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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): 

Aquest document tracta de recollir el conjunt de tasques necessàries que cal 
dur a terme quan una empresa està utilitzant els sistemes informàtics d’una 
companyia i té la necessitat de passar en un termini de temps a treballar en 
els sistemes informàtics d’un altra companyia.  

 

Per a la realització d’aquest projecte s’ha treballat sobre un entorn real, una 
empresa del sector de l’alimentació amb mes de 500 treballadors, amb més 
de 20 seus pròpies i 70 distribuïdors arreu el territori espanyol. 

 

Aquest document es divideix en tres objectius clarament diferenciats, la  
creació d’una nova infraestructura de xarxa, la migració dels sistemes 
(maquinari i programari),migració de la informació dels seus usuaris i migració 
de la infraestructura del programari comercial propi. 

 

Els tres objectius es duran a terme al mateix temps pel que fa més important 
una correcta planificació, ja que moltes tasques depenen de la finalització 
d’altres. 

 

Al finalitzar aquest document de memòria es trobaran descrites totes les 
tasques necessàries per a dur a terme i finalitzar amb èxit el canvi dels 
sistemes entre empreses. 

 

 



Migració de Sistemes entre empreses 

iii 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

This document tries to collect the set of necessary tasks that must be carried 
out when a company is working in the computer systems of a company and 
has the need to move in a certain period of time to work in the computer 
systems of another company. 

 

For the implementation of this project has worked on a real environment, a 
company in the food sector with more than 500 workers, with more than 20 
offices and 70 distributors throughout Spain. 

 

This document is divided into three clearly differentiated objectives: the 
creation of a new network infrastructure, the migration of systems (hardware 
and software), the migration of information from its users and the migration of 
its own commercial software infrastructure 

 

All three objectives were carried out at the same time making proper planning 
more important, as many tasks depend on the completion of others. 

 

At the end of this memory document you will find described all the tasks 
necessary to carry out and successfully complete the change of systems 
between companies. 
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1. Introducció 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 
L’objectiu d’aquest TFG és tractar les diferents necessitats a nivell 
d’infraestructura en la migració dels sistemes entre dues empreses. 
 
L’entorn en què es desenvolupa el treball és real, PyH és una empresa del grup 
Aliment que gestiona tota la part de gelats en Espanya, l’oficina central està a 
València, té una xarxa comercial formada per 18 delegacions pròpies, 3 centres 
de Televenda i 70 distribuïdors a mes d’una fàbrica amb més de 500 treballadors 
en plena campanya. 
 
PyH, mitjançant les seues delegacions pròpies, distribuïdors i venta directa a 
supermercats i gran superfícies, té més de 180.000 clients. Degut a 
l’estacionalitat del negoci el 65% de les vendes es realitzen entre Maig i Agost. 
 

 
 

Il·lustració 1 – Gràfic percentatge venda clients OOH, Retail i Distribuïdors 
 

Les delegacions pròpies, la fàbrica i distribuïdors que estaran involucrats en la 
migració estan repartits per tota Espanya 
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Il·lustració 2 – Mapa xarxa comercial/delegacions i fàbrica 

 

 
Il·lustració 3 – Mapa distribuïdors 
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En nombre d’usuaris implicats en la migració esta a voltant dels 650 
 

 
 

Il·lustració 4 – Imatge personal involucrat en la migració 

 
Degut al nombre de localitzacions, la dispersió geogràfica d’aquestes, el gran 
nombre de personal implicat i els pocs dies que es prenten estar sense vendre 
gelat, la planificació de la migració pren una importància rellevant.  
 
Els departaments estan centralitzats entre l’oficina comercial de València, el 
departament d’informàtica està dividit en la part d’Organització i la part de 
Sistemes. El departament d’informàtica d’Aliment Espanya que té la seu central 
a Barcelona és qui dona suport i marca les directius informàtiques de la 
companyia per a tots els negocis del grup a Espanya, per la qual cosa es gestiona 
de manera centralitzada la xarxa, els servidors, polítiques de seguretat, 
maquetació dels equips, etc. 
 
Per part del grup Aliment s’ha decidit crear una nova empresa que gestioni tota 
la part de gelats en més de 20 països, per aquest motiu ha creat una Joint 
Venture (acord comercial d’inversió conjunta a llarg termini entre dues empreses 
[1]) amb un fabricant de gelats angles i ha nascut una nova empresa que es diu 
Oneice. Per aquest motiu PyH ha passat a denominar-se Oneice Iberia i a nivell 
informàtic es passarà a dependre directament del equip d’IT del grup que esta a 
Anglaterra. 

 
1.2 Objectius del Treball 
 
L’objectiu principal del projecte és identificar, planificar i dur a terme les tasques 
necessàries per tal que la migració o actualització dels sistemes de la actual 
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empresa a la nova siga el més ràpida i transparent possible pels usuaris i sobretot 
que l’empresa estiga el mínim de dies possibles sense poder vendre. 
 
Dins del procés de migració o actualització dels sistemes d’una empresa em vaig 
a centrar en els següents objectius: 

• Creació de la nova xarxa informàtica 

Identificar totes les tasques necessàries per a la creació d’una nova xarxa 
informàtica en paral·lel a la que ja hi ha, d’aquesta manera poder testejar 
la nova xarxa i que la desconnexió dels sistemes d’Aliment i connexió als 
sistemes de Oneice siga el més ràpid possible i sense incidències.  

Alguns dels objectius a assolir seran: 

o Identificar quina és la nova infraestructura de xarxa que 
necessitem. 

o Negociar nova infraestructura 
o Instal·lar nova infraestructura 
o Test nova infraestructura 

 

• Migració de Sistemes (Actualització dels sistemes) 

Identificar totes les tasques necessàries per actualitzar els sistemes que 
estem utilitzant actualment en Aliment als de la nova empresa Oneice i 
que després de la migració els usuaris continuïn tenint la seua informació 
i les eines necessàries per a desenvolupar la seua feina. 

Alguns dels objectius a assolir seran: 

o Planificar la migració, realitzant els inventaris necessaris i estimant 
les necessitats de recursos i materials. 

o Instal·lar nous servidors. 
o Crear i testar noves imatges dels PCS per a Oneice 
o Actualitzar sistemes de tot el maquinari 

▪ Maquinari d’usuaris final 

• PCS fixes 

• Portàtils 

• Tauletes 

• PDA (Terminals que utilitzen els prevendes per a 
agafar les comandes dels clients i els repartidors per 
gestionar les entregues als clients) 

▪ Impressores 
▪ Servidors 

o Migració o traspàs d’informació dels usuaris i aplicacions locals 
▪ Informació personal i compartida 
▪ Outlook O365 
▪ Altres programaris 

 

• Programari comercial propi (Summer) 

L’empresa disposa d’un programari comercial propi que s’anomena 
Summer, aquest i les diferents solucions de mobilitat dels gestors, 
prevendes i repartidors estan instal·lats a servidors virtualitzats a la central 
d’Aliment a Barcelona, doncs l’objectiu es identificar totes les tasques 
necessàries per a replicar la mateixa infraestructura que hi ha a Aliment 
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per a Summer en un nou hosting, de tal manera que es puga testejar que 
funciona tot bé abans de la migració final. 

Alguns dels objectius a assolir seran: 
o Crear la nova infraestructura 
o Configurar la nova infraestructura 
o Test de la nova infraestructura 
o Migració o traspàs d’informació de Summer de Aliment a Oneice 

 
1.3 Enfocament i mètode seguit 
 
El mètode seguit en les diferents tasques ha sigut el següent: 

• Creació nova xarxa informàtica 
Es pot utilitzar l’estratègia de mantenir les línies de xarxa ja existents en 
totes les seus i sols implementar la nova electrònica de la nova empresa 
o l’estratègia d’instal·lar línies noves i mantenir durant uns mesos la 
infraestructura per duplicat. 

L’estratègia seleccionada ha sigut duplicar les línies, encara que a nivell 
econòmic és la més cara, doncs has de fer front al cost de les línies per 
duplicat, d’aquesta manera t’assegures poder provar la nova xarxa abans 
de la migració i assegurar de que tot funciona correctament per al dia de 
la migració, d’altra manera hi ha un gran risc que al fer el canvi de línies 
entre empreses hi hagen problemes de configuració. 
 

• Migració de Sistemes (Actualització del sistemes) 

Hi ha que reinstal·lar tots els equips (PCS, portàtils, tauletes, servidors...), 
es pot optar per l’estratègia d’adquirir nou hardware, instal·lar-los i 
canviar-los pels  antics o l’estratègia de reutilitzar tots els equips possibles. 

L’estratègia seleccionada ha sigut reutilitzar tos els equips possibles i sols 
renovar aquells que no tinguen llicència OEM per a Windows 10. Al tenir 
moltes seus repartides per Espanya, realitzar una renovació de hardware 
facilitaria la migració doncs sols tindríem que enviar equips i no caldria 
esperar a que els usuaris envien els equips per a reinstal·lar-los, però 
degut a que la majoria d’equips tenen menys de 4 anys i no estan 
amortitzats s’ha decidit l’estratègia de reinstal·lar el hardware existent. 

 

• Programari comercial propi (Summer) 

Hi ha que migrar tota la infraestructura de servidors de Summer que està 
actualment a l’oficina central d’Aliment a Barcelona, es pot optar per 
l’estratègia d’instal·lar-los en un cloud hosting o adequar el nostre CPD a 
les oficines de València per allotjar els nous servidors. 

L’estratègia seleccionada ha sigut instal·lar la nova infraestructura a un 
cloud hosting, en primer lloc per les avantatges que t’ofereix en cloud 
hosting com estalvi de diners, disponibilitat, flexibilitat o escalabilitat dels 
recursos i estabilitat, però sobretot per que Oneice grup disposa d’un 
Centre de hosting a Alemanya per a proporcionar serveis rellevants per a 
aplicacions centralitzades 
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1.4 Planificació del Treball 
 
Llista de tasques amb les dates estimades per a la realització: 
 
 Descripció de la tasca Dies Dies Inici Fi 

1 Pla de treball (avant projecte) 17  19/09/2018 05/10/2018 

1.1   Elecció de la proposta 2  19/09/2018 20/09/2018 

1.2   Esborrany inicial de la proposta TFC 5  21/09/2018 25/09/2018 

1.3   Estudi i anàlisis inicial de la proposta TFC 2  26/09/2018 27/09/2018 

1.4   Esborrany de tasques a realitzar en el TFC 3  28/09/2018 30/09/2018 

1.5   Diagrama de Gantt 5  01/10/2018 05/10/2018 

2 Creació de la nova Xarxa 70  06/10/2018 14/12/2018 

2.1   Avaluar situació actual (AS-IS) 5  06/10/2018 10/10/2018 

2.2   Proposta del nou entorn d’Oneice (to-Be) 5  11/10/2018 15/10/2018 

2.3   Negociació amb Telefónica 10  16/10/2018 25/10/2018 

2.3.1      Traslladar a Telefònica les nostres 
      necessitats 

 2 16/10/2018 17/10/2018 

2.3.2      Enviament proposta per part de 
Telefònica 

 6 18/10/2018 23/10/2018 

2.3.3      Acceptació proposta final per part del 
grup 

 2 24/10/2018 25/10/2018 

2.4   Instal·lació de la  nova infraestructura 43  26/10/2018 7/12/2018 

2.4.1      Instal·lació i configuració de línies i 
routers 

 30 26/10/2018 24/11/2018 

2.4.2      Enviament del maquinari de Xarxa  5 05/11/2018 09/11/2018 

2.4.3      Muntatge i configuració de la nova   
infraestructura 

 10 25/11/2018 
 

4/12/2018 
 

2.4.4      Test de velocitat de la nova xarxa  3 5/12/2018 7/12/2018 

2.5   Connexió PCS xarxa Oneice i desconnexió 
de la infraestructura d’Aliment 

7  8/12/2018 14/12/2018 

3 Migració dels sistemes 70  06/10/2018 14/12/2018 

3.1   Inventaris de maquinari, programaris, 
  usuaris, bústies compartides de correu, 
  carpetes compartides 

20 
 

 06/10/2018 
 

25/10/2018 
 

3.2   Planificació de la migració 5  26/10/2018 30/10/2018 

3.3   Estimar necessitats de personal, materials 
i sala d’instal·lacions per a realitzar la 
migració 

5  31/10/2018 
 

4/11/2018 
 

3.4   Instal·lació del servidor de domini, servidor 
MDT (Oneice UK)  

3  5/11/2018 
 

7/11/2018 
 

3.5   Creació d'imatges (PCS, distribuïdors i 
  tauletes) 

10  8/11/2018 17/11/2018 

3.6   Creació d'usuaris Active Directory 1  18/11/2018 18/11/2018 

3.7   Test de maquetes 7  19/11/2018 25/11/2018 

3.8   Migració 19  26/11/2018 14/12/2018 

3.8.1      Fase de migració d'equips(PC, Portàtils, 
     Tauletes, PDA) 

 19 26/11/2018 14/12/2018 

3.8.2      Fase de migració d’Informació  10 30/11/2018 9/12/2018 

3.8.3      Fase de migració Servidors i Switchos  7 3/12/2018 9/12/2018 

3.8.4      Fase de migració impressores  4 8/12/2018 11/12/2018 

3.8.5      Instal·lació d’aplicacions locals (Fixatge,    
equip mèdic) 

 5 10/12/2018 14/12/2018 

3.9   Resolució d’incidències  5 10/12/2018 14/12/2018 
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 Descripció de la tasca Dies Dies Inici Fi 

4 Migració Summer 70  06/10/2018 14/12/2018 

4.1   Avaluar situació actual (AS-IS) 5  06/10/2018 10/10/2018 

4.2   Proposta del nou entorn d’Oneice (to-Be) 10  11/10/2018 20/10/2018 

4.3   Creació dels nous servidors en el entorn 
d’Oneice (Summer, Seller, Truck, Tablet) 

10  21/10/2018 30/10/2018 

4.4   Configuració inicial dels nous servidors 10  31/10/2018 09/11/2018 

4.5   Instal·lació d’aplicacions per part dels 
  proveïdors 

17  10/11/2018 26/11/2018 

4.6   Test d’aplicacions 12  27/11/2018 08/12/2018 

4.7   Migració de dades d’aplicacions des 
d’Aliment a Oneice 

3  09/12/2018 11/12/2018 

4.8   Test final 3  12/12/2018 14/12/2018 
 

Il·lustració 5 – Llistat de tasques a realitzar 

 
A continuació s’adjunta el diagrama de Gantt que reflexa les tasques 
representades a la taula de planificació. 
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Il·lustració 6 – Diagrama de Gantt 
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1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 
A la finalització d’aquest projecte el producte obtingut serà d’una memòria  que 
identificarà, planificarà i durà a terme les tasques necessàries per a realitzar una 
migració d’infraestructura entre dues empreses. 
 
1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 
Les tasques a realitzar seran la creació de la nova infraestructura de xarxa per a 
la nova empresa, planificació i migració del maquinari, programari i dades dels 
usuaris i migració del maquinari i programari comercial (No se va abordar la 
migració de l’ERP). 
 
Les 3 tasques es realitzaran paral·lelament per aconseguir la migració total dels 
sistemes en la data estimada i amb l’objectiu principal que l’empresa sols estiga 
sense poder vendre gelats 2 dies. 
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2. Creació nova xarxa 
 
PyH està dins de la xarxa d’Aliment, l’objectiu és duplicar tota la infraestructura 
de xarxa actual per a la nova empresa Oneice, testejar que tot funciona 
correctament, de tal manera que la desconnexió i connexió siga el més ràpida i 
transparent possible per als usuaris. 
 
2.1 Avaluar situació actual (AS-IS) 
 
El model de xarxa actual ès el següent: 

 
 

Il·lustració 7 – Model de xarxa actual 

 
Com podem observar a la imatge, l’oficina central de València i la fàbrica d’Araia 
estan connectades directament a la GWAN d’Aliment mitjançant d’una línia 
principal i una de backup de 4 Mbps del proveïdor BT, aquestes dos seus tenen 
els següents servidors propis: 
 
La resta de seus estan connectades entre si a través d’un servici d’VPN-IP per a 
empreses que ofereix telefònica utilitzant la seua MPLS. 
 
MPLS, és un mecanisme de transport de dades estàndard que opera entre la 
capa d'enllaç de dades i la capa de xarxa del model OSI. Va ser dissenyat per 
unificar el servei de transport de dades per a les xarxes basades en circuits i les 
basades en paquets. Pot ser utilitzat per transportar diferents tipus de trànsit, 
incloent tràfic de veu i de paquets IP[2]. 
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MPLS va reemplaçar a frame relay i ATM com la tecnologia preferida per portar 
dades d'alta velocitat i veu digital en una sola connexió. MPLS no només 
proporciona una major fiabilitat i un major rendiment, sinó que sovint pot reduir 
els costos de transport mitjançant una major eficiència de la xarxa. La seua 
capacitat per donar prioritat als paquets que transporten tràfic de veu fa que siga 
la solució perfecta per portar les trucades de veu sobre IP o VoIP [2].. 
 
MPLS de Telefónica és un servei de comunicació corporativa. Possibilita la 
creació de xarxes privades IP permetent la comunicació entre diferents seus dels 
clients, dispersos geogràficament, ja siga dins o fora de les fronteres Permet 
comunicar-se entre les seues seus de manera privada [3]. 
 

 
Il·lustració 8 – Imatge xarxa MPLS[4] 

 
Els serveis WAN de Telefónica permeten la interconnexió de xarxes locals sobre 
infraestructura IP (basada en tecnologia MPLS) pertanyent a Telefónica per a la 
creació de xarxes privades virtuals i gestió dinàmica i centralitzada sobre aquesta 
infraestructura mantenint les mateixes prestacions que una xarxa privada (I 
constituir una base de Cloud Privat o Híbrida). Es basen en infraestructura 
d'accés pròpia sobre fibra, coure, tecnologies de ràdio i mòbil, tant a nivell 
nacional com internacional.[5] 
 
Les comunicacions de xarxa de les delegacions arriben a l’oficina central de 
Aliment a Barcelona a través de la MPLS de Telefónica i accedeixen mitjançant 
la GWAN d’aquesta a la xarxa mundial del grup. Aquestes delegacions no tenen 
servidors locals propis, per la qual cosa utilitzen els servidors de domini, de 
fitxers, de SCCM... de l’oficina central d’Aliment a Barcelona, a més els servidors 
d’aplicacions com els de Summer, aplicacions mobilitat, Sap de Gelats... també 
estan allotjats a Barcelona. 
 
El accés a Internet per a tots els centres és a través d’una Data Internet 
Centralitzat en el Centre de Dades Global de Aliment en Europa, també l’accés 
per programari VPN per a usuaris de portàtil i tauletes és a través d’aquest centre 
de dades, el programari VPN que utilitza Aliment és el Checkpoint. 



Migració de Sistemes entre empreses 

12 

Finalment hi ha un APN muntat sobre la Macrolan de Telefónica en la central 
d’Aliment que ens permet la connexió dels terminals de prevenda i repartiment 
als servidors de mobilitat. 
 
Un APN és un punt d'accés de la telefonia mòbil a Internet, el que li indica al 
telèfon per quin camí virtual s'ha de connectar a internet [6]. És un nom (per 
exemple xxx.movistar.es) que s'até al conveni de sistema de noms de domini 
(DNS) i que al resoldre-ho el DNS li proporciona una adreça IP (a aquest procés 
se li anomena Resolució d'APN) que proveeix el servei d'accés a una xarxa de 
dades de comunicació sense fils externa (per exemple la d'un proveïdor de 
telefonia mòbil). Per tant cada dispositiu mòbil (En el nostra cas els terminals 
dels prevendes i repartidors), ha de tenir definit el APN a fer servir perquè puga 
accedir a una xarxa de dades basada en GPRS o estàndards posteriors com 3G 
i 4G [7]. 

