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  Resum del Treball (màxim 250 paraules):  

 

L’any 2020 serà recordat per la lluita contra la COVID-19 i els efectes de la pandèmia mundial que 

ha esdevingut en una crisi sanitària, social i econòmica sense precedents. A nivell econòmic, la 

incertesa generada per la pandèmia va provocar una gran crisi en el sector hoteler.  

Amb aquest escenari, les direccions dels hotels han de prestar molta més cura per garantir la 

viabilitat del negoci. Una bona presa de decisions radica sempre en l’experiència, la intuïció i les 

dades. Mentre que l'experiència i la intuïció estan al nostre abast, les xifres i tots els detalls del nostre 

negoci, sovint, estan ocults dins de les bases de dades de l'empresa. És aquí on el Business 

Intelligence és cada cop més necessari per grups d’hotels grans o mitjans.  

En aquest sentit, aquest treball pretén implantar una solució BI de gestió hotelera per oferir una 

adequada resposta a les necessitats d’informació dels hotels. Aquesta solució s’encarregarà 

d’explotar la informació corresponent a Vendes i Reserves per dotar a la direcció d’una eina que els 

ajudi a la presa de decisions. 

A nivell tècnic, aquesta solució està desenvolupada amb tecnologia Microsoft i englobarà les fases 

d’integració, on es definiran els processos ETL necessaris per crear un DWH, la fase de modelat de 

dades, on s’implementarà un DataMart que ens servirà per explotar la informació en els reports, i 

per últim, la fase de visualització de dades, on es tractarà la creació dels informes necessaris pel 

grup hoteler. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

The year 2020 will be remembered for the fight against COVID-19 and the effects of the global 

pandemic which has caused an unprecedented health, social and economic crisis. At an economic 

level, the uncertainty generated by the pandemic caused a major crisis in the hotel sector. 

The consequence of the crisis has meant that hotel managers have to pay much more attention to 

ensure business viability. Good decision making is always based on experience, intuition and data. 

While experience and intuition are within our control, the numbers and information of businesses 

are often hidden within the company's databases. This is where Business Intelligence is increasingly 

important for large or medium-sized hotel groups. 

This work aims to implement a hotel management BI solution to offer an adequate response to the 

information needs of hotels. The Sales and Reservation information to provide management with a 

tool that helps them make decisions. 

This solution, developed with Microsoft technology, encompasses the following phases. The 

integration phase, where the ETL processes necessary to create a DWH will be defined. The data 

modelling phase, where a DataMart will be implemented that will help us to exploit the information 

in the reports. And finally, the data visualization phase, where the creation of the necessary reports 

by the hotel group will be discussed. 
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1. Introducció 
 

1.1 Contextualització i justificació del Treball 

L’any 2020 serà recordat per la lluita contra la COVID-19 i els efectes de la pandèmia mundial que ha esdevingut 

en una crisi sanitària, social i econòmica sense precedents. A nivell econòmic, la incertesa generada per la 

pandèmia va provocar una gran crisi en el sector hoteler.  

Amb aquest escenari, les direccions dels hotels han de prestar molta més cura per garantir la viabilitat del 

negoci. Una bona presa de decisions radica sempre en l’experiència, la intuïció i les dades. Mentre que 

l'experiència i la intuïció estan al nostre abast, les xifres i tots els detalls del nostre negoci, sovint, estan ocults 

dins de les bases de dades de l'empresa. És aquí on el Business Intelligence és cada cop més necessari per grups 

d’hotels grans o mitjans.  

En aquest sentit, aquest treball pretén implantar una solució BI de gestió hotelera per oferir una adequada 

resposta a les necessitats d’informació dels hotels. Aquesta solució s’encarregarà d’explotar la informació 

corresponent a Vendes i Reserves per dotar a la direcció d’una eina que els ajudi a la presa de decisions. 

A nivell tècnic, aquesta solució està desenvolupada amb tecnologia Microsoft i englobarà les fases d’integració, 

on es definiran els processos ETL necessaris per crear un DWH, la fase de modelat de dades, on s’implementarà 

un DataMart que ens servirà per explotar la informació en els reports, i per últim, la fase de visualització de 

dades, on es tractarà la creació dels informes necessaris pel grup hoteler. 

