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1. Proposta del projecte 
 

 

 

 

1.1 Introducció 
 

 

 

Aquest Treball Fi de Màster està vinculat al sector de les tecnologies de la informació i les 

comunicacions (TIC). El mercat de les TIC està en constant desenvolupament i les empreses 

generen gran quantitat de dades augmentant de manera exponencial. És important que les 

empreses disposin d’algun tipus de sistema que sigui capaç de processar les dades amb 

l’objecte de que la informació tingui major utilitat. 

 

En el cas de l’empresa AIS descrivim el conjunt d’eines formant un ERP que fan servir 

actualment per mostrar les seves característiques i funcionalitats així com les seves mancances 

i necessitats. Tot això després d’haver fet un treball de camp al voltant dels diferents 

departaments de l’empresa. 

 

Una vegada hem descrit aquestes eines actuals farem una recerca d’eines ERP alternatives al 

mercat que puguin suplir i millorar aquesta. Al mercat es troben una gran quantitat de sistemes 

d’informació, entre les que destaquen els denominats ERP, CRM, SCM, ... tots ells pertanyents 

a algun grup de sistemes d’informació integrats.   

 

Trobem que hi ha diferents arquitectures, diferents tipus d’implementació i diferents tipus de 

llicència al món dels ERP. Descrivim cadascú d’aquestes tipologies. 

 

Fem una llista dels ERP que més ens sembla que tenen les característiques que estem buscant 

i descrivim els punts principals de cadascú d’ells que després valorarem. 

 

 

 

 

1.1.1 Definició d’ERP 
 

 

ERP és l’abreviatura de Enterprise Resource Planning [1], és a dir, la traducció literal seria un 

sistema de Planificació de Recursos Empresarials. 
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Els mòduls típics dels ERP solen abastar diferents àrees de l’empresa 

 

1.1.1.1 Financer 
 

Aquest mòdul tracta els aspectes econòmics i financers de l’empresa. 

 

És un mòdul imprescindible per controlar el flux de diner a dintre de la companyia. Algunes 

funcionalitats d’aquest mòdul són Comptabilitat, Tresoreria, Gestió d’actius, Informes i d’altres. 

 

 

1.1.1.2 Recursos Humans 
 

És el mòdul que permet gestionar la informació dels empleats de l’organització 

 

Algunes funcionalitats d’aquest mòdul són Control d’horari laboral de l’empleat, Vacances, 

Baixes, Gestió de perfils, Salari, Antiguitat, Gestió de contracte laboral, Gestió de nòmines i 

d’altres. 

 

 

1.1.1.3 Vendes 
 

És el mòdul que s’encarrega de la relació amb d’altres empreses, donant suport previ, pre-

venda (contactes, comptes comercials, pressupostos i ofertes) i post-venda (projectes, factures, 

devolucions, entregues). Normalment aquest mòdul va lligat a un CRM que gestiona la 

comunicació i relacions amb els prospectes i clients. 

 

 

1.1.1.4 Compres 
 

Aquest mòdul gestiona el procés d’aprovisionament de materials, productes, persones, etc... en 

relació amb els proveïdors per poder elaborar els nostres productes o projectes que després 

venen als clientes. També és possible que tingui una funcionalitat de logística, gestió d’inventari 

o similar. 

 

 

1.1.1.5 Planificació de la producció 
 

Aquest mòdul connecta els processos de producció de l’empresa amb la resta del negoci: 

compres, vendes, finances, recursos humans, etc. Permet gestionar les operacions de 
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fabricació, control de stocks i d’altres. 

 

 

1.1.1.6 Gestió de projectes 
 

Aquest mòdul és un mòdul especialitzat per les empreses que gestionen projectes. En el cas 

d’AIS  que és una consultora és un dels mòduls més importants. 

 

Permet una sèrie de funcionalitats com: 

 

Definir les tasques i els seus requeriments de força de treball i temporals. S’assignen diferents 

perfils als usuaris en funció de les tasques a realitzar en el projecte i s’assignen uns requisits a 

cada tasca assignada a un perfil. 

 

S’assignen els recursos tant humans com materials per poder saber quins recursos es fan 

servir en cada moment. 

 

Es porta la planificació i gestió de les tasques dels projectes, és molt important una bona 

planificació prèvia per poder minimitzar les pèrdues de temps i excessos d’hores a d’altres. 

 

Control i presentació d’informes de l’evolució de les tasques del projecte. 

 

Control de la qualitat dels productes o serveis que es realitzen en funció dels requisits previs. 

 

 

1.1.1.7 Altres mòduls 
 

Altres mòduls addicionals que es troben poden ser mòduls d’informes més desenvolupats, 

mòduls de flux de treball (workflow), quadres de comandament (dashboard), terminals punt de 

venda (TPV), mòduls de control de distribució, missatgeria i logística, mòduls d’e-commerce, 

botiga virtual i d’altres. 

 

 

 

1.2 Context 
 

 

1.2.1 Situació Actual 
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1.2.1.1 Descripció de l’ERP actual d’AIS 
 

 

1.2.1.1.1 SIGMA 
 

 

SIGMA és una aplicació Windows client-servidor desenvolupada en Visual Basic 6, que 

connecta via MDAC 2.7 i client Oracle 10.2.0.3 amb la base de dades Oracle 12c 

 

SIGMA està dividia en funció dels tres principals departaments de l'empresa: Administració, 

Producció i Comercial. 

 

SIGMA disposa de identificació d'usuari amb contrasenya. 

 

Menú Producció: 

 Disposa de les opcions de gestió de projectes de producció, gestió de perfils i gestió 

d'hores 

 

Menú Administració: 

 Disposa de les opcions de facturació de projectes, notes de despeses i dades del 

personal 

 

Menú Comercial: 

 Disposa de les opcions de gestió de projectes comercials, gestió de contactes/empreses 

   

Menú Consultas e Informes: 

 Disposa d'una sèrie de informes de seguiment per Direcció 

 

Les tasques de Producció dels projectes es defineixen al sistema ERP SIGMA amb perfils 

genèrics (PM: Product Manager, JP: Jefe de Proyecto, AG: Analista Genérico, PR: 

Programador, RI: Responsable d'I+D, TS: Técnico de Sistemas) que tenen costos genèrics i els 

empleats enregistren les hores que fan de tasques d'aquests projectes triant el perfil que s'ha 

definit prèviament. Cada empleat té un perfil definit i un cost que és el que s'imputa al projecte, 

de manera que després al compte d'explotació es veu la diferència entre el que es va 

pressupostar i el cost real que s'ha imputat.  
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De manera directa s'imputen els costos de Subcontractació d'un projecte i les despeses 

associades al projecte (desplaçaments, dietes,…) . 

 

Tots els demés costos associats a un projecte s'imputen de manera indirecta com a Estructura 

multiplicant per un coeficient d'Estructura el nombre d'hores de Producció, aquests costos 

inclouen totes els costos de les persones que no imputen hores de producció del projecte: 

Direcció, Comercial, BackOffice. Aquest sistema implica que aquest cost d'Estructura de 

l'empresa es reparteix a tots els projectes de manera igualitària però penalitzant més els que 

més hores de producció tenen. 

 

 

1.2.1.1.2 Registre d'Activitat 
   

 

El Registre d'Activitat és una aplicació web desenvolupada en PHP 5 i Javascript sobre Linux 

Debian 7.5 i connexió Oracle amb el servidor Oracle 12c. 

 

L'Aplicació té autenticació amb usuari i contrasenya. 

 

L'Empleat pot enregistrar les hores imputades a projectes, tasques amb el perfil (JP, AG, PR, 

…) que se l'hagi assignat. 

 

L'Empleat només pot veure les tasques que té obertes al seu perfil. 

 

Es pot importar un fitxer csv generat des d'una fulla Excel de manera que sigui més ràpid 

l'enregistrament. 