 
Il·lustració 9 – Imatge arquitectura APN[6] 

 
Els terminals porten una targeta GPRS que els permet connectar amb l’APN, i 
validar l’usuari i la contrasenya contra un servidor de Radius (Radius és un 
protocol que destaca sobretot per oferir un mecanisme de seguretat, flexibilitat, 
capacitat d'expansió i una administració simplificada de les credencials d'accés 
a un recurs de xarxa. Un usuari amb unes credencials d'accés al recurs es 
connecta contra un servidor que serà el que s'encarregue de verificar 
l'autenticitat de la informació i ser l'encarregat de determinar si l'usuari accedeix 
o no al compartit [8]), accedeixen a la xarxa d’Aliment i finalment agafen o deixen 
informació als servidors de mobilitat Seller o Truck. 
 
En quan l’equipament per a la xarxa, en totes les seus el routers el proporcionà 
el proveïdor del servei, sols hi ha switchos intel·ligents a les seus de l’Oficina 
Central de València i a la fàbrica d’Araia i els tallafocs estan instal·lats a l’oficina 
central d’Aliment a Barcelona. 
 
2.2 Proposta nou entorn d’Oneice (to-Be) 
 

2.2.1 Infraestructura de xarxa d’Oneice grup 

 
La infraestructura de xarxa d’Oneice grup és la següent: 
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Il·lustració 10 – Model infraestructura de xarxa Oneice grup 

 
Les seues característiques principals són: 

La connectivitat de lloc a lloc es proporciona a través del proveïdor de la 
xarxa Tier 1 'Level 3'. Level 3 Communications és una companyia 
multinacional nord-americana de telecomunicacions i proveïdor de serveis 
d'Internet. 

La companyia té una xarxa Tier 1 i proveeix transport de dades, veu i IP 
a proveïdors de serveis d'internet a Amèrica, Europa i algunes parts d'Àsia 
[9]. 

• Cada país connecta amb la MPLS d’Oneice amb línia principal de 100 
Mbps i amb una línia de backup de 10 Mbps. 

• S'ha seleccionat la solució Juniper SRX per proporcionar tallafocs i 
enrutament a cada unitat de negoci. Juniper SRX ofereix seguretat d'alt 
rendiment amb la tecnologia més avançada, intel·ligència integrada contra 
amenaces, lliurant a la plataforma més escalable i flexible de la indústria 
[10]. 

• S'ha seleccionat la solució Exinda WAN optimitzador de Sinefa per a la 
compressió i optimització del tràfic de xarxa. Aquest optimitzador, avui en 
dia que els canals de dades i internet suporten moltes aplicacions com 
missatgeria instantània, veu sobre IP, vídeo conferència, entre moltes 
altres que poden generar la saturació dels canals, pèrdua de sessions i 
dades, aplicacions ineficients i una gran saturació a la taula d'ajuda per a 
la generació d'incidents, ens ofereix visibilitat, control i optimització junts 
en un sistema global, fortament integrat i gestionat de forma centralitzada 
[11] 

• Els switchos de la LAN són de HP. Hi ha un acord global de manteniment 
amb el proveïdor. 

• Els AP Ubiquity Unifi proporcionaran Wi-Fi a les oficines 
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2.2.2 Proposta Oneice Iberia a Oneice grup 

 
Des del mercat espanyol cal fer una proposta d’infraestructura de xarxa per a 
totes les seus, la infraestructura de xarxa que hi ha actualment a Aliment funciona 
bé, per aquest motiu es decideix realitzar una proposta de xarxa similar a la ja 
existent. 
 
En primera instància es contacta amb el comercial de Telefónica per al grup, se 
li trasllada que es vol implementar un xarxa similar a la que ja tenim en Aliment 
per a Oneice, se li explica que tant l’actual xarxa com la nova per a Oneice 
estaran funcionant en paral·lel fins després del Go Live (En qualsevol projecte el 
"Go Live" és el moment de la realització o posada en funcionament del mateix 
[12]) després d’aquest es demanarà la baixa de totes les línies d’Aliment. 
 
Després de varies reunions amb els enginyers de Telefónica la proposta que 
traslladem a Oneice grup és la següent: 
 

 
Il·lustració 11 – Proposta nova xarxa Oneice en Espanya 

 
Toles les seus d’Oneice Iberia estaran connectades mitjançant la MPLS nacional 
de Telefònica, la fàbrica d’Araia i l’oficina central de València es connectarà a la 
MPLS nacional mitjançant una línia MacroLAN principal de 100 Mbps i una línia 
Macrolan de backup de 10 Mbps (MacroLAN és el servei indicat per a aquelles 
connexions del client on es requereixen amples de banda prou grans (fins a 10 
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Gbps) o simetria. Tecnologia punta i altes prestacions, amb gran capacitat de 
transmissió de dades a velocitat extrema. Qualitats de servei avalades per 
acords de nivell que garanteixen una correcta transmissió [13]). 

 
Les seus en les que hi ha centres de televenda amb telefonia IP es connectaran 
a la MPLS nacional amb una MacroLAN de 100 Mbps però el backup serà per 
FTTH i la resta de delegacions es connectaran per VPN-IP FTTH o ADSL segons 
la disponibilitat de la zona i no tindran línia de Backup, el Backup es realitzarà 
connectant-se des del PC amb el software de VPN Pulse Connect mitjançant un 
ADSL “domèstica” de Telefónica que a més a més ens servirà per a connectar 
els mòbils i altres dispositius a Internet. 
 
La sortida a Internet de totes les seus es realitzarà mitjançant una Data Internet 
centralitzada de 100 Mbps. 
 
El servei DataInternet, també anomenat Data Internet Banda Ampla o 
simplement DIBA, és un servei d'accés i / o presència a Internet. Igual que 
MacroLAN, s'utilitza un enllaç de fibra dedicada entre el domicili del client i la 
central telefònica. Aquest enllaç pot ser de 100 Mbps, 1 Gbps o 10 Gbps, si bé 
el client pot contractar cabals simètrics intermedis (per exemple, 200, 500, 800 
Mbps sobre un enllaç d'1 Gbps. En contractar el servei DIBA, el client rep un pool 
estàtic d'adreces públiques d'acord a les seues necessitats (mínim 8). Per 
exemple, un pool de tipus / 29, que ofereix 8 direccions IP públiques a disposició 
del client, però el servei empara grups d'IPs més grans si sorgeix la necessitat 
(16, 32, 64, 128, 256, 512) [14] 
 
Aquest DIBA es podrà instal·lar o a la fàbrica d’Araia o a la oficina central de 
València. 

 
També contractarem a Telefónica el servei Movistar Intranet. Aquest servei 
proporciona als empleats l'accés a la xarxa corporativa de la seua empresa 
gràcies a l'ús d'equips connectats a la xarxa Movistar. Per això s'utilitza com a 
xarxa de transport la xarxa de transmissió de dades que s'ajuste més a les seues 
necessitats [15]. 
 
El servei s'adapta perfectament a les necessitats que puga tenir el client, i permet 
també muntar xarxes privades d'usuaris mòbils perquè es comuniquin entre si, 
sense necessitat d'accedir a cap xarxa fixa [15]. 
 
Els accessos al servei es realitzaran de forma segura, assegurant que només 
podran accedir al servei els usuaris que estiguen autoritzats per això. 
 
La integració dels equips mòbils a la xarxa corporativa és total, ja que es 
comporten com si estiguessin connectats directament a la xarxa. Això és possible 
gràcies al fet que els dispositius mòbils comparteixen el mateix esquema 
d'adreçament que les màquines de la xarxa local [15]. 
 
Aquest servei ens ofereix l’APN per a la connexió del terminals per GPRS, aquest 
estarà connectat directament a la MPLS. 
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Finalment, mitjançant les línies GWAN de Level 3 connectarem amb la MPLS del 
grup per a poder accedir al ERP i al nostre programari comercial “Summer” que 
s’instal·larà en el host del grup a Alemanya. 
 

2.2.3 Decisió final de la nova infraestructura 

 
El responsable d’Infraestructura del grup prén la decisió d’implementar un model 
de xarxa diferent al que s’estava utilitzant fins ara i presenta la proposta que ell 
pensa millor per al negoci a Espanya. 

 

 
 

Il·lustració 12 – Nova xarxa Oneice en Espanya 

 
Segons la proposta presentada, a Telefónica hi ha que demanar-li les següents 
línies: 

• Les 5 seus principals tindran una Macrolan de: 

o Fàbrica de Araia ➔ 25 Mbps diversificats en 2 VRF ( Macrolan:20 
Mbps i APN 5 Mbps) 

o València O.C ➔ 10 Mbps 

o 3 centres de televenda, Málaga, Vitòria i València ➔ 11 Mbps 
diversificats en 2 VRF (Macrolan:10 Mbps i Veu 1 Mbps) 

VRF (Ruta Virtual i Reenviament) és una tecnologia inclosa en routers de 
xarxa IP (Protocol d'Internet) que permet diverses instàncies d'una taula de 
routing existir en un router i treballar simultàniament. Això augmenta la 
funcionalitat al permetre que les rutes de xarxa siguen segmentades sense 
utilitzar diversos dispositius. Donat que el tràfic és automàticament segregat, 
VRF també augmenta la seguretat de la xarxa i pot eliminar la necessitat de 
codificació i autenticació. Els proveïdors de serveis d'Internet (ISP) sovint 
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prenen avantatge del VRF per crear diferents xarxes privades virtuals (VPN) 
per als clients, pel que la tecnologia és també coneguda com VPN enrutament 
i reenviament [16]. 
 
Aquestes 5 seus principals estaran connectades mitjançant la MPLS nacional 
de Telefònica, a més per a la fàbrica d’Araia es demanarà la instal·lació d’una 
segona MacroLAN de backup diversificada, de tal manera que cada una vaja 
per un lloc diferent i no hi haja perill que una averia afecte a les dues. 

• La resta de seus s’instal·larà una VPN-IP a ser possible sobre fibra i sinó 
sobre coure també connectada a la MPLS nacional de Telefònica. 

• En totes les seus s’instal·larà un DIBA, en les 5 seus principals s’instal·larà 
aquest sobre un Macrolan que ens garanteixca 20 Mbps sincronitzats i la 
resta de centres el DIBA es muntarà sobre línies convencionals FFTH o 
coure, sempre buscant el major cabal possible que puga oferir Telefónica en 
eixa zona. 

• Un APN per a la transmissió GPRS dels terminals que es muntarà sobre la 
Macrolan d’Araia 

Les línies amb Level3 les contractaran directament des d’Oneice grup, per a 
Espanya van a demanar la instal·lació d’una connexió directa a la MPLS 
d’Oneice en les 5 seus principals, aquestes seran de 10 Mbps, menys la d’Araia 
que tindrà una principal de 100 Mbps i altra de backup de 10 Mbps. 

 
D’aquesta manera totes les seus queden connectades entre si mitjançant la 
MPLS de Telefónica, les 5 seus principals tenen a mes connexió directa a la 
GWAN d’Oneice mitjançant les línies del proveïdor Level 3 i la resta d’oficines 
accediran a la GWAN d’Oneice a través de la fàbrica d’Araia. Totes les seus 
tenen accés a Internet a través del DIBA que s’ha instal·lat en cada una. 
 
El sistema de backup de cada seu serà el següent: 

 

• Fàbrica d’Araia: Existeix una línia de backup de Level 3 per a la connexió amb 
la GWAN d’Oneice i una línia de backup de Telefónica per a la connexió amb 
la seua MPLS, aquestes línies de backup son diversificades, d’aquesta 
manera es garanteix en un alt grau la connexió. 

• València HO i seus de Televenda: Connecten directament a la GWAN 
d’Oneice mitjançant una línia de Level 3 en cas de caiguda d’aquesta línia, 
connectarien a través de la MPLS de Telefónica amb Araia, accedint a la 
GWAN de Oneice a través de la línia de Level 3 allí instal·lada. En cas de 
caiguda de la MPLS de Telefónica, a traves de la connexió de Level 3 i 
passant per Araia podrien contactar amb la resta de seus. 

• Resta de seus: Mitjançant la MPLS de Telefónica arriben a Araia i connecten 
a la GWAN d’Oneice a través de la línia de Level 3 allí instal·lada. Si falla la 
MPLS de Telefónica podrien connectar-se a la GWAN del grup mitjançant el 
DIBA de Telefónica i utilitzant el software VPN que tenen instal·lats als 
equips. Si fallen les dues línies se’ls enviarà urgentment un mòdem 4G, 
també poden connectar-se compartint les dades del telèfon. 

• En cas de fallar l’accés a Internet a alguna seu es pot configurar per a que 
accedeixen a través del DIBA d’altra seu. 



Migració de Sistemes entre empreses 

18 

En quan al maquinari, s’instal·larà a totes les seus un Switch configurable d’HP, 
un Firewall Juniper i un optimitzador de tràfic de la marca Sinefa. 
 

2.3 Negociació amb Telefónica 

2.3.1 Traslladar a Telefònica les nostres necessitats 

 
Una vegada decidida la nova infraestructura de xarxa a implantar es programa 
una reunió a tres parts entre la gent d’IT del mercat Espanyol, la gent d’IT 
d’Oneice grup i el comercial e enginyer de Telefónica. En la reunió se li mostra a 
Telefónica la nova infraestructura de xarxa dissenyada i se’ls explica les 
modificacions que hi ha respecte al model inicial que havíem pensat anteriorment 
i que era molt similar al ja existent en Aliment. 
 
El principals canvis són: 

• A més a més de crear una xarxa privada virtual utilitzant la MPLS de 
Telefónica, es necessita instal·lar una línia DIBA a totes les seus amb un 
router gestionable i amb un rang d’IPS fixes 

• Les seus sense connexió directa a la GWAN d’Oneice accediran a aquesta a 
través d’Araia, per la qual cosa es necessari instal·lar una segona línia 
Macrolan diversificada en Araia que proporcione una connexió de backup. 

• Es configuraran 2 VRF en les Macrolan de la fàbrica d’Araia i dels tres centres 
de Televenda, de tal manera que el transit del APN i de la Telefonia IP anirà 
separat del trànsit de xarxa normal. 

 

S’envia un document a Telefónica amb les necessitats d’Oneice: 

 
Il·lustració 13 - Taula necessitats línies de Telefònica 

 

Per a concloure la reunió, se li explica a Telefònica que es necessita un 
compromís d’instal·lació per a les línies principals de les seus de l’oficina Central 
de València i Araia per a la setmana del 5/11/2018 i de la resta de seus  per 
abans del 25/11/2018, ja que per aquesta data està prevista la configuració de 
tota la electrònica de les seus, per aquest motiu se’ls demana rebre la seua oferta 
el més aviat possible.  
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2.3.2 Enviament de la proposta per part de Telefònica 

 
Telefònica ha estudiat els requeriments del grup i ha enviat l’oferta amb les línies 
que pot oferir a cada seu. 

 
Il·lustració 14 – Taula mostra línies ofertades per Telefònica 

 
Totes les línies DIBA tenen assignat un rang de 8 IP’s públiques, el model de 
router serà diferent segons el tipus de línia, per últim, Telefònica es compromet 
a realitzar les instal·lacions en totes les seus en 30 dies, van a fer tot el possible, 
però veuen complicat avançar tant la instal·lació de la fàbrica d’Araia, per a 
l’oficina Central de València no veuen cap problema en finalitzar la instal·lació 
per a la setmana del 5/11/2018. 
 

2.3.3 Acceptació de la proposta final per part del grup 

 
Després de rebre l’oferta per part de Telefónica els responsable d’IT de Oneice 
Grup accepten aquesta, es signa per les dues parts i comencen el llançament de 
totes les ordres d’instal·lació per part de Telefónica. 
 

2.4 Instal·lació de la nova infraestructura 

 
Telefónica ja disposa de les adreces de les seus on hi ha que realitzar les 
instal·lacions, ara és necessari enviar-li un llistat amb les persones de contacte 
de cada seu. També s’informarà a totes les seus de les instal·lacions de les 
noves línies que va a realitzar Telefónica i del material per a la nova xarxa que 
van a rebre, amb l’objectiu que ens informen en tot moment quan vaja un tècnic 
o quan reben material. 
 

2.4.1 Instal·lació i configuració de les línies i routers 

 
Telefónica per a poder configurar els routers necessita que se li envie la 
configuració i adreçament IP que es vol des d’Oneice que tinguen aquests. 
Abans d’enviar los la informació necessitem ens informen de les IPS fixes que 
tindrà el router Cisco del DIBA en cada seu, Telefònica ens envia un document 



Migració de Sistemes entre empreses 

20 

amb totes les IPS fixes que s’assignaran: 

 
Il·lustració 15 – Quadre mostra IPS fixes DIBA Telefónica 

 
A continuació Oneice grup envia a Telefónica l’adreçament IP a configurar tant 
en el router Teldat de la VPN i Firewall d’Oneice, com del DIBA (Es decideix la 
primera IP del rang s’utilitzarà per al router Cisco i que l’última IP s’utilitzarà per 
al Firewall d’Oneice), com el rang d’IPS a assignar a cada seu. 
 

 
Il·lustració 16 – Quadre mostra adreçament IP seus d’Oneice 

 
Oneice grup també informarà a Telefònica de les xarxes a publicar en els routers 
Teldat. 
 
Per intentar assegurar que es compleixen els terminis en les instal·lacions per 
part de Telefónica, es necessari programar un seguiment setmanal on es 
revisarà seu per seu l’estat de les instal·lacions, d’aquesta manera s’intentarà 
prevenir possibles problemes i retardaments en les instal·lacions. 
 
Habitualment en les instal·lacions de línies de negoci per part de Telefònica 
(MPLS), primerament van els tècnics a instal·lar el cablejat, a continuació van 
altres tècnics que instal·len el router i contacten amb el CGP (El CGP de 
Telefònica ofereix una atenció més personalitzada a qualsevol organització que 
contracte els seus serveis. Es tracta d'una solució de gestió integral de serveis 
de veu, dades i TI, adaptable als requeriments de les grans empreses) per a que 
configuren aquest amb l’adreçament corresponent. 
 
Per a realitzar el seguiment de les instal·lacions es prepararà un document amb 
totes les seus, on s’anirà anotant si s’han realitzat les diferents etapes de la 
instal·lació fins que aquesta ha sigut finalitzada. 
 

 
Il·lustració 17 – Document seguiment instal·lacions línies de Telefònica 

 

Com es pot observar a la imatge anterior la seu de València HO ja té les línies 
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instal·lades i els router configurats, la seu d’Araia té les línies instal·lades i a la 
seu de Gandia, Telefónica ha contactat amb la seu, però encara no ha realitzat 
la instal·lació. 
 
Level 3, també té que realitzar la instal·lació de la línia per a connectar amb la 
GWAN a les 5 seus  principals, en aquest cas Level 3 també contracta la línia a 
Telefónica, a continuació instal·len un router Cisco per a connectar amb la MPLS 
d’Oneice. Aquesta instal·lació es gestiona directament des d’Oneice grup. 
 