 

 

Il·lustració 1 - Business Intelligence [5] 
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1.2 Objectius del Treball 

L’objectiu bàsic d’aquest treball consisteix en la realització d’una solució de Business Intelligence que  permeti 

dotar a les Direccions d’hotels d’una eina que els ajudi a la presa de decisions, puguin entendre millor el seu 

negoci i, el més important, garantir la viabilitat del negoci en aquesta situació tan complicada. 

Aquesta solució engloba vàries capes que van des de la integració de les dades provinents dels sistemes 

d’informació de vendes i reserves (ETL), passant per una capa d’anàlisi (DWH i DataMart) i finalitzant amb una 

capa de visualització (DashBoards): 

 

 

Il·lustració 2 - Nova Solució BI MGH 

 

Per tal d’implementar aquesta solució BI caldrà: 

- En primera instància, es realitzarà la migració de la informació corresponent a Vendes i Reserves. 

- A la fase d’integració, definir els processos ETL necessaris per crear el nostre DWH. 

- Creació d’un DWH on tindrem tota la informació dels diferents orígens de forma homogènia. 

- A la capa de modelat i anàlisi de dades, crearem un DataMart que ens servirà per explotar la 

informació en els reports. 

- A la capa de visualització de dades, la creació dels informes necessaris per a la Direcció. 
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1.3 Enfocament i mètode seguit 

Sobre l’enfocament, el TFG es basarà en un grup d’hotels supòsit anomenat Mediterrània Group Hotels, format 

per 16 hotels repartits per la Costa Brava, Costa Daurada, Costa Blanca i Costa del Sol. Va ser fundat l’any 1992, 

i tot i que en els seus inicis només tenia presència a la Costa Brava, en els darrers anys el grup va experimentar 

un gran creixement obrint nous hotels més enllà del territori català.  

En conseqüència, els seus sistemes han quedat obsolets i, encara que disposen de sistemes d’informació, la 

majoria d’informes estan desenvolupats en Excel o Crystal Reports sota una base de dades Access. Els temps de 

recollida de dades no són òptims i la solució cada cop és més difícil de mantenir.  

Tot això ha fet que la companyia hagi pres la decisió d’implantar una solució BI que proporcioni a la Direcció 

d’un Dashboard de Gestió Hotelera.  

Respecte a la metodologia, tractarem d’encaixar la planificació que té el TFG a nivell de PACs 1,2 i 3 i lliuraments 

de la memòria/producte final amb el pla de treball definit a l’apartat Planificació de les tasques / Diagrama de 

Gannt d’aquest document.  

En qualsevol cas, el projecte englobarà aquestes 4 fases. 

- Anàlisi i Definició 

- Implementació i Disseny 

- Formació i Implantació (fora de l’abast d’aquest TFG) 

- Posada en Marxa i Tancament (fora de l’abast d’aquest TFG) 

 

 

1.4 Breu sumari de productes obtinguts 

La naturalesa d’aquest treball no comporta cap codificació de cap mena de programari. Consegüentment, els 

lliurables principals del treball consistiran en els tres lliuraments parcials que constitueixen les proves 

d’Avaluació Continuada (PACs 1, 2, i 3) i el lliurament de la memòria final del TFG, acompanyat per una breu 

presentació de defensa del projecte en format audiovisual.  

Addicionalment, si escau, es pot compartir amb el personal docent tota la informació referent als projectes 

desenvolupats, la base de dades i els informes.  
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1.5 Planificació del Treball 

S’han planificat les tasques requerides per a l’elaboració d’aquest Treball de Fi de Grau, tot respectant les dates 

clau de lliurament de les diferents activitats d’avaluació continuada i de la memòria final.  

A continuació mostrem el diagrama de Gantt realitzat amb l’ajut de l’aplicatiu Gantt Project: 

 

Il·lustració 3 - Gantt: Detall tasques 
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Il·lustració 4 - Gantt: Cronograma 

 

 
1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

En els propers capítols veurem, en primer lloc, l’estudi i selecció de l’eina BI que farem servir, s’explicarà 

detalladament l’arquitectura del projecte i, en una primera fase d'implementació, s’establiran les bases del 

projecte en quan a Naming Convention. Finalment, definirem i implementarem les etapes d'Integració d'ETL i 

DWH a la que complementarem amb un Servei d'Auditoria. 

