dynamics NAV 365 
 
Microsft Dynamics NAV és un dels productes estrella de la multinacional que va 
fundar Bill Gates juntament amb Paull Allen en el 1975. 
 
Microsoft Dynamics NAV és un programari multicapa, el que significa que 
l’execució és realitzada per diferents components, que son: 
 

• El servidor de base de dades per emmagatzemar la informació. 
Dynamics NAV utilitza únicament Microsoft SQL Server. 

• El servidor d’aplicacions que tracta les dades aplicant lògica i regles de 
negoci. 
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• El client és l’encarregat de recollir i visualitzar la informació de manera 
entenedora. 
 

Microsoft Dynamics 365 cobreix els Següents Àrees funcionals dins de la 
Organització: 
 

• Gestió Financera  

• Vendes i màrqueting 

• Compres 

• Magatzem 

• Fabricació 

• Projectes 

• Planificació de recursos 

• Servei 

• Recursos Humans 
 
Els preus poden variar en funció dels plans escollits i el nombre de llicències i 
usuaris necessaris: 
 

 
Figura 3.  Preus per plans de Microsoft Dynamics 365 

 

Si necessitem usuaris i/o serveis addicionals també suposarà un cost. 
 
Que aporta un ERP Microsoft Dynamics a la empresa 
 

• Desplegament ràpid, que permeten en poc temps utilitzar les eines 
disponibles i començar a utilitzar el seu potencial. 
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• Disponibilitat i multidispositiu, permet emprar-lo en diferents tipus de 
dispositius mòbils i fixos dins la empresa, amb les mateixes 
funcionalitats. 

• Accés a la informació en temps real. 

• Permet emprar eines senzilles i la corba d’aprenentatge és poc 
pronunciada per als usuaris. 

 
Que li falta a un ERP Microsoft Dynamics     
 

• La informació en el núvol pot suposar un risc per a la empresa. 

• La majoria de mòduls estan orientats a tasques administratives. 

• Massa actualitzacions constants del sistema per part del proveïdor que 
en molts casos implica canviar de la forma de treballar. 

 
3.6.3 Oracle E-Business Suite 
 
Oracle E-Business Suite (EBS), ofereix una plataforma programari per a 
empreses de diversos sectors, amb plans personalitzats d'aquest sistema ERP. 
Ofereix una sèrie de mòduls que poden ser integrats entre si, aconseguint crear 
un sistema de gestió empresarial complet.  
 
EBS és una de les aplicacions de negoci més completa del mercat. Permet 
diverses configuracions a mesura que se afegeixen les diverses “Suites” que 
disposa, fins i tot té un mòdul específic per a la indústria química/farmacèutica. 
Les principals opcions que disposa son: 
 

• Finances 

• Vendes  

• Màrqueting 

• Producció 

• Logística  

• Cadena de subministrament(SCM) 

• Gestió de comandes 

• Compres 

• Serveis 

• Manteniment 

• Gestió de vida del producte 

• Projectes 

• RRHH 

• Intel·ligència 
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Figura 4. Principals Suites de Oracle E-Business 

 

 
En funció de les suites/mòduls que es contractin es tindrà un preu o un altre. 
Oracle no mostra en la seva pàgina solucions paquetitzades com altres 
proveïdors, només et dona tot el llistat de mòduls disponibles i en base això es 
construeix el software a mida. La web de consulta de preus es aquesta: 
http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/applications-price-list-070574.pdf  
D’aquí fent una configuració dels mòduls que es necessiten per a la empresa, 
surt un cost mig de 150€  usuari/mes,  a més hauríem de sumar els costos de 
llicència i manteniment que van en funció del nombre contractat pot suposar un 
30% aproximat del cost total.     
 
 
Que aporta un ERP EBS a la empresa 
 

• Gran capacitat en la gestió d’operacions financeres. 

• Disposa d’un portal d’internet accessible per facilitar la interacció entre 
clients i proveïdors. 

 
Que li falta a un ERP EBS     
 

• No es apte per a totes les empreses. 

• Incompatibilitat i complexitat, degut a la utilització del seu llenguatge en 
les bases de dades (Oracle SQL). 

• La seva funcionalitat limitada degut a la utilització d’un llenguatge 
específic, que pot dificultar la compatibilitat amb altres sistemes existents 
en la empresa. 

 
3.7 ERP Lliure 
 
Analitzarem els dos principals ERP de software lliure que més impacte tenen 
en el sector de la industria. S’ha fet una cerca mitjançant Google Trends, 
segons les tendències del mercat en el últim any a nivell mundial: 
 

http://www.oracle.com/us/corporate/pricing/applications-price-list-070574.pdf
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Figura 5. cerques per interès de ERP Software lliure del portal Google Trends 

 
Podem observar el interès regional en cerques per països: 
 

 
Figura 6. cerques per interès de ERP Software lliure per regió del portal Google Trends 

 
3.7.1 OPEN BRAVO 
 
Openbravo és una aplicació client servidor basada en Java. És també un 
software multi idioma. Actualment disposa de Openbravo Commerce Cloud 
combina la poderosa Suite de Comerç amb Openbravo Cloud, una solució tipus 
Infrastructure as a Service (IaaS) que permet implementar la Suite de Comerç 
en servidors virtuals d'Amazon Web Services (AWS), en lloc de en el seu propi 
centre de dades. Els models comercials més populars que donen suport a 
empreses són els següents: 
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Figura 7. Oferta model Cloud Openbravo 

 
Disposa de múltiples mòduls adaptables en funció de la activitat empresarial. 
Les característiques funcionals principals son les següents: 
 

• Gestió d’aprovisionament 

• Gestió de magatzems 

• Gestió de producció 

• Gestió de vendes 

• Gestió de projectes i serveis 

• Gestió financera i comptabilitat 

• Intel·ligència de negoci 

• Gestió de dades mestres 

• Gestió CRM 
 
Que aporta un ERP Openbravo a la empresa 
 

• Flexibilitat i una amplia funcionalitat estàndard. 

• Arquitectura escalable en funció de les necessitats. 

• Costos d’implantació molt ajustats. 
 
 
Que li falta a un Openbravo  
 

• No permet gestionar diversos idiomes alhora. Si permet diversos idiomes 
però no a la vegada en el mateix client. 

• No permet enviar factures per email, en vers d’imprimir-les. 

• Poques referències en el sector industria amb aquest programari. 

• Usabilitat limitada al ser una eina exclusiva en format web. 
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• El software és inicialment gratuït, però les instal·lacions son similars als 
preus de Microsoft Dynamics o EBS. 

• Problemes de seguretat al ser codi lliure. 
 
3.7.2 ERP ODOO 
 
Odoo intenta ser la versió lliure i alternativa a SAP i Microsoft Dynamics. És un 
sistema modular i senzill d’utilitzar, emprat per empreses petites de menys de 
10 usuaris, fins a grans corporacions amb més de 100 mil usuaris. Actualment 
conta amb més de 3.7 milions d’usuaris. 
 
Els principals mòduls que integra el ERP són els següents: 
 

• Gestió de serveis web 

• Gestió de vendes 

• Gestió d’operacions 

• Gestió de fabricació 

• Gestió dels RRHH 

• Gestió de màrqueting 

• Eines de personalització 
 
 

 
Figura 8. Mòduls Odoo 

 
En funció dels mòduls contractats i el nombre d’usuaris tenim uns preus. Es 
mostra una configuració a mida amb les aplicacions més necessàries per a la 
gestió de Pharma Solutions, remarcar que per a nous usuaris existeix un 
descompte addicional en les aplicacions contractades: 
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Figura 9. Preus mòduls Odoo 

 
 

 
Que aporta un ERP ODOO a la empresa 

 

• Fàcil exportació de fitxers en format .csv així com a la visualització 
d’informes en pdf. 

• És accessible des de qualsevol SO: GNU/Linux, Mac OS X o Windows, 
permetent una alta connectivitat i mobilitat. 

• És un sistema modular i flexible. Constantment és actualitzat. 

• EL entorn de treball és amigable i fàcil d’utilitzar per els usuaris. 
 
Que li falta a ODOO  
 

• El software és inicialment gratuït, però les instal·lacions son similars als 
preus de Microsoft Dynamics o EBS. 

• Tot i ser un software lliure cal contractar consultors experts per fer les 
instal·lacions que no son gens econòmics. 