2.4.2 Enviament del maquinari de Xarxa 

 
En paral·lel a la instal·lació de les noves línies s’enviarà per part del grup el 
maquinari necessari per a la nova infraestructura, aquest és el següent: 
 

• Switch HPE OfficeConnect 1950 

 
Il·lustració 18 – Imatge HPE OfficeConnect 1950 Switch Series[17] 

 

• Sinefa SF801 (Compressió i optimització del tràfic de xarxa) 
 

 
 

Il·lustració 19 – Imatge Sinefa SF801 [18] 

 

• Juniper SRX320 (Tallafocs) 

 
Il·lustració 20 – Imatge Juniper SRX320 [19] 

 

• Access Point Ubiquiti Unifi UAP-AC-R 

 
Il·lustració 21 – Imatge Access Point Ubiquiti Unifi UAP-AC-R[20] 
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• Cables de Xarxa per a realitzar les connexions entre el diferent maquinari. 
 

2.4.3 Muntatge i configuració de la nova infraestructura 

 
El muntatge de la nova infraestructura es subcontractarà a una empresa de 
serveis, ja que degut als curts terminis de temps que es disposa, els tècnics d’IT 
interns del negoci no es poden desplaçar a les seus. Les seus de València 
Oficina Central, Televenda de València, fàbrica d’Araia i Televenda de Vitòria 
seran instal·lades pels tècnics interns, però per a la resta de seus es contractaran 
4 tècnics amb coneixements de xarxes i que parlen Anglés per a realitzar les 
instal·lacions. 
 
Les instal·lacions de les seus es coordinaran amb els tècnics d’Oneice grup que 
són els que configuraran el maquinari i el responsable d’IT d’Espanya que és el 
que coneix la situació de totes les seus. Si durant les instal·lacions es detecta 
algun problema en la configuració dels routers, els tècnics d’Oneice grup 
avisaran al responsable d’IT d’Espanya per a que contacte amb el CGP de 
Telefónica i intenten solucionar el problema com més aviat millor. 
 
Una vegada realitzada la contracció dels tècnics, el responsable d’IT d’Espanya  
parlarà amb ells per a explicar-los en que consisteix la feina, és molt important 
que quede clar que fins al Go Live la infraestructura d’Aliment i la nova d’Oneice 
tenen que conviure, per la qual cosa durant les instal·lacions no es pot 
desconnectar res de la infraestructura ja existent d’Aliment, el més recomanable 
sempre que siga possible es intentar deixar muntat en el armari de xarxa la 
infraestructura d’Aliment per una part i la infraestructura d’Oneice per altra, de tal 
manera que el dia que hi haja que desmuntar el maquinari d’Aliment siga el més 
fàcil possible. 
 
Es planificarà el calendari d’instal·lacions de tal manera que es puga donar 
suport per part del grup als tècnic desplaçats, s’enviarà als tècnics el pla 
d’instal·lacions amb les adreces de les seus per a que es panifiquen els viatges 
i se’ls enviarà la següent documentació: 

• Llista de material i programari que deuen portar per a realitzar les 
instal·lacions. 

 
Il·lustració 22 – Quadre material i programari que deuen portar els tècnics 

 

• Un mapa de les connexions a realitzar 
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Il·lustració 23 – Mapa de les connexions a realitzar 

 

• Llistat amb els passos a seguir durant les instal·lacions: 

1. En arribar a la seu cridar al responsable d’IT d’Oneice Espanya, aquest li 
explicarà les característiques de la seu. 

2. Comprovar que està tot el maquinari. 

3. Muntar el maquinari i realitzar les interconnexions seguint el mapa a 
l’armari de xarxa de la seu. 

4. Connectar el portàtil pel cable de consola al Switch HP. 

5. Enviar un correu a l’adreça de correu dels tècnics de Oneice Grup indicant 
que ja estat tot muntat i connectat, indicant l’usuari i contrasenya del 
TeamViewer (Programari de control remot d’equips) per a que els tècnics 
es connecten en remot a configurar el maquinari. 

6. Quan els tècnics d’Oneice grup confirmen que la instal·lació esta 
finalitzada, demanar a la persona de contacte de la seu el portàtil d’Oneice 
que han rebut des de València per a realitzar les proves, connectar aquest 
directament al Switch de HP i comprovar si connecta a la xarxa d’Oneice 
i poden accedir a la intranet, fer la mateixa comprovació connectats a la 
xarxa Wi-Fi d’Oneice. 

7. Fer fotos de la instal·lació i enviar-les per correu a Oneice Grup i al 
responsable d’infraestructura d’Espanya 

8. Cridar per telèfon al responsable d’IT d’Oneice Espanya per a donar per 
finalitzada la instal·lació de la seu. 
 

2.4.4 Test de velocitat de la nova xarxa 

 
Amb la instal·lació de línies finalitzada per part de Telefónica i el maquinari també 
muntat en el rac de totes les seus, hi ha que testejar que les línies que s’han 
contractat amb un cabal garantit, efectivament tinga el cabal contractat. Aquest 
test el realitzarà en les 5 seus principals, en la resta es pot realitzar també per a 
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saber mes o menys els cabals que hi ha, però en aquestes seus al ser línies 
compartides, el resultat dependrà molt del tipus de línia (coure o FTTH) i del hora 
del dia en que es realitze el test. 
 
Per a testejar la velocitat de la Macrolan s’utilitzarà Iperf3, aquest és un programa 
client-servidor molt senzill que permet mesurar la velocitat màxima que 
assoleixen 2 ordinadors connectats a la xarxa [21]. 
 
Per a mesurar la velocitat de la MacroLan de l’oficina central de València, es 
connectarà un PC a la xarxa en la fàbrica d’Araia que farà de servidor i altre en 
València que farà de client, es realitzarà els següents passos: 

1. Descarregar el programari i emmagatzemar-lo en C:\temp en els dos PCS. 

2. Obrir una pantalla de MS-DOS o intèrpret de comandaments i situar-se en 
C:\Temp. 

3. En el PC d’Araia que fa de servidor s’executarà el comandament “iperf.exe 
–s”, amb el paràmetre “-s” on se li indica que es el servidor. Aquest és 
quedarà escoltant per el port 5201 fins que arribe la connexió del client. 

 
Il·lustració 24 – Imatge Iperf3 PC servidor 

 
4. En el PC de València s’executarà el comandament “iperf3 –c 

192.168.0.10”, amb el paràmetre “-c” on se li indica que és el client i amb 
la adreça Ip se li indica quin es el PC servidor, en uns segons ens mostrarà 
la informació de la connexió, indicant al final el cabal d’enviament (15.8 
Mbits/sec) i de recepció (15.7 Mbits/sec). 

 

 
Il·lustració 25 – Imatge Iperf3 PC client 

 
Per a testejar la velocitat del DIBA, símplement realitzarem el test de velocitat 
disponible en la Web de Telefónica. 
 



Migració de Sistemes entre empreses 

25 

 
Il·lustració 26 – Imatge test de Velocitat Web Telefónica [22] 

 

2.5 Connexió PCS de la xarxa Oneice i desconnexió de la infraestructura 

d’Aliment 

 
A les seus és necessari treballar amb la xarxa d’Aliment fins al divendres 7 de 
desembre, a partir del dia 8 ja es pot desconnectar tota la electrònica d’Aliment i 
connectar totes les connexions de la xarxa al Switch HP d’Oneice. 
 
El canvi d’infraestructura de xarxa a les seus es tindrà que realitzar  entre 
dissabte, diumenge, dilluns i dimarts, els dimecres ja deuen estar tots els usuaris 
treballant en la xarxa d’Oneice. Les seus de València Oficina Central, Televenda 
de València, fàbrica d’Araia i Televenda de Vitòria seran canviades pels tècnics 
interns, per al canvi de la resta de seus es contractarà de nou als tècnics externs 
que van realitzar el muntatge de la infraestructura d’Oneice un parell de 
setmanes abans, aquests tindran que anar a les mateixes seus que visitaren 
anteriorment i realitzar les següents tasques: 

1. En arribar a la seu cridar al responsable d’IT d’Oneice Espanya i acordar 
el maquinari de la infraestructura d’Aliment a desconnectar d l’armari de 
xarxa. 

2. Desconnectar el maquinari d’Aliment del rack. 

3. Connectar totes les connexions de xarxa dels llocs de treball al Switch 
d’Oneice. 

4. Comprovar amb un portàtil d’Oneice que la xarxa funciona correctament 
tant la connexió local com la Wi-Fi. 

5. Enviar fotos de com queda el rack. 

6. Contactar de nou amb al responsable d’IT d’Oneice Espanya per a donar 
per finalitzada la migració 

Una vegada desconnectada tota la infraestructura de xarxa d’Aliment, 
connectada la d’Oneice i testejada que aquesta funciona correctament es donarà 
per finalitzada la migració de la xarxa. 
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3. Migració dels Sistemes 
 
En paral·lel a la instal·lació de la nova xarxa d’Oneice hi ha que anar planificant 
la migració de tots els PCS d’usuaris, servidors, impressores, informació dels 
usuaris, migració d’aplicacions...  
 

3.1 Inventaris  

 
Abans de poder planificar correctament una migració hi ha que realitzar un bon 
inventari, tant de maquinari com de programari, usuaris, bústies compartides i 
capetes compartides. 
 

3.1.1 Maquinari 

 
L’inventari del maquinari es gestiona amb un programari propi, en aquest està 
tot el maquinari de l’empesa donat d’alta, el maquinari pot estar en estoc o 
assignat a una seu i a un usuari. Per a realitzar l’inventari dels equips s’envia un 
llistat a totes les seus amb el maquinari que deu haver en aquestes, la persona 
encarregada de la seu deurà confirmar si el maquinari indicat està a la seu o no, 
en cas de que hi haja un maquinari que no estiga indicat al llistat enviat el deurà 
d’incloure al llistat. Una vegada rebuts els inventaris de les seus s’actualitzarà al 
programari. 
 
3.1.1.1 PCS (Fixes, portàtils i tauletes) 

 
En primer lloc es realitzarà un inventari del total d’estacions de treball a migrar 
(sense distribuïdors): 

 
Il·lustració 27 - Inventari equips a migrar 

 
Com es pot observar hi han 402 equips a migrar, aquests tots tenen instal·lat el 
S.O Windows 7 i es migraran a Windows 10, Oneice utilitza les llicències OEM 
dels equips, per la qual cosa tots aquells equips que no tinguen almenys llicència 
de Windows 7 es tindran que canviar, la llicència de Windows 7 ès valida també 
per a instal·lar equips amb Windows 10.  
 
La llicència OEM és aquella llicència que dona el fabricant de programari al 
fabricant de l'equip per instal·lar el programa en un equip específic. És a dir, la 
llicència és per a l'equip on es va instal·lar i no es pot utilitzar per cap altre equip. 
[23] 
 
En el cas de Windows per exemple, els fabricants de PC personalitzen les seues 
còpies Windows d'acord a les seues necessitats. Quan adquireixes una llicència 
OEM de Windows en una botiga, aquesta llicència es queda "casada" amb l'equip 
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on anava instal·lada, això vol dir que si hi ha algun error catastròfic en l’equip (es 
crema la base de plaques o el disc dur), la llicència no es pot reutilitzar. [23] 
 
La llicència OEM normalment ve sense caixes ni manuals i moltes vegades són 
simplement electròniques.[23] 
 
En la següent taula s’han inventariat els equips que hi haurà que reemplaçar 
perquè no disposen de llicència OEM per a Windows 7, seran un total de 38: 

 

Il·lustració 28 – Inventari equips sense llicència de Windows 7 

 
El següent pas es realitzar un inventari dels equips que hi han en estoc: 

 

Il·lustració 29 – Inventari d’equips en estoc 

 
Finalment cal realitzar el inventari dels PCS que hi ha als distribuïdors: 

 

Total Model S.O 

60 DELL GX755 P D 2,66 Windows Vista 

10 HP COMPAQ DC7900 Windows Vista 

Il·lustració 30 – Inventari PCS als distribuïdors 
3.1.1.2 Servidors 

 
Es realitza un inventari dels servidors que hi ha en funcionament: 

 

Il·lustració 31 – Inventari servidors en funcionament 

 
3.1.1.3 Impressores 

 
Es realitza un inventari de les impressores, es necessitarà les seues adreces 
MAC per a poder assignar-li una IP fixa mitjançant el DHCP. Hi ha un total de 60 
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impressores entre làsers i multifunció, a continuació s’adjunta unes poques 
impressores de l’inventari a mode d’exemple: 
 

 

Il·lustració 32 – Exemple Il·lustració inventari impressores 
 
3.1.1.4 Terminals i impressores de prevenda i repartiment 

 
Finalment, en quant a maquinari es realitzà un inventari dels terminals i les 
impressores tèrmiques que utilitzem per a la venda, repartiment e inventari de 
mitjos comercials a delegacions i distribuïdors. 
 

Terminals Total Impressores Tèrmiques Total 

MC67NA 205 O'NEIL 110 

MC7094 340 ZEBRA RW-420 200 

 545  310 

Il·lustració 33 – Inventari terminals e impressores prevenda i repartiment 

 

3.1.2 Programari 

 
Hi ha que tenir inventariades totes les aplicacions que necessitaran els usuaris 
per a seguir utilitzant després de la migració, aquestes es dividiran en el següents 
grups: 

 

• Aplicacions locals (Aquelles que s’instal·len localment en el PC): En alguns 
casos sols hi haurà que instal·lar-les de nou, però en altres serà necessari 
contactar amb els proveïdors per a que envien noves versions 

• Aplicacions de servidor intern (Aquelles que s’instal·len a un servidor a la 
xarxa d’Oneice): Hi haurà que agendar amb els proveïdors una data per a la 
instal·lació d’aquestes en els nous servidors d’Oneice. 

• Aplicacions de servidors externs (Aquelles que estan instal·lades en servidors 
externs a la xarxa d’Oneice): Hi haurà que comprovar que funcionen 
correctament. 

A continuació es realitzarà un inventari dels programaris a tenir en compte a la 
migració, aquest inventari es realitzarà fent primer un llistat per part del personal 
d’IT, a continuació s’enviarà aquest a tots els usuaris per a que revisen si hi ha 
algun programari que utilitzen i que no estiga inclòs all llistat, un exemple 
d’inventari de programari seria el següent: 
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Il·lustració 34 – Inventari programari 
 

També es realitza un inventari  de les aplicacions desenvolupades internament 
al departament d’IT d’Oneice Iberia, aquestes treballen amb el gestor de Base 
de Dades SQL 2008, hi haurà que migrar-les a un servidor amb SQL2016 a 
Oneice i comprovar el seu funcionament. 
 

Seu Nom Programari Funcionalitat Mida 

Televenda Call Center Gestió trucades telefòniques 32 MG 

Totes les seus AlimentRuta7 Enviament informació comercial 2 MG 

Totes les seus Gestion_Consultas_SQL Extracció informació de vendes 1 MG 

València EntornoEstadistico Extracció informació Comercial 358 MG 

Totes les seus Hacienda Extracció informació per Hisenda 208 MG 

València NNS Extracció informes diàries de vendes 580 MG 

Araia PLANNING Planificació producció 280 MG 

València Maestro Artículos Gestió mestre d’articles 30MG 

Totes les seus Albaranes_Cadenas Impressió albarans supermercats 30 MG 

València EnviosFTP Enviament informació per FTP 10 MG 

Totes les seus MAM Control disseny embolcalls 130 MG 

Il·lustració 35 – Inventari programari desenvolupat internament 

 

3.1.3 Usuaris i correus electrònics 

 
Per a realitzar l’inventari d’usuaris, es demanarà un llistat al departament de 
Recursos Humans de tot el personal d’alta en l’empresa, el llistat deurà d’incloure 
el número d’empleat, nom complet, departament, seu, lloc de treball, número de 
Telèfon, usuari de xarxa i adreça de correu . Aquest llistat s’enviarà a una 
persona encarregada de cada seu per a que revise que és correcte i que informe 
si sobra o cal algun usuari. Una vegada el llistat actualitzat es tornarà a revisar 
per part d’IT, depenent del lloc de treball de l’usuari es pot saber si necessita sols 
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adreça de correu (el prevendes sols necessiten adreça de correu al mòbil) o 
necessiten accés a la xarxa. 
 
S’han inventariat, un total de 515 usuaris, amb tota la informació necessària per 
a donar-los d’alta en el Directori Actiu de la nova empresa, alguns dels camps 
d’informació necessaris per a realitzar les altes són: 
 

• Nom i el Cognom: amb aquest formarem el alies del usuari, aquest serà el 
nou nom d’usuari per iniciar sessió en el PC i accedir a les aplicacions de la 
empresa que faran login utilitzant el Directori Actiu de Oneice, el nom i el 
cognom el separarem amb un punt, els alies no poden tindre més de 20 dígits, 
si ens coincidiren dos alies, podríem afegir el nombre 2 al final 

• Compte de correu a migrar: utilitzarem el mateix que teníem a Aliment, 
simplement canviant “Aliment” per “Oneice”. 

• Seu: oficina on està l’usuari ubicat. 

• Posició: lloc de treball 

• Telèfon 

• Llicència Office: tipus de llicència que necessiten, per exemple si sols 
necessiten veure el correu al mòbil o a través del portal web de Microsoft, 
aleshores sols necessiten una llicència de tipus F1, si l’usuari necessita 
utilitzar el programari de correu Microsoft Outlook, aleshores necessita una 
llicència de Microsoft 365 de tipus E3 que és més cara que la F1. 
 

A continuació s’adjunten uns pocs usuaris a mode d’exemple: 
 

 
Il·lustració 36 – Exemple llistat inventari d’usuaris 

 

3.1.4 Bústies comparties de correu 

 
A més del comptes de correus personals a migrar també és necessari migrar les 
bústies compartides de correu. Per a realitzar el inventari s’ha enviat un correu 
electrònic a tots els usuaris per a que indiquen si tenen accés alguna bústia 
compartida. S’han inventariat 90 bústies compartides de correu i tots els usuaris 
que necessiten accés a elles. Una bústia de correu compartida és un compte de 
correu que es pot gestionar per diversos usuaris a la vegada, de tal manera que 
alguns d’ells o tots els que tinguen accés poden llegir els missatges que arriben 
a aquesta i enviar des d’aquesta missatges de correu electrònic. A l’inventari 
preparat per a la migració s’ha afegit l’adreça de correu de la bústia a migrar, 
l’adreça de correu de la nova a bústia i els usuaris que han de tenir accés a la 
bústia. 
 
A continuació s’adjunten unes poques bústies de correu compartides a mode 
d’exemple: 
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Il·lustració 37 – Exemple de llistat d’inventari i bústies compartides a migrar 

 

3.1.5 Carpetes compartides 

 
Els usuaris tenen accés a una sèrie de carpetes compartides d’informació, 
aquestes carpetes estan ubicades als servidors de fitxers de València i d’Araia, 
pel que serà necessari fer un inventari d’aquestes carpetes i quins usuaris tenen 
accés a cadascuna, per norma general cada usuari té accés a una carpeta 
compartida genèrica per a tots els empleats de gelats i a la carpeta compartida 
de la seua unitat, per exemple tots els usuaris del departament de Màrqueting 
tenen accés a la carpeta compartida de Màrqueting, però poden haver-hi 
subcarpetes dins a les que uns usuaris tinguen accés i altres no, usuaris d’altres 
departaments també poden tindre accés a una carpeta compartida que no estiga 
a la seua unitat. Per a realitzar l’inventari s’ha enviat un correu electrònic a tots 
els usuaris per a que indiquen si a més de l’accés a la carpeta genèrica i la del 
seu departament, tenen accés a alguna carpeta compartida mes. 
  
En total s’han inventariat 75 carpetes compartides amb els usuaris que tenen 
accés a aquestes, en l’inventari s’ha afegit el nom de la carpeta compartida, quins 
usuaris tenen accés i quin tipus de permís, si sols lectura o lectura i escriptura. 
 