En la següent fase, cobrirem el model analític i el disseny i implementació dels informes de Mediterrània Group 

Hotels. Veurem una breu introducció al món multidimensional, definirem detalladament el model analític pel 

que fa a Dimensions, Grups de Mesura i Indicadors. Després farem un resum de com s’ha implementat analític 

i, finalment, detallarem i mostrarem els informes que seran en modalitat de DashBoards per a Gestió Hotelera 

que tancarà el cercle de la nostra solució BiMed desenvolupada amb tecnologia Microsoft. 
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2. Elecció de Plataforma BI 
 

2.1 Introducció 

L’elecció de la Plataforma BI no és una tasca senzilla, ja que ha de satisfer les demandes duals de tecnologia 

d’informació i dels usuaris. No existeix una normativa definitiva amb les característiques a avaluar, perquè cada 

producte té les seves fortaleses i febleses molt diferents de les altres. Cada solució té alguna disparitat, alguna 

cosa que el fa diferent, en plataforma, abast, funcionalitat, tecnologia, arquitectura, valor afegit, etc. 

No existeixen eines bones ni dolentes, existeixen solucions per a cada requeriment, on el cost, tecnologia, 

funcionalitat o integració, d’entre altres característiques, han de ser analitzats amb objectivitat durant el procés 

de selecció. 

 

2.2 Característiques 

A continuació el detall d'algunes característiques importants que comunament són analitzades per a la 

determinació de la millor eina de Business Intelligence [6]: 

Presentació d’informes / Dashboards / Informes Ad-hoc 

- Capacitat de crear informes altament formatats, interactius i llestos per a imprimir amb paràmetres o 

sense. 

- Presentació i publicació gràfica d'informes vinculats i personalitzats mitjançant l'ús de pantalles 

intuïtives i interactives. Poden revelar informació operativa o estratègica. 

- Generació senzilla d'informes amb autonomia per als usuaris. Capacitat de proveir d'una capa 

semàntica reutilitzable on es pot navegar per fonts disponibles de dades, mètriques predefinides, 

jerarquies, etc. 

Integració amb Microsoft Office 

- És fonamental que l'eina permeti exportar la informació generada a Microsoft Office, incloent-hi suport 

per a formats, fórmules, taules i opcions avançades. 

Mobile Business Intelligence 

- Permet el desenvolupament, publicació i lliurament de contingut a dispositius mòbils de manera 

interactiva. 

Visualització interactiva / Geolocalització 

- Permet l'exploració de dades mitjançant la manipulació d'una sèrie d'opcions de visualització com: 

gràfics de dispersió, barres, cercles, línies, arbres, mapes de calor i geogràfics. L'eina ha de facilitar la 

interacció directa amb una representació. 

- Capacitat de representar referències geogràfiques, mitjançant la combinació de dades geogràfiques 

relacionades amb la ubicació d'una varietat de fonts de dades, inclosos els mapes aeris, els Sistemes 

d'Informació Geogràfica i dades demogràfiques dels consumidors.  
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Processament analític en línia (OLAP) 

- Analitzar dades mitjançant la navegació multidimensional d'accés ràpid a consultes i arquitectures 

d'emmagatzematge en disc o en memòria. 

Infraestructura de Business Intelligence i administració / Gestió de Metadades / Modelat de dades 

- La plataforma ha de permetre l'ús i administració de metadades amb un nivell alt de seguretat. 

- Proporcionar una manera robusta de cerca, captura, emmagatzematge, publicació i reutilització 

d'objectes de metadada (dimensions, mesures, mètriques de rendiment, indicadors d'acompliment i 

objectes de disseny d'informes). 

- Proporcionar capacitats avançades de models analítics, generació de jerarquies, combinació de dades 

sobre fonts de dades multi estructurats. 

Maneig de grans volums d'informació 

- Capacitat de donar servei a fonts de dades basades en matrius. 

 

 

2.3 Requeriments del client 

Les característiques que haurà de reunir l’eina escollida són les següents: 

• Definir que usuaris podran accedir al DashBoard.  