 

També es poden consultar les hores imputades per mesos. 

 

 

1.2.1.1.3 Excel d'Autorització de Projecte 
 

 

El fitxer Excel d'Autorització de Projecte és una fulla amb macros que es pot accedir des del 

gestor documental i que permet fer ofertes de projectes amb totes les dades necessàries. 

 

Aquest Excel té una rèplica mínima amb taules necessàries per poder omplir els ítems del 

projecte: sucursals, divises, tipus de projecte, caps de projecte, gerents de compte, costos dels 
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perfils genèrics, productes, ... 

 

Al final del fitxer es pot comprovar el compte d'explotació del projecte i la rendibilitat. 

 

Aquest fitxer una vegada omplert pel Gerent de Compte o el Cap de Projecte s'envia per 

autoritzar pel Comitè de Direcció per poder donar d'alta el projecte per part de BackOffice. 

 

Una vegada autoritzat s'importa a l'aplicació SIGMA i d'aquest manera s'ha donat d'alta el 

projecte. 

 

 

1.2.1.1.4 Excel de Despeses 
 

 

El fitxer Excel de Despeses és una fulla amb macros que es pot accedir des del gestor 

documental i que permet omplir les despeses directes associats a projectes (desplaçaments, 

dietes, … ) per un empleat. 

 

Aquest Excel té una rèplica mínima amb taules necessàries per poder omplir els ítems: 

sucursals, divises, codis de projecte, llista d'empleats, productes,…) 

 

Aquest fitxer una vegada omplert per l'empleat s'envia per autoritzar pel seu responsable. 

 

Una vegada autoritzat BackOffice l'importa al sistema SIGMA. 

 
 

1.2.1.1.5 Access de Informes 
 
 

El fitxer Access de Informes té vinculades en lectura una sèrie de consultes via ODBC i client 

Oracle amb la base de dades Oracle 12c del SIGMA. 

 

Aquest fitxer s'utilitza per part del Comitè de Direcció per treure reports de seguiment. 

 

 

1.2.1.2 Procediments associats a l’ERP actual 
 

 

Als procediments associats a l’ERP d’AIS intervenen pràcticament tots els departaments de 

l’empresa. 
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1.2.1.3.- Mancances de l’ERP actual d’AIS 
 

 

El sistema actual té una serie de inconvenients que fan pensar en una migració a un sistema 

nou més integrat amb interfaces responsive web i mòbil: 

 

…- l'accés al SIGMA no és web 

 

…- les fulles de projecte i despeses no són web, són excels 

 

…- l'Access de informes no és web 

 

…- el sistema és molt complex i té molts components informàtics repartits el que el fa més difícil 

de controlar 

 

 …- per poder complir els estandars de seguretat de la informació s'haurien de fer molts 

canvis a cadascuna de les aplicacions que el composen 

 

 …- els llenguatges d'alguns dels components principals són obsolets (visual basic 6, 

macros d'excel amb vba,...) 

 

 …-  el manteniment d'algun dels components és molt complicat perque és va dissenyar 

a mida fa 20 anys i té moltes regles de funcionament programades hardcode amb dades 

concretes. Això el fa més tancat de cara a canvis derivats de canvis a l'organització. 

 

 

 

1.3 Objectius 
 

 

L’objectiu principal d’aquest treball consisteix en fer un estudi de migració d’una eina de gestió 

empresarial ERP propietària que s’ha quedat obsoleta, que part d’ella es va desenvolupar amb 

llenguatges obsolets i que té unes mancances d’accessibilitat remarcables. 

 

El primer que es fa és un anàlisi de la situació de les eines actuals que fan la funció d’ERP de 

l’empresa AIS. Això ens descriu una sèrie de mancances i requeriments per poder triar més 
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fàcilment dintre del ventall d’ERP alternatius de programari lliure un que ens pugui cobrir 

aquestes necessitats. 

 

Una vegada analitzats de manera genèrica els ERP, es realitza un estudi de mercat fent servir 

uns criteris de selecció a partir del qual i una vegada valorats cadascun dels ERP estudiats es 

prendran una decisió. 

 

Quan ja tenim triat l’ERP candidat farem el disseny d’un pla de migració en funció de les 

tasques associades, els actors implicats, tasques de manteniment i valoració econòmica del 

projecte. 

 

A partir d’aquí descriurem una futura implementació relacionant proveïdors externs implicats, 

definició de l’entorn de desenvolupament, definició d’un pla de proves i integració, i calendari 

d’implantació. 

 

 

1.2 Motivació personal 
 

Des del departament de Sistemes de l’empresa AIS sempre hem treballat per oferir als nostres 

companys i empleats eines per millorar la seva feina.  

 

Fa més de quinze anys que van començar a introduir el programari lliure al nucli de les 

aplicacions servidores de l’empresa amb servidor de correu (Qmail i Postfix posteriorment), 

servidor de xat (Jabber), servidor de FTP (proFTP), intranet corporativa (Joomla), wiki 

(mediawiki), directori actiu (openLDAP), compartició de carpetes (Samba), servidor Proxy 

(Squid), Firewall (IPTables), servidor de domini (Samba), gestor d’incidències (Mantis), control 

de versions de codi (CVS, Subversion i ara GitLab), CRM (sugarCRM i actualment SuiteCRM), 

servidor de trucades de veu IP (Asterisk), connexió remota xifrada (openVPN), servidor de 

calendaris (DAViCAL), monitorització de xarxa (Zabbix) i d’altres.  

 

En el marc dels estudis del Màster de Programari Lliure vaig trobar molt bona iniciativa poder 

desenvolupar una altra eina per l’empresa de les que teníem en ment al departament. Ha sigut 

una oportunitat per aplicar conceptes que s’han estudiat al Màster i assignatures de 

desenvolupament. Podia triar entre triar un nou gestor documental per l’empresa (tipus Alfresco 

o similar) per substituir el vell Microsoft Sharepoint MOSS 2007 que tenim, un nou ERP que 

substitueixi  a les eines que fem servir ara com a ERP (SIGMA, etc...), una centraleta IP amb 
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Asterisk o similar i d’altres projectes que tenim al calaix. Vaig trobar prioritari substituir l’ERP 

perquè és una eina fonamental pel nucli de negoci de l’empresa.  

 

També hem aprofitat el coneixement que tenim de l’ERP actual al departament de sistemes, ja 

que el mantenim nosaltres. Va ser una eina que es va desenvolupar fa molts anys i que ara 

només té petits canvis però que necessita una renovació total. 

 

L’estudi és un intent de migració que ha de passar per un comitè de direcció a dintre de 

l’empresa per valorar-ho, a partir d’aquí si és aprovat es planificarà amb els recursos previstos i 

es posarà en calendari per veure el millor moment per fer-ho. 
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2. Anàlisi de requeriments 
 

 

2.1 Requeriments del sistema 
 

 

2.1.1 Identificació de funcionalitats necessàries del futur ERP 
 

 

La llista de funcionalitats que ha de tenir un futur ERP seria les que té l’actual i algunes altres 

desitjables que facilitarien els processos de involucrats de l’empresa. 