A continuació s’adjunta un exemple d’inventari de la carpeta compartida “Xarxa”, 
es donarà accés aquest recurs als usuaris que hi ha en el quadre.  

 
Il·lustració 38 – Exemple llistat inventari carpetes compartides a migrar 

 
La ruta d’accés a aquest recurs es \\ES-DC-02\Informacio\IT\Xarxa, on ES-DC-
02 és el nom del servidor, “Informació” és la carpeta on estaran ubicades totes 
les carpetes compatides dels diferents departaments. 

 

file://///ES-DC-02/Informacio/IT
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Il·lustració 39 – Quadre carpetes compartides dels diferents departaments 

“IT” és la carpeta compartida on tenen accés els usuaris del departament d’IT, 
dins del recurs compartit d’IT hi hauran altres carpetes compartides, una d’elles 
serà la carpeta del exemple “Xarxa” 

 
Il·lustració 40 – Quadre carpetes compartides dins del recurs compartit d’IT 

 

3.2 Planificació de la migració (Fabrica, Oficina central, altres oficines) 

 
Una vegada ja tenim els inventaris, serà necessari saber quant sol tardar de mitja 
la instal·lació de les imatges en els PCS per a poder planificar la migració d’una 
manera mes ajustada a la realitat. Per a realitzar la planificació cal tenir en 
compte certes variables que afectaran a aquesta com: 

• S’ha acordat que en les seus podran accedir als sistemes fins el divendres 7 
de Desembre, es realitzarà la migració entre el dissabte 8 i el i dimarts 11, de 
tal manera que el dimecres 12 podran continuar en la seua activat diària. 

• Els equips sols els podrem instal·lar a l’oficina central de València i la fàbrica 
d’Araia que és on tindrem servidors MDT per a poder instal·lar equips des de 
la xarxa. 

• Hi ha usuaris que necessitaran continuar accedint als sistemes d’Aliment 
durant un mes després de la migració. 

• Totes les seus han de tindre algun equip amb maqueta d’Oneice abans del 
Go Live per a realitzar els diferents test d’infraestructura i de Summer. 

• Prioritats de migració dels usuaris  
 
Per raons logístiques es decideix que tots els equips menys els de la fàbrica 
d’Araia i els de l’oficina de Televenda de Vitorià (aquesta oficina està molt prop 
de la fàbrica) s’instal·laran des de l’Oficina Central de València. 
 
Els servidors i la electrònica de la fàbrica d’Araia i l’oficina de València serà migrat 
per la gent d’IT d’Oneice grup la setmana del 3 de Desembre. 
 
Les impressores i els terminals de prevenda i reparto es reconfiguraran en totes 
les seus entre el dissabte 8 de Desembre i dimarts 11. 
 
Respecte a les estacions de treball el pla de migració serà el següent: 
 
Fàbrica d’Araia 
 
Es migraran els següents equips: 
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Tipus Araia Vitòria Total 

Portàtils 35  35 

PCS Sobretaula 68 13 81 

  Total 116 

Il·lustració 41 – Quadre d’equips a migrar a la fàbrica d’Araia 

 
Es disposa en estoc de 25 equips: 
 

Tipus Araia 

Portàtils 5 

PCS fixes 20 

Il·lustració 42 – Quadre d’equips en estoc a la fàbrica d’Araia 

 

La fàbrica la setmana anterior a la migració està parada, per tant tots els PCS de 
producció es podran migrar durant aquesta setmana, aquests són un total de 40. 
La resta es migraran el cap de setmana de l’Go Live. 

 
Oficina Central de València 
 
A l’Oficina Central de València es migraran la resta d’equips, aquest són 356: 

 

  Tipus València Resta Seus Total 

Delegacions 

Portàtils 67 83 150 

PCS Sobretaula 8 53 61 

Tauletes 2 73 75 

Distribuïdors PCS Sobretaula 0 70 70 

   Total 356 

Il·lustració 43 – Quadre d’equips a migrar a la Oficina Central de València 

 
Es Disposa en estoc de 79 equips: 

 

 
Il·lustració 44 – Quadre d’equips en estoc a la Oficina Central de València 

 
Hi ha una sèrie d’equips que no es poden migrar l’Go Live, aquests son els 
següents: 

Descripció  Total equips 

Usuaris que mantenen l’equip d’Aliment 10 

PCS que no tenen llicència OEM 38 

Equips de formació 15 

 63 
Il·lustració 45 – Quadre d’equips que no es poden migrar a l’Go Live 
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Amb l’estoc d’equips (79) cobrim les necessitats dels PCS que no es poden 
migrar (63). Durant un mes després del Go Live hi hauran usuaris que tindran 
dos equips, un per a treballar en els nous sistemes d’Oneice i altre per a seguir 
treballant en l’anterior sistema d’Aliment i per altra part, hi hauran usuaris que 
fins abans del Go Live tenien un PC de sobretaula i aquest serà canviat en la 
migració per un PC portàtil. 

 
Els usuaris de l’Oficina central de València i l’oficina de televenda de València, 
en total uns 90 equips es migraran el cap de setmana del Go Live  

 
Per a migrar els PCS dels distribuïdors hi haurà que comprar PCS nous i canviar-
los tots, ja que els que tenen actualment no tenen llicència OEM per a Windows 
7, aleshores aquests es podran instal·lar abans del Go Live, es planificarà per a 
realitzar la instal·lació i enviament dues setmanes abans del Go Live. 
 
Les delegacions tenen que treballar fins a l’últim divendres abans del Go Live, 
per assegurar que totes tenen algun equip disponible el dimarts següent al Go 
Live s’enviaran equips per avançat. S’enviaran equips per als responsables de 
les seus (delegats) i equips per als responsables d’administració de cadascuna 
de les seus. Seran un total de 34 equips, s’enviaran equips portàtils dels que hi 
han en estoc, també s’enviaran per avançat els 10 PCS que caldria per a la 
televenda de Malaga.  
 
El dilluns després al Go Live, des de les diferents seus s’enviaran a València les 
estacions de treball del personal per a realitzar la migració, una vegada migrats 
es tornaran tots a les diferents seus menys aquells que ja s’havien enviat per 
avançat.  
 
Les prioritats per a la migració i devolució dels equips a les diferents seus serà 
la següent: 
 

Lloc de treball Prioritat 

Cap Regional 1 

Ventes Grans Clients 2 

Coordinador distribuïdor 3 

Trade Màrqueting Regional 4 

Monitora distribuïdor 5 

Ajudant administració 6 

Gestor Delegacions 7 

Gestor Distribuïdors 8 

Camarista 9 

Il·lustració 46 – Quadre prioritats migració d’equips 

 

3.3 Estimar les necessitats de personal i materials 

 

3.3.1 Necessitats de personal 

 
La migració dels equips es vol realitzar en un marge de dies molt curt, a la fàbrica 
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d’Araia hi ha en plantilla un tècnic d’IT, a la oficina Central de València un altre 
tècnic i un responsable d’infraestructura, El responsable d’infraestructura dirigirà 
la migració amb l’ajuda del tècnic d’IT de cadascuna de les seus, a mes caldrà 
contractar tècnics informàtiques externs per a poder realitzar la migració en els 
temps que requereix el negoci, per tant hi ha que realitzar una estimació dels 
recursos de personal extra que es necessiten per a realitzar la migració. 
 
Per estimar el recursos necessaris hem de saber aproximadament els equips 
que pot migrar un tècnic al dia. En el següent quadre podem veure algunes de 
les tasques que cal realitzar per a migrar un equip: 

 

Tasca  Minuts Descripció 

Còpia 20 Realitzar còpia de seguretat abans de reinstal·lar el equip 

Reinstal·lar 25 Reinstal·lar equip amb la nova imatge de Oneice 

Configurar 60 Configuració inicial del equip, menús, Correu, aplicacions usuari 

Varis 35 Si hi ha que embalar l'equip, problemes que puguen eixir… 

 140  

Il·lustració 47 – Quadre de tasques a realitzar en la migració d’un equip 

 
Les tasques de la còpia i reinstal·lació de l’equip s’han calculat tenint en compte 
que el tècnic pot realitzar varis equips a la vegada, després d’aquest càlcul, el 
temps mitjà resultant que ha de dedicar el tècnic a cada equip és de 2 hores i 20 
minuts. Hi hauran equips que costen menys i altres més, però amb aquest temps 
aproximat (sempre estimant un poquet per damunt del temps necessari) ja es 
podem fer una estimació dels tècnics que es poden necessitar per a la migració. 

 
Els tècnics contractats treballaran 8 hores al dia, per tant cada tècnic podrà 
migrar una mitjana de 3,5 equips al dia. 

 

Minuts treballats al dia Minuts Instal·lació x equip Equips al dia x Tècnic 

8*60= 480 140 480/140=3,5 

Il·lustració 48 – Quadre mitja d’equips/dia que pot migrar un tècnic 

 
Fàbrica d’Araia 

 
Els PCS a migrar en Araia són 116, hi han en estoc 25 que es poden instal·lar 
per anticipat, també hi ha 40 PCS d’usuaris que estan de vacances que també 
es poden anticipar, per tant es poden anticipar 65 i el cap de setmana del Go 
Live migrar els 51 restants. 

 

 
Il·lustració 49 – Quadre PCS a migrar amb antelació o en el Go Live – Araia 

 
S’estima que caldrà contractar a 3 tècnics per a la migració durant 3 setmanes, 
possiblement algun dels tècnics serà necessari que estiga una 4ª setmana i el 
cap de setmana abans del Go Live es treballarà dissabte i diumenge. Aquests 
començaran a treballar 2 setmanes abans del Go Live, per tant la planificació 
serà la següent: 
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• Dues setmanes abans del Go Live 

Dilluns i dimarts formació (Caldrà formar als tècnics contractats, explicar-los 
com es vol realitzar la migració, programari qué tenen que instal·lar, 
configuració qué tenen que realitzar en els equips...), dimecres, dijous i 
divendres per instal·lar tots els PCS d’estoc i començar a migrar alguns dels 
usuaris que estan de vacances. 

 

Setmana -2 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Total Equips 

Formació Formació =3*3,5 = 10,5 =3*3,5 = 10,5 =3*3,5 = 10,5 31,5 

Il·lustració 50 – Quadre planificació 2 setmanes abans al Go Live – Araia 
 

• Setmana abans del Go Live 

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres continuaran instal·lant PCS els 
3 tècnics contractats, el divendres, dissabte i el diumenge el tècnic de la 
fàbrica també instal·larà equips per tant podrem migrar durant la setmana  84 
equips. 

 

 
Il·lustració 51 – Quadre planificació setmana abans al Go Live – Araia 

 
Els equips que cal migrar són 116, segons l’estimació realitzada, contractant 3 
recursos addicionals en les 2 setmanes anteriors al Go-Live es pot realitzar la 
migració dels 116 PCS en el termini requerit per l’empresa. 

 
Oficina Central de València 

 
Els PCS a migrar a l’Oficina de València son 356, tenim 79 en estoc i hem 
comprat 70 PCS nous per als distribuïdors, els PCS de distribuïdors duen una 
imatge diferent sense Microsoft Office, no hi ha que fer backup i la configuració 
és més ràpida, no obstant es va a utilitzar per a calcular els recursos necessaris 
el mateix temps que amb els altres equips (Si sobra temps no passa res però si 
en falta pot posar en perill l’arrencada). 
 
Avanç del Go Live podrem instal·lar 149 equips(79 en estoc + 70 PCS nous per 
als distribuïdors) més algunes Tauletes que començaran a enviar-nos els 
gestors. El cap de setmana del Go Live migrarem els 80 PCS dels usuaris de 
València més els 10 de televenda, finalment ens quedaran 117 equips per migrar 
la setmana següent al Go Live. 

 

 

Il·lustració 52 – Quadre PCS a migrar abans i després del Go Live - València 

 
Tenint en compte aquestes xifres els tècnics a contractar deuen ser 6 durant 3 
setmanes, possiblement alguns tècnics serà necessari que estiguen una 4ª 
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setmana, el cap de setmana del Go Live es treballarà dissabte i diumenge. A 
més a València el tècnic de plantilla estarà instal·lant equips i gestionant tots els 
temes logístics. La migració començarà dues setmanes abans del Go Live, per 
lo que la planificació serà la següent: 

 

• 2 setmanes abans del Go Live 

Dilluns i dimarts formació, dimecres, dijous i divendres instal·lació dels PCS 
en estoc, La previsió és instal·lar 74 dels 90) i enviar els 34 portàtils i els 10 
PCS fixes que cal enviar a les delegacions amb antelació. 

 

Setmana -2 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Total Equips 

Formació Formació =7*3,5 = 24,5 =7*3,5 = 24,5 =7*3,5 = 24,5 73,5 

Il·lustració 53 – Quadre planificació 2 setmanes abans al Go Live – València 

 

• Setmana abans del Go Live 

Acabar d’instal·lar els PCS en estoc, instal·lar els PCS nous i enviar-los als 
distribuïdors i el divendres començar amb la migració dels usuaris de l’oficina 
de València amb l’objectiu que el dilluns quan tornen a l’oficina puguen 
començar a treballar amb els sistemes d’Oneice. 

 

 

Il·lustració 54 – Quadre planificació setmana abans al Go Live – València 

 
Amb aquests recursos en les 2 setmanes abans del Go Live podem instal·lar 245 
PCS (73,5 + 171,5), els necessaris són 239 pel que cobrim les necessitats 
inicials, en la setmana següent al Go Live necessitarem instal·lar els 117 
restants. 

 

• Setmana després del Go Live 
 

A partir del dilluns començaran a arribar els equips que falten per migrar de 
les delegacions i personal descentralitzat, es càlculs es que arriben uns 117 
equips, amb els recursos que tenim podem instal·lar mes de 120 equips. 

 
Setmana +1 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Total Equips 

=7*3,5 = 24,5 =7*3,5 = 24,5 =7*3,5 = 24,5 =7*3,5 = 24,5 =7*3,5 = 24,5 122,5 

 
Il·lustració 55 – Quadre planificació setmana després del Go Live – València 

 

3.3.2 Necessitats de materials  

 
Per a realitzar la migració és necessari estimar les necessitats del material que 
caldrà per a realitzar aquesta, alguns dels materials que poden fer falta són el 
següents: 
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Nom Descripció 

Discs durs externs Els utilitzarem per a realitzar les còpies de seguretat 

Teclats   

Ratolins   

Cables VGA Comunicació entre el PC i el monitor 

Monitors + cable de llum   

Cables de Xarxa Per a connectar els equips a la xarxa, tindrem de diferents mides 

Switch Per a poder connectar varis equips a la xarxa 

Regletes endolls Per a connectar els equips a la llum 

Caixes de Cartó Embalatge dels equips 

Plàstic de bombolles Embalatge dels equips, rolls de 100 Metres 

Precinte Embalatge dels equips 

Il·lustració 56 – Quadre de materials necessaris per a la migració 

 
Fàbrica d’Araia 

 
Les necessitats de material estimades per a la fàbrica son les següents: 

 

Nom Necessitat 

Disc dur extern 10 

Teclats 5 

Ratolins 5 

Cables VGA 5 

Monitors + cable de llum 5 

Cables de Xarxa 10 

Switch 1 

Regletes endolls 3 

Caixes de Cartó 0 

Plàstic de bombolles 0 

Precinte 0 

Il·lustració 57 – Quadre necessitats material - Araia 

 
La majoria dels equips es migraran al lloc de treball de l’usuari, sols hi ha 25 
equips en estoc, d’aquests 20 PCS fixes, tenint una sala amb 5 monitors, teclats, 
ratolins amb 1 Switch Gigabit de 12 boques, 10 cables de xarxa de diferents 
mides i 3 regletes d’endolls serà suficient. Els dies que mes equips m igrarem 
seran 14, amb 7 Disc durs de 1 TB considere que seria suficient per a realitzar 
les còpies, però en comprarem 10 per assegurar-nos que siguen suficients, a 
més si calculem una mitja d’informació per equip de 30 GB i ho multipliquem pels 
116 equips que es van a migrar l’espai que cal no arriba a 4 TB. Com no hi ha 
que enviar equips no es necessitarà material d’embalatge. 

 
Oficina Central de València 

 
Les necessitats de material estimat per a l’oficina central de València serà el 
següent: 
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Nom Necessitat 

Discs durs externs 15 

Teclats 15 

Ratolins 15 

Cables VGA 15 

Monitors + cable llum 15 

Cables de Xarxa 30 

Switch 2 

Regletes endolls 7 

Caixes de Cartó 200 

Plàstic de bombolles 4 

Precinte 10 

Il·lustració 58 – Quadre de necessitats de material - València 

 
Està previst instal·lar uns 25 equips per dia, hi hauran dies que s’instal·laran sols 
PCS fixes, cada equip costa un temps mig de 3,5 hores en estar finalitzat, per 
tant perfectament es poden realitzar 2 o 3 rondes d’instal·lació al dia, així doncs 
amb 15 monitors, teclats, ratolins i cables VGA serà suficient per a les 
instal·lacions de PCS fixes, també caldran 2 switchos Gigabit de 24 boques ( 
Amb un de 48 boques pot ser suficient però es necessitarien cables de xarxa 
molt llargs i molts cables pel mig, per aquest motiu és més convenient disposar 
de dos switchos), 30 cables de xarxa de diferents mides i 7 regletes d’endolls.  
 
Per a realitzar les còpies de seguretat dels equips s’ha calculat que caldran uns 
15 discs durs externs d’1 TB, d’aquesta manera es podran fer 15 còpies de 
seguretat a la vegada, i amb els 15 TB d’espai es cobreix tot el necessari per a 
realitzar les còpies de tots els equips com es pot observar en el següent quadre: 
 

 

Il·lustració 59 – Quadre espai necessari backups dels equips - València 

 
Per a realitzar l’enviament dels equips també es necessitarà material 
d’embalatge. Dels 356 equips a migrar cal enviar uns 250, d’aquests 70 són nous 
i ja tenen el seu embalatge propi, per tant caldrà embalatge per uns 180 equips, 
finalment es necessitaran 200 caixes ( 50 per a PCS i 150 per a portàtil/tauleta) 
4 rolls de plàstic de bombolles i 10 rolls de precinte. 
 

3.3.3 Sala d’instal·lació d’equips 

 
Per a realitzar la migració dels equips és necessari muntar una sala 
d’instal·lacions. Per a la fàbrica d’Araia serà suficient amb una sala de reunions 
xicoteta, en aquesta s’instal·laran els tècnics i podran instal·lar els pocs equips 
que hi ha en estoc, la majoria dels equips s’instal·laran en el lloc de treball de 
l’usuari. 
 
Per a la oficina Central de València si que és necessari comptar amb una sala 
gran amb espai suficient per instal·lar uns 15 equips simultanis, espai per a poder 
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embalar els PCS i anar apilant els equips que anem rebent de les delegacions i 
personal descentralitzat. 
 
Es decideix utilitzar la sala de reunions d’uns 50 m^2 i amb 4 taules modulars, 
les taules s’envoltaran amb plàstic de bombolles per a que no es danyen, 
aquesta sala disposa de diferents caixes amb endolls i tomes de xarxa, per tant 
sembla ideal per a realitzar la migració 
 

3.4 Instal·lació servidor del domini, servidor MDT 

 
Per a poder crear les imatges i realitzar les instal·lacions dels equips amb la 
imatge d’Oneice hi ha que realitzar la instal·lació del servidors de Domini i DHCP 
i el servidor MDT, aquesta instal·lació la realitzaran tècnics d’IT d’Oneice grup 
que es desplaçaran físicament a l’oficina Central de València i a continuació a la 
fàbrica d’Araia. 