• Problemes de seguretat al ser codi lliure. Qualsevol amb els manuals de 
codi i paciència, podria trobar una vulnerabilitat en el sistema. 
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3.8 Resum i selecció del producte 
 
En la següent taula comparem els ERP’s que han entrat en el procés de 
selecció i es comparen les principals necessitats de la empresa: 
 

 SAP Dynamics EBS Openbravo ODOO 

Requisits Generals 
Necessitat de llicències SI SI SI SI SI 

Inclou traspàs de dades SI SI SI partner partner 

Formació d’usuaris SI SI SI partner partner 

Compatibilitat amb eines 
ofimàtiques 

SI SI SI partner partner 

Instal·lació i manteniment SI SI SI partner partner 

Requisits HW SI Mixt NO NO NO 

Requisits documentals 
Repositori documental SI SI SI SI SI 

Plantilles documentals SI SI SI SI SI 
Multidioma SI SI SI limitat SI 

Requisits modulars 
Mòdul de tresoreria SI SI SI SI SI 
Mòdul de gestió de 
magatzems 

SI SI SI SI SI 

Mòdul de RRHH SI SI SI SI SI 
Gestió de Marqueting SI SI SI SI SI 
Gestió de producció SI SI SI SI SI 
Requisits de formació 

Inclou formació SI SI SI partner partner 
Requisits de manteniment 
Manteniments pactats SI SI SI NO NO 

Manteniments de dades SI SI SI partner partner 
Requisits d’ampliació 
Flexibilitat i ampliació limitada limitada limitada SI SI 

Compatibilitat eines SI SI SI limitada limitada 

Permet diferents llenguatges SI SI limitada limitada limitada 

Requisits per a millores NO NO NO SI SI 

TOTAL  90.4% 85.7% 80.9% 47.6% 52.4% 

 
Podem observar que la millor solució en funció de les necessitats de la 
empresa es la que munta SAP, tot i que les altres solucions propietàries  
(Dynamics i EBS) es troben molt a prop en quant a les necessitats de la 
empresa.  
 
La solució es decanta per el proveïdor SAP per els factors descrits a la taula i 
per altres com: 
 

• Solució ERP propietària líder en el mercat. Amb nombrosos casos d’èxit 

• Continuïtat de futur. Moltes de les opcions analitzades, sobretot les no 
propietàries, son solucions emergents que han estat canviant molt sovint 
en els últims anys. Tot i tenir nombrosos casos d’èxit en la actualitat, no 
donen la seguretat d’empreses consagrades en el sector. 

• Escalabilitat. Els models propietaris en el cas de EBS i Dynamics  
ofereixen limitacions alhora de modificar i/o afegir mòduls en cas 
d’ampliació de noves necessitats de la empresa. En el cas dels models 
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open source, tot i que d’entrada permeten ampliacions sense grans 
limitacions, ens trobem que molts dels possibles mòduls no s’adapten a 
les necessitats de la empresa per ser o massa genèrics o directament no 
existir. 

• Solucions natives. Gran part del models estudiats ofereixen solucions 
on-cloud que ofereixen limitacions i dependències que la empresa no pot 
o no vol assolir. Com es el cas de que les dades estiguin allotjades en 
servidors externs a la companyia o que les actualitzacions depenguin 
només del proveïdor, sense poder participar en el calendari de pegats. 

• Es el que més funcionalitats inclou, és modular i permet comptabilitat i 
integració amb software de la casa. 

• Facilitat en la seva utilització i una corba d’aprenentatge més suau que 
altres sistemes. 

• Els servidors i les dades continuaran administrats per la empresa. 

• Permet una metodologia pròpia per a la implantació del ERP (ASAP).             
 
Per tant les modalitats de ERP lliures com Openbravo i ODOO queden 
descartades al no ser ni tot el modulars que es necessiten i de disposar serveis 
que integren els seus paquets com gestió de TPV o altres que no necessita la 
empresa i sempre venen inclosos en les seves ofertes. 
 
En quant a les solucions propietàries, tot i que EBS com la solució de Microsoft 
(Dynamics 365) amb el seu núvol Azure donen més garanties i casos d’èxit 
que els altres dos proveïdors, ens trobem en la mateixa problemàtica en quant 
a serveis al núvol i el que comporta per a la empresa. 
 
Així doncs la solució escollida serà SAP R/4 HANA. Ara caldrà analitzar quina 
de les dues modalitats disponibles ens interessa més: On-premise o SaaS 
 

4. Aspectes rellevants del ERP 
 
En funció del tipus de negoci de la empresa del estudi, cal escollir la solució 
que més s’adapta a les seves necessitats. Gran part dels models  ERP 
estudiats es basen en SaaS (Software as a Service). El model SaaS permet 
que una organització es posi en marxa i pugui executar aplicacions amb un 
cost inicial mínim.  
 
Passem a analitzar breument les diferències entre els dos principals models de 
les ofertes estudiades per implantar a la empresa. 
 
4.1 SaaS vs On-premise 
 
Un dels altres models disponibles es el més tradicional o on-premise on 
s’adquireixen les llicències i allotgem les dades en servidors físics dins de la 
companyia. Si ens fixem en una comparativa entre els dos models tenim: 

Aspecte SaaS On-premise 

Infraestructura Infraestructura mínima o no 
requereix invertir en infraestructura 
addicional o de suport. 

Suport sòlid de sistema i 
infraestructura, amb personal expert i 
una estratègia de copies de 
seguretat. 
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Accés A través d’internet o un dispositiu 
mòbil. 

Servidor client per a treballar en 
xarxa local i servidor remot per a 
usuaris en ubicació externa. 

Perfil empresa Empreses de creixement ràpid que 
inverteixen en una solució al seu 
abast i que necessiten poder 
connectar-se des de qualsevol lloc. 

Empreses que poden assolir el cost 
inicial de la implantació, tenint el 
compte que el ROI(Return On 
Investment) sol estar entre 5-7 anys. 

Interconnexió Existeixen múltiples  seus en 
diversos llocs però no es viable un 
projecte d’accés remot.  

El accés  des de diversos llocs 
mitjançant una infraestructura 
d’accés remot. 

Costos software Quota de llicència que permet el ús 
del software, mitjançant un pagament 
mensual que cobreix la 
infraestructura, el suport tècnic i la 
explotació de l’eina. 

Les llicències permeten a la 
companyia ser propietària del 
software. La renovació de la 
subscripció sol ser entre un 20-25% 
del cost inicial. 

Costos inicials Els costos solen ser inferiors a les 
solucions on-premise, degut a la falta 
d’instal·lacions, i creacions 
d’infraestructures pròpies 

Les estimacions de costos solen ser 
que es necessiten uns 2€ per € 
invertit en el cost de llicència, tant 
per la infraestructura com per la 
instal·lació. 

Costos continuats La quota mensual del servei. Actualitzacions de software cada cert 
temps que no puguin estar dins de la 
llicència.  

Costos de hardware El cost d’una connexió a internet i les 
workstations per als usuaris. 

Components software i hardware 
dels servidors, copies de seguretat, 
emmagatzemant, contingències, 
accés remot i configuració i accés a 
la xarxa. 

Interfase usuari Interfície web àgil, intuïtiva i 
personalitzable. 

Interfície adequada al SO emprat. 

Personalització Poca personalització disponible Personalització profunda i capacitat 
d’integració amb altres sistemes 
propis. 

Temps implantació D’una durada mitjana inferior on-
premise, ja que la infraestructura 
depèn del proveïdor del model SaaS. 

De durada més llarga, ja que implica 
diverses fases del projecte. Sol ser 
de mitjana uns 3 mesos més al 
mateix projecte equivalent per un 
model SaaS. 

 
A nivell d’administració la comparativa entre els dos tipus de serveis quedaria 
de la següent manera: 

On-premise SaaS 

Aplicacions Aplicacions 

Dades Dades 

Runtime Runtime 

Middleware Middleware 

Sistema Operatiu Sistema Operatiu 

Visrtualització Visrtualització 

Servidors Servidors 

Emmagatzament Emmagatzament 

Networking Networking 

   Administrada per la empresa   Administrada per el proveïdor 
 
4.2 Anàlisi  del model SaaS i inconvenients 
 
El model SaaS es troba enfocat a empreses que requereixen d’una gran 
mobilitat i no volen o poden fer un gran esforç econòmic. Els principals trets 
que ha de disposar la empresa per adoptar aquest model son: 
 
Adaptació al canvi: adoptar un model el núvol, pot suposar un canvi molt 
dràstic en la manera d’operar a la empresa. No totes les companyies disposen 
d’usuaris preparats per aquesta tecnologia.  
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Seguretat: Allotjar les dades sensibles en un servidor que no es propi es un 
handicap que per mots clients es insalvable alhora d’adoptar aquest model. 
 
Control: en el moment  que els processos de la empresa son gestionats en el 
núvol, les empreses perden el control dels canvis, el manteniment i les 
actualitzacions. 
 
Arquitectura de la organització: a nivell de hardware no es necessiten grans 
inversions per part dels clients. Si que serà necessari disposar d’una bona 
connexió a la xarxa, ja que les a les aplicacions s’accedeixen a través d’un 
navegador web.  
 
Organització: a nivell organitzatiu en les empreses, pot suposar un gran canvi 
ja que les tasques que feien els departaments interns d’IT  les farà el proveïdor. 
 
Confiança: Els proveïdors de sistemes en model SaaS garanteixen avui dia un 
99% de eficiència, en termes d’accés a la plataforma. Tot i així poden existir 
moments on la plataforma no estigui disponible per un problema aliè del 
proveïdor o propi seu.  
 
En quant a problemes que presenta aquest model tenim: 
 
Responsabilitat: d’emmagatzemat i control de dades recau en la banda del 
proveïdor. 
 
Actualitzacions: pot existir actualitzacions no ven testejades que poden donar 
alguna vulnerabilitat a tercers per tal d’accedir a les dades. 
 
Seguretat: depèn única i exclusivament del proveïdor de serveis, per el que 
poden existir vulnerabilitats alienes a la empresa. 
 
Aprovisionament: només estaran disponibles les aplicacions que el proveïdor 
tingui en la seva cartera de serveis. 
 
Autogestió: al no disposar del accés al codi del SO, no se sap si existeixen 
processos en segon pla dins del programari. 
 