 

Classificant-los per departaments o temàtiques les funcionalitats que es volen les agrupem en 

aquesta taula: 

 

 

 MÒDUL FUNCIONALITAT 
ERP 

ACTUAL 
FUTUR 

ERP 

GESTIO DE PROJECTES       

  IMPUTACIO D'HORES *   

  GESTIO DE TASQUES *   

  SEGUIMENT DE TASQUES *   

  COMPTE D'EXPLOTACIO *   

  
PLANIFICACIO DE 
PROJECTES 

  * 

  GESTIO DE DESPESES *   

  
EINES DE TREBALL EN 
GRUP 

  * 

  
CALENDARI PERSONAL I 
COMPARTIT 

  * 

  SUBCONTRACTACIÓ *   

  GESTIO DE HOTLINES *   

RECURSOS HUMANS       

  COSTOS DE PERSONAL *   

  GESTIO D'ABSENCIES *   

  CONTROL DE PRESENCIA *   

  CALENDARIS LABORALS *   

  RECLUTAMENT   * 

VENDES       

  GESTOR D'OFERTES *   

  FACTURACIO *   

CRM       

  GESTOR DE CLIENTS *   

  GESTOR DE CONTACTES *   
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INTEGRACIO AMB 
SUITECRM 

  * 

MULTIDIVISA       

  CANVI DIVISES *   

COMPTABILITAT     * 

INVENTARI       

  
GESTIO D'EQUIPS 
HARDWARE 

  * 

MANTENIMENT       

CADENA DE 
SUBMINISTRAMENT 

      

  GESTIO DE COMPRES   * 

BUSINESS INTELLIGENCE       

  INFORMES *   
 
Taula 1 - Funcionalitats ERP actuals vs futur 
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3. Anàlisi de viabilitat 
 

 

3.1 Plantejament 
 

 

3.1.1 Alternatives de solució 
 

 

3.1.1.1 Tipologia d’ERPs 
 

 

Podem classificar els ERP’s que hi ha al mercat en funció de diferents categories: 

 

3.1.1.1.1.- Segons l’arquitectura: 
 

 

Amb el desenvolupament de la xarxa han sortit diferents arquitectures en que es poden 

implementar les aplicacions, entre elles els ERP. 

 

Arquitectura Client-Servidor (Two-Tier): Una part instal·lada a l’ordinador del client i altra al 

servidor tot a la mateixa xarxa. 

 

Arquitectura 3 capes (Three-Tier): Presentació, Lògica de Negoci i Base de Dades 

 

Arquitectura Orientada a Servei (SOA): Totes les funcionalitats solen estar implementades com 

a serveis web i poden ser cridats per internet. 

 

Arquitectura al núvol (Cloud): La infraestructura resideix a un proveïdor que el comparteix entre 

molts clients, de manera que el cost de tenir-ho al núvol s’abarateix molt. Hi ha diferents 

possibilitats: 

 

 .- SaaS (Software As A Service): És el model més contractat, també pel seu cost i 

flexibilitat, només implica accedir a l’aplicació per Internet. 

 

 .- PaaS (Platform As A Service): S’ofereix un entorn dedicat en exclusiva pel 

desenvolupament de l’aplicació. 

 

 .- IaaS (Infrastructure As A Service): S’ofereix una infraestructura de servidors, sistemes 



                    Màster Internacional en Programari 
 Lliure – TFM 

   

operatius i connexions de xarxa sobre la que el client instal·larà la seva aplicació. 

 

3.1.1.1.2.- Segons la implementació: 
 

  

On-Site: també es diu On-Premise on s’instal·la tot a l’empresa. 

 

On-Cloud: on s’instal·la tot a un proveïdor extern de cloud i s’accedeix per Internet. 

 

Cloud Híbrid: on hi ha una part instal·lada al cloud d’un proveïdor extern i part a l’empresa. 

 

La tendència que està creixent és, si hi ha la possibilitat, tenir les aplicacions On-Cloud. 

 
 

3.1.1.1.3..- Segons el tipus de codi: 
 

 

ERP propietaris: 

 

 És programari a on no es pot accedir lliurement al codi font, només té accés el 

programador. Per tenir accés a aquest programari s’ha de pagar una llicència. 

 

ERP de codi obert (Open Source): 

 

 És programari a on es pot accedir al codi font, de manera que en funció del projecte hi 

ha una comunitat millora aquest codi. 

 

 

3.1.1.2.- Llista d’ERP estudiats 
 

Per les avantatges que donen els ERP de codi obert triem aquests sobre els ERP propietaris. 

 

Dintre del ERP de codi obert hem triat una llista del més coneguts a la xarxa. 

 

Per fer aquest filtratge hem fet servir un parell d’estadístiques a més a més d’unes cerques en 

de les funcionalitats que necessitem que tinguin. 

 

Segons [2] els ERP Open Source més descarregats els últims anys són: 
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Il·lustració 1 - ERP Open Source més descarregats els últims anys 
 

  

Per sobre d’aquests despunta l’ERP Odoo (antic OpenERP), com veiem a Google Trends [3] 
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Il·lustració 2 - OpenERP a Google Trends 
 

 

Si treiem de la comparativa Odoo podem veure les xifres dels altres quatre 

 

 

 

 
 
Il·lustració 3 - Comparativa ERP a Google Trends 
 

 

 
 

3.1.1.2.1 Odoo 
 

 

Abans conegut com a OpenERP, és l’ERP que més creix actualment segons les gràfiques que 

veurem més endavant. 

 

Disposa d’una comunitat molt poblada i servei de suport reconegut. 

 

La versió Community Edition que és la que estem avaluant disposa de la majoria del mòduls 

que estem necessitant, a més a més és gratuïta sense suport. 

 

Hi ha una versió amb suport i actualitzacions que és de pagament, a més a més hi ha molts 
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partners que ofereixen altres mòduls personalitzats, per sectors i amb suport. 

 

   

https://www.odoo.com 

https://www.odoo.com/es_ES/trial 

https://es.wikipedia.org/wiki/Odoo 

https://www.github.com/odoo/odoo 

 

A la web d’Odoo hem fet un pressupost dels mòduls que necessitem i el cost que tindrien: 

 

 

 

Il·lustració 4 - Odoo pressupost 

 

https://www.odoo.com/
https://www.odoo.com/es_ES/trial
https://es.wikipedia.org/wiki/Odoo
https://www.github.com/odoo/odoo
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Il·lustració 5 - Odoo Editions 1/4 
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Il·lustració 6 - Odoo Editions 2/4 
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Il·lustració 7 - Odoo Edition 3/4 
 

 

Il·lustració 8 - Odoo Editions 4/4 

 

 

 

3.1.1.2.2 Dolibarr 
 

 

Dolibarr és un ERP dirigit a empreses de serveis, el que es interessant perquè se sembla molt 

al tipus d’empresa que són nosaltres. 
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Té una interfície web i uns mòduls bàsics que es poden ampliar amb una llista molt llarga. 

 

L’objectiu d’aquest ERP és la senzillesa. El que troben a faltar són algun dels mòduls que ens 

interessen com alguna part de Recursos Humans. 

 
 

https://www.dolibarr.es/ 

https://demo.dolibarr.org/public/demo/index.php 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dolibarr 

 

És un ERP gratuït. 

 

3.1.1.2.3 OpenBravo 
 

 

OpenBravo Community Edition és un ERP de programari lliure amb interfície web. 

 

Hi ha una versió professional amb mòduls addicionals comercials i privatius. OpenBravo és un 

ERP enfocat a les PIME principalment. 

 

La versió lliure és gratuïta i de codi obert però no té moltes funcionalitats importants que 

nosaltres valorem. 

 

OpenBravo és una empresa amb experiència de bastants anys i amb partners que es podrien 

contractar en cas que fos necessari. 