• Estructuració en diferents pestanyes o informes, accessibles a partir d'un menú de navegació. 

• Facilitar la selecció de les dades que es desitgen analitzar mitjançant filtres o selectors. On els filtres o 

selectors podran aplicar a tots, varis o un únic informe del DashBoard. 

• Presentació dels resultats de manera clara i intuïtiva mitjançant elements gràfics com a indicadors, 

taules, matrius i gràfics de diferents de tipus. 

• Poder interactuar amb els elements gràfics perquè realitzin la funció de filtre actualitzant les dades de 

la resta d'elements de l'informe d'acord amb la selecció realitzada. 

• Possibilitat d'exportar les dades subjacents a un element gràfic a Excel. 

• Presentació dels indicadors o resultats clau amb formats condicionals per a destacar els valors que 

compleixen o no compleixen amb el valor de referència. 

• Possibilitat per a realitzar simulació d'escenaris de negoci. 

• Permetre als usuaris autoritzats crear nous DashBoards de manera àgil i intuïtiva, i sense necessitat de 

coneixements tècnics. 

• Adequar-se a la imatge corporativa de Mediterrània Group Hotels. 
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2.4 Comparativa 

Una de les fonts principals que prendrem com a referència en aquesta elecció són els informes anuals de la 

consultora especialitzada en investigació de TI, Gartner Inc., coneguda pel seu informe anual anomenat Magic 

Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms. [12] 

L’última actualització (febrer 2020) mostra, a partir d’una matriu, els proveïdors dividits en quatre grups: 

Challengers, Leaders, Niche Players i Visionaries. 

 

Il·lustració 5 - Cuadrant Màgic de Gartner, Inc 
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Nosaltres ens centrarem a analitzar els Leaders, ja que són productes consolidats, referents en el sector i tenen 

una clara visió de futur. A continuació veurem una comparativa de les plataformes més utilitzades i analitzarem 

les seves característiques principals per orientar-nos a escollir la plataforma que necessitem: 

 

 

2.4.1 Microsoft Power BI 

 

És una eina que ens permet tindre tota la informació rellevant d'una manera 

organitzada a simple vista amb la capacitat de realitzar quadres de 

comandament molt visuals i interactius amb actualitzacions a temps real de 

totes les dades. [11] 

Avantatges: 

• Connexions: És una eina capaç de connectar-se a diverses bades de dades diferents com SAP, arxius 

fora de ERPs o plataformes online com sales force entre altres.  

 

• Quadres de Comandament: Molt visuals, intuïtius i personalitzables, la utilització de gràfics 

interactius on es pot observar més informació passant per sobre del dashboards que volem 

consultar. 

• Utilitat: És una eina transversal amb tots els departaments que possibilitat la generació 

de dashboards i informes adaptats a les necessitats de cada àrea. 

 

• Solucions Multiplataforma. 

 

• Preu econòmic 

 

Desavantatges:  

• La seva oferta al núvol només s'ofereix a través d'Azure. 
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2.4.2 Tableau 

 

És una solució amb una llarga trajectòria entre els líders del sector. Un dels 

seus punts forts és la seva eina per dissenyar informes que funciona fent 

drag&drop dels diferents indicadors d’una manera molt intuïtiva. [13] 

Avantatges: 

• Connexions: És una eina capaç de connectar-se a diverses bades de dades diferents com SAP, arxius 

fora de ERPs o plataformes online com sales force entre altres.  

 

• Quadres de Comandament: Anàlisis ad-hoc a un nivell més profund que la resta de BI. Panels 

intuïtius i interactius.  

 
• Solucions Multiplataforma. 

 

Desavantatges:  

• Requereix una experiència, ja que alguns informes poden arribar a ser complexos. 

• Preu: És per usuari i s'exigeix un mínim d'usuaris per cada paquet, cosa que fa que el preu no sigui 

molt econòmic. 

 

 

2.4.3 Qlik 

 

Una de les solucions més consolidades del mercat, però que a poc a poc ha 

anat perdent pes respecte a els seus competidors. El seu punt fort és la 

creació d’informes a partir de l’script d’obtenció de dades. [10] 

Avantatges: 

• Dashboards nets i animats en el navegador. 