 
Microsoft Deployment Toolkit (MDT) és una utilitat per al desplegament de 
sistemes operatius Windows i també de la suite d'ofimàtica Office. Facilita 
l'automatització de tasques manuals i repetitives en el desplegament: creant 
scripts o rutines sobre la instal·lació del sistema operatiu (per exemple, l'omissió 
d'ingrés de dades relacionades amb l'acceptació de la llicència, configuracions 
de xarxa, localització, assignació o la propietat de els dispositius...) [24].  
 
Els desplegaments es poden aconseguir des d'un servidor (a través d'una eina 
de distribució centralitzada com Windows Deployment Services[24]. 
 
L'eina resulta encara més poderosa quan sabem que és possible incloure 
controladors (drivers) per a dispositius, actualitzacions de sistema operatiu, i 
inclusivament aplicacions de tercers. Als professionals d'IT els resultarà molt 
atractiva aquesta eina per fer la seua tasca més productiva, atès que la 
instal·lació de sistemes operatius i aplicacions pot resultar molt tediosa quan 
l'entorn supera desenes o centenars de màquines al llarg i ample de 
l'organització [24]. 

 
Oneice grup treballa amb servidors virtualitzats amb el programari Vmware 
vSphere. 
 
VMware és un sistema de virtualització per programari que simula un sistema 
físic amb determinades característiques de maquinari. Quan s'executa el 
programa proporciona un ambient d'execució semblant a tots els efectes a un 
ordinador físic, amb CPU, BIOS, tarja gràfica, memòria RAM, tarja de xarxa, 
sistema de so, connexió USB, disc dur, etc. [25] 
 
Un virtualizador per programari permet simular l'execució de diversos 
computadors dins d'un mateix maquinari de manera simultània, permetent així el 
major aprofitament de recursos. No obstant això, i al ser una capa intermitja entre 
el sistema físic i el sistema operatiu que funciona al maquinari emulat, la velocitat 
d'execució d'aquest últim és menor, però en la majoria dels casos és suficient 
per utilitzar-se en entorns de producció [25]. 
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VMware vSphere és la solució per excel·lència per virtualitzar centres de dades. 
Funciona per mitjà d'un servidor amfitrió (host), executant una sèrie de màquines 
virtuals que són les que contenen els sistemes operatius instal·lats [25]. 

 
VMware vSphere és el paquet complet que facilita l'administració total de tot 
l’entorn virtual i consta de 2 parts molt ben diferenciades: Vmware ESXi i Vmware 
vCenter Server [25]. 
 
ESXi és el sistema operatiu que porta el servidor amfitrió, el servidor físic que va 
a executar les màquines virtuals, aquest permet córrer altres sistemes operatius 
dins d'ell [26]. 

 
Il·lustració 60 – Vmware ESXi [26] 

 
vCenter Server, és l'eina que permet gestionar tots els nostres ESXi i les nostres 
màquines virtuals de la manera més eficient. Connectant-nos a aquest vCenter 
Server tindrem la visibilitat de tot el nostre entorn virtual presentat d'una manera 
clara, senzilla i intuïtiva. Al vCenter Server connectarem amb el vClient que és 
una aplicació d'escriptori o a través del navegador [26]. 
 

 
Il·lustració 61 – vCenter Server [26] 

 
Aquesta instal·lació es realitzarà la setmana del 5 de Novembre un cop estiga 
instal·lada la Macrolan de Telefònica. El Vmware ESXi s’instal·larà tant en 
València com en Araia a uns servidors HP Proliant G6 que estan en desús i en 
Desembre s’instal·laran els servidors definitius en el hardware que encara s’està 
utilitzant per als servidors d’Aliment.  
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3.5 Creació d'imatges (PCS, distribuïdors i tauletes) 

 
Amb els servidors ja instal·lats, la gent d’IT d’Oneice Grup ha de crear les imatges 
al servidor MDT amb els drivers necessaris per a instal·lar cada equip, les 
imatges que caldrà crear son les següents: 

 

Imatges Software Descripció 

Equips amb llicència O365 E3 
W10, Antivirus, Pulse 
Connect, Acrobat 
reader, Office 365 E3 

S’instal·larà en la majoria d'equips 

Equips amb llicència O365 F1 
W10, Antivirus, Pulse 
Connect, Acrobat 
reader, Office 365 F1 

S’instal·larà en uns pocs equips 
que s'utilitzen a fàbrica 

Equips de distribuïdors 
W10, Antivirus, Pulse 
Connect, Acrobat reader 

Sols per als equips dels 
distribuïdors, sols tindran accés a 
l'aplicació comercial Summer 

Tauletes 
W10, Antivirus, Pulse 
Connect, Acrobat 
reader, Office 365 E3 

S’instal·larà a les tauletes 

Il·lustració 62 – Quadre d’imatges a crear en el servidor MDT 

 

3.6 Creació d'usuaris Active Directory 

 
Per a poder iniciar sessió als PCS que s’instal·len cal tenir els usuaris creats a 
l’Active Directory de Windows.  
 
Active Directory és el sistema de directori de Microsoft on es proporcionen 
serveis d'autenticació, autorització i auditoria. Dins de l'Active Directory es poden 
crear objectes que representen a usuaris, equips i altres elements de l'entorn 
empresarial, així com directives de grup que forcen opcions i apliquen limitacions 
[27]. 

 
El equip d’IT d’Oneice Grup proporciona un usuari administrador per a poder 
iniciar sessió amb un PC amb maqueta Oneice e instal·lar el RSAT (RSAT és 
una eina gratuïta desenvolupada per Microsoft que permet al personal de TI 
controlar i gestionar de manera remota els seus servidors evitant desplaçaments 
i costos administratius [28]). Amb aquesta eina ja es pot donar d’alta els usuaris 
que es necessiten per al test.  
 
Més endavant s’enviarà l’inventari d’usuaris a l’equip d’IT d’Oneice grup per a 
que mitjançant un script ( Un script és un programa usualment simple, que 
s'emmagatzema a un arxiu de text pla. L'ús habitual dels scripts és realitzar 
diverses tasques com combinar components, interactuar amb el sistema operatiu 
o amb l'usuari [29]) donen tots els usuaris d’alta de manera automàtica. 
 

3.7 Test de maquetes i programaris 

 
Amb les imatges ja preparades, s’instal·larà un equip de cada model per a 
comprovar que aquestes s’instal·len correctament, qualsevol problema que es 
trobe al test s’informarà a l’equip d’IT d’Oneice i aquest farà els canvis necessaris 
remotament per a poder tornar a realitzar la instal·lació. Es comprova que la 
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imatge tarda d’instal·lar una mitjana de 60 minuts. 
 
Una vegada ja es tenen els PCS instal·lats amb la nova maqueta es començaran 
a provar els programaris. Fins ara en Aliment s’instal·lava als PCS fixes i portàtils 
el Sistema Operatiu Windows 7 de 32 bits, ara en Oneice s’instal·larà Windows 
10 de 64 bits per tant cal testejar tots els programaris i aquells que no tingam la 
versió de 64 bits, si és un programari propi, compilar-lo de nou per a 64 bits, si 
és un programari d’un proveïdor demanar la versió de 64 bits. 
 

3.8 Migració 

 
En la fase de migració es duran a terme les tasques esmentades en la 
planificació i s’aniran resolvent els possibles problemes que vagen apareixent.  
 

3.8.1 Fase de migració d'equips 

 
3.8.1.1 PCS, portàtils i tauletes 

 
En els apartats anteriors, sobretot en el de planificació ja s’ha descrit en quin 
ordre i dates es realitzarà aquesta. Primer s’instal·laran les estacions en estoc, 
s’enviaran dues estacions per avançat a totes les seus, el cap de setmana del 
Go Live es realitzarà la migració dels usuaris d’oficina de València i Araia i a 
partir del dilluns 10 de Desembre es rebran i s’enviaran els equips que falten per 
migrar. Però en aquest apartat anem a veure en més detall els passos a realitzar 
en la migració de les estacions de treball. 
 
Abans de començar amb la migració de les estacions de treball es preparà un 
document amb tots els passos a seguir per a realitzar la migració. En aquest 
document es detallarà tots els passos a seguir en la instal·lació i configuració 
dels equips abans de lliurar-los als usuaris, la instal·lació i configuració serà més 
o menys igual per a tots els usuaris, depenent del tipus d’estació de treball 
(Tauleta, portàtil o PC) variarà un poc la configuració i depenent del lloc de treball 
pot dur instal·lades unes aplicacions específiques. 
 
Es prepararan 3 documents d’instal·lació, un per a PCS i portàtils, un per a PC 
de distribuïdors i altre per a tauletes amb totes les tasques a realitzar durant la 
migració. 
 
Un exemple d’algunes tasques a realitzar en la migració dels portàtils serien les 
següents: 
 

Tasca Descripció 

Realitzar còpia de seguretat S’utilitzarà el programari automàtic de còpies de seguretat 

Instal·lar nova maqueta d’Oneice 
Connectar a la xarxa d’Oneice, arrancar l’equip i pressionar 
F12, seleccionar la imatge “Equips amb llicència O365 E3” 

Etiquetar equip 
A l’instal·lar l'equip li assignarà un nom d'estació, imprimir 
una etiqueta amb el Dymo amb aquest nom i pegar al equip 
per identificar-lo 

Iniciar sessió d’usuari Admin   

Executar gpupdate /force Per forçar l’actualització de les directives de grup 
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Tasca Descripció 

Iniciar sessió Usuari Final   

Configurar explorador d’arxius Vista, opcions, canviar opcions de carpeta (mostrar 
extensions i carpetes ocultes) 

Modificar configuració energia Tancament tapa no fer res,  modificar brillantor i canviar 
temps de suspensió 

Posar accessos Menú Inici Outlook, Excel,  Word, Skype, Chrome, Summer 

Configurar Chrome 
Mostra la barra de tasques, importar marcadors, desactivar 
popups 

Instal·lar Summer 
Instal·lació programari comercial propi des de l’enllaç 
http://es.Summer-01.foneri.local:81/download  

Il·lustració 63 – Quadre de tasques a realitzar en la instal·lació d’un portàtil 

 
Encara que els usuaris deuen haver fet una còpia de seguretat, haver passat els 
seus arxius importants emmagatzemats localment al PC a la seua unitat de xarxa 
personal i haver mogut els seus històrics de correu al núvol de Microsoft 
(Aquestes tasques s’expliquen a continuació en l’apartat 3.8.2 Migració de la 
informació), com última mesura de seguretat es realitzarà per part de l’equip de 
migració una còpia de seguretat de la informació local que hi haja a l’estació de 
treball, encara que aquesta informació no se restaurarà després de la migració, 
ja que si els usuaris han seguit les instruccions enviades, aquests deuen de tenir 
la seua informació tant a la unitat de xarxa personal com a la seua nova bústia 
de correu. En cas de que algun usuari no haja realitzat cap acció de les indicades 
per a salvar els seus documents i correus s’utilitzaria la còpia de seguretat 
realitzada per l’equip de migració. 
 
Els tècnics deixaran una plantilla de migració en cada estació de treball on aniran 
marcant totes les tasques realitzades a l’equip, a la plantilla s’ompliran les dades 
del usuari i equip migrat, de tal forma que es puga dur un control tant de la 
situació de migració en la que es troba l’equip, com dels equips que han sigut 
migrats, ja que al final del dia a l’inventari d’equips s’afegirà la data en la que el 
equip ha sigut migrat, d’aquesta manera es podrà dur un control dels equips que 
ja s’han migrat i els que falten. 
 
Una vegada l’equip ha sigut migrat se li adjuntarà un document amb l’usuari i 
contrasenya que ha d’utilitzar per a iniciar sessió (Tots els usuaris deuran iniciar 
sessió amb la mateixa contrasenya, a continuació se’ls demanarà que fiquen una 
nova) i els primers passos que ha de realitzar l’usuari per a començar a treballar 
amb l’equip (Obrir l’Outlook, comprovar que té tota la informació, afegir-se les 
impressores...) 
 
Els usuaris de l’oficina de València i de la fàbrica d’Araia el dijous 6 de Desembre 
deixaran els equips als seus llocs de treball amb una etiqueta pegada amb el seu 
nom d’usuari i contrasenya, d’aquesta manera l’equip de migració podrà iniciar 
sessió amb les dades dels usuaris i realitzar les còpies de seguretat.  
 
Als usuaris de la resta de seus que han d’enviar les seues estacions de treball a 
València per a la seua migració se’ls enviarà el següent document que hauran 
d’omplir i pegar a l’equip. 
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INFORMACIÓ A ENVIAR ADJUNTA A l'EQUIP 

MIGRAR   

NOM I COGNOMS  

USUARI I CONTRASENYA   

TELEFON   

MAIL   

SEU   

NOM ESTACIÓ DE TREBALL   

LLOC DE TREBALL   

ADREÇA DE DEVOLUCIÓ   

Il·lustració 64 – Formulari d’informació a adjuntar als equips enviats 

 
Hi ha estacions de treball que ja han sigut enviades anticipadament a alguns 
usuaris, per aquest motiu aquest usuaris quan envien els seus equips al camp 
“MIGRAR” tindran que indicar que “NO”, a aquests equips si que se’ls farà la 
còpia de seguretat i si és necessari es reutilitzaran i si no es quedaran en estoc. 
 
Amb la resta d’informació del formulari a més de saber qui envia l’equip, on vol 
que li’l tornem i les dades de l’usuari per iniciar sessió i fer la còpia de seguretat, 
ens ajudarà a contactar amb l’usuari ràpidament si fora necessari. També segons 
el lloc de treball ens permetrà saber quina es la prioritat de migració i la 
configuració programes que deu dur l’equip instal·lats. 
 
Els usuaris enviaran els equips a València amb les fonts d’alimentació i bé 
embalats, si algun usuari no disposa d’un embalatge adequat, aquest se li 
enviarà amb anterioritat des de València. Una vegada realitzada la migració 
s’enviarà la estació de treball a l’adreça indicada. 
 
Respecte als PCS de distribuïdors, és un PC que sols utilitzen per a connectar 
al programari comercial Summer, per lo que simplement s’enviarà un nou equip 
per a substituir el que estaven utilitzant abans en Aliment. Conjuntament al equip 
s’enviarà l’usuari i contrasenya per iniciar sessió (La primera vegada que inicií 
sessió demanarà canvi de contrasenya) i el manual per a connectar-se pel 
programari d’VPN Pulse Connect. 
 
3.8.1.2 Terminals de prevenda i repartiment 

 
Per a realitzar el canvi de configuració dels terminals s’enviarà un manual amb 
les instruccions de configuració que deuen seguir els usuaris per configurar els 
terminals i que puguen connectar amb els nous servidors de mobilitat instal·lats 
al hosting d’Oneice utilitzant el nou APN. 
 
Gran part de la configuració serà la mateixa, per la qual cosa els canvis a realitzar 
seran els següents: 

• Canviar la configuració del APN introduint el nom del nou punt d’accés 
que serà igual per a tots i el nou nom d’usuari i contrasenya que serà únic 
per terminal (S’enviarà conjuntament a les instruccions el llistat d’usuaris 
i contrasenya per seu). 
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• Canviar l’adreça IP del servidor on es té que connectar el terminal per 
carregar i descarregar les dades. Segons si el terminal és de prevenda o 
repartiment es deurà ficar l’adreça IP d’un servidor o d’altre 

 
Els prevendes i repartidors deuran realitzar els canvis de configuració en els 
terminals a partir del dilluns 10 de Desembre i comprovar si aquests connecten 
amb el servidor sense cap tipus d’error a partir del dimarts 11. Quan avisen des 
de el departament d’IT que ja estan les dades preparades podran transmetre i 
comprovar que agafen dades per a poder eixir a vendre i repartir el dimecres 12. 
 
3.8.1.3 Smartphones 

 
El negoci disposa de 250 usuaris que utilitzen Smartphones d’empresa i tots ells 
tenen configurat el seu correu electrònic al telèfon, al migrar el correu d’Aliment 
a Oneice, també hi ha que canviar el compte de correu en els Smartphones, per 
realitzar aquest canvi s’enviarà un correu electrònic una setmana abans del Go 
Live amb les instruccions que deuen seguir els usuaris per a realitzar el canvi el 
dilluns 10 de Desembre una vegada els comptes de correu ja hagen sigut 
migrats. 
 
Dels 250 telèfons, la majoria utilitzen el sistema Android (Android és el nom d'un 
sistema operatiu que s'empra en dispositius mòbils, en general amb pantalla 
tàctil. Android es basa en Linux, un programa lliure que, al seu torn, està basat 
en Unix. L'objectiu inicial d'Android, d'aquesta manera, va ser promoure els 
estàndards oberts en telèfons i ordinadors mòbils [30]) i sols els membres del 
comitè de direcció utilitzen el sistema IOS (iOS és un sistema operatiu mòbil de 
la multinacional Apple. Actualment és el segon sistema operatiu mòbil més 
utilitzat del món, darrere d'Android [31]). 
 
Les instruccions per a realitzar el canvi dels comptes de correu als telèfons 
Android seran els següents: 

• Anar a Ajustos 

• Anar a Comptes 

• Entrar al compte Exchange que hi ha configurat al dispositiu mòbil 

• Anar al final i eliminar el compte 

• Estant una altra vegada a comptes, donar-li a afegir compte 

• Triar "Compte Microsoft Exchange" 

• Introduir el compte de correu (nom.cognom@es.Oneice.com) 

• Introduir la contrasenya  

• Modificar el servidor i posar: Outlook.Office365.com 

• Inicia sessió amb el nou compte. 

Les instruccions per a realitzar el canvi dels comptes de correu als telèfons amb 
IOS seran els següents: 

• Anar a Ajustos 

• Entrar a Contrasenyes i Comptes 

• Eliminar el compte antic  "d’Aliment" (l'opció d'eliminar es troba a la part 
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inferior de la pantalla) 

• Estant a la mateixa pantalla farem clic sobre "afegir compte" 

• Seleccionarem el compte "d’EXCHANGE" 

• Introduir l'adreça de correu d’Oneice (nom.cognom@es.Oneice.com) és 
la mateixa que teníem fins ara substituint .Aliment per .Oneice 

• Posar nom al compte i seleccionar següent. 

• Ens apareixerà una pantalla que ens preguntarà si volem iniciar sessió, a 
la que tenim que seleccionar el botó “d’iniciar sessió”. 

3.8.2 Migració de la informació 

 
Principalment la informació de la que disposen els usuaris és la que tenen 
emmagatzemada en fitxers i el correu electrònic.  
 
Els usuaris disposen d’una unitat de xarxa personal “H” amb un espai de 2 GB 
per emmagatzemar els seus arxius, una unitat de xarxa compartida “N” i d’un 
espai de 2 GB a la bústia de correu electrònic per emmagatzemar els correus. 
Tant de les unitats de xarxa, com de la bústia de correu es realitzen còpies de 
seguretat diàries. 
 
Per a la majoria d’usuaris aquest espai és insuficient, per la qual cosa aquests 
tenen gran quantitat de fitxers emmagatzemats localment al PC i es creen 
carpetes personals de correu per emmagatzemar correus antics, aquestes 
carpetes es guarden localment a fitxers amb extensió “.PST”. Però, de la 
informació que tenen els usuaris emmagatzemada localment, són ells els que 
tenen que realitzar la còpia de seguretat. Per a realitzar aquestes còpies els 
usuaris disposen en totes les seus de discs durs externs amb un programari que 
realitza una còpia de seguretat automàtica de la informació de l’usuari 
emmagatzemada al PC i d’un manual detallat per a que puguen realitzar aquesta 
de manera autònoma. La còpia inclou els fitxers (documents, vídeos, imatges...) 
emmagatzemats per l’usuari localment a l’equip i les carpetes personals de 
correu. 
 