 

http://www.openbravo.com/ 

http://landings.openbravo.com/es/online-demo 

http://landings.openbravo.com/es/openbravo-commerce-cloud-pricing 

http://www.openbravo.com/content/pdf/Openbravo%20Commerce%20Suite_Edition%20Comp

arison%20Chart_ES_Aug2017.pdf?hsCtaTracking=e387b7dd-26c0-4ca0-9552-

24ba28d22dcc%7C452ed166-2080-4f56-a258-a4572e70229f 

 

https://www.dolibarr.es/
https://demo.dolibarr.org/public/demo/index.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolibarr
http://www.openbravo.com/
http://landings.openbravo.com/es/online-demo
http://landings.openbravo.com/es/openbravo-commerce-cloud-pricing
http://www.openbravo.com/content/pdf/Openbravo%20Commerce%20Suite_Edition%20Comparison%20Chart_ES_Aug2017.pdf?hsCtaTracking=e387b7dd-26c0-4ca0-9552-24ba28d22dcc%7C452ed166-2080-4f56-a258-a4572e70229f
http://www.openbravo.com/content/pdf/Openbravo%20Commerce%20Suite_Edition%20Comparison%20Chart_ES_Aug2017.pdf?hsCtaTracking=e387b7dd-26c0-4ca0-9552-24ba28d22dcc%7C452ed166-2080-4f56-a258-a4572e70229f
http://www.openbravo.com/content/pdf/Openbravo%20Commerce%20Suite_Edition%20Comparison%20Chart_ES_Aug2017.pdf?hsCtaTracking=e387b7dd-26c0-4ca0-9552-24ba28d22dcc%7C452ed166-2080-4f56-a258-a4572e70229f
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Il·lustració 9 - OpenBravo Pressupost 
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Il·lustració 10 - OpenBravo tipus de subscripcions 

 

 

3.1.1.2.4 Apache OFBiz (Open For Business) 
 

Apache OFBiz és un ERP de codi obert i lliure que inclou molt mòduls (finances, gestió 

producció, magatzem, fabricació, inventari, CMS, recursos humans, gestió de projectes, CRM, 

punt de venda, comerç electrònic, desenvolupament (SCRUM), i d’altres 

 

Tot l’ERP gira al voltant d’una arquitectura que separa dades, lògica i components de procés 

comú. Té les capes de presentació, lògica de negoci i dades. 

 

 

https://ofbiz.apache.org/ 

https://ofbiz.apache.org/ofbiz-demos.html 

https://ofbiz.apache.org/
https://ofbiz.apache.org/ofbiz-demos.html
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https://es.wikipedia.org/wiki/Apache_OFBiz 

 

Apache OFBiz és un ERP gratuït. 

 

3.1.1.2.5 IDempiere 
 

També conegut com a OSGI  + Adempiere és un ERP de codi obert que inclou també 

funcionalitats de CRM i SCM. 

 

En principi està destinat per la comunitat o per desenvolupadors en contrast amb d’altres que 

tenen la versió propietària. IDempiere és un ERP gratuït. 

 

És multi empresa, multi llenguatge, multi moneda, multi esquema de comptes, multi usuari. 

 

Té un interfície responsive i adaptable a diferents tipus de dispositiu, inclou dispositiu mòbils. 

 

Va sorgir a partir del ERP Compiere com un “fork” per desavinences amb l’empresa 

patrocinadora d’aquest. 

 

L’arquitectura amplia el diccionari de dades de l’aplicació amb entitats, regles de validació i 

capa de presentació, el que suposa que és pot adaptar l’aplicació sense afegir codi nou. 

 

http://www.idempiere.org/ 

https://demo.globalqss.com/webui/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/IDempiere 

https://www.youtube.com/watch?v=yzXLdoDTt74 

https://www.youtube.com/watch?v=JmgNPwIDgLA 

 

 

3.1.2 Valoració d’alternatives 
 

 

3.1.2.1 Definició de criteris de selecció (amb ponderació individual) 
 

 

3.1.2.1.1 Comparativa d’ERP estudiats 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Apache_OFBiz
http://www.idempiere.org/
https://demo.globalqss.com/webui/
https://es.wikipedia.org/wiki/IDempiere
https://www.youtube.com/watch?v=yzXLdoDTt74
https://www.youtube.com/watch?v=JmgNPwIDgLA
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A continuació posem algunes dades bàsiques de cada un dels ERP estudiats 

 

  Odoo/OpenERP OpenBravo 
Apache 
OFBiz Dolibarr IDempiere 

Llenguatge 
de 
programació Python Java Java PHP Java 

SO Servidor Linux, Windows 
Linux, 
Windows 

Linux, 
Windows 

Linux, 
Windows 

Linux, 
Windows 

Plataforma 
XML-RPC y 
JSON   JRE   

OSGi, 
Tomcat -> 
Jetty, ZK 
Framework 

Base de 
dades PostgreSQL 

Oracle, 
PostgreSQL 

MySQL, 
PostgreSQL, 
Oracle, 
Sybase, MS 
SQL Server, 
DB2 MySQL 

Oracle, 
Oracle XE, 
PostgreSQL 

Formats 
d'importació .csv .csv .csv, .xml .csv EDI, .csv 

Formats 
d'exportació .csv .csv .csv, .xml .csv 

DATEV, 
EDI, .csv, 
.html, .xml, 
.pdf 

Llicència 

GNU LGPL V3, 
Odoo Enterprise 
Edition License 
v1.0 OBPL 

Apache 
License 2.0 

GNU 
General 
Public 
License GPL v2 

Primera 
versió 2005 2001 2001 2003 2011 

Última 
versió 12.0 

3.0 
PR15Q4.3 13.07.01 6.0.3 v5.1 

Cost (25 
usuaris) 3720 €/any 3147 €/mes 0 € 0 € 0 € 

      
 
Taula 2 - Característiques ERP estudiats 
 

 

El cost dels ERP l’hem tret de la web de cadascú d’ells 

 

Hem accedit a una demo de cada un dels ERP estudiats, hem avaluat les funcionalitats que 

necessitem i les hem representat en un quadre 
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FUNCIONALITAT Odoo/OpenERP OpenBravo 
Apache 
OFBiz Dolibarr IDempiere 

GESTIO DE PROJECTES           

IMPUTACIO D'HORES * * * *   

GESTIO DE TASQUES * * * * * 
SEGUIMENT DE 
TASQUES * * * * * 

COMPTE D'EXPLOTACIO * * *     
PLANIFICACIO DE 
PROJECTES * * * *   

GESTIO DE DESPESES * * * * * 
EINES DE TREBALL EN 
GRUP *   *   * 
CALENDARI PERSONAL I 
COMPARTIT *     * * 

SUBCONTRACTACIÓ * *       

GESTIO DE HOTLINES * *       

RECURSOS HUMANS           

COSTOS DE PERSONAL * * *     

GESTIO D'ABSENCIES * * * *   
CONTROL DE 
PRESENCIA * *       

CALENDARIS LABORALS * * * *   

RECLUTAMENT * * *     

VENDES           

GESTOR D'OFERTES * * * * * 

FACTURACIO * * * * * 

CRM           

GESTOR DE CLIENTS * * * * * 

GESTOR DE CONTACTES * * * * * 
INTEGRACIO AMB 
SUITECRM * * * *   

MULTIDIVISA           

CANVI DIVISES * * *   * 

COMPTABILITAT * * * * * 

INVENTARI           
GESTIO D'EQUIPS 
HARDWARE * * * * * 

MANTENIMENT           
CADENA DE 
SUBMINISTRAMENT           

GESTIO DE COMPRES * * *   * 
BUSINESS 
INTELLIGENCE           

INFORMES * * * * * 
 
Taula 3 - Funcionalitats dels ERP 
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3.1.2.2 Conclusions per sistema revisat 
 

 

3.1.2.2.1.- Valoració de les opcions 
 

 

A l’hora de triar el millor ERP hi ha diferents mètodes d’avaluació des de més senzills a més 

elaborats (exemple: Model BRR (Business Readiness Rating) [5]. 

 

Nosaltres hem triat un mètode senzill basant-nos en el BRR ja que hem vist que l’evolució 

d’una eina de programari varia cada vegada més ràpidament en un curt període de temps en 

funció de molts factors. Això implica que hem de tenir un cicle de vida del nostre producte i 

avaluar alternatives abans de que aquest cicle s’acabi o el producte deixi de donar les 

funcionalitats que es requereixin. Això també ens permet no desviar el focus d’atenció dels 

objectius més importants.  