Limitacions: necessitat  d’una infraestructura de xarxa prou potent per poder 
manegar el ample de banda que es demana. 
 
4.3 Model de plataforma 
 
Una vegada estudiat els diferents models, sobretot el que ens ofereix el SaaS, 
podem assegurar que no és el que Pharma Solutions necessita avui dia. Es 
tracta d’una empresa del sector industrial-farmacèutic, on el que impera es la 
necessitat d’un sistema robust, on es pugui disposar d’un control de les dades i 
del SO. 
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Les dades amb les que treballa la empesa son molt sensibles, ja siguin a nivell 
de I+D, usuaris, comptabilitat, etc. requereixen d’un tracte curós  de les dades 
sensibles i el model SaaS tot i que la fulla de serveis garanteix un alta 
disponibilitat en molts casos no disposen de servei de custodia de dades d’una 
manera especial com venia fent fins ara la empresa amb empreses com Iron 
Mountain (http://www.ironmountain.es/), de gestió de dades. 
 
També s’ha tingut en comte la metodologia d’implantació que ofereixen els 
diferents proveïdors Factors determinants alhora d’escollir el proveïdor han 
estat també: 
 

• Que el impacte sobre els usuaris sigui el menor possible. 

• Que garanteixi la perdurabilitat en el futur. 

• Desenvolupament sobre una tecnologia estàndard i reconeguda. 

• El impacte econòmic estigui dins uns marges raonables. 

• Durada de la implantació. 
 

 
Així doncs, les solucions estudiades que ofereixen un SaaS han estat 
descartades per diversos motius: 
 

• No oferir una cartera de serveis prou amplia i/o no disposar dels mòduls 
necessaris que requereix la empresa. 

• Poca o nul·la possibilitat d’afegir nous mòduls que es requereixen en la 
empresa. 

• Dificultats per poder afegir comptabilitats amb les eines pròpies de la 
casa. 

• Escassa penetració en la empresa dels mòduls de mobilitat que 
ofereixen els proveïdors en el núvol. 

• Dificultats inherents que implica la gestió del canvi a un model de gestió 
en la empresa. 

• La pèrdua de control en la gestió del sistema, no es participa en els 
manteniments de la eina i seran quan el proveïdor o consideri oportú, no 
a la conveniència del client. 

• Dependència de la connexió a internet permanent. 

• Problemes de seguretat alhora de la gestió de dades sensibles. 
 
 
 

http://www.ironmountain.es/
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5. Disseny del projecte de Implementació 
 
5.1 Factors clau 
 
Per tal de desenvolupar un projecte d’implementació d’un ERP caldrà estudiar 
una sèrie de preceptes i definir una estratègia clara per poder afrontar-lo amb 
garanties d’èxit. Cal ser conscient de que al passar a un nou sistema de gestió 
integral es pretén  afavorir la organització en diferents fronts com: 
 

• Estalviar costos 

• Respondre a la estratègia de la empresa 

• Definir i controlar les dotacions pressupostàries 

• Organitzar els fluxos d’informació interns i externs 

• Prendre decisions d’una manera més ràpida i àgil. 
 
En base aquest criteris hi hauran una sèrie de factors clau en la gestió del 
projecte: 
 

1. Implicació i participació dels interessats 
 
S’haurà de realitzar un treball intern a través de qüestionaris o 
entrevistes amb el personal implicat durant el projecte. Caldrà que totes 
les parts implicades treballin en un front comú i siguin conscients del 
impacte que tindrà el nou sistema en la empresa. 
 
La finalitat d’aquest punt es recavar informació per tal de disposar de 
dades mesurables del grau de satisfacció i si existeix reticència al canvi 
entre els empleats. 

 
2. Definir les necessitats de l’organització 

 
Com a pas previ a la implantació s’hauran de llistar i parametritzar les 
necessitats de la empresa, per tal de filar al màxim el que es necessitarà 
del ERP escollit i que no serà necessari. 

 
3. Acceptació dels beneficis aportats per el ERP 
 

Es tracta de fomentar la visió que el nou ERP és un bé comú, per tant 
tots els implicats hauran de tenir un grau de confiança alt sobre el 
producte.  

 
4. Recolzament de la direcció 

 
Caldrà que la direcció es pronuncií amb una postura ferma a favor del 
projecte, per tal de donar credibilitat i que els usuaris finals donin suport 
al mateix.  
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5. Comunicació fluida  
 

La comunicació amb l'equip del projecte i els altres empleats de 
l'empresa és un factor clau. S'han de publicar internament notícies sobre 
el projecte, crear informes de progressos amb els èxits, etc. 

 
5.2 Metodologia a seguir 
 
Una vegada definits els objectius, és necessari identificar els diferents 
esdeveniments que es desenvolupen durant el cicle de vida del projecte 
d’implementació. Aquests esdeveniments es realitzen de forma seqüencial, Els 
definirem en 4 fases diferenciades. 
 

Fase Tasques Fets destacables 
 
 
Primera 

 
 
Tasques preliminars 

Formació preliminar 

Establiment d’objectius 

Anàlisi de necessitats 

Constitució i formació equip de 
projecte 

Planificació integral 

 
 
 
 
 
 
 
Segona 

 
 
 
 
 
 
 
Processos de avaluació i 
selecció 

Peticions d’informació 

Disseny de necessitats de 
hardware 

Peticions d’ofertes 

Disseny d’escenaris 

Anàlisis d’ofertes 

Sessions pràctiques de 
funcionament del sistema 

Sessions d’execució dels 
escenaris proposats 

Anàlisi econòmic del projecte 

Càlcul índex rendibilitat 

Planificació de la implementació 

Selecció del software 

Anàlisi i negociació del contracte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instal·lació, personalització i 
posada en marxa 

Instal·lació del software 

Planificació del projecte 

Formació d’usuaris 

Configuració del sistema i 
resolució de problemes 

Disseny de plans de formació 

Construcció del mapa funcional 

Disseny de prototips de 
processos 

Modificacions del software 

Conversió de dades 

Disseny de plans de 
contingència 

Documentació 

Planificació d’auditories del 
sistema 

Llançament del sistema 

 
 
 
Quarta 

 
 
 
Tasques de suport i 
manteniment 

Establiment d’indicadors de 
funcionament del sistema 

Planificació del suport, post-
implantació 

Planificació i desenvolupament 
de plans de formació i 
manteniment post-implantació 
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5.3 Desafiaments a afrontar 
 
Tot i que es defineixin clarament els objectius i es planifiqui tot al detall, 
existeixen nombroses enquestes i estudis publicats en Gartner Project 
(https://www.gartner.com/en), només al voltant del 20% dels projectes finalitzen 
obtenint els resultats esperats. 
 
Els principals motivadors de que a prop del 80% dels projectes no acabin com 
s’esperava son per els següents motius: 
 

• Problemes en la metodologia. El que ens podem trobar en la 
implementació del nostre projecte pot ser que la metodologia sigui una 
màscara formal per el acompliment de la normativa i etapes del projecte 
i no com el eix central del projecte. 

 
Cal que s’aprofundeixi el treball de generació de mètriques per tal de 
estimar de forma curosa els esforços i els temps.  

 

• Problemes humans de conducció, comunicació i conflictes. 
Existeixen multitud de factors humans subjectius o de interrelació de 
persones que fan que els projectes es desviïn del seu propòsit inicial. 
Això es degut que tot i que es contin amb les millors eines per 
desenvolupar el treball, els projectes no deixen de estar executats per 
essers humans. 

 
S’ha d’abordar el compromís, delimitar responsabilitats, definir rols, i 
escollir a un equip que coneix la política empresarial. Es fonamental que 
els equips involucrats estiguin capacitats en les funcions mínimes de 
coneixement sobre projectes, perquè puguin actuar com una contrapart 
adequada enfront d'una implementació, ja sigui d'un proveïdor extern a 
l'organització o amb el mateix equip de sistemes propi que el porti 
endavant.  

 
 

6. Selecció del proveïdor 
 
Al punt 4.4 es va definir la solució escollida com a SAP S/4 HANA, optant per 
una solució on-premise. Sobre el pressupost que es va realitzar  per a 200 
usuaris amb 40 llicències. Aquest inclou el cost de llicències i serveis 
d’instal·lació i configuració durant un any. 
 
Caldria sumar els costos de consultoria per tal de guiar en la empresa en la 
implementació. Aquesta es faria mitjançant un partner SAP 
(https://www.sap.com/spain/partner/find.html ). La seva funció seria la següent: 
 
Establir una ruta detallada. El recolzament de un partner ajudarà a la 
empresa a marcar una ruta estratègica durant la implementació de la eina. 
Aquesta figura ens aportarà informació sobre la solució escollida, definirà els 

https://www.gartner.com/en
https://www.sap.com/spain/partner/find.html
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recursos necessaris per a dur a terme la instal·lació i després marcarà un full 
de ruta estratègic per tal de aconseguir un ROI (Return On Investment) màxim. 
 
Captació dels col·laboradors. El soci SAP s’encarregarà de aprovisionar i 
planificar un cronograma de captació per als col·laboradors, aprovisionant-los 
amb el material documental i els tutorials necessaris per a que aquests puguin 
aprendre a utilitzar la nova eina. 
 