A Oneice hi ha altra política de treball, tots els fitxers dels usuaris han d’estar 
emmagatzemats a la unitat personal de xarxa “U” i tots els correus electrònics 
emmagatzemats al núvol, per aquest motiu tots els usuaris disposen d’un espai 
de 25 GB a la seua unitat de xarxa personal (per als usuaris que ho necessiten 
es pot augmentar) i d’un espai de100 GB per a la bústia de correu. Es fan còpies 
diàries de la informació emmagatzemada a les unitats de xarxa i del correu pel 
que els usuaris no tenen la necessitat de realitzar còpies de seguretat dels seus 
PCS, a més a més a Oneice els ports USB estan bloquejats i no es pot connectar 
cap dispositiu d’emmagatzematge extern (Es pot donar accés als ports USB als 
usuaris que l’empresa autoritze). 
 
Per a realitzar la migració de la informació s’ha demanat a Aliment que augmente 
l’espai que té cada usuari a H a 25 GB i que augmente l’espai de les bústies de 
correu dels usuaris a 100 GB, de tal manera que els usuaris puguen traspassar-
se la informació a la xarxa i al núvol de Microsoft O365 abans del Go Live. 
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3.8.2.1 Tasques a realitzar per els usuaris  

 
Un mes abans al Go Live s’enviarà un correu electrònic als usuaris informant de 
les tasques a realitzar abans de la migració, incloent en aquest els manuals 
necessaris per a realitzar les tasques, aquest correu es tornarà a enviar com a 
recordatori dos setmanes abans del Go Live.  
 
Les tasques generals a realitzar seran les següents: 

• Realitzar una còpia de seguretat de la informació que tenen els usuaris a 
l’ordinador.  

• Realitzar una neteja al PC de tots aquells documents i correus que no siga 
necessari mantenir i migrar al nou PC d’Oneice. El motiu de realitzar la còpia 
abans de la neteja d’informació del PC és assegurar que si algun usuari 
esborra algun arxiu per equivocació, es puga recuperar de la còpia.  

• Passar els documents que tenen emmagatzemats localment al PC i que són 
necessaris per a desenvolupar la feina del usuari a la unitat de xarxa H. 

• Moure els històrics de correus electrònics que tenen emmagatzemats 
localment en el PC a la bústia de correu al núvol de Microsoft. 

 
Els correus que s’envien a les adreces de correu d’Aliment després de la 
migració dels comptes a Oneice seran reenviats automàticament als nous 
comptes de correu d’Oneice durant un mes, a més a més, als usuaris se’ls 
donarà les següents recomanacions respecte al correu electrònic: 

• Abans de la migració del correu activa l'opció de resposta automàtica del 
Outlook indicant el canvi de la vostra adreça de correu (les adreces seran les 
mateixes, únicament canviarà Aliment per Oneice). 

• Envia un correu directament als vostres contactes informant del canvi del 
vostre correu electrònic. 

• Després de la migració del sistema, les adreces que estiguen 
emmagatzemades a la memòria cau del Outlook ("Per ..") desapareixeran. Si 
alguna adreça no la teniu emmagatzemada als vostres contactes i vos 
interessa conservar-la haureu d’afegir-la als vostres contactes d'Outlook 

3.8.2.2 Migració dels fitxers dels usuaris 

 
Per a realitzar el traspàs de la informació dels servidors de fitxers d’Aliment als 
d’Oneice es realitzarà mitjançant un disc dur extern, a més a més dels backup a 
cinta que es realitzen diàriament, un mes abans del Go Live es connectarà un 
disc dur extern de 8 TB al servidor de fitxers d’Araia i altre al servidor de fitxers 
de València i es llançarà un còpia total, la resta de dies fins al Go Live es 
realitzarà uns còpia incremental (La còpia incremental o diferencial incremental, 
còpia els fitxers creats o modificats des de l'últim backup realitzat, ja siga d'una 
còpia completa o incremental, reduint d'aquesta manera els fitxers a copiar i el 
temps emprat al procés de backup[32]). 
 
El servidor de fitxers de la fàbrica d’Araia estarà disponible fins al 30 de 
Novembre a les 19:00 hores i el de València fins al 6 de Desembre a les 19:00 
hores, a partir d’aquestes dates es restringirà l’accés als usuaris i es realitzarà 
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una última còpia de dades diferencial als H.D externes connectats als servidors 
de fitxers que serà la que es restaurarà als nous servidors de fitxers d’Oneice. 
 
El usuaris tindran els seus fitxers disponibles al nou entorn d’Oneice a partir del 
dilluns 10 de Desembre. 
 
3.8.2.3 Migració Outlook O365 

 
Els usuaris tindran accés al seu correu electrònic fins al divendres 7 de 
Desembre a les 19:00 de la vesprada, a partir d’aquesta hora començarà la 
migració dels comptes d’Aliment a Oneice, a més dels correus, es migraran els 
contactes, el calendari i les notes. 
 
Els usuaris tindran accés al seu nou correu d’Oneice a partir del dilluns 10 de 
Desembre, quan inicien sessió per primera vegada a l’Outlook, tota la informació 
que tenien a la bústia d’Aliment s’anirà descarregant de manera progressiva. 
 
Les bústies de correu compartides també es migraran automàticament, però una 
vegada migrades es tindrà que donar permisos d’accés manualment utilitzant el 
portal d’Office O365. 
 

3.8.3 Migració dels Servidors i Switchos 

 
L’equip d’IT d’UK d’Oneice arribarà a la fàbrica d’Araia el dilluns 3 de Desembre 
per a començar amb totes les tasques de la migració. La nova xarxa d’Oneice ja 
està preparada i ara hi ha que migrar els servidors i el switchos que s’estan 
utilitzant fins ara a Aliment. A la resta de seus s’han instal·lat switchos HP nous, 
però a la fàbrica es van a reutilitzar els switchos Cisco instal·lats en tots els 
armaris de xarxa d’aquesta. 
 
Per a poder tenir-ho tot preparat per al Go Live és necessari començar amb la 
migració dels servidors quan abans millor. La primera tasca serà esborrar els 
servidors, aquest seran esborrats per Aliment de manera remota, per a realitzar 
aquest esborrat necessiten 24 hores, l’esborrat dels servidors començarà el 
dissabte 1 de Desembre a les 20:00. Abans de començar l’esborrat del servidor 
de fitxers es comprovarà que el backup diferencial a disc i el backup a cinta ha 
finalitzat correctament i es desconnectar el disc dur extern del servidor. 
 
S’esborraran tots els servidors menys els de dades de l’oficina de València, 
aquest començarà l’esborrat el divendres 7 de Desembre a les 10:00 hores, 
abans de començar aquest es comprovarà que el backup s’ha realitzat 
correctament i es desconnectarà el disc dur extern. D’aquesta manera tots els 
usuaris menys els de la fàbrica tindran accés a la seua informació de xarxa fins 
al dijous 6 de Desembre. 
 
El dilluns 3 de Desembre s’enviaran els servidors esborrats de València a la 
fàbrica d’Araia 
 
A la fàbrica d’Araia la setmana del 3 de Desembre l’equip d’IT d’Oneice grup 
començarà amb la migració dels switchos i dels servidors, per a poder continuar 
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accedint als sistemes d’Aliment els usuaris de la fàbrica durant aquesta setmana 
es connectaran a la xarxa d’Aliment mitjançant una ADSL i el software d´VPN. 
L’únic que no tindran accés durant la setmana els usuaris de la fàbrica serà el 
servidor de fitxers. 
 
Una vegada tots els servidors de la fàbrica estiguen esborrats, es farà un 
esborrat dels switchos i es configuraran per a la xarxa d’Oneice i a continuació 
s’instal·laran els servidors. 
 
Oneice ha decidit que estaran tots els servidors a la fàbrica d’Araia, menys un 
servidor que estarà a l’oficina de València  
 
A l’oficina de València s’esborrarà el servidor de domini i el servidor MDT, però 
continuarà havent xarxa d’Aliment durant tota la setmana, per això les estacions 
de treball iniciaran sessió contra un servidor de domini a la central d’Aliment a 
Barcelona, també continuarà accessible tota la setmana el servidor de fitxers. 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, Oneice utilitza el programari Vmware 
vSphere per a la virtualització de servidors. A la fàbrica d’Araia es crearà un 
clúster (Conjunt de dos o més Hosts per aprovisionar de sistemes d'Alta 
Disponibilitat, Tolerància a Fallades, Assignació de Recursos i Estalvi d'Energia 
[33]) amb 3 hosts (Servidors físics que formen el clúster) 
 
El clúster d’Araia  tindrà un total de 36 processadors, 127 GB de RAM i 7,65 TB 
de emmagatzematge. 
 

 
Il·lustració 65 – Imatge clúster Vmware de la fàbrica d’Araia 

 
El clúster d’Araia estarà creat pels següents hosts: 

 

Il·lustració 66 – Imatge hosts del clúster d’Araia 

 

En el clúster es crearan els següents servidors virtuals: 

• ES-APP-01: Servidor d’aplicacions, s’instal·larà la llicència concurrent 
d’Autocad (Programari de disseny assistit per ordinador utilitzat per a dibuix 
2D i modelatge 3D. Actualment és desenvolupat i comercialitzat per l'empresa 
Autodesk [34]), de tal manera que es podrà utilitzar l’Autocad des de diferents 
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ordinadors, però sols un ordinador a la vegada. 

• ES-DC-01: Servidor de domini, servidor de fitxers (Per als usuaris de totes 
les seus menys els de la oficina central de València), servidor d’impressores 
(Per a les impressores de totes les seus menys per a les de l’oficina de 
València) i servidor MDT per instal·lar equips. 

• ES-HR-01: Servidor d’aplicacions de Recursos Humans, en aquest 
s’instal·larà els programaris de fixatge i control d’entrades de la fàbrica de 
Araia i oficina de València i el programari de Winsuite de la Seguretat Social 
(La Winsuite és el programa proporcionat de forma gratuïta per la TGSS per 
facilitar la utilització del Sistema RED per a plataformes PC. Les seues 
funcions bàsiques són les de permetre la tramitació de missatges amb la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, tant de cotització com de afiliació 
i INSS, a més de validar i processar les dades generades pel programa de 
nòmines [35]). Al estar el programari en xarxa permetrà als diferents usuaris 
del departament de Recursos Humans tindre accés a tots els missatges 
tramitats, siga qui siga l’usuari que l’ha tramitat. 

• ES-SQL-01: Servidor d’SQL, en aquest instal·larem totes les Bases de Dades 
que necessitem per a les aplicacions. 

 
Il·lustració 67 – Imatge servidors virtuals de la fàbrica d’Araia 

 
A la oficina de València també es crearà un clúster amb 1 servidor físic, aquest 
tindrà un total de 6 processadors, 16 GB de RAM i 2,85 TB d’emmagatzematge 
i estarà format per un únic Host. 
 

 
Il·lustració 68 – Imatge clúster Vmware de l’oficina de València 

 
Al clúster es crearà els següents servidors virtuals: 

• ES-DC-01: Servidor de domini, servidor de fitxers (sols per als usuaris de 
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l’oficina central de València), servidor d’impressores i servidor MDT per 
instal·lar equips. 

 
A la fàbrica d’Araia a més a més dels servidors virtualitzats hi haurà un servidor 
físic per a connectar el robot de còpies de seguretat, les còpies de seguretat es 
realitzaran tant dels servidors d’Araia com del servidor de València utilitzant el 
programari Veeam Backup. La informació del servidors de fitxers de València es 
replicarà en el servidor d’Araia mitjançant DFS-R (Sistema de replicació de fitxers 
de Windows) Aquest programari de còpies de seguretat està dissenyat 
específicament per a entorns virtuals, per proporcionar còpies de seguretat 
ràpides i recuperació de màquines virtuals, ja siga en VMware o PyHer-V. Des 
d'una consola unificada pot protegir la seua infraestructura virtual completa amb 
les característiques líders en la indústria com ara, Recuperació de Instantània, 
Recuperació de Instantània a nivell d'Arxiu, 2-en-1: Backup i Replicació, De-
duplicació, Gestió Centralitzada...[36]. 
 
La insta lal·lació dels servidors d’Araia la realitzarà in situ l’equip d’Oneice grup 
a partir del dilluns 3 de Desembre i finalitzarà el dimecres 5, una vegada estiguen 
instal·lats els servidors es restaurarà la informació de les unitats de xarxa 
personals i compartides dels usuaris d’Araia i crearan els grups DFS (Espais de 
noms DFS és un servei de rol de Windows Server que et permet agrupar les 
carpetes compartides ubicades en diferents servidors en un o diversos espais de 
noms estructurats lògicament. Això permet oferir als usuaris una vista virtual de 
les carpetes compartides, on una única ruta d'accés condueix als arxius ubicats 
en diversos servidors [37]) 
 

 
Il·lustració 69 – Imatge Grups de carpetes compartides servidor Araia 

 
Una vegada creats els grups d’accés a les carpetes compartides del servidor 
d’Araia, es donarà accés a aquests als usuaris (Els usuaris ja han sigut creat 
abans també en el Directori Actiu) 
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Il·lustració 70 – Imatge d’usuaris amb accés a carpeta compartida d’Araia 

 
El dilluns 10 de Desembre els usuaris tindran accés als seus fitxers a la xarxa 
tant a la seua informació personal com la de les carpetes compartides. 
 
El servidor de València s’instal·larà remotament pels tècnics d’Oneice des 
d’Araia el dissabte 8 de Desembre. Una vegada instal·lat es restauraran els 
fitxers dels usuaris de València i de les carpetes compartides, a continuació es 
crearan els grups DFS i es donarà accés a les carpetes als usuaris, encara que 
hi ha menys temps, ja que aquest servidor ha estat accessible als usuaris a la 
xarxa d’Aliment fins al dijous 6 de Desembre, l’objectiu és que el dilluns 10 els 
usuaris de l’oficina de València ja tinguen també la seua informació accessible. 
 
Els usuaris de la resta de seus tindran la seua informació disponible a partir del 
dimecres 12, ja que aquesta, fins ara estava en al servidor de València i s’ha 
d’enviar a Araia, l’enviament es realitzarà el dilluns 10 per missatger, arribarà a 
Araia el dimarts 11, es restaurà al servidor de fitxers d’Araia i estarà accessible 
a partir del dimecres 12. 
 

3.8.4 Migració de les impressores 

 
Disposem d’un inventari amb totes les impressores de les seus amb les seues 
adreces MAC (Una adreça MAC és un identificador de 48 bits (6 blocs de dos 
caràcters hexadecimals (4 bits)) que correspon de forma única a una tarja o 
dispositiu de xarxa. Se l’hi coneix també com adreça física, i és única per a cada 
dispositiu [38]) 
 
A la següent imatge podem veure l’adreça MAC (02-00-0a-24-0b-01) d’una 
impressora de l’oficina de València.  
 

 
Il·lustració 71 – Imatge adreça MAC impressora 

 
Per a realitzar la migració de les impressores es configuraran les polítiques del 
DHCP (DHCP és un protocol de xarxa de tipus client / servidor mitjançant el qual 
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un servidor DHCP assigna dinàmicament una adreça IP i altres paràmetres de 
configuració de xarxa a cada dispositiu a una xarxa perquè puguen comunicar-
se amb altres xarxes IP. Aquest servidor posseeix una llista d'adreces IP 
dinàmiques i les va assignant als clients conforme aquestes van quedant lliures, 
sabent en tot moment qui ha estat en possessió d'aquesta IP, quant temps l'ha 
tingut i a qui se li ha assignat després. Així els clients d'una xarxa IP poden 
aconseguir els seus paràmetres de configuració automàticament del domini [39]) 
per a que assigne una IP fixa del rang de la seua als equips amb una adreça 
MAC específica. 
 
Per exemple es crearà una política d’DHCP per a que a la impressora amb 
l’adreça MAC 02-00-0a-24-0b-01 se li assigne la IP fixa 10.36.11.1 amb la 
màscara de subxarxa 255.255.240.0 i la porta d’enllaç 10.36.15.254, de tal 
manera que la impressora quan es connecte a la xarxa agafe questa configuració 
de manera automàtica. 
 
Els passos a seguir per a realitzar la migració de les impressores serà el següent: 

• S’assignarà una IP fixa del rang de xarxa de cada seu a les impressores 

• Es crearan les polítiques al servidor DHCP 

• Es realitzarà un reset de les impressores (A Aliment s’assignava la IP fixa 
manualment) per a que agafen la IP fixa que li correspon segons les polítiques 
creades per DHCP. 

 
Quan la impressora arranque per primera vegada després del reset agafarà la 
configuració IP que se li ha assignat en el DHCP. Seguint amb l’exemple de la 
impressora anterior, podem veure a la següent imatge que estant configurada 
per DHCP a agafat la IP fixa assignada en el DHCP 
 

 
Il·lustració 72 – Imatge configuració IP impressora 
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El reset de les impressores el realitzarà a cada seu l’enginyer contractat per a 
realitzar també la migració de xarxa, a la fàbrica d’Araia i l’oficina de València el 
reset el realitzarà l’IT intern. 
 
Una vegada les impressores ja tenen la nova configuració de xarxa d’Oneice, per 
a que els usuaris finals se les puguen instal·lar directament des de l’opció d’afegir 
una impressora de xarxa de Windows, aquestes s’han d’afegir i compartir al 
servidor d’impressió. 
 
A cada impressora que s’afegeixca al servidor d’impressió se li assignarà un port 
que serà la seua adreça IP, un controlador que serà el corresponent al model de 
la impressora en 64 bits, un nom (A cada seu s’assignarà un Alies que 
començarà per a totes amb ES per a identificar que són del mercat Espanyol, a 
continuació es ficarà un guionet i s’afegiran tres lletres que identifiquen la seu, 
per exemple per a València serà VAL, per Araia serà ARA... a continuació 
s’afegirà altre guió i finalment s’afegirà una numeració de dos dígits començant 
pel 01, en aquest exemple afegirem una impressora a València que tindrà el nom 
ES-VAL-01), es marcarà l’opció de que és una impressora compartida per a que 
els usuaris se la puguen afegir per imprimir, se li assignarà el nom del recurs 
compartit (S’utilitzarà el mateix nom que s’havia creat per a nom de la impressora 
com a nom del recurs compartit, aquest és el nom que apareixerà a la llista 
d’impressores de xarxa) la seu on està ubicada (Ens ajudarà a identificar a quina 
seu està físicament la impressora) i un comentari que ajude als usuaris a 
identificar d’una manera més clara quina impressora és. 
 

 
Il·lustració 73 – Imatge instal·lació d’una impressora al servidor d’impressió 

 
Les impressores de totes les seus s’instal·laran al servidor d’impressió d’Araia 
(ES-DC-01) menys les de l’oficina de València que estaran al servidor 
d’impressió de València (ES-DC-02). 
 
A la imatge següent podem veure les impressores donades d’alta al servidor 
d’impressió de València. 
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Il·lustració 74 – Imatge configuració IP impressora 

 
Finalment, els usuaris podran afegir-se les impressores des de l’apartat 
d’impressores i escàners de Windows 10. Una de les maneres d’afegir-se una 
impressora de xarxa seria el següent: 

1. Seleccionar l’opció “Agregar una impressora o un escàner” 

2. Seleccionar l’opció “La impressora que desitge no està en la llista” 

3. Seleccionar l’opció “Buscar una impressora al directori, ja siga per 
ubicació o per característica” i fer clic en el botó “Següent” 

4. A la finestra “Buscar impressores” al camp “Nom” escriurem ES-VAL i 
seleccionarem el botó "Buscar ara" d'aquesta manera ens mostrarà totes 
les impressores de l’oficina de València. 