 

En el nostre cas hem valorat si cada una de les opcions tenia totes les funcionalitats que 

necessitaven, la qualitat d’aquestes funcionalitats i altres aspectes com la penetració al mercat 

d’aquest producte. 

 

El cost de les llicències en principi no l’hem tingut en compte perquè a priori tots els que 

valorem tenen una versió community gratuïta i en qualsevol cas el cost dels que tenen algun 

mòdul que és de pagament és molt baix. 

 

És evident que cap dels ERP analitzats s’adapta al 100% a les nostres necessitats, però hi han 

uns que són molt més complets que altres. 

 

Els criteris de selecció que prendrem per valorar els ERP seran els següents per ordre 

d'importància: 

 

Mòduls necessaris: 

 Valorem d’1 a 5 en funció dels mòduls que compleixen que tenen a la taula 3 anterior 

Evolució del projecte:  

 Valorem d’1 a 5 en funció dels valors que trobem a les il·lustracions 1, 2 i 3 anteriors 

Documentació i Suport:  

 Valorem d’1 a 5 pel que hem trobat a Internet sobre cada un dels productes. 
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Implantació al mercat:  

 Valorem d’1 a 5 en funció dels valors que trobem a les il·lustracions 1, 2 i 3 anteriors 

Arquitectura: 

 Valorem d’1 a 5 en funció dels valors de la taula 2 

Comunitat del projecte:  

 Valorem d’1 a 5 pel que hem trobat a Internet sobre cada un dels productes. 

Problemes de Llicència:  

 Valorem d’1 a 5 en funció dels valors de la taula 2 

 

Hi ha valoracions que poden ser una mica subjectives, obtenim aquesta taula 

 

 

(pesos) Odoo/OpenERP OpenBravo Apache Ofbiz Dolibarr IDempiere 

Mòduls necessaris 17% 5 4 4 3 2 

Evolució del projecte 17% 5 5 3,5 4 3,5 

Documentació i suport 17% 4,5 4 4 3 4 
Implantació al 
mercat 10% 5 4,5 3 3 2,5 

Arquitectura 11% 5 4,5 4,5 4 3 

Comunitat 11% 4,5 4 4 3,5 4 

Llicència 17% 0 0 0 0 0 

Total 100% 4,01 3,60 3,19 2,83 2,64 
 
Taula 4 - Valoració ponderada dels diferents ERP 

 

Els millor posicionats a la valoració són Odoo i OpenBravo. 

 

Per la part d’arquitectura hem trobat diferències tècniques entre Odoo i OpenBravo [4] que eren 

els millor posicionats.  

 

Pel que s’ha analitzat OpenBravo té molta lògica de negoci implementada a la capa de base de 

dades el que el fa molt depenent del gestor i de la versió de la base de dades. Odoo no té 

aquest problema ja que ha separat molt la lògica de negoci deixant-la al servidor. 

 
 

 

3.2 Motivació 
 

 

3.2.1 Anàlisi D.A.F.O. del pla de viabilitat 
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Fem un anàlisi D.A.F.O. per veure la viabilitat del projecte 

 

3.2.1.1 Debilitats 
 

.- processos formatius basats en el coneixement d’eines concretes 

.- existència de personal consolidat per l’ús d’eines propietàries 

.- dificultat de càlcul dels costos que es generen a la migració, i que algunes vegades supera al 

privatiu a la seva fase inicial, crea incertesa entre el personal que té que prendre les decisions. 

.- els treballadors no visualitzen d’immediat les avantatges que suposa migrar. 

.- falta dels recursos addicionals que suposa la migració, en especial, recursos humans 

.- creença de que no hi ha empreses que donin suport al programari lliure 

 

3.2.1.2 Amenaces 
 

.- por a les tecnologies potencialment disruptives. Desconeixement de la realitat del programari 

lliure 

.- necessitat d’avançar en la formació de tècnics i usuaris 

.- pressió dels proveïdors consolidats del sector que treballen amb programari i mentalitat 

propietària 

.- es rebutja l’adopció de programari lliure definint-la com una moda 

.- realització de migracions sense personal qualificat/format 

.- creença de que la migració a programari lliure és únicament, un procés tècnic 

.- no respectar els temps necessaris per realitzar una migració ordenada 

 

3.2.1.3 Fortaleses 
 

.- política de llicències i els procediments associats a la seva generació converteixen al 

programari lliure en una opció molt avantatjosa a mateixa qualitat 

.- es genera valor per tots, desenvolupadors i usuaris 

.- permet una personalització extrema 

.- el desenvolupament de solucions per part de comunitats és, a vegades, més eficient que el 

programari desenvolupat per empreses o individus 

.- la innovació associada al programari lliure, no ve determinada en gran mesura pels 

interessos de qui genera el programari, sinó pels interessos dels col·lectiu que l’utilitzen. 

.- independència del proveïdor 

.- estandardització, transparència i democratització associat a l’ús de la tecnologia 
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.- el recolzament normatiu per part del nostre país al programari lliure, així com la promoció per 

la relació amb el ciutadans, fent servir estàndards oberts i neutralitat tecnològica. 

.- llançament de versions freqüents per les actualitzacions de seguretat per garantir el correcte 

funcionament del programari 

 

3.2.1.4 Oportunitats 
 

.- independitzar la política tecnològica del que decideixi el mercat 

.- reduir costos de manteniment 

.- gaudir de solucions noves a preus assumibles 

.- enfortir el teixit empresarial local relacionat amb el programari. 

.- generar polítiques pròpies d’adquisició de hardware 

 

 

 

3.2.1 Selecció de la solució 
 

 

3.2.1.1 Selecció de l’ERP més adequat 
 

Seguint l’anàlisi previ hem decidit que la millor elecció és Odoo. 

 

S’hauran d’implementar adaptacions o potser adquirir mòduls adicionals si escau més 

endavant, però pensem que siguent una elecció de futur és la més raonable. 
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4. Disseny 
 

 

4.1 Llistat de tasques de personalització del nou ERP per AIS 
 

Per les tasques d’adaptació del nou ERP dedicarem dos recursos del departament de Sistemes 

al projecte. 

 

A l’apartat de valoració econòmica valorem les tasques d’adaptació i desenvolupament 

pendents. 

 

 

4.1.1 Llista de funcionalitats equivalents SIGMA – Odoo 
 

En aquesta part hem creat una taula amb l’equivalència entre la funcionalitat actual i la mateixa 

funcionalitat a l’aplicació Odoo 

 

FUNCIONALITAT Actual Odoo/OpenERP 

GESTIO DE PROJECTES     

IMPUTACIO D'HORES WEB Registre d'Activitat Partes de horas 

GESTIO DE TASQUES SIGMA Proyecto 

SEGUIMENT DE TASQUES SIGMA Proyecto 

COMPTE D'EXPLOTACIO SIGMA Contabilidad 

PLANIFICACIO DE PROJECTES SIGMA Proyecto 

GESTIO DE DESPESES Excel Gastos y SIGMA Control de gastos 

EINES DE TREBALL EN GRUP   
Productividad / Debates / 
Foro 

CALENDARI PERSONAL I 

COMPARTIT 
  Calendario 

SUBCONTRACTACIÓ SIGMA Gestión de compras 

GESTIO DE HOTLINES SIGMA Gestión de ventas 

RECURSOS HUMANS     

COSTOS DE PERSONAL SIGMA Directorio de Empleados 

GESTIO D'ABSENCIES SIGMA Gestión de ausencias 

CONTROL DE PRESENCIA SIGMA Asistencias 

CALENDARIS LABORALS SIGMA Calendario 

RECLUTAMENT   Proceso de reclutamiento 

VENDES     

GESTOR D'OFERTES Excel Ofertas sharepoint Gestión de ventas 
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FACTURACIO SIGMA Gestión de facturas 

CRM     

GESTOR DE CLIENTS SIGMA y CRM CRM 

GESTOR DE CONTACTES CRM Directorio de contactos 

INTEGRACIO AMB SUITECRM     

MULTIDIVISA     

CANVI DIVISES 

SIGMA y Excels Ofertas y 

Gastos cambio manual 
mensual 

Facturación 

INVENTARI     

GESTIO D'EQUIPS 
HARDWARE 

  Equipos 

MANTENIMENT     

CADENA DE 
SUBMINISTRAMENT 

    

GESTIO DE COMPRES   Gestión de compras 

BUSINESS INTELLIGENCE     

INFORMES SIGMA y Access A cada mòdul 

 
Taula 5 - Funcionalitats equivalents SIGMA – Odoo 

 

A l’annex III tenim les pantalles equivalents d’Odoo per totes les funcionalitats demandades. 