Suport continu. Permetent el assessorament durant la instal·lació i després de 
la implementació, permetent que la organització no estigui aturada per 
problemes en no entendre la eina o qualsevol problema que pugui sorgir. 
 
Atenció a mida. Com que cada empresa te unes necessitats diferents, el 
disposar d’un partner proporciona un plus en la no improvisació al disposar de 
plans a mida per a la empresa. Aquest fet proporcionarà confiança als usuaris, 
ja que eliminarà part de la incertesa que produeix migrar a un nou sistema.  
 
Metodologia basada en Best Practices. Aquesta es basa en realitzar les 
implementacions segons les pautes del proveïdor i amb la experiència que pot 
aportar un soci com el que es contracta. 
 
 
SEIDOR 
http://www.seidor.es/content/seidorweb/es.html  
 
Es tracta d’un partner platinum de SAP, que dona cobertura a diferents tipus de 
solucions SAP, ja sigui en model cloud o on-premise. La seva àrea cobreix 
empreses des de pimes a grans empreses i una gran cartera de projectes en 
Industria química i farmacèutica. 
 
Donen suport i formació i disposen de serveis 24x7. A través de la consulta 
comercial realitzada es va disposar d’un preu aproximat del que podria costar 
un servei de suport i manteniment amb ells. Aquest inclou: 
 
Projecte de SAP S/4 Complet 
 

• Implementació realitzada per un equip d’experts. 

• Entrega implementació estimada entre 12/16 setmanes 

• Finançament fins 12/34/36 i fins 48 mesos. 

• Consultoria en les oficines pròpies de Pharma Solutions. 

• Capacitació en les oficines de Pharma Solutions. 
 
El cost aproximat del paquet seria d’uns 60.000 euros impostos no inclosos. 
 
Disposen de nombrosos casos d’èxit i son partners de multitud de proveïdors 
de software i hardware. 
 

http://www.seidor.es/content/seidorweb/es.html
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Figura 10. Partners Seidor 

 
 
 

7. Planificació de la Implantació 
 
Una vegada disposat la organització del projecte en quant a metodologia i el 
proveïdor que ens guiarà durant la implantació passem a analitzar com es 
realitzarà el projecte en si. 
 
7.1 Adequació a la empresa: Metodologia ASAP 
 
La adequació del nou sistema a la empresa es basarà en la metodologia ASAP 
(Accelerated SAP). Aquesta és una metodologia basada en lliurables i per 
etapes. El seu propòsit és minimitzar els riscos i reduir els costos derivats de la 
implantació. 
 
Aquesta metodologia aporta una sèrie de beneficis: 
 

• Implementacions més ràpides, seguint una metodologia eficient. 

• Projectes amb major coeficient de satisfacció, al emprar eines testejades 
i ser més metòdics durant el procés.  

• Minimitza els riscos derivats en la implantació del projecte. 
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• Permet una major eficiència dels recursos i per consegüent redueix els 
costos. 
  

Aquesta es composa de les següents fases: 
 

• Fase 1: preparació del projecte 
 
En aquesta fase es defineixen els objectius, el abast i el pla de projecte, 
amb el suport de l’alta direcció de la empresa. Han de quedar definits els 
acords i estàndards del projecte, així com la estratègia a  seguir i els rols 
i responsabilitats dels implicats. 
 
Aquí el grup d’implantació del projecte haurà de definir la implantació del 
projecte, marcant una línia general. Es faran reunions per fer les 
presentacions pertinents i lliurament de la documentació inicial de com 
assolir el projecte, presentació del perquè s’ha escollit aquesta solució i 
no altre, ja que possiblement en aquestes reunions solen acollir personal 
de negoci i no exclusivament de IT. 
 
En quant al equip de projecte pròpiament dit estarà format per el següent 
personal: 
 

o Cap de projecte 
o Consultors funcionals 
o Cap d’equip de negoci 
o Cap del equip tècnic 
o Cap desenvolupament 
o Administradors de sistemes 

 

• Fase 2: plans de negoci (Blueprint) 
 
El principal propòsit d’aquesta fase es la de documentar tots els 
processos requerits, que s’ordenaran en els següents nivells: 

o N0: validar l’abast del projecte 
o N1: estructura organitzativa 
o N2: definició dels requeriments funcionals 
o N3: detall de la configuració del sistema 

 
Les reunions de negoci blueprint han de permetre  extreure informació 
necessària per al procés d'implementació de les aplicacions. Aquests 
blueprints es dissenyaran a través de qüestionaris per provar a través de 
la informació subministrada com funciona el negoci.  
 
Cada document generat pel blueprint essencialment subratllarà outlines 
sobre els futurs processos i requeriments del negoci per a la seva 
implementació. Les preguntes del qüestionari estan dissenyades d'acord 
al tipus de funcionalitat del negoci. 
Com exemple tenim les QADB(base de dades de preguntes i respostes). 
On es solen disposar tant de qüestions tècniques com de negoci per tal 
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de poder crear els Blueprints. Principalment es troben orientades per a 
definir processos i requeriments de negoci d’una forma detallada. 
 

 
Figura 11. Arbre de consultes d’usuari 

 
 

• Fase 3: realització 
 
El objectiu d’aquesta fases que el sistema quedi parametritzat i 
configurat, de tal manera que acompleixi els objectius fixats en la fase 1. 
 
La configuració del sistema Sap es durà a terme en dues fases: 
 

o Baseline configuration: on el equip de consultoria SAP ajudarà en 
la configuració del sistema. Aquesta implementarà fins al 80% de 
les transaccions de negoci bàsiques. Es completarà la estructura 
organitzativa i es carregaran les dades mestres del sistema. 
 

o Configuration Tunning:  el equip d’implementació del sistema 
adequarà en funció dels objectius i necessitats acordades en el 
pla inicial de negoci. Aquesta es realitza de forma cíclica i 
testejant els desenvolupaments realitzats en les fases de 
Blueprint. 

 
Les guies emprades en les parametrització de SAP son les IMG. 
Aquestes ho farà el equip funcional destinat a tal efecte. Es sol treballar 
en tres escenaris: 

o Parametrització del sistema 
o Modificacions del sistema 
o Manteniment i actualitzacions 
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Figura 12. Estructura IMG 

 

• Fase 4: preparació final 
 
Aquí el que es farà es la integració de la fase 3 amb la fase 4, de cara a 
la sortida a producció del sistema. El proves funcionals i de estrès seran 
bàsiques per poder dur a terme aquesta fase. 
 
Es continuarà ajustant el sistema a les demandes de la empresa, de 
cara a assegurar que totes les transaccions i processos siguin al lloc que 
li pertoca. Una part important d’aquesta fase serà la migració i adaptació 
de dades procedent dels sistemes antics. 

 
Les proves integrades del sistema o proves funcionals en aquesta fase 
es realitzaran per assegurar la fiabilitat i exactitud de les dades i 
l'estabilitat del sistema SAP en un ambient productiu. La metodologia 
ASAP suggereix iniciar proves individuals del sistema durant la fase 2 
del procés. És en aquesta fase quan s'inicia les proves integrades abans 
de la sortida en producció amb els sistemes.  
 
Es realitzaran proves per tal de configurar  un manteniment preventiu de 
punts de revisions, per tal de garantir el futur comportament del sistema 
SAP en un ambient productiu. Finalment, amb la conclusió de la FASE 4, 
la metodologia suggereix la preparació de les estratègies per a la sortida 
en viu del sistema SAP, molt important, preparar els usuaris finals per a 
aquest esdeveniment i estar en la capacitat de respondre'ls totes les 
preguntes i dubtes que puguin tenir abans d'iniciar-se activament amb 
les aplicacions SAP. 
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Aquí es desenvoluparan els plans de transició i posada en marxa. Es 
definirà l’estructura de suport i el sistema productiu es muntarà amb els 
transports i la informació pròpia del client.  

 

• Fase 5: suport i posada en marxa 
 

Aquesta fase haurà de ser la més senzilla de realitzar, però també la 
més crítica. Es passarà d’un entorn pre-productiu a una operació 
productiva en viu. La estructura de suport queda definida per tal de 
donar suport als usuaris a curt i llarg termini. Es definirà un pla de 
recuperació per fallida (DRP: Disaster Recovery Planning). 
 
Una vegada fet el desplegament productiu, el equip de suport haurà de 
cobrir els problemes que puguin haver amb usuaris i acabar de 
completar les formacions dels mateixos. 
 

 
Figura 13. Metodologia ASAP 

 
7.2 Necessitats del sistema 
 
Una de les necessitats del nou sistema serà la migració de dades dels anteriors 
sistemes de la casa. Aquesta metodologia seguirà les següents passes. 
 

• Extracció de dades del sistema origen: primerament identificant 
quines son les dades que es necessiten migrar, com els contractes, 
actius, etc. Es dissenyarà una arquitectura  de la solució per definir si 
s’emprarà una eina específica per a tal efecte o no. També es definirà 
una estratègia per a la carga de dades de cada objecte. 
 

• Transformació de dades a format SAP: es transformarà les dades 
mestres  i les dades intermèdies, depenent del format d’entrada 
(BAPI/IDOC/Batch input/Entrada Directa). 
 