• Ràpida execució de càrrega i processament de dades. 

• Visualització optimitzada automàtica per versions desktop, smartphone i tablet. 

 

Desavantatges:  

• Menor evolució al mercat en comparativa amb els seus competidors directes. 

• Preu elevat 

• Dificultat d'ús i tecnicitat.  
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2.4.4 ThoughtSpot 

 
ThoughtSpot és l'eina més nova de les plataformes que hem analitzat, es 

diferencia per la seva interface basada en les cerques, que admeten 

preguntes analíticament complexes amb anàlisis augmentades a escala. [10] 

Avantatges: 

• Especialitat en cerca i intel·ligència artificial a escala. 

• Solucions Multiplataforma.  

• Plataforma en creixement. 

Desavantatges:  

• Falta acabar de perfilar diferents aspectes per tal de moure gran volum de dades i ser una 

plataforma transversal amb dashboards i informes més visuals i dinàmics. 

• Preu. No ofereix versió gratuïta. 

 

 

2.5 Elecció Final 

Després d'analitzar les diferents variables de les plataformes de BI, hem decidit seleccionar pel nostre projecte 

l'eina Power BI de Microsoft, ja que és la plataforma que més s'adapta les nostres necessitats. La nostra elecció 

coincideix amb l’informe del Cuadrant Màgic de Gartner [8], que destaca l’eina per damunt de la resta per 

aquestes raons: 

- Ofereix la possibilitat de convertir les ingents dades de les empreses en imatges atractives i en 

DashBoards interactius que s’actualitzen en temps real. 

- Permet i facilita la presa de decisions per part dels directius. 

- Difusió viral: La inclusió de Power BI Pro en Office 365 ha fet que moltes empreses es decantin per 

aquesta solució. 

- La gran acceptació i satisfacció dels seus clients. 

 

2.6 Suite SQL Server 2019 

Acompanyant l’elecció de l’eina Power BI, comentar que la suite d’SQL Server 2019 complementarà la part 

d’elecció d’eines. Gràcies a la Suite d’SQL Server, podrem aprofitar les eines de: 

SSIS: Integration Services per fer els nostres processos d’integració. 

SSAS: Analysis Services per crear el nostre model analític que explotarà les dades de vendes, reserves, producció 

i ocupació dels hotels. 

SQL Server: per allotjar les bases de dades de la nostra solució. 
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3. Arquitectura i Requeriments 
 

3.1 Introducció 

Un cop ja tenim l’elecció de l’eina feta, per part del grup hoteler s’ha decidit que la solució BI esdevindrà amb el 

nom del producte BiMed, i a partir d’aquest moment ens referirem a ella amb aquest nom. Aquest nom més 

compacte prové de les sigles BI (Bussiness Intelligence) i Med (abreviació de Mediterrania Group Hotels).  

Les necessitats exposades per Mediterrània Group Hotels a les quals haurà de donar resposta BiMed fan 

referència a disposar d'un sistema d'informació que permeti la consulta i anàlisi de diferents indicadors de les 

seves vendes, reserves, ocupació i producció. 

En primera instància es requeria implementar el Sistema d'Informació a partir de les dades de SAP i OBE, però 

atès que OBE integra les dades que necessitem en SAP, es realitzarà a partir de les dades de SAP. Si es donés el 

cas en subsegüents projectes es podrien incorporar les dades d’OBE, així com d'altres sistemes. 

3.2 Requeriments tècnics 

Tècnicament es requereix disposar d'un entorn DataWarehouse / Business Intelligence que es durà a terme 

amb tecnologia Microsoft i caracteritzat per l'arquitectura funcional que es detalla a continuació. 

Aquesta arquitectura no haurà de donar resposta únicament a l'abast del BiMed, ja que aquesta ha de 

representar el punt de partida per a dotar a Mediterrània Group Hotels del seu entorn DataWarehouse / 

Business Intelligence Corporatiu. I, per tant, l'arquitectura haurà de ser escalable verticalment (capacitat per a 

treballar amb major volum de dades i d'usuaris) i horitzontalment (capacitat per a contemplar noves necessitats 

d'informació de l'àrea de producció o altres àrees funcionals de Mediterrània Group Hotels). 