 

4.1.2 Llista d'usuaris d'accés a funcionalitats de l'aplicació, rols i permisos 
 

La llista de rols que hem detectat a dintre de l’aplicació és la següent 

 

ROLS 

DIRECCION 

MARKETING 

GERENTES DE CUENTA 
DIRECTORES DELEGACION 

BACKOFFICE 

JEFES DE PROYECTO 

ANALISTAS/PROGRAMADORES 

CONTROL PRODUCCION 

ADMIN/RRHH 
 
Taula 6 - Rols de l'aplicació 

 

Analitzant l’ús que fa cada departament de les aplicacions fem una taula del tipus d’accés que 

hauria de tenir cada grup 
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En negre hem marcat l’accés actual i en vermell els canvis de permisos que s’haurien de fer 

posant una R per només  lectura i W si han de poder Editar 

 

FUNCIONALITAT 

D
IR

E
C

C
IO

N
 

M
A

R
K

E
T

IN
G

 

G
E

R
E

N
T

E
S

 D
E

 C
U

E
N

T
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D
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E
C

T
O

R
E

S
 D

E
L
E
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A

C
I
O

N
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F

F
I
C

E
 

J
E

F
E

S
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

A
N

A
L
IS

T
A

S
/
P

R
O

G
R

A
M

A
D

O
R

E
S

 

C
O

N
T

R
O

L
 P

R
O

D
U

C
C

IO
N

 

A
D

M
IN

/
R

R
H

H
 

Odoo/OpenERP 

GESTIO DE PROJECTES                   

IMPUTACIO D'HORES W   W W W W W W Partes de horas 

GESTIO DE TASQUES R   R R W   W W Proyecto 

SEGUIMENT DE TASQUES R   R R W   W W Proyecto 

COMPTE D'EXPLOTACIO R   R R R   R R Contabilidad 

PLANIFICACIO DE PROJECTES R   R R W   W W Proyecto 

GESTIO DE DESPESES R   R W R   W W Control de gastos 

EINES DE TREBALL EN GRUP W W W W W W W W 
Productividad / Debates / 
Foro 

CALENDARI PERSONAL I 

COMPARTIT 
W W W W W W W W Calendario 

SUBCONTRACTACIÓ R   R R R   W W Gestión de compras 

GESTIO DE HOTLINES R   R R R   W W Gestión de ventas 

RECURSOS HUMANS                   

COSTOS DE PERSONAL R           W W Directorio de Empleados 

GESTIO D'ABSENCIES R           W W Gestión de ausencias 

CONTROL DE PRESENCIA R           W W Asistencias 

CALENDARIS LABORALS R   R R R   W W Calendario 

RECLUTAMENT R     W     W W Proceso de reclutamiento 

VENDES                   

GESTOR D'OFERTES W   W W W   W W Gestión de ventas 

FACTURACIO W   R R R   W W Gestión de facturas 

CRM                   

GESTOR DE CLIENTS W   W W R   W W CRM 

GESTOR DE CONTACTES W   W W W   W W Directorio de contactos 

INTEGRACIO AMB SUITECRM                   

MULTIDIVISA                   
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CANVI DIVISES R   R W R   W W Facturación 

INVENTARI                   

GESTIO D'EQUIPS 

HARDWARE 
W   R R     W W Equipos 

MANTENIMENT W           W W   

CADENA DE 
SUBMINISTRAMENT 

                  

GESTIO DE COMPRES W   R W R   W W Gestión de compras 

BUSINESS INTELLIGENCE                   

INFORMES R   R R R   R R A cada mòdul 

 
Taula 7 - Funcionalitats i Rols d'usuari 

 

4.1.3 Llista de taules de paràmetres: formes de pagament, iva, divises, 
estats 
 

Hem de crear a la nova aplicació la mateixa parametrització o similar a la que estem fent servir 

actualment. 

 

Hem detectat les següents taules de paràmetres: 

.- Tratamiento de persona 

.- Estado de proyecto/tarea 

.- Tipo de proyecto 

.- Modalidad de proyecto 

.- Dimensión de proyecto 

.- Estado de factura 

.- Tipo de línea 

.- Países 

.- Tipo de personal 

 

4.1.4 Llista de taules mestres: sucursals, productes, clients, contactes, 
proveïdors, personal, perfils 
 

Odoo disposa de la funcionalitat d’importació massiva per elements clau com els que hem 

d’importar abans de començar l’operativa. S’hauran de crear fitxers en format .csv o Excel per 

cadascuna de les taules mestres. 

 

Com a exemple posem la pantalla d’importació de contactes 
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Il·lustració 11 - Interface d'importació de Contactos 

 

 

4.1.5 Llista de funcionalitats pendents d’afegir a l’ERP Odoo 
 

Hem trobat dos funcionalitats que s’haurien d’afegir com a pantalles noves a l’ERP Odoo i que 

ara si que tenim al SIGMA.  

 

Aquestes funcionalitats són: 

.- Pantalla de compte d’explotació d’Oferta 

.- Pantalla de compte d’explotació de Projecte 

 

Aquestes funcionalitats donarien una informació més directa al departamento de producción 

sense necessitat d’anar a la part de comptabilitat per treure aquests reports. 

 

 

4.2 Enumeració d'actors implicats/Gestió del canvi 
 

Els departaments implicats de l’empresa que están implicats en els processos associats a la 



                    Màster Internacional en Programari 
 Lliure – TFM 

   

gestió del canvi coincideixen amb els rols que s’han creat prèviament 

 

DEPARTAMENTS PERSONES 

DIRECCION 5 

MARKETING 1 

COMERCIAL 10 

BACKOFFICE 5 

JEFES DE PROYECTO 15 

ANALISTAS/PROGRAMADORES 50 

CONTROL PRODUCCION 2 

ADMIN/RRHH 4 

SISTEMAS 3 
 
Taula 8 - Persones per Departament 

 

 

4.3 Establir formació als actors implicats 
 

Les formacions per cadascun dels departaments serà específica de la part de l’aplicació que 

necessitin operar. 

Podem dividir les formacions en les següents: 

 

.- formació al Departament de Sistemes 

.- formació a BackOffice 

.- formació als Caps de Projecte 

.- formació a l'equip de Direcció 

.- formació als Gerents de Compte 

.- formació al Departament d'Administració 

.- formació als usuaris de producció implicats Analistes/Programadors 

 

4.4 Establir manteniments associats 
 

4.4.1 Processos de backup i recuperació de l'aplicació 
 

A la formació del Departament de Sistemes es generarà una documentació pels processos de 

manteniment associats al backup i la recuperació de l’aplicació. 
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4.4.2 Protocol d'actualitzacions en entorn de proves 
 

A la formació del Departament de Sistemes també es genera una documentació pel protocol 

d’actualitzacions en un entorn de proves de cara a poder aplicar a posteriori a l’entorn de 

producció els canvis. 

 

4.4.3 Projecte de gestió d'incidències al gestor d’incidències corporatiu 
Mantis 
 

A l’empresa es disposa del gestor d’incidències Mantis, aprofitant-lo es crearà un projecte per 

anar enregistrant totes les incidències que vagin sortint. 