• Càrrega de dades al corresponent mòdul SAP: es compondrà de les 
següents fases. 

o Identificació de les dades d’origen. 
o Identificació dels requisits de les dades destí. 
o Finalització de la tècnica de càrrega de dades. 
o Mapeig d’origen a destí. 
o Resolució de la falta de dades mitjançant l’aplicació de les regles 

de negoci. 
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• Comprovació de les dades: es compondrà de les següents fases. 
o Preparació d’un pla de proves i les dades que s’empraran en les 

proves unitàries. 
o Finalització de la validació i estratègia de reconciliació; abans de 

carregar les dades s’hauran d’acarar amb un arxiu de control. 
o Elaboració d’un informe de validació. 
o Probes d’integració per comprovar la integritat del flux de dades 

s’ha complert. 
o Proves de volum per a comprovar un rendiment òptim. 

 
7.3 Desenvolupaments addicionals 
 
Aquí es tracta d’integrar interfases SAP amb altres sistemes de la companyia. 
També  sistemes ABAP (Advanced Business Application Programming) 
desenvolupats a mida que supleixen funcionalitats del estàndard que no 
s’adaptin als processos de l’organització.  
 
Inicialment es necessitarà integrar el Portal web  de la empresa amb SAP i els 
sistemes d’impressores zebres d’etiquetes termals, que s’empren en els 
laboratoris i magatzems. 
 
 
7.4 Calendari 
 
Per tal d’acomplir la estructura definida d’implantació, cal configurar un 
calendari per tal de portar-lo a terme. 
 
Segons les reunions mantingudes amb el proveïdor i el partner de serveis, la 
estimació en la implantació és de 16 setmanes. En el decurs del projecte 
s’anirà assolint les diverses fases del projecte fins arribar a la fase de posada 
en marxa. La estimació tot i així es per sobre del temps estàndard d’una 
implantació per una empresa de les dimensions com Pharma Solutions, però es 
tenen en compte possibles demores i/o contratemps que poden sorgir en el 
decurs del projecte. 
 
 
Així doncs el calendari del projecte queda de la següent manera: 
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Figura 14. Diagrama de Gantt amb la implantació del projecte 
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8. Anàlisi de costos associats al projecte 
 
La distribució de costos en qualsevol projecte d’implantació ve donada de la 
següent manera: 
 
 
 
 
Alhora d’analitzar els costos no només cal considerar els costos externs 
derivats en el projecte sinó també els interns, que moltes vegades no son tan 
visibles i no es tenen suficientment en compte. Així tenim la següent distribució 
en quant als costos existents: 
 
Costos Externs 
 

➢ Infraestructura tècnica: HW, xarxa, comunicacions, servidors. 
➢ Software: llicències, mòduls afegits, actualitzacions. 
➢ Serveis de consultoria, desenvolupament, implantació i manteniment. 

 
Costos interns 
 
➢ Dedicació per part dels recursos de la companyia. 
➢ Costos associats a la aparició del ERP en la empresa. 

 
Una distribució lògica de costos externs i interns haurà de ser similar a la 
presentada: 
 

Estimació costos externs 

10%

30%

60%
Cost infraestructura

Cost Software

Cost Serveis

 
Figura 15. Diagrama d’estimació de costos externs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llicències Consultoria Manteniment Hardware 
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Estimació Costos interns 
 

20%

80%

Dedicació necessaria

Costos associats

 
Figura 16. Diagrama d’estimació de costos interns 

 
 
8.1 Pressupost i configuració 
 
Primerament es va realitzar una configuració a mida en base als següents 
criteris: 
 

Selecció Industria:  SAP S/4HANA, edition for 
Business-All-in-One 

Nr .Empleats:  200 
Nr.Usuaris :  40 
Llicències:  108 100 EUR 
Serveis:  98 000 EUR 
Total:  206 100 EUR 

 
La configuració del producte seleccionat inclou: 
 

Gestió de compres i materials 

Sourcing i Gestió de contractes Permet identificar oportunitats d'estalvi i gestionar 
eficientment el cicle de vida del contracte, integrar les 
fonts de subministrament i els contractes, i desenvolupar 
processos de contractació estandarditzats. 

Aprovisionament operatiu Cobreix el procés complet d'aprovisionament de béns i 
serveis: procés de sol·licitud, comanda, recepció, factura, 
i comptabilització. 

Gestió d’inventari i magatzems Permet el registre i seguiment de materials basant-
quantitat i valor. Dóna suport a més a la gestió d'estocs a 
diferents nivells de granularitat - per exemple a nivell 
d'ubicació o de contenidor. 

Gestió de facturació i comptes Gestiona les factures que l'organització ha als proveïdors, 
i és part integral del sistema de compres 

 

Producció i cadena de subministrament 

Planificació de la producció Automatitza el procés de planificació de la producció per 
a qualsevol sector. Permet planificar, programar i 
seqüenciar la producció de forma òptima per lliurar les 
comandes segons el compromès. 

Execució de la fabricació Permet gestionar els processos de producció i desplegar 
els recursos en planta. millora la 
productivitat, disminueix costos i circulant, i accelerar la 
resposta als canvis en la demanda i el subministrament. 

Gestió d’inventaris i Magatzems Permet el registre i seguiment de materials basant-
quantitat i valor. Dóna suport a més a la gestió d'estocs a 
diferents nivells de granularitat - per exemple a nivell 
d'ubicació o de contenidor. 

Gestió de producte i de projectes Cobreix tot el cicle de vida del producte i dades 
associats, des de la idea fins a la seva retirada. la 
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Gestió de projectes permet la planificació, execució, 
gestió econòmica, i reporting de programes i projectes. 

Gestió de manteniment i de qualitat Ajuda a aconseguir el millor rendiment possible per als 
actius al mínim cost. Permet també assegurar gestionar 
la qualitat dels productes i actius en tot el seu cicle de 
vida i tota la cadena de subministrament. 

 
 

Vendes i distribució 

Gestió de comandes i contractes Permet a les organitzacions de vendes integrar totes les 
activitats relacionades amb comandes - de l'oferta al 
lliurament, i de la facturació a la imputació de l'ingrés, 
rebaixant els costos administratius. 

Gestió d’inventari i magatzems Permet el registre i seguiment de materials basant-
quantitat i valor. Dóna suport a més a la gestió d'estocs a 
diferents nivells de granularitat - per exemple a nivell 
d'ubicació o de contenidor. 

 
 
 

Servei al client 

Gestió de servei Permet estructurar objectes tècnics, gestionar garanties i 
sol·licituds de servei, planificar, executar i facturar 
serveis, garantint el compliment dels nivells de servei 
compromesos. 

Gestió de projectes de serveis Ajuda a alinear els projectes de serveis amb els recursos 
i els objectius de negoci. permet tenir millor visibilitat dels 
costos, recursos, temps, abast i qualitat. 

 

Finances 

Comptabilitat i tancament financer Tancament dels llibres i estats financers, i gestioni els 
seus informes, a nivell d'entitat o corporatius (IFRS), així 
com les normatives legals locals; faci fins i tot tancaments 
parcials per a generar informes provisionals. 

Gestió de costos i rendibilitat Abast - o millor, sobrepassi - els seus objectius de 
rendiment i presti un millor servei a menor cost integrant 
l'anàlisi de costos i rendibilitat a totes les operacions. 

Gestió de tresoreria i risc El programari de SAP permet la gestió de tresoreria, 
liquiditat i risc, així com el reporting financer integrat. Els 
tresorers poden millorar la gestió de totes les activitats 
associades als pagaments i la liquiditat. 

Gestió de deutors Comptes a Cobrar permet gestionar totes les operacions 
relacionades amb deutors, incloent la facturació, les 
reclamacions, els cobraments, i el risc del crèdit. 

Serveis financers compartits El programari de SAP suporta l'eficiència i l'escalabilitat a 
través de l'automatització, la integració entre 
departaments i processos funcionals, i un entorn de 
serveis compartits. 

 

Valor addicional 

Experiència d’usuari reinventada Basant-se en moderns principis de disseny, SAP Fiori 
proporciona una experiència basada en rols per a totes 
les àrees de gestió, tasques i dispositius. 

SAP HANA Live  Reporting operatiu en temps real directament en el seu 
sistema Suite on HANA i S/4HANA sense 
cap redundància o latència 

 
A més degut a la modularitat de la plataforma, una vegada realitzada la 
implantació es podran fer modificacions i afegir serveis paulatinament com es 
va detallar en “altres sistemes d’informació”, a curt i llarg termini. 
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8.2 Costos per llicenciament 
 
El llicenciament del sistema SAP, permetrà utilitzar el sistema de forma oficial. 
Cal remarcar que dins de les llicències de SAP existeixen diversos rols, que 
tenen més o menys permisos i també un preu diferent. Així doncs tenim: 
 

• Usuari desenvolupament: amb permisos de desenvolupador en les 
eines del sistema per tal de poder fer modificacions. 

• Usuari professional: amb permisos per realitzar operacions de gestió i 
administració dins el sistema que permet el llicenciament de SAP. 

• Usuari professional limitat: amb permisos per realitzar operacions de 
gestió i administració de forma limitada segons els acords de la llicència 
de SAP. 

• Usuari empleat: usuari amb permisos en les transaccions RRHH, 
autoservei, amb els permisos que aporta en llicenciament per a cada 
tipus d’empleat. 