 
Il·lustració 75 – Imatge “Buscar Impressores” de W10 
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5. Seleccionarem la impressora que volem afegir i seleccionarem el botó 
“Acceptar”. 

Al estar totes les seus comunicades entre si a través de la MPLS de Telefònica, 
des de qualsevol seu es pot imprimir mitjançant la xarxa a altra seu. 
 

3.8.5 Instal·lació aplicacions locals 

 
Una vegada arrancats tots els sistemes, en els dies següents al Go Live s’aniran 
instal·lant aquells programaris que ja s’havien identificat a l’inventari i que es 
tenen que instal·lar en els nous servidors locals d’Oneice. 
 
Els programaris que hi ha que instal·lar els podem dividir en dos, els que ha 
d’instal·lar el proveïdor i els que pot instal·lar l’equip d’IT local d’Oneice. 
 
Per als programaris que ha d’instal·lar el proveïdor, se li enviaran les instruccions 
per a que es puga connectar remotament al servidor i realitzar la instal·lació, 
aquest programaris serien el de control de fitxades i entrades i gestió de 
reconeixements mèdics. 
 
La resta de programaris (Autocad, Siltra, RMS) s’instal·laran per part de l’equip 
d’IT local, aquest també restaurarà les B.D d’SQL el nou servidor. 
 
Finalment s’instal·larà la part de programari de client a tots els usuaris que 
necessiten accés a aquests (en la fase de test ja s’havien comprovat que la part 
de client dels diferents programaris funcionaren amb Windows 10 64 bits). 
 

3.9  Resolució d’incidències 

 
Els primers dies després del Go Live hi haurà gran quantitat d’incidències, les 
incidències que es consideren critiques perquè no permeten als usuaris treballar 
s’intentaran solucionar immediatament, la resta d’incidències no crítiques 
s’aniran anotant i s’intentaran solucionar el més aviat possible. 
 
Després de 15 dies d’haver migrat els usuaris rebran una formació per Skype i 
se’ls enviarà un manual per a començar a utilitzar el programari Web 
d’incidències “Service Desk”. Amb aquest programari els usuaris podran obrir 
incidències i peticions. Utilitzar aquesta eina assegura als usuaris que les seues 
incidències es registren correctament i s'envien a l'equip de resolució correcte, a 
més a més de poder realitzar un seguiment de la situació d’aquestes, quin tècnic 
la té assignada o si està en espera d’alguna aprovació... 
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Il·lustració 76 – Imatge programari Web d’incidències 

 
Al seleccionar l’opció d’informar d’un problema o crear una nova sol·licitud de 
servei l’aplicació ofereix unes categories per ajudar als usuaris a escollir el tipus 
de problema o petició que vol realitzar. 
 

 
Il·lustració 77 – Imatge per categories de plantilles 

 
Al seleccionar una plantilla automàticament agafa les dades de l’usuari que està 
obrint la incidència o petició, l’usuari omplirà la resta de camps necessaris, en la 
descripció és molt important detallar el problema i adjuntar imatges que ajuden 
els tècnics a resoldre aquesta. 



Migració de Sistemes entre empreses 

59 

 
Il·lustració 78 – Imatge detall plantilla incidències 

 
Una vegada l’usuari finalitze d’implementar la plantilla, seleccionarà el botó 
d’enviar per a que s’agregue al programari d’incidències. Al enviar la incidència 
l’usuari rebrà un correu electrònic indicant el número de tiquet assignat a la 
incidència. 
 
Els tècnics d’IT d’Oneice Iberia són el grup resolutori de primer nivell, podran 
veure totes les incidències obertes pels usuaris d’Espanya, si saben com 
solucionar-les se les podran assignar i resoldre, si no saben com solucionar-les 
les tindran que assignar a un grup de resolució de segon nivell. 
 

 
Il·lustració 79 – Imatge vista programari d’incidències tècnics d’IT 

 
Els tècnics podran demanar més informació als usuaris sobre les incidències 
mitjançant el programari, quan es demane a més informació, a més a més de 
quedar reflectit al programari, els usuaris també reben un correu amb la petició 
per part del tècnic que està intentant resoldre la incidència, l’usuari podrà 
contestar directament al correu rebut i la contestació s’afegirà automàticament 
en l’historial de la incidència al programari Web. Una vegada la incidència estiga 
resolta l’usuari rebrà un correu com que aquesta ha sigut resolta, si l’usuari no 
està d’acord amb la resolució i contesta al correu rebut abans de que passin 3 
dies, aquesta s’obrirà de nou automàticament. 
 
Per als tècnics d’IT també aporta molts avantatges la utilització d’aquesta eina, 
ja que permet dur un control de les incidències, un històric de problemes i 
sobretot que queda reflectida la feina que fan. 
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4. Migració Summer 
 
Summer és un sistema propi programat amb Microsoft .Net (.Net és un conjunt 
d'eines, tecnologies i serveis que facilita la construcció de tot tipus d'aplicacions. 
Es tracta d'una plataforma per al desenvolupament de programari que va ser 
llançada per Microsoft amb l'objectiu de fusionar el seu ampli catàleg de 
productes, que va des dels seus múltiples operadors fins a eines de 
desenvolupament [40]) que permet al negoci una visió completa del mercat, no 
només per als clients directes sinó també per als clients indirectes (aquells als 
quals els factura els distribuïdors). A més, permet la gestió comercial i la gestió 
de les oficines de vendes (delegacions, distribuïdors, personal de vendes). 
 
Les principals funcionalitats de Summer són: 

• Gestió de clients (Delegacions i distribuïdors) 

• Gestió de condicions comercials (Delegacions i Distribuïdors) 

• Fer comandes (Delegacions) 

• Gestió del repartiment (Delegacions) 

• Gestió de crèdits (Delegacions) 

• Mòdul de gestió de l'administració comercial (Delegacions i distribuïdors) 

• Mòdul de televenda 

• Gestió d'actius comercials (Delegacions i distribuïdors) 
 
A continuació podem veure una vista General de Summer: 
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Il·lustració 80 – Vista general de Summer 
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Com podem observar a la imatge anterior, Summer per a poder realitzar les 
seues tasques està interconnectat amb els següents entorns: 
 

• ERP SAP 
Comptabilitat, facturació clients centralitzats, gestió de crèdits, màster data 
de materials i compra d’actius 

• EDI 
Intercanvi de manera electrònica de factures entre clients centralitzats i 
albarans amb l’operador logístic. 

• Middleware (Truck i Tablet) i Seller Middleware 
Programari de mobilitat que utilitza la força de vendes i els repartidors, els 
terminals poden transmetre per xarxa local i per GPRS, les tauletes 
transmeteixen per xarxa, d’aquesta manera es pot saber en qualsevol 
moment la venda que es du feta o que s’ha repartit fins al moment. 

• MakersBit 
Programari per a geocalització de les rutes de repartiment. Aquesta eina 
ajuda al personal de les delegacions a optimitzar les rutes de repartiment. 

• Congela 
Programari Web per a la gestió d’actius comercials. L’enviament, substitució 
o recollida dels congeladors ho realitza un operador logístic extern, amb 
aquesta eina el personal de delegacions realitza la petició dels serveis i el 
seu seguiment. 
 

Per a l’empresa és molt important que Summer estiga el menor temps possible 
fora de servei, per aquest motiu s’ha decidit muntar una infraestructura en 
paral·lel el més pareguda possible a la que hi ha ja funcionant, de tal manera que 
el risc de que aquesta done problemes després de la migració siga el menor 
possible 
 

4.1 Avaluar la situació actual (AS-IS) 

 
A nivell d’infraestructura la situació actual de Summer és la següent: 
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Il·lustració 81 – Infraestructura actual de Summer 
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La majoria d’infraestructura de l’ecosistema de Summer està a les oficines 
centrals d’Aliment Espanya, tant Summer com els programaris de mobilitat 
Seller, Truck i Tablet tenen 3 entorns (DEV,QA i PRO), l’entorn DEV és on 
treballen els programadors, QA on es realitzen les proves i PRO l’entorn de 
producció.  
 
Els terminals dels repartidors i prevendes poden transmetre (recollir dades i 
deixar dades) tant en local com en remot, normalment transmeten en remot 
utilitzant la tecnologia GPRS mitjançant d’un APN de telefònica, es validen contra 
un servidor Radius i accedeixen al servidors de mobilitat Seller i Truck. Les 
tauletes que utilitzen els gestors comercials també poden transmetre les dades 
o bé a través de la xarxa d’Aliment existent a tots els nostres centres o a través 
de qualsevol connexió a internet utilitzant un software de VPN anomenat 
Checkpoint. 
 
Els PCS dels usuaris interns que disposen de la maqueta d’Aliment connecten 
amb Summer utilitzant la xarxa interna, per als portàtils també existeix l’opció de 
connectar des de qualsevol connexió a internet amb el software VPN Checkpoint. 
 
Els PCS dels distribuïdors (usuaris externs) que no disposen de la maqueta 
d’Aliment també poden connectar a Summer utilitzant el software de VPN 
Checkpoint. 
 
Finalment, dins de la infraestructura d’Aliment està el SAP de gelats, un servidor 
de comunicacions amb entitats bancaries “EDITRAN” i un servidor de tractament 
de factures de proveïdors “ESS” 
 
Fora de les oficines d’Aliment Espanya, hi ha servidor de “Reporting BI” a l’oficina 
central de PyH a València, el qual recull les dades de Summer, analitza aquesta 
informació i proporciona al departament de vendes informació que ajuda a 
vendre més. 
 
Dins de la infraestructura d’Aliment hi h a el programari de mobilitat Seller, Truck 
i Tablet que encara que és d’un proveïdor extern està instal·lat a la infraestructura 
del grup. També hi ha altres programaris que són de proveïdors externs e 
instal·lats a la infraestructura del proveïdor com Congela on es gestionen els 
enviaments de congeladors, Meydis on es gestiona l’enviament de publicitat o 
Web clients on està allotjat el WEB de clients de gelats Aliment, la qual permet 
entre altres coses realitzar comandes als clients directament. 
 

4.2 Proposta del nou entorn d’Oneice (to-Be) 

 
La primera decisió a prendre és on ubicar tota la infraestructura de Summer quan 
s’ixca del sistemes d’Aliment, es barallen les següents opcions: 
 

• Instal·lar-los en un cloud hosting 

El cloud hosting es refereix als servidors basats en la tecnologia de cloud 
computing. En paraules senzilles és l'allotjament de llocs web en servidors 
virtuals, pel que ja no hi ha que dependre d'un ordinador o d'un servidor físic 
[41]. 
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Els avantatges són: 

o Estalvi de diners 

Només paguem pel que fem . En canvi, si optem per un hosting, també 
evitem la compra d'equips i infraestructures amb l'objectiu d'adquirir 
uns recursos que finalment igual no consumim. Un altre aspecte no 
menys important és que s’estalvien costos en consum d'electricitat o 
contractació de personal. 

o Més disponibilitat 

Els servidors de núvols ofereixen la possibilitat d'accedir al nombre de 
servidors que necessitem de forma ràpida i eficaç. Podem, per 
exemple, ampliar la capacitat d'emmagatzematge de forma 
automàtica. 

o Flexibilitat o escalabilitat dels recursos 

No necessitem realitzar noves adquisicions d'equips, per exemple. 
Podem incrementar o disminuir els recursos que necessitem en un 
determinat moment 

o Més estabilitat 

Com no hem de témer problemes de hardware al no dependre d'un 
servidor físic, comptem amb major disponibilitat, un aspecte 
fonamental per a moltes empreses. Això ens garanteix una presència 
constant en línia, el que denominem temps d'activitat. 

Les desavantatges son: 

o Importància d'un proveïdor de confiança 

No tot són avantatges a l'hora d'adquirir un servei de hosting en núvol, 
per la qual cosa tindrem que estudiar si és necessari o no per al nostre 
projecte. Per això, és important comptar amb un proveïdor que tinga 
molta experiència i que ens generi total confiança a l'hora de depositar 
tota la nostra informació a les seues mans. 

o Seguretat 

És important aturar-se a reflexionar sobre els aspectes relatius a la 
seguretat, ja que dades com comptes bancaris, els nostres projectes 
d'ampliació de l'empresa, els seus punts forts o els seus punts febles, 
estan en mans d'un proveïdor que podria tenir algun problema tècnic. 

A ningú li agradaria que aquestes dades es filtressen a la xarxa, per 
tant, i de nou, el nostre proveïdor del servei ens ha d'oferir una gran 
confiança. 

• Adequar el nostre CPD a les oficines de València per allotjar els nous 
servidors 

Encara que la tendència clara avuí en dia és anar cap a solucions de hosting 
al núvol, ens hem volgut plantejar també aquesta opció, ja que ens permetria 
els següents avantatges [42]: 

o El programari s’executa al seu propi maquinari i s’administra 
internament.  

o Equip de TI dedicat per al suport del sistema. 

o Flexibilitat en les actualitzacions. 
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Però també hi ha molts desavantatges, alguns són: 

o Dependència del proveïdor. 

Quan una empresa compra maquinari i programari a un proveïdor, 
després de realitzar aquesta inversió és molt difícil fer marxa enrere, 
es queda esclavitzada per una infraestructura i un manteniment. Per 
qualsevol tipus d'incidència cal contactar amb el proveïdor que en 
molts casos s'enviarà a un tècnic i cobrarà pel treball realitzat. És un 
model molt estètic que sotmet a la companyia a un ús rigorós dels 
recursos.  

o Alt cost d'instal·lació i manteniment. 

La instal·lació inicial de qualsevol sistema on-premise té un alt cost. 
Han d'adquirir tant el maquinari com el programari tan sols per posar-
lo en marxa. En el cost d'instal·lació s'han d'incloure la compra de 
servidors, la compra del programari, elements de xarxa, la seua 
instal·lació i posada en marxa.  

o Vulnerabilitat de les instal·lacions on-premise. 

Les instal·lacions on-premise són molt vulnerables a l'estabilitat del 
subministrament elèctric i de la connexió a Internet. Els talls en el 
subministrament elèctric o les pujades de tensió poden provocar greus 
fallades en els sistemes, per evitar-los serà necessari assumir també 
el cost dels elements de protecció elèctrica necessaris i la seua 
instal·lació. Si es proporciona un accés a través d'Internet, cal tenir en 
compte els problemes de connectivitat i la seua seguretat. 

o Sense flexibilitat i sense escalabilitat. 

Tot i que les instal·lacions On Premise es realitzen sobreestimant les 
capacitats i això repercuteix molt en el cost inicial, acaben quedant-se 
menudes i obsoletes. Els servidors locals no poden augmentar ni 
reduir les seues capacitats tal i com es fa en Cloud. Això no només 
passa amb el maquinari, també es produeix amb el programari que es 
compra per llicències o per lloc de treball. La tecnologia està en 
constant evolució i canvi, els propis sistemes operatius canvien i s'han 
d'actualitzar o substituir, la configuració inicial pot no servir 
transcorregut un temps. 

Després de barallar les dues opcions anteriors es decideix allotjar els servidors 
a un allotjament al núvol i es contacta amb la consultoria en la que treballem 
habitualment per a que ens recomane diversos proveïdors de confiança. 

En aquest procés de cerca d’un proveïdor adequat de serveis al núvol, Oneice 
grup ens ofereix allotjar els servidors al Centre de Dades que el grup ha creat en 
Alemanya per a proporcionar serveis rellevants per a aplicacions centralitzades, 
aquests centres estan a localitzacions geogràfiques diferents i proporcionen una 
redundància total, les funcions automàtiques d'alta disponibilitat generen una 
transició instantània de servidors virtuals i aplicacions a ubicacions d'allotjament 
alternatives, a més a més, es realitzen còpies de seguretat i s’emmagatzemen 
externament 
D’aquesta manera, a nivell d’infraestructura la situació futura de Summer serà la 
següent: 
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Il·lustració 82 – Infraestructura futura de Summer 
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Tota la infraestructura de Summer es crearà al hosting d’Oneice grup a 
Alemanya, l’únic que quedarà fora seran les aplicacions ja allotjades 
externament com la de Congela, Meydis, Web Client, etc. 
 
Mitjançant la nova infraestructura de xarxa que es va a crear per a Oneice 
s’accedirà a Summer des de les diferents oficines a Espanya. 
 

4.3 Creació de nous servidors Summer en el entorn d’Oneice  

 
Els servidors van a estar virtualitzats al host d’Oneice a Alemanya, el 
departament d’IT del grup crearà aquests amb els requisits físics que es 
necessita, aleshores el primer pas es traslladar el llistat amb les necessitats de 
servidors que hi ha per a Summer. 
 
Encara que la idea inicial és instal·lar els nous servidors idèntics als ja existents 
amb l’objectiu de tindre els menys problemes possibles, encara que son sistemes 
molt antics i no es sap si funcionaran o no, s’aprofitarà per a intentar migrar el 
Sistema Operatiu de Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012 R2 64 
bits i de SQL 2008 a SQL 2016, també es nombrarà els servidors amb noms més 
identificatius que els actuals. 
 
La petició es realitzarà de manera escalonada, primer es demanaran els 
servidors de desenvolupament de Summer, una vegada estiga la configuració 
inicial feta i testada es demanarà un duplicat per a QA i altre per a PRO. 
 
La petició inicial dels servidors de Desenvolupament de Summer es realitza amb 
les mateixes característiques físiques del servidors ja existents en la 
infraestructura d’Aliment. El quadre de requisits demanat és el següent: 
 

 

Il·lustració 83 – Quadre requisits creació servidors Summer DEV 

Per als servidors de mobilitat (Seller, Truck i Tablet), després de parlar amb el 
proveïdor, s’ha decidit que no té sentit instal·lar un servidor de desenvolupament 
ja que el proveïdor ja el té a les seues instal·lacions, com hem fet amb els 
servidors de Summer, es demanarà primer el servidor de QA a imatge dels que 
ja existeixen a la infraestructura d’Aliment i una vegada estiga tota la configuració 
inicial feta i testada es demanarà un duplicat per a PRO. El quadre de requisits 
demanat es el següent: 

 
Il·lustració 84 – Quadre requisits creació servidors Mobilitat QA 

Els servidors d’EDI i EDITRAN s’ha decidit externalitzar-los i utilitzar 
infraestructura del proveïdor. 
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El departament d’IT d’Oneice grup creà els nous servidors amb els requisits 
demanats per el mercat espanyol amb l’eina de virtualització Vmware en el seu 
host a Alemanya, una vegada creats els servidors s’envien les instruccions de 
connexió per a poder connectar-se en remot als servidors. 

Per a connectar-se en remot tant els usuaris d’IT d’Oneice Espanya com els 
proveïdors del programari, s’utilitzarà Citrix Gateway que proporciona una 
infraestructura d'accés remot amb un registre únic en tots els programaris, ja siga 
un centre de dades, un núvol o lliurades com SaaS. Permet al personal accedir 
a qualsevol programari, des de qualsevol dispositiu, mitjançant una sola URL 
[43]. 