 

 

4.5 Valoració econòmica del projecte 
 

Les tasques d’adaptació de l’aplicació que ha de fer el departament de Sistemes serien les 

següents 

 

Tasca Hores Preu Total 

Creació/Importació taules mestres i paràmetres 40 30 € 1.200 € 

Desenvolupament de pantalles addicionals 100 30 € 3.000 € 
 
Taula 9 - Valoració hores tasques d'adaptació 

 

Si agrupem la formació que s’ha de fer a cada departament en funció del nombre de persones 

tenim la següent valoració 

 

DEPARTAMENTS PERSONES 
Formació 

(hores) Preu Total 

DIRECCION 5 20 50 € 5.000 € 

MARKETING 1 10 30 € 300 € 

COMERCIAL 10 20 40 € 8.000 € 

BACKOFFICE 5 20 20 € 2.000 € 

JEFES DE PROYECTO 15 10 30 € 4.500 € 

ANALISTAS/PROGRAMADORES 50 4 20 € 4.000 € 

CONTROL PRODUCCION 2 20 20 € 800 € 

ADMIN/RRHH 4 20 20 € 1.600 € 

SISTEMAS 3 20 30 € 1.800 € 
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Taula 10 - Valoració hores de formació 

 

 

 

 

 

5. Implementació 
 

 

5.1 Establir proveïdors externs implicats 
 

5.1.1 Seguiment del producte per aplicar els manteniments 
 

A la documentació de la formació del departament de Sistemes es donen instruccions per 

regularment veure les noves versions que surtin de l’aplicació Odoo i planificar les 

actualitzacions corresponents provant prèviament a l’entorn de proves. 

 

5.1.2 Pressupost de desenvolupament de dos pantalles de compte 
d'explotació d’Oferta i Projecte 
 

Es valora internament i amb un proveïdor extern la possibilitat de desenvolupar dos pantalles 

addicionals associades a les pantalles d’Oferta i Projecta per complementar la informació de 

rendibilitat (compte d’explotació). 

 

 

5.2 Implementació d'ús de seguiment del projecte amb eines 
corporatives 
 

5.2.1 Projecte de migració al gestor d’incidències corporatiu Mantis 
 

Es crea un projecte associat a la migració al gestor d’incidències corporatiu Mantis per que 

cada empleat de departament implicat pugui enregistrar les seves incidències i puguin ser 

ateses per l’equip d’implantació i resolució d’incidències. 

 

5.3 Definició de l'entorn de desenvolupament 
 

5.3.1 Projecte de desenvolupament codi al Subversion (i Gitlab) 
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Per poder fer els canvis de codi a l’aplicació s’haurà de crear un entorn de desenvolupament i 

per això es crea un projecte de codi al gestor de versions corporatiu Subversion (es possible 

també fer servir Gitlab). 

 

5.3.2 Entorn de proves per manteniment i actualitzacions 
 

Per poder fer els manteniments i desenvolupaments interns que es demanin es crea una 

màquina virtual amb l’entorn necessari. 

 

5.4 Definició del Pla de proves i integració 
 

5.4.1 Crear bateria de proves amb eines tipus Selenium 
 

Es desenvolupen una bateria de proves amb eines de testeig tipo Selenium per poder provar 

l’aplicació a l’entorn de proves quan s’apliqui una actualització o es faci algun desenvolupament 

a mida. 

 

5.4.2 Auditories de seguretat 
 

A la documentació de la formació del Departament de Sistemes es crearà una part d’auditoria 

de seguretat que es faci regularment cada 6 mesos per anar detectant les possibles 

vulnerabilitats de l’aplicació.  

 

5.5 Fases del projecte 
 

Les fases principals del projecte són: 

.- Estudi de viabilitat de migració 

.- Comunicació al usuaris finals 

.- Tasques de Creació/Importació de les dades mestres i paràmetres 

.- Desenvolupament de pantalles addicionals 

.- Formació 

.- Començar Nous projectes amb Odoo i projectes antics amb l’antic ERP 

 

El canvi d’una ERP a l’altre s’ha de fer a partir d’un projecte concret i mes endavant es pot 

contemplar a posteriori al possibilitat de migrar projectes antics de l’ERP antic al Odoo. 
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5.6 Definició de Calendari d'Implantació 
 

Aquí podem veure el diagrama PERTT del projecte: 

 

 

 
Il·lustració 12 - Diagrama PERTT Implantació 

 

 

I el diagrama Gantt 

 

 

 

 
Il·lustració 13 - Diagrama GANTT Implantació 
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6. Conclusions i futurs desenvolupaments 
 

 

Abans de començar aquest projecte tenia una idea aproximada de la solució ERP que estaven 

buscant, però quan vaig desenvolupar l’anàlisi va canviar la solució triada. Inicialment semblava 

que OpenBravo era la millor solució pel nostre cas, però quan vaig avaluar els requeriments i 

veient les característiques i particularitats de cadascun dels ERP vaig veure que Odoo seria la 

millor solució. 

 

Al començament aquest canvi de flaire et trastoca una mica perquè tens una idea al cap i 

possibles derivades, però amb totes les dades damunt de la taula te n’adones que és lo més 

racional triar bé la solució abans de embarcar-se en un projecte amb tantes repercussions. 

 

Odoo és un projecte molt obert, amb un exercit de desenvolupadors, complements i comunitats 

darrera que dona molta confiança. Per això també hem valorat la possibilitat de fer un petit 

desenvolupament addicional apart dels mòduls que hem triat i que venen per defecte. Una de 

les coses que hem valorat és intentar participar en el projecte com a col·laboradors. 

 

Per la part tècnica Odoo dona molt bones vibracions tant per l’arquitectura com el llenguatge i 

les bases de dades amb les que està desenvolupat. És una arquitectura molt oberta, un 

llenguatge totalment d’actualitat (Python) i la base de dades també (PostgreSQL). 

 

A l’hora de vendre el projecte a dintre de l’empresa tenint en compte que és una empresa amb 

un alt percentatge de tècnics informàtics triar una eina amb unes característiques atractives a 

nivell tècnic engresca molt més. 

 

Una vegada es presenti aquest estudi al Comite de Direcció de l’empresa poden avaluar amb 

més arguments l’opció de fer la migració encabint-la bé en un punt que afecti lo mínim a la 

producció de l’empresa. 
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Annex I. Referències 
 

 

[1] ERP https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning 

 

[2] https://medium.com/@viennaadvantage/top-15-free-open-source-erp-solutions-on-

sourceforge-in-2017-211376772fde 

 

[3] https://trends.google.es/trends/explore?date=today%205-

y&q=%2Fm%2F02836zp,%2Fm%2F0264f7v,%2Fm%2F02722dq,%2Fm%2F0_yfmv6 

 

[4] https://www.chelipinedaferrer.com/2012/02/18/diferencias-tecnicas-entre-openerp-y-

openbravo/ 

 

[5] https://www.immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GENERAL/CMU_US/C050728W.pdf 
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Annex II. Glossari 
 

 

ERP:  Enterprise Resource Planning, Sistemes de planificació de recursos empresarials, són 

sistemes d’informació gerencials que integren i manegen molts dels negocis associats amb les 

operacions de producció i dels aspectes de distribució d’una companyia en la producció de 

bens i/o serveis. 

 

Open Source: Programari de codi obert, és un tipus de programari basat en la col·laboració 

oberta 

 

Propietari: Tipus de programari, és un tipus de programari del qual no existeix una forma lliure 

d’accés al seu codi. 

 

SIGMA: Sistema Integral de Gestión y Manufactura de AIS. És l’ERP que es fa servir 

actualment a AIS. 

 

AIS: Artificial Intelligence Systems, AIS Aplicaciones de Inteligencia Artificial, S.A. és la 

companyia per la que estic fent el projecte. 