 

 

Il·lustració 6 - Arquitectura sol·lució BiMEd 
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Des d’una vessant més tècnica, podem complementar aquest mapa d’arquitectura amb les eines seleccionades  

en l’apartat anterior, tot indicant els noms dels servidors i les bases de dades que estan allotjades en cadascun 

d’ells, i les tecnologies emprades. Ressaltar com al llarg del mapa van intervenint els diferents components: 

 

 

Il·lustració 7 - Arquitectura sol·lució BiMed vs Eines 

 

3.3 Sistemes Origen de Dades 

Representen els sistemes origen que proveiran de les dades al Sistema d'Informació. 

Obehotel: Motor de Reserves. És el sistema de reserves online que s'implementa en la pàgina web de qualsevol 

establiment turístic que permet al Client Final realitzar la reserva d'habitacions directament en la pàgina web 

de l'establiment turístic. [4] 

SAP: Tourism Management Suite forHotels (TMS), la solució vertical de SAP per a l’Hosteleria. Està implantada 

en diverses cadenes hoteleres de referència a Espanya, i dóna suport a hotels a Europa, Sud-Amèrica i Àsia. TMS 

forHotels permet adaptar SAP ERP a les necessitats específiques de les cadenes hoteleres; gestionant de forma 

integrada tant les necessitats del Back-Office (finances, control gestió, compres,…) com el Front-Office (PMS, 

Esdeveniments, SPA, HouseKeeping...) dels hotels. 

En primera instància es desitjava disposar del Sistema d'Informació a partir de les dades de SAP i OBE, però 

atès que OBE ja integra la informació que necessitem al SAP, es realitzarà directament a partir de les dades de 

la BD de SAP (SQL Server). 

El volum de dades que serà necessari gestionar pel Sistema d'Informació actualment baix, atès a la complicada 

situació del sector, però sí que disposem d’un volum de dades considerable a nivell d’històric. En concret si 

prenem com a referència la volumetria (Núm. de Registres) de les dues entitats de dades que tenen més 

rellevància són: 

• Taula reserves: 29M de registres. 

• Taula ocupació: 10M de registres. 
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3.4 ETL 

El procés ETL serà el responsable d'obtenir les dades dels diferents sistemes origen de dades: SAP  

Les dades s'obtindran mitjançant accés a les seves taules. El procés d'obtenció de les dades es realitzarà de tal 

manera que minimitzi al màxim el seu impacte en el rendiment de SAP. És per això, que l'obtenció de dades es 

realitzarà seguint els següents principis: 

• Adquisició de les dades d'una única taula per consulta. 

• Bolcat de les dades en brut directament des de SAP a la capa de Staging sense cap processament. 
• Adquisició de les dades de forma totalitzada per a les taules amb pocs registres. 
• Adquisició de les dades de manera incremental mitjançant controls de dates de càrrega. 
• Aplicació d’una capa d’auditoria per a cada extracció on es tindrà, a partir de la definició de Metadades, 

els totals de registres llegits, carregats, i si escau, errors.  
• Actualització diària de les dades durant la nit o matinada. 

 
La relació de taules provinents de SAP que integrarem en brut al nostre servidor STG_MED és la següent: 
 

/CCSHT/HK_DISPON /CCSHT/MT_DHOTEL /CCSHT/RS_CBFOLI T002T 

/CCSHT/MT_APERT /CCSHT/MT_HBTCNS /CCSHT/RS_DISPON T005 

/CCSHT/MT_CHOT /CCSHT/MT_PAXGET /CCSHT/RS_HUERES T005T 

/CCSHT/MT_CLNTS /CCSHT/MT_PRNEGT /CCSHT/RS_LINFOL T005U 

/CCSHT/MT_CLNTSH /CCSHT/MT_SGMERT /CCSHT/RS_RSRVS TVK2T 

/CCSHT/MT_CNAL_T /CCSHT/MT_STDOST /CCSHT/TP_OFER_T VBRK 

/CCSHT/MT_CNCD_T /CCSHT/MT_SUBS_T DD07T ZBITMST_FECHANA2 

/CCSHT/MT_CNCP_T /CCSHT/MT_TIPHAB KNA1 ZMED_SOCDIV 

/CCSHT/MT_CONCPT /CCSHT/MT_TPHABT KNVK ZPF0001 

Aquests processos es duran a terme gràcies a la tecnologia d’Integration Services (SSIS). 
 