 
El preu aproximat per a cada tipus d’usuari és el següent: 
 

Tipus usuari Cost Número llicències 

Usuari desenvolupament 5000 7 

Usuari professional 2500 15 

Usuari professional limitat 1500 5 

Usuari empleat 500 13 

 
Sobre aquest preu s’ha de sumar un cost d’un 17% de manteniment + IVA 
 
Aquests son els costos visibles pròpiament visibles tot i que n’hi han més: 
 
Costos visibles 
 

• Costos de llicenciament 

• Costos dels mòduls de software 
 
 
Costos ocults 
 

• Temps empleat per part dels recursos interns de la companyia 

• Costos de seguretat 

• Costos derivats de la elecció del software 

• Costos d’actualització del software 
 
8.3 Costos de consultoria 
 
Segons el preu que ens proporciona el propi partner així com el proveïdor de 
serveis deriven en una sèrie de costos compartits entre el equip de treball del 
equip de projecte i els recursos de la companyia. 
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Costos visibles 
 

• Serveis de consultoria  

• Nous desenvolupaments 

• Implantació i formació 

• Implantació 
 
Costos ocults 
 

• Dedicació en temps i esforç dels recursos de la companyia en una 
proporció similar a la del proveïdor de serveis. 

 
8.4 Costos per manteniment 
 
Els costos de manteniment ja es conten com un 17% del cost del contracte de 
serveis amb el proveïdor de forma anual. Aquest consta d’un manteniment 
Standard que pot passar a Enterprise Support però el cost del manteniment 
passaria a ser d’un 22% del cost del contracte llavors. 
 
8.5 Costos per hardware 
 
El dimensionament hardware és bàsic per tal de oferir un servei de qualitat en 
la empresa. Un dimensionament erroni pot fer que tota la feina derivada de la 
implantació del ERP es vagi per terra. 
 
Costos visibles 
 

• Hardware 

• Xarxa 

• Comunicacions 
 
Costos ocults 
 

• Dedicació per part de la empresa en quant a: 
o Anàlisi de requeriments 
o Petició de pressupostos amb proveïdors 

• Cost de les comunicacions 

• Cost de la seguretat 

• Contractes de manteniment 
 

En quant a les necessitats de HW per mantenir el sistema de la empresa es va 
fer un pressupost en funció del nombre d’usuaris màxims concurrents a 
suportar i els mòduls necessaris en el projecte. Aquest ja es troba contemplat 
en el apartat serveis del mateix pressupost i el seu cost és el següent: 
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Component 512 Gb 

Sistema Base 28.000 € 

CPUs (cost extra si 
aplica) 

0€ 

RAM(16Gb) 26.000€ 
4x200Gb 
emmagatzament 
flash 

12.000€ 

4x 1.2 Tb 
emmagatzament 
HDD 

4.000€ 

Sistema Linux 7.000€ 
Total 77.000€ 

 
La configuració mostrada es per a un sistema de 512Gb de capacitat amb 200 
usuaris i 40 llicències. El cost de manteniment anual s’estima en el 10% del 
cost del Hardware. 
 
 

9. Pla de contingència i riscos associats al 
projecte 
 
El pla de contingència  esta orientat a gestionar un adequat sistema de 
seguretat física i lògica en quant a la previsió de desastres en la empresa 
durant la execució del projecte. Es considera que per a la companyia la 
seguretat es bàsica per a garantir la seva supervivència i poder oferir el millor 
servei possible, per tant la seguretat de la Informació es considera un dels 
actius més importants de la empresa i és per això que el pla de contingència és 
un dels aspectes més importants de la execució del mateix. 
 
En el següent anàlisi s’ha prioritzat els riscos que es podran produir durant la 
execució del projecte, quins danys es poden donar i quines mesures 
mitigadores o correctives es poden adoptar. 
 
 
9.1 Metodologia 
 
La identificació dels riscos inherents al projecte d’implantació del nou sistema 
es basa en el mètode Delphi. Es tracta d’un procés repetitiu de recollida 
d’informació per tal d’obtenir informació a través d’un comitè d’experts. Aquesta 
tècnica és útil en el nostre cas per tal d’obtenir informació suficient per a la 
presa de decisions, recollint opinions consensuades i representatives del 
col·lectiu de membres implicats en el projecte. 
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9.2 Quantificació dels riscos 
 
La quantificació dels riscos es realitza en base a la probabilitat que es 
produeixi i el impacte que esdevé del esdeveniment corresponent associat al 
risc de que succeeixi. 
  
Per tal de determinar-los es realitzen reunions amb els membres del equip, per 
tal de poder obtenir la seva visió sobre els riscos en qüestió de saber la 
probabilitat de que es produeixi i de les conseqüències dels mateixos. En base 
aquests criteris tenim les següents taules: 
 
 

Normalització de la probabilitat 

Possibilitat (%) de materialització Probabilitat 

< 20 Baixa 

20-50 Mitja 

> 50 Alta 
Figura 17. Taula de normalització de la probabilitat 

 
 
 

Normalització del impacte 

Afectacions Impacte 

Baix Mig Alt 
Increment de temps < 5% 5-15% >15% 

Increment de cost < 5% 5-10% >10% 

Àrees afectades Funcions secundàries Funcions generals Funcions bàsiques 

Pèrdua de qualitat mínima apreciable obvia 
Figura 18. Taula de normalització del impacte 

 
 
 
A partir de les normalitzacions, el nivell de risc s’obtindrà a partir de la següent 
matriu: 
 

 Probabilitat 

Baixa Mitja Alta 

 
Impacte 

Alt Mig Alt Màxim 

Mig Baix Mig Alt 

Baix Baix Baix Alt 
Figura 19. Taula de nivells de riscos 
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9.3 Riscos del projecte 
 
Una vegada definits els criteris de quantificació i definits els diferents nivells de 
riscos, passem a valorar els riscos més importants durant el decurs del 
projecte. 
 

Codi Nom Causa Descripció Conseqüència Probabilitat Impacte Nivell 
 
 

R01 

 
Error en la 
planificació 

 
Confusió per 
part dels equips 
en les dates 

Existeix un error 
en la planificació i 
cal replantejar les 
fases del projecte 

Endarreriments en 
les entregues 

Baixa Alt Mitjà 

R02 Fallida del HW de 
desenvolupament 

Avaria HW per 
causes alienes 

El equip de 
desenvolupament 
sofreix una avaria 
en alguna fase 
del projecte. 

Paralització del 
projecte fins que es 
resolgui. 

Baixa Mig Baix 
 
 

R03 Manca de temps 
suficient en la 
revisió del 
producte 

Poca previsió 
en la estimació 
temporal del 
projecte 

Manca de temps 
en les etapes de 
validacions del 
producte de les 
fases finals 
prèvia a la 
entrega 

El producte s’entrega 
amb errors de 
configuració i/o 
documentació 

Mitja Mig Mitjà 

R04 Causes de força 
major en els 
membres del 
projecte 

Malaltia 
prolongada 
d’un dels 
membres clau 
del projecte  

Un dels membres 
clau en la 
realització del 
projecte causa 
baixa en el 
mateix 

Impossibilitat de 
continuar amb el 
projecte 

Baixa Alt Mitjà 

R05 Errors de 
desenvolupament 

Falta de 
coneixements 
del equip 
desenvolupador 
del sistema 

Existeixen 
nombrosos errors 
de programació 
en la aplicació. 

El codi no es troba 
suficientment depurat 
i impossibilita el 
funcionament del 
sistema 

Baixa Alt Mitjà 

R06 Subestimació del 
abast del projecte 

La planificació 
inicial és 
insuficient per 
tal d’assolir els 
objectius fixats 

A mesura que 
avança el 
projecte es 
donen compte 
que no 
s’acompliran els 
objectius en el 
temps fixat. 

Endarreriments en 
les entregues que 
poden suposar no 
acomplir la data final 
d’entrega. 

Mitja Mig Mitjà 

R07 Falta de recursos No haver 
estimat 
correctament 
les necessitats 
del projecte 

Falta de 
coneixement i 
recursos per 
poder acomplir 
amb garanties les 
fases del projecte 

Endarreriment de les 
entregues del 
projecte 

Mitja Baix Baix 

R08 HW inadequat al 
sistema 

El HW escollit 
no es el 
adequat per al 
sistema 

El sistema no es 
suportat per les 
especificacions 
del servidor. 

El sistema sofreix de 
sobrecàrrega i no 
funciona de forma 
òptima 

Baixa Mig Baix 

R09 No disposar de la 
informació 
adequada 

Per averia del 
sistema o oblit 

Pèrdua 
d’informació del 
progrés del 
projecte 

Paralització temporal 
del projecte. 

Mitja Alt Alt 

 
Figura 20. Taula de riscos associats al projecte 

 
9.4 Pla de contingència 
 
La estratègia per tal de pal·liar els riscos del projecte serà proactiva i per tant 
es plantejaran situacions que permetin evitar l’aparició d’incidències i en el cas 
de no poder evitar el risc, s’activaran els disparadors pertinents. 
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Codi Acció Tipus Risc residual Responsable Data límit 
A1R1 El equip de 

desenvolupament 
i de consultoria 
han de treballar 
junts 

Corrector Baix Cap de projecte 17/09/2018 

A1R2 Reparar el equip o 
substituir-lo 
segons el que 
marqui la garantia 
del proveïdor. 