 

Odoo: Sistema ERP integrat de codi obert actualment produït per l’empresa belga Odoo, S.A.. 

 

Dolibarr: És un ERP/CRM per la petita i mitjana empresa, autònoms o associacions. 

 

OpenBravo: És un ERP i l’empresa amb el mateix nom que el desenvolupa i distribueix 

 

Apache OFBiz: Open For Business és un ERP de la fundació Apache. 

 

IDempiere: També conegut per OSGI+Adempiere és un programari ERP de codi obert que 

inclou també funcionalitats de CRM. 

 

Google Trends: És una eina de Google Labs que mostra els termes de cerca més populars del 

passat recent. 

 

TIC: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
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CRM: Customer Relationoship Management, fa referència a l’administració basada en la 

relació amb els clients, un model de gestió de tota l’organització, basada en la satisfacció del 

client. 

 

SCM: Supply Chain Management. Gestió de la Cadena de Subministrament. És un tipus de 

procés empresarial. 

 

MDAC: Microsoft Data Access Components, és un component de Microsoft per Windows per 

accés a base de dades. 

 

PM:  Product Manager. És un tipus de perfil de personal de producció d’AIS 

 

JP:  Jefe de Proyecto. És un tipus de perfil de personal de producció d’AIS. 

 

AG:  Analista Genérico. És un tipus de perfil de personal de producció d’AIS. 

 

PR: Programador. És un tipus de perfil de personal de producció d’AIS. 

 

RI: Responsable de I+D. És un tipus de perfil de personal d’AIS. 

 

TS: Técnico de Sistemas. És un tipus de perfil de personal d’AIS. 

 

GC:  Gerente de Cuenta. És un tipus de perfil de personal comercial d’AIS. 

 

Javascript: És un llenguatge de programació interpretat, orientat a objectes, basat en 

prototipus, feblement tipat i dinàmic. 

 

Debian: És una comunitat de desenvolupadors i usuaris que manté un sistema operatiu 

GNU amb el mateix nom basat en programari lliure. 

 

Oracle:  Companyia de desenvolupament de programari, que es va especialitzar durant 

molts anys en la seva base de dades Oracle. 

 

BackOffice:  És un perfil de personal d’AIS que realitza activitats de recolzament al negoci 
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però darrera de la primera línia de personal que si tracta directament amb el client. 

 

ODBC: Open DataBase Connectivity és un estàndard d’accés a les bases de dades 

desenvolupat per SQL Access Group. 

 

Two-Tier:  És un tipus d’arquitectura de programari basada en dos capes. 

 

Three-Tier: És un tipus d’arquitectura de programari basada en tres capes. 

 

SOA: Service Oriented Architecture és un estil d’arquitectura de TI es recolza en l’orientació a 

serveis. 

 

Cloud:  És un paradigma que permet oferir serveis de computació a través d’una xarxa, que 

normalment és internet. 

 

SaaS:  Softwrae As A Service, model de distribució de programari on el suport lògic i les dades 

que manega s’ubiquen en servidors d’una companyia tecnològica a la que s’accedeix via 

internet des del client. 

 

PaaS: Platform As A Service. És una categoria de serveis cloud que proporciona una 

plataforma i un entorn que permet als desenvolupadors crear aplicacions i serveis que 

funcionen a través d’internet. 

 

IaaS: Infrastructure As A Service. Es refereix als serveis on-line que proporcionen un alt nivell 

d’aplicacions intermitjes per indireccionar detalls a baix nivell d’infraestructura. 

 

On-Site: també és diu ara On-Premise 

 

On-Premise:  El programari local està instal·lat i s’executa en ordinadors a les instal·lacions (a 

l’edifici) de la persona u organització que fa servir el programari. 

 

On-Cloud:  El programari està instal·lat i s’executa al núvol i s’accedeix via internet. 

 

Cloud Híbrid: El programari resideix part al núvol i part en local. 
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Python: És un llenguatge de programació interpretat que posa l’accent en una sintaxi que 

afavoreixi un codi llegible. 

 

Java: És un llenguatges de programació de propòsit general, concurrent, orientat a objectes 

 

PHP: Acrònim recursiu en anglès PHP Hypertext Preprocessor, és un llenguatge de 

programació de propòsit general de codi del costat del servidor originalment dissenyat pel 

desenvolupament web de contingut dinàmic. 

 

XML-RPC: acrònim d’eXtensible Markup Language i Remote Procedure Call és un protocol de 

crida a procediment remot que fa servir XML per codificar les dades i HTTP com a protocol de 

transmissió de missatges. 

 

JSON:  acrònim de JavaScript Object Notation, és un format de text lleuger per 

l’intercanvi de dades. 

 

JRE:  Java Runtime Environment, és un conjunt d’utilitats que permet l’execució de programes 

Java 

 

OSGi: acrònim d’Open Services Gateway Initiative, és un estàndard que es va crear amb 

l’objectiu de definir les especificacions obertes de programari que permeti dissenyar 

plataformes compatibles que puguin proporcionar múltiples serveis. Fou pensat principalment 

per domòtica. 

 

Tomcat: També anomenat Jakarta Tomcat funciona com un contenidor de servlets 

desenvolupat sota el projecte Jakarta a l’Apache Software Foundation. 

 

Jetty: És un servidor HTTP 100% basat en Java i un contenidor de Servlets escrit en Java. 

 

ZK Framework: És un framework d’aplicacions web en AJAX, completament en Java de 

programari de codi obert que permet una completa interfície d’usuari per aplicacions web sense 

fer servir JavaScript i amb poca programació. 

 

PostgreSQL:  És un sistema de gestió de base de dades relacional orientat a objectes  publicat 
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sota la llicència PostgreSQL. 

 

MySQL: És un sistema de gestió de bases de dades relacional desenvolupat sota 

llicència dual LGP/Llicència comercial per Oracle. 

 

csv:  Comma-Separated Values, és un tipus d’arxiu en format obert senzill per representar 

dades en forma de taula, en les que les columnes es separen per comes i les files per salts de 

línia. 

 

GNU LGPL: GNU Library General Public licenes. És una llicència generada per la Free 

Software Foundation que pretén garantir la llibertat de compartir i modificar el programari cobert 

per ella. 

 

OBPL: OpenBravo Public License, llicència basada en la Mozilla Public License MPL. 

 

Apache License És una llicència de programari obert permissiva escrita per l’Apache 

Software Foundation (ASF). 

 

BRR:  Business Readiness Rating. Model d’avaluació de programari en funció d’unes 

categories i paràmetres normalitzats. 

 

 

 

Annex III. Pantalles funcionalitats Odoo 
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Il·lustració 14 - Login Odoo 
 

 
 
Il·lustració 15 - Menús Odoo 
 

 

 

GESTIO DE PROJECTES 
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IMPUTACIO D'HORES 
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GESTIO DE TASQUES 
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SEGUIMENT DE TASQUES 
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COMPTE D'EXPLOTACIO 
 

PLANIFICACIO DE PROJECTES 
 

 

GESTIO DE DESPESES 
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EINES DE TREBALL EN GRUP 
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CALENDARI PERSONAL I COMPARTIT 
 

 
  

SUBCONTRACTACIÓ 
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GESTIO DE HOTLINES 
 

RECURSOS HUMANS 
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COSTOS DE PERSONAL 
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CALENDARIS LABORALS 
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RECLUTAMENT 
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VENDES  
 

GESTOR D'OFERTES 
 

 



                    Màster Internacional en Programari 
 Lliure – TFM 

   

 



                    Màster Internacional en Programari 
 Lliure – TFM 

   

 



                    Màster Internacional en Programari 
 Lliure – TFM 

   

 



                    Màster Internacional en Programari 
 Lliure – TFM 

   

 
 

FACTURACIO 
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