 
Il·lustració 85 – Portal Citrix Oneice [44] 

4.4 Configuració inicial dels nous servidors 

 
Una vegada ja estan els servidors creats i tenim accés a través de la plataforma 
d’accés remot Citrix Gateway passem a realitzar la configuració inicial d’aquests 
per a que els proveïdors del programari puguen instal·lar aquests als diferents 
servidors, les diferents configuracions inicials són: 

• ES-SUMMER 

 

Il·lustració 86 – Quadre de configuració inicial server ES-SUMMER 
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• ES-SUM-DB 

 

Il·lustració 87 – Quadre de configuració inicial server ES-WINDB 

• ES-SELLER, ES-TRUCK, ES-TABLET 

 

Il·lustració 88 – Quadre de configuració inicial servidors mobilitat 

 

4.5  Instal·lació d’aplicacions per part dels proveïdors i test 

 
Per a realitzar la instal·lació dels diferents programaris per part dels proveïdors, 
aquests  es connectaran remotament als servidors a través de la plataforma Citrix 
Gateway d’Oneice. 
 
Qualsevol problema que hi haja durant el procés d’instal·lació es contactarà amb 
el responsable d’infraestructura d’Oneice Espanya, si és necessari, aquest 
contactarà amb Oneice grup per a intentar resoldre el més aviat qualsevol 
contratemps. 
 
Per a instal·lar els programaris als nous servidors, els proveïdors necessitaran 
pujar al servidor el paquet d’instal·lació i en alguns casos algunes carpetes que 
ja existeixen als servidors actuals a Aliment i còpies de les bases de dades. 
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Per a poder pujar informació als nous servidors, Oneice grup ens ha habilitat un 
espai FTP en un servidor FTP que tenen ubicat al mateix hosting a Alemanya on 
estan els nous servidors, de tal manera que per a poder pujar la informació als 
nous servidors, hi haurà que pujar aquesta utilitzant un client FTP (un client FTP 
gratuït i senzill d’utilitzar és el Filezilla) i una vegada pujada la informació 
necessària, el proveïdor ens avisarà per a traspassar-la al servidor corresponent. 
Si es necessari una carpeta o un backup de la B.D del servidor d’Aliment, es 
contactarà amb el departament d’IT d’Aliment per a que realitzen directament la 
pujada de la informació necessària al FTP. 
 
Les B.D dels diferents servidors tenen una mida prou gran, per tant aquesta 
primera pujada dels backup de les B.D des d’Aliment al FTP de d’Oneice ens  

 
Il·lustració 89 – Quadre mida B.D entorns a migrar 

servirà per a saber quan de temps tarda a pujar-les i si es viable utilitzar aquest 
sistema al Go Live.  
 
En primer lloc s’instal·larà el programari comercial Summer als servidors de 
desenvolupament, una vegada instal·lat, es realitza el test de pujada de la B.D 
de Summer a través del Filezilla tardant aquesta 5 hores, una vegada estiga 
restaurada la B.D per part del proveïdor, ja es pot començar a realitzar un primer 
cicle de proves per part d’Oneice Espanya, aquest consistirà es testejar que no 
fallen totes aquelles tasques que considerem que el programari deu realitzar en 
aquesta primera fase de la instal·lació, com per exemple, que accedim a 
l’aplicació, que mostra un informe, que et deixa donar d’alta un client... 
 
Una vegada instal·lat i provat l’entorn de desenvolupament s’instal·larà en QA i 
es realitzarà de nou el cicle de proves i finalment s’instal·larà en producció, es 
testejarà quedant els tres entorns operatius. 
 
A continuació s’instal·laran els programaris de mobilitat als servidors de QA 
(Seller, Truck i Tablet), una vegada instal·lats es realitza un cicle de proves dels 
diferents programaris, es crearan els nodes/usuaris als tres entorns i es testejarà 
per una part que els terminals de prevenda i repartiment connecten tant per xarxa 
local utilitzant plataformes de connexió com per GPRS mitjançant l’APN que ens 
ha creat Telefónica, i per altra part que també les tauletes connecten amb el 
servidor utilitzant la xarxa local d’Oneice o a través del software d’VPN Pulse 
Connect. 
 
Una vegada ja estan els servidors de mobilitat instal·lats ja es pot testejar si 
funcionen les interfícies entre les aplicacions de mobilitat i Summer, de tal 
manera que les dades que els terminals descarreguen als servidors de mobilitat 
arriben al programari comercial Summer i que la informació que es prepara en 
Summer arribe als terminals. 
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En aquest moment que ja estan instal·lats tots els programaris en els servidors 
ja es pot realitzar un cicle de proves complet. Un exemple de cicle de proves 
complet entre Summer i Seller podria ser el següent: 

 
Il·lustració 90 – Quadre Cicle de proves entre Summer i Seller 

 
Finalment s’instal·len els programaris de mobilitat en Producció, tornant a 
realitzat el cicle de proves complet. 
 

4.6 Test de càrrega i rendiment 

 
Una vegada ja estan els servidors i els programaris operatius es realitza un test 
de càrrega i rendiment en Summer PRO amb l’objectiu de detectar possibles 
problemes de rendiment del sistema abans del Go Live. 
 
Realitzar proves de càrrega i rendiment consisteix a sotmetre al sistema a altes 
càrregues de treball, simulant l'activitat real dels futurs usuaris del sistema. 
Aquestes proves ens ajudaran a previndre el comportament del nostre sistema i 
conèixer el grau en què realitza les funcions per a les quals s'ha dissenyat sense 
perdre servei i amb un temps d'optimització i estabilitat. Més concretament, les 
proves de càrrega indiquen i validen la resposta de l'aplicació al ser sotmès a 
una càrrega d'usuaris i / o transaccions esperades una vegada en l'ambient de 
producció (per exemple: verificar quina resposta de l'aplicació davant la 
simultània alta de 100 usuaris són correctes) i les proves de rendiment ens 
serveixen per a mesurar la resposta de l'aplicació davant diferents volums de 
càrrega esperats (per exemple: conèixer la velocitat de resposta al processar 
l'ingrés de 20 i 200 usuaris simultàniament). [45]. 
 
Per a realitzar el test de càrrega involucrarem a totes les seus, aquestes es 
connectaran amb els dos portàtils amb maqueta Oneice que els hem enviat a 
Summer a un hora programada i realitzaran totes les tasques indicades a una 
plantilla que els enviarem, s’executaran tasques pesades per intentar carregar al 
màxim el sistema. Entre els usuaris de les seus i els usuaris de l’Oficina Central 
de València hi hauran connectats uns 50 usuaris. 
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Mentre que els usuaris estan treballant a Summer, el proveïdor monitoritzarà i 
analitzarà el rendiment  del servidor. Aquest anàlisi el realitzarà amb el monitor 
de rendiment de Windows server 2012, aquest ens permet comprovar com estan 
afectant la execució del Summer al rendiment del propi sistema informàtic. A més 
a més, les dades poden ser analitzades en temps real o poden ser 
emmagatzemats per al seu anàlisi futur.  
 
Amb aquest test es decidirà si l’entorn a respost correctament o és necessari 
prendre alguna mesura per a millorar el rendiment del sistema abans del Go Live. 
 

4.7 Migració de dades aplicacions des d’Aliment a Oneice 

 
Per al Go Live serà necessari migrar les B.D de Summer, Truck i Tablet des dels 
servidors d’Aliment fins als nous servidors d’Oneice a Alemanya, en el cas de 
Seller no es necessari realitzar cap traspàs, ja que aquest servidor no 
emmagatzema cap informació històrica que siga necessari traspassar. 
 
La migració de les B.D s’ha de realitzar el dissabte 8/12/2018, de tal manera que 
el divendres 7 quan totes les seus ens informen que han finalitzat la transmissió 
tots el prevendes, repartidors i gestors es desactivaran els serveis als servidors 
d’Aliment per a que no es puga connectar en aquest de nou. 
 
Per al negoci és imprescindible que la còpia de la B.D de Summer estiga als 
nous servidors a Alemanya el mateix diumenge per a que es puga restaurar i 
testar el més prompte possible, per aquest motiu a més de realitzar l’enviament 
de la B.D utilitzant el client de FTP Filezilla, que ja s’ha testat anteriorment en la 
fase d’instal·lació dels programaris de manera exitosa i que sabem que tarda 
unes 5 hores, s’ha pensat en un pla alternatiu d’enviament de la B.D que 
consistirà en contractar un missatger que arreplegarà un backup de les 3 B.D en 
un H.D extern a les oficines d’Aliment a Barcelona el Dissabte sobre les 17:00 i 
el durà directament al hosting d’Oneice a Alemanya, de tal manera que si fallara 
l’enviament per FTP ens assegurem que la còpia que du el missatger arribarà el 
diumenge de vesprada. 
 
L’enviament a través del FTP començarà el dissabte sobre les 11:30, primer 
s’enviarà el backup de la B.D de Summer que es el programari més crític, quan 
finalitze aquest s’enviarà el de TRUCK i per a finalitzar el de Tablet. 
 
Una vegada el backup de les Bases de Dades estiguen pujats al FTP d’Oneice 
es traspassaran als servidors corresponents i el proveïdor restaurarà aquestes. 
 

4.8 Test final i arrencada 

 
Després de la restauració de les dades, els tècnics interns realitzaran un cicle de 
proves complet, per a assegurar de que tot continua funcionant correctament i 
que les dades són correctes. 
 
Quan tot està llest per arrancar, es donarà accés als usuaris i s’informarà a totes 
les seus que ja poden treballar amb Summer. 
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5. Valoració econòmica 
 
A continuació és detallen els costos sense IVA associats a cadascuna de les 3 
tasques principals del projecte que s’ha de fer càrrec Oneice Iberia, hi ha altres 
costos generals que és farà càrrec directament el grup (llicències, hosting dels 
servidors de Summer a Alemanya...) 
 

• Creació nova xarxa 

Els costos associats a la creació de la nova infraestructura son els següents: 

o Hardware 

S’adjunta el preu del nou maquinari de xarxa per a totes les seus. 

 
Il·lustració 91 – Quadre del cost del nou maquinari de xarxa 

 

o Línies Telefónica 

Els costos associats a les línies son mensuals, en el quadre és pot veure 
el cost mensual de les VPN/MacroLAN, a la fàbrica d’Araia hi ha una 
Macrolan principal i una de backup amb un cabal de 25 MG, l’oficina 
central de València i els 3 seus de televenda tenen una MacroLAN de 10 
MG i la resta de seus VPN de fibra o coure. Respecte als DataInternet, 
les 5 seus principals tenen una línia Macrolan que garanteixi 20 Mbps 
sincronitzats i la resta de centres el DIBA es muntarà sobre línies 
convencionals FFTH o coure 

  
Il·lustració 92 – Quadre del cost mensual línies de Telefónica 

 

o Costos associats als treballs dels tècnics externs 

Per a realitzar la instal·lació i testeig del nou maquinari de xarxa i al Go 
Live realitzar la desconnexió de la xarxa d’Aliment i connexió a la nova 
xarxa d’Oneice a 18 de les seus s’ha contractat a tècnics externs que 
realitzaran aquestes tasques. 

 

Per aquestes instal·lacions es necessiten enginyers que parlin angles, el 



Migració de Sistemes entre empreses 

76 

preu per hora és de 50€ i és realitzà una estimació de 6 hores per seu 
per cada tasca. 

La valoració és la següent: 

 
Il·lustració 93 – Quadre de costos associats als treballs de tècnics externs 

 

• Migració dels sistemes 

Els costos associats a la migració dels sistemes son els següents: 

o Compra PCS 

Hi ha que comprar PCS per als distribuïdors ja que els que estan utilitzant 
a la infraestructura d’Aliment no tenen llicència OEM per a Windows 10. 

La valoració és la següent: 

 
Il·lustració 94 – Quadre de valoració compra PCS distribuïdors 

 

o Migració i noves llicències programari 

Alguns programaris instal·lats actualment als servidors d’Aliment hi 
haurà que instal·lar-los als nous servidors d’Oneice, també serà 
necessari comprar una llicència concurrent d’Autocad. 

La valoració és la següent: 

 
Il·lustració 95 – Quadre de valoració migració i noves llicencies programari 

 

o Costos associats als treballs dels tècnics externs 

Per a realitzar la migració dels PCS s’estima la necessitat de 3 tècnics a 
la fàbrica d’Araia i 6 a l’Oficina central de València, aquest tècnics no és 
necessari que siguen enginyers, el preu per hora per als dies laborals 
d’aquests tècnics és de 12€ i per als dies festius de 20€  
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La valoració és la següent: 

 

 
Il·lustració 96 – Quadre de valoració dels tècnics externs migració equips 

 

• Migració Summer 

Els costos associats a la migració de Summer són els de adequar, instal·lar i ficar 
en funcionament aquest al hosting de Froneri a Alemanya, conjuntament amb els 
costos de realitzar les mateixes tasques als programaris de mobilitat. 

 

Il·lustració 97 – Quadre costos migració Summer i programaris mobilitat 
 

El resum dels costos és el següent: 
 

 
Il·lustració 98 – Quadre de resum dels costos 
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6.Conclusions 
 
Algunes de les lliçons apreses durant la realització del treball són les següents: 

• Un dels objectius principals del projecte és realitzar una planificació que 
permeta al negoci estar el mínim de dies possibles sense poder vendre, la 
venda és el mes important pel negoci, si no hi ha venda no hi ha ingressos i 
si no hi ha ingressos un negoci no pot funcionar, per aquest motiu no hi ha 
que escatimar en recursos, hi ha que realitzar les estimacions sempre per 
damunt de tal manera que no hi haja perill de que es retarde el Go Live per 
falta de recursos, ja siguen de personal o de material. 

• Per a la instal·lació de les noves línies de xarxa és necessari estimar més 
temps del que proposa el proveïdor (El proveïdor en aquest projecte és 
Telefónica i en moltes ocasions a la instal·lació d’aquest tipus de línies per a 
negocis es retarden molts els terminis d’instal·lació per la seua pròpia 
burocràcia administrativa), ja que solen sortir molt tipus de contratemps a les 
instal·lacions de les línies, alguns d’aquests contratemps poder ser: 

o Problemes al llançar les ordres d’instal·lació per part del proveïdor 
(En moltes ocasions qualsevol informació incorrecta a l’ordre fa que 
es tinga que realitzar una ordre nova, no és tan fàcil com canviar la 
informació errònia, hi ha que començar de nou). 

o A la seu on es vol instal·lar la línia el proveïdor no té cablejat lliure i 
s’ha de realitzar una instal·lació nova. 

o En el moment de la instal·lació de la línia el proveïdor no disposa de 
maquinari disponible. 

Per aquest motiu quan es treballa amb marges de temps tant ajustats per a 
no ficar en risc l’arrancada d’alguna de les seus per culpa de que el proveïdor 
no haja instal·lat alguna de les línies requerides, és necessari tenir un pla 
alternatiu. 

• Referent a la migració de la informació dels usuaris, intentar passar aquesta 
a les unitats de xarxa i al núvol de Microsoft abans del Go Live ha causat 
molts problemes, ja que alguns usuaris després de la migració de l’equip no 
tenien els històrics de correu al núvol, altres no tenien la seua informació a la 
seua unitat de xarxa i al demanar les còpies de seguretat per intentar 
recuperar la informació, no havien realitzat aquesta, de tal manera que en 
alguns casos no s’ha pogut recuperar la informació.  

Per aquest motiu la recomanació seria primer que l’usuari es faça una còpia 
de seguretat del seu equip abans de la migració, l’equip de migració també 
realitzarà una còpia amb un disc dur extern i restaurarà la informació de 
l’usuari a l’equip després de migrar-lo, finalment l’usuari una vegada se li 
entrega a l’equip i comprove que té tota la seua informació a l’equip, se li 
donarà un temps per a que traspasse la informació a les unitats de xarxa i al 
núvol de Microsoft.  

• Encara que les dates de les tasques del projecte s’han adequat a les dates 
d’entrega de les PACs, pensant en el programari comercial Summer, la millor 
data per a realitzar el Go Live hauria estat al canvi d’any, de tal manera que 
es realitza tancament d’any en una infraestructura d’Aliment i es comença un 
any des de zero en la infraestructura d’Oneice. 
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Respecte als objectius plantejats inicialment s’han assolit totalment, ja que en 
aquest treball s’ha identificat, planificat i dut a terme les tasques necessàries per 
a realitzar la migració de la xarxa, dels sistemes i programari comercial entre 
dues empreses, de tal manera que aquest document podria ajudar a qualsevol 
tècnic d’IT que haja d’emprendre la migració del sistemes entre empreses. 

 

Prèviament a l’inici de les tasques d’anàlisi i disseny del projecte es va realitzar 
una planificació detallada per a les diferents fases del projecte, la metodologia 
prevista ha estat prou adequada i la planificació no ha estat modificada en quant 
a les principals tasques a realitzar, però si que s’ha eliminat, afegit o canviat 
l’ordre d’algunes tasques secundàries, ja que segons he anat desenvolupant 
alguns punts, he cregut convenient realitzar aquestos canvis per a millorar el 
resultat. 

 

Dins d’aquest treball s’ha parlat d’alguns temes molt per damunt, alguns d’ells es 
podrien desenvolupar d’una manera més detallada i inclús fer un TFG sobre ells, 
alguns d’aquests temes són: 

• Xarxes MPLS, VPN 

• Virtualització de servidors 

• Configuració servidor Domini, MDT, DHCP 

• DFS grups Active Directory 

 

Amb l’execució d’aquest TFG s’han assolit molts dels conceptes de les diferents 
assignatures del Grau, per exemple, Administració de xarxes i sistemes 
operatius, Competència comunicativa per a professionals de les TIC, Sistemes 
Operatius, Gestió de projectes, Estructura de xarxes de computadors, Integració 
de sistemes d'informació... 

 

Per a finalitzar, comentar que la realització del TFG m’ha donat l’oportunitat 
d’aplicar els conceptes teòrics i pràctics apresos durant aquests anys d’estudi al 
Grau, conjuntament amb els coneixements adquirits al món laboral com a tècnic 
d’IT d’una gran empresa. L’experiència ha sigut molt satisfactòria i enriquidora a 
nivell personal. 
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7. Glossari de sigles 
 
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line 

AP: Access Point 

APN: Access Point Name 

ATM: Asynchronous Transfer Mode 

BI: Business Intelligence 

BT: British Telecom 

CGP: Centre de Gestió Personalitzat 

CPD: Centre de processament de dades 

DEV: Development 

DFS: Distributed File System 

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol 

DIBA: Data Internet Banda Ampla 

ERP: Enterprise Resources Planning 

FTP: Transmission Control Protocol 

FTTH: Fiber To The Home 

GPRS: General Packet Radio Service 

GWAN: Global Wide Area Network 

PyH: Helados y Postres, empresa del grup Aliment 

IP: Internet Protocol 

ISP: Internet Service Provider 

IT: Information Technology 

JDE: J.D Edwards 

MAC: Media Access Control 

MDT: Microsoft Deployment Toolkit 

MPLS: Multiprotocol Label Switching 

MS-DOS: Microsoft Disk Operating System 

OEM: Original Equipment Manufacturer 

OOH: Out of home 

OSI: Open Systems Interconnection 
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PDA: Personal Digital Assistant 

PRO: Production 

QA: Quality Assurance 

Radius: Remote Access Dial in User Service 

RSAT: Remote Server Administration Tools 

S.O: Sistema Operatiu 

SaaS: Software as a Service 

SQL: Structured Query Language 

TFG: Treball de final de Grau 

URL: Uniform Resource Locator 

VoIP: Voice over Internet Protocol 

VPN: Virtual Private Network 

VRF: Variable Refrigerant Flow 

WAN: Wide Area Network 

Wi-Fi: Wireless Fidelity 
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