Mitigadora Baix Cap del projecte 05/02/2019 

A1R3 Planificar els dies 
necessaris per 
validar la solució 
abans de la 
entrega 

Mitigadora Mig Cap del projecte 05/02/2019 

A1R4 Disposar d’una 
plantilla de backup 
en cas de ser 
necessari 

Mitigadora Mig Cap del projecte 05/02/2019 

A1R5 Durant la fase de 
planificació 
realitzar les 
entrevistes 
necessàries al 
personal tècnic 
per avaluar 
coneixements. 

Mitigadora Baix Cap de projecte 17/09/2018 

A1R6 Realització 
d’enquestes i 
reunions amb el 
personal involucrat 
del projecte per 
veure si veuen els 
objectius 
assolibles 

Correctora Baix Cap del projecte 17/09/2018 

A1R7 Durant la fase del 
pla de projecte 
definir 
correctament els 
recursos humans i 
tècnics necessari 
amb el personal 
de suport. 

Correctora Baix Cap de projecte 17/09/2018 

A1R8 Durant la fase de 
planificació del 
projecte 
dimensionar el 
HW necessari en 
base als requisits 
del sistema, fent 
simulacions si fos 
necessari 

Mitigadora Baix Proveïdor/Cap de 
projecte 

17/09/2018 

A1R9 Realització de 
copies de 
seguretat en cada 
fase del projecte 

Mitigadora Baix Cap del projecte 05/02/2019 

Figura 21. Taula de plans de contingència 
 
 

10. Posada en marxa 
 
Una vegada exhaurides les anteriors fases del projecte, ens queda l’última i 
més important de totes que no es pas que la entrega a producció del sistema. 
La nova etapa que s’iniciarà per a la empresa haurà de suposar un valor afegit 
a mig i llarg termini. Aquesta fase a diferència de les inicials que es solen ser 
diverses proves d’assaig-error, aquí el que prima és realitzar i proposar una 
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sèrie de millores per a solucionar possibles errors inicials i culminar-ho amb tot 
un seguit de proves i controls rutinaris. 
 
10.1 Metodologia 
 
El primer que s’haurà de decidir és com portar a terme la posada en marxa si 
bé fer-ho amb una metodologia “Big Bang”, que implica entrar amb tots els 
mòduls disponibles alhora posats a producció o bé una de tipus “Step by Step” 
on es posaran paulatinament els mòduls en funcionament en base a les 
diverses àrees de la empresa. 
 
Com que la empresa tot i no ser una gran multinacional si que té un volum 
d’usuaris considerable, s’adoptarà la metodologia Step by Step. Prèviament a 
qualsevol posada en marxa es faran les formacions als usuaris per a que el 
procés sigui el menys traumàtic possible, i que es puguin familiaritzar amb 
l’entorn el més aviat. 
 
Aquesta fase és critica i molt important obtenir el feedback dels usuaris, ja que 
en moltes ocasions es poden rebre frases com “amb l’altre programa es feia 
així”. L’equip de suport haurà de ser conscient que aquestes situacions es 
donaran i ha de transmetre als usuaris els beneficis que reportarà la nova 
manera de treballar. 
 
El equip de consultoria acompanyarà als usuaris durant el termini establert que 
durarà la fase de formació. Aquest tindrà una duració dunes 3 setmanes. 
 
Una possible metodologia a seguir durant la posada en marxa de cada mòdul 
seria com aquesta: 
 

• Proves funcionals del mòdul  
o Detecció d’errors i possibles solucions. 

• Guions de proves tècniques 
o Velocitat d’accés  
o Temps mitjà d’execució 
o Detecció d’errors i possibles solucions 

• Guions de proves en la migració de dades 
o Detecció de pèrdua d’informació 
o Consistència de les dades 
o Detecció d’errors i possibles solucions 

 
10.2 Resistència al canvi 
 
Com ja s’ha comentat en el apartat anterior la implantació de un nou sistema en 
la empresa on sol implicar una nova forma de treball pot generar una 
resistència al canvi per part dels treballadors. 
 
S’haurà de conscienciar als empleats de la importància del projecte i de les 
avantatges que obtindran gràcies al seu ús. Només així s’aconseguirà evitar 
una actitud negativa. 
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Les principals causes que es poden donar per part dels usuaris enfront al nou 
sistema poden ser: 
 

• Por a la tecnologia: aquest fet es dona en moltes persones que porten 
molts anys operant la seva feina d’una manera tradicional i un canvi en 
el seu dia a dia pot suposar un veritable problema. Caldrà fer entendre 
que el nou ERP presenta una interfície fàcil i intuïtiva on podrà fer les 
seves tasques diàries d’una forma més eficaç. 

• Por a perdre el lloc de treball: un altre problema habitual amb la 
incursió d’un nou sistema en la empresa. S’ha de conscienciar als 
usuaris que el nou ERP no va a destruir cap lloc de treball. El que si 
s’aconseguirà, és eliminar molts dels processos de gestió ineficaços que 
es duien a terme anteriorment. Cal fer-los entendre que d’aquesta 
manera s’incrementarà la productivitat i la eficiència dels empleats.  

• La transició de dades: una de les múltiples avantatges que aporta el 
nou ERP es la centralització de les dades en una sola Base de Dades on 
s’allotjaran totes les dades de la empresa. Aquest fet pot generar 
resistència al canvi ja que implica un procés de migració de dades previ, 
però cal fer entendre que és per un ben comú. 

• Tensions internes en la empresa: dins de les diverses seccions de la 
empresa moltes vegades poden sorgir corrents de pensament que 
s’afavoreix unes seccions en detriment d’altres durant el procés 
d’implantació del sistema, es per això que serà important establir un 
mètode de col·laboració i de conscienciació del personal per evitar 
aquest tipus de situacions. 

 
En definitiva, cal fer entendre al personal de la empresa que la adopció d’un 
ERP suposa un canvi molt positiu en la evolució tecnològica de Pharma 
Solutions. 
 
 

11. Servei de manteniment post-implantació 
 
El suport brindat pel proveïdor haurà d'assegurar que la empresa no aturarà les 
seves operacions a causa del funcionament de l'ERP i que en cas d'algun 
dubte o pregunta, aquesta serà resolta en el menor temps possible. Ja que per 
poder obtenir el màxim rendiment de la solució ha d'existir aquest equilibri entre 
la funcionalitat, l'acompliment de l'eina i un servei de suport eficient. 
 
Com ja s’ha comentat en el apartat de gestió dels costos, el manteniment del 
sistema estàndard te una sèrie de cobertures que passem a detallar: 
 
 

• Integritat del sistema. Proporciona multitud d’eines i serveis per tal de 
comprovar el funcionament i rendiment del mateix. 

• Resposta enfront a les interrupcions de servei. Proporcionarà suport als 
sistemes crítics que han quedats definits com a productius amb accés 
24x7 365 dies al any. 
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• Actualitzacions del producte quan sigui necessari i pactat amb el client 
per tal de definir les finestres adequades per a la seva realització. 

• Resolució de dubtes o consultes derivades del funcionament de la 
plataforma, mitjançant la atenció en línia o suport telefònic. 

• Suport en la restauració de copies de seguretat en entorns productius o 
per corrupció de dades. 

 
Aquest sistema també estarà acompanyat per un equip de Help Desk on-site  
subcontractat al mateix equip de consultoria que es venia fent fins ara. El 
departament de primer nivell s’encarrega de fer el cribratge inicial de qualsevol 
incidència de la companyia, ja sigui per problemes amb la nova eina o de 
qualsevol altre tipus d’incidència a nivell d’usuaris o que hagi de derivar al 
següent nivell d’escalada. En quant a les tasques que puguin sorgir sobre el 
nou sistema cobriran: 
 

• Gestió de tiquets bàsiques i escalada si al segon nivell no es poden 
resoldre. 

•  Gestió i control d’accessos usuaris i proveïdors via VPN (veure Annex 
I) 

• Tancament i seguiment d’incidències que pengin d’usuaris. 
 
Un Diagrama de flux de com quedarà el sistema de report entre els diferents 
nivells serà com el que es mostra a continuació: 
 

 
Figura 22. Diagrama de flux de sistema de  gestió d’incidents. 
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12. Conclusions 
 
La consecució del projecte en Pharma Solutions ha de ser suposar la inclusió 
d’un sistema integrat que englobi tots els seus processos productius crítics per 
al negoci. L’ERP oferirà la possibilitat de ser més eficients i més competitius en 
el mercat de la industria farmacèutica. 
 
Per tal de poder assolir els seus objectius caldrà fer un anàlisis profund de les 
necessitats empresarials tant a nivell tecnològic com d’estratègia. Només així 
es podrà arribar a bon port en la consecució d’un projecte de tal envergadura. 
   
També caldrà ser conscients que una vegada el nou ERP estigui en marxa, que 
la feina encara no està feta. Una bona praxis serà avaluar per tal de verificar 
que les diverses funcionalitats que s’han implementat s’estan utilitzant i que 
s’han assolit els beneficis esperats que justificaven la decisió d’inversió del nou 
model de gestió en la empresa. 
 
Caldrà analitzar i classificar els beneficis resultants  de la implantació del nou 
ERP per tal d’intentar establir el ROI del seu projecte. Aquests es podran 
classificar en: 
 

• Beneficis operacionals: gràcies a la millora en  la gestió dels inventaris 
i dels recursos productius es produirà una reducció en els costos, en el 
cicle d’aprovisionament i productivitat. 
 

• Beneficis gerencials: derivats principalment de la possibilitat de 
disposar d’informació oportuna i millor qualitat en l’administració de 
recursos, presa de decisions i de la eficiència en el control. 

 

• Beneficis estratègics: obtinguts al disposar d’una plataforma 
informàtica amb una alta adaptació que permet integrar nous processos 
de negoci com internalització de negocis, diferenciació de productes, etc.  

 

• Beneficis en la infraestructura IT: obtinguts de la possibilitat de 
disposar d’una plataforma tecnològica capaç de créixer al ritme que 
necessita la empresa i adaptar-se als nous requeriments del negoci. 

 

• Beneficis en la organització: obtinguts  de la possibilitat de disposar 
d’un sistema que pot donar resposta a les seves necessitats més enllà 
del que inicialment es va marcar. Facilita el model de negoci i amplia les 
habilitats dels empleats, canviant el seu comportament, poden fins i tot 
millorar la moral i la seva satisfacció. 

 
 
En quant a la part més subjectiva aquest projecte ha esdevingut un repte 
personal on he intentat plasmar els coneixements adquirits durant tot el Grau i 
especialment sobre el itinerari de SI. La meva idea de TFG sempre ha estat 
relacionada amb la implantació d’un SI dins una empresa amb totes les fases 
que hi abasta, des de una vessant més teòrica que tècnica. 
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Des de el inici del semestre he anant assolint els objectius fixats, tot i que en 
algun moment he estat fora de la planificació temporal prevista, degut a alguns 
dels canvis suggerits durant el decurs del mateix, tot i així he cobert totes les 
dates d’entrega amb suficient antelació. 
 
El treball abasta des de el context propi de la empresa i el per què necessita 
canviar el seu model de negoci amb l’adopció d’un ERP, la elecció que millor 
s’adapta al seu sector i el propi projecte d’implantació fins als lliurables i servei 
post-implantació.  
 
Els canvis en la planificació han estat de contingut, adequant-lo a una visió  de 
resultats esperats sobre la implantació i ometent alguns aspectes més 
descriptius bibliogràfics. 
 
Durant tot el treball, he hagut de consultar molta informació i parlar amb alguns 
dels proveïdors de l’eina escollida, ja que a diferència d’altres solucions del 
mercat, per a SAP, no tenen una llista de preus oficial publicada si no ets un 
dels seus partners. Aquest problema l’he pogut sortejar gràcies a contactes en 
el meu sector professional, on he pogut configurar una solució a mida, però tot i 
així les dades de preus són aproximades. 
 
Per últim, remarcar tot el que he aprés durant aquests últims semestres ha 
pogut donar forma a aquest treball. Això m’ha donat una gran satisfacció i m´ha 
permès disposar d’una visió global de tot el procés de gestió d’un projecte 
empresarial de tal mida. 
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13. Glossari 
 
ABAP: és un llenguatge de 4ª generació, propietat de SAP, que s’empra per a 
programar els seus productes. 
 
ASAP: metodologia accelerada per a la implementació de sistemes SAP 
 
CIO: del anglès Chief Information Officer, directiu que es troba al càrrec el 
departament de IT. 
 
Cloud Computing: o computació en el núvol; consisteix en la possibilitat 
d’oferir serveis a través d’internet. 
 
CRM: del anglès Customer Relationship Management;  aplicació que permet 
centralitzar en una única Base de dades totes les interaccions entre la empresa 
i els seus clients. 
 
DRP: pla de recuperació de desastres tant d software com de hardware per a 
un negoci. 
 
ERP: Enterprise Resourse Planing o sistema de recursos empresarials. 
 
Gartner Project: Gartner Inc és una empresa consultora i d'investigació de les 
tecnologies de la informació amb seu a Stamford, Connecticut, Estats Units. 
 
HW: acrònim de Hardware. 
 
I+D: Investigació i Desenvolupament, fa referència a la investigació de ciències 
aplicades o ciència per al desenvolupament d’Enginyeria. 
 
Mètode Delphi: És una tècnica prospectiva utilitzada per obtenir informació 
essencialment qualitativa, però relativament precisa, sobre el futur. 
 
Middleware: és el software que es situa entre el sistema operatiu i les 
aplicacions. 
 
OLAP: acrònim en anglès del processament analític en línia (On-Line Analytical 
Processing) 
 
On-premise: software que es troba instal·lat en computadors de la pròpia 
empresa.  
 
Open Source:  codi obert. Model de desenvolupament de software basat en la 
col·laboració oberta.  
 
Partner: Un partner tecnològic és una empresa proveïdora de serveis TIC que 
acompanya a la pime en totes les seves decisions tecnològiques, assessorant 
de manera personalitzada i tenint en compte les necessitats i peculiaritats de 
l'empresa 
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QADB: base de dades de preguntes i respostes 
 
ROI (Return On Investment): és el valor econòmic generat com a resultat de 
la realització de diferents activitats de màrqueting. Amb aquesta dada, podem 
mesurar el rendiment que hem obtingut d'una inversió. 
 
SaaS: del anglès Software as a Service, és un model de distribució de software 
on el suport lògic i les dades que manega es troben en una companyia que 
ofereix el servei. 
 
SAP S/4: és la definició de la versió en memòria de la plataforma de SAP 
Business Suite 
 
SCM: del anglès Supply Chain Management; gestió de presa de decisions en la 
cadena de subministrament i optimització del flux de materials. 
 
SO: acrònim de Sistema Operatiu. 
 
Stakeholders: part interessada, principalment fent referència a la pròpia 
empresa o organització. 
 
Stock: conjunt de mercaderies o productes que es tenen emmagatzemats a la 
espera de la seva venda o comercialització 
 
Suite: diferents mòduls disponibles que pot oferir els diversos ERP, també 
anomenats mòduls. 
 
TCO: del anglès, Total cost of Ownership; mètode del càlcul dissenyat per a 
determinar costos directes o indirectes. 
 
TPV: Terminal de punt de venda; dispositiu que un establiment comercial 
disposa per a poder gestionar les tasques  de cobrament dels productes. 
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15. Annex I: Connexió per VPN 
 
 
Aquest annex s’inclou de cara a exemplificar com es connecten els múltiples 
socis i clients de Pharma Solutions a la VPN remota de la empresa. 

 
 

15.1 Primera connexió 
 
RSA SecurID és la solució d'autenticació de dos factors que s'utilitza per 
garantir l'accés remot dels usuaris a través de Citrix o VPN per als empleats de 
Pharma Solutions i contractistes externs. 
 
Aquesta disposa de diferents infraestructures dins del territori amb diferents 
configuracions, polítiques i llicències i es per això que es requereix d’aquest 
tipus d’accés. 
 
1. Accedeix per primera vegada. 
 
Aquest document proporcionarà instruccions per primera vegada que us 
connecteu a l'equip de Pharma Solutions.  
 
Enceneu l'ordinador i apareixerà aquesta pantalla. 
 

 
  
 
També s’hauran rebut les credencials de la xarxa al domini de la empresa. 
Introduïu el vostre nom d'usuari i, a la següent pantalla, la contrasenya: 
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2. Executeu VPN / canvieu la vostra contrasenya de xarxa. 
 
També heu rebut un token dur com aquest: 
  

 
 
Necessiteu accés a Internet per navegar per la pàgina web interna de la 
empresa i introduir: 
 
Nom d'usuari: nom d'usuari de la vostra xarxa 
Contrasenya: la vostra contrasenya de xarxa 
Domini: Pharma 
Passcode: els 6 dígits mostrats en el token 
 
Se us demanarà que seleccioneu el vostre propi número PIN (4 dígits). A partir 
d'aquest moment, el codi d'accés tindrà 10 dígits, [4 dígits del PIN + 6 dígits del 
token]. 
 

Tanqueu el navegador i seguiu el següent pas: Start button  All programs -> 
Check Point  Check Point Mobile. 
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Se us sol·licitarà les vostres credencials de connexió: 
 
Nom d'usuari: nom d'usuari de la vostra xarxa 
Contrasenya: la vostra contrasenya de xarxa 
 

 
 
Després li demanarà que sol·liciteu el codi d'accés: 
 
  

 
 
Passcode: es van mostrar 4 dígits del PIN + 6 dígits al vostre token en aquest 
moment. 
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Després de connectar, veureu una icona a la barra d'eines que us informa que 
esteu connectat a la xarxa de Pharma Solutions. 

 
 

Un cop connectat amb el checkpoint, ara és el moment de canviar la 
contrasenya 
 
1. Premeu Control + Alt + Del 
 
 

 
  
Feu clic a l'opció "Canvia la contrasenya". 
 
Introduïu la contrasenya actual "antiga" i, a continuació, seleccioneu una nova 
contrasenya i escriviu-la als camps "Nova contrasenya" i "Confirma la 
contrasenya". 
 
La política de contrasenyes de complexitat és la següent: 
 
- La contrasenya ha de tenir com a mínim 8 caràcters. 
- Ha de contenir nombres, petites lletres, majúscules i signes. 
- Intenta evitar paraules com ara Pharma, Medicament, etc. 
 
Exemples: ++ Kj5874, @Pril20.18, B@rc€lona39, ##fffFFF-88 