 

3.5 Staging 

L'àrea de staging serà una base de dades relacional que emmagatzemarà les dades d'origen en brut sense cap 
tractament per a després poder realitzar sense risc d'afectar els sistemes origen les següents accions: 

• Data Cleansing (Neteja de dades). 
• Normalitzar i millorar la qualitat de les dades. 
• Consolidació de dades de les diferents fonts. 
• Processat i agregació de les dades per a la seva posterior càrrega al DataWarehouse. 
• Aplicació d’una capa d’auditoria per a cada càrrega de dimensions o taules de fets on es tindrà, a partir 

de la definició de Metadades, els totals de registres llegits, carregats, i si escau, errors.  

A partir de les taules en brut incorporades en la nostra capa d’Staging, construirem les vistes que donaran servei 
als orígens de dades dels processos que carreguen les taules del DWH.  Veure un exemple a l’Annex III. 
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Si es detectés deficiències de rendiment en aquestes vistes, s’optaria per persistir aquestes dades en taules 
físiques, donant pas a una capa d’ODS. Encara que despès de fer l’anàlisi previ de les dades i atès a les execucions 
fetes fins ara, res ens indica que haguem de canviar d’estratègia.  

Aquesta capa s’implementarà gràcies a la tecnologia d’Integration Services (SSIS). 

 

3.6 DataWarehouse 

El DataWarehouse serà una base de dades relacional sota SQL Server 2019, que emmagatzemarà les dades 

necessàries o útils per a després transformar-los en informació útil per a la seva posterior consulta o anàlisi de 

manera dimensional. 

Després del modelat de dades realitzat, les dimensions i taules de fets obtingudes són les següents. 

24 dimensions: 

dim_canales dim_estadoreserva dim_naturaleza dim_sexo 

dim_clientes dim_estadotarjeta dim_ofertas dim_subsegmentos 

dim_clientes_hoteles dim_formapago dim_paises dim_tipodoc_identidad 

dim_concadena dim_hoteles dim_procedencias_negocio dim_tipohab 

dim_conceptos dim_idiomas dim_regiones dim_tipopax 

dim_estadocargo dim_nacionalidades_ine dim_segmentos dim_tipores 
 

6 taules de fets: 

fact_fechasna fact_linprod fact_reservas 

fact_habtot fact_ocdiaria fact_reshuespedes 
 

A l’apartat Annex I del present document detallem tota la informació referent a aquestes taules de fets. 

 

3.7 Base de dades analítica  

La base de dades analítica emmagatzemarà la informació en una estructura de fets (Quines variables es desitgen 

analitzar) i de dimensions (Per què perspectives desitgem analitzar les variables) que faciliti la consulta i anàlisi 

de la informació clau de manera multidimensional. 

La base de dades analítica serà implementada amb tecnologia multidimensional gràcies a la tecnologia 

d’Analysis Services (SSAS). 

La seguretat a nivell d'accés a les dades serà gestionada directament en la base de dades analítica amb l'objectiu 

d'assegurar l'accés segur a les dades des de qualsevol eina de consulta o anàlisi. 
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3.8 DashBoard 

La consulta i anàlisi de la informació es realitzarà amb un DashBoard implementat amb la tecnologia de 

Microsoft Power BI que presentarà la informació de manera visual i interactiva fent ús de diferents elements: 

filtres, selectors, indicadors, taules, gràfics... 

Com hem comentat abans, les característiques que haurà de reunir el DashBoard són les següents: 

• Definir que usuaris podran accedir al DashBoard.  

• Estructuració en diferents pestanyes o informes, accessibles a partir d'un menú de navegació. 

• Facilitar la selecció de les dades que es desitgen analitzar mitjançant filtres o selectors. On els filtres o 

selectors podran aplicar a tots, varis o un únic informe del DashBoard. 

• Presentació dels resultats de manera clara i intuïtiva mitjançant elements gràfics com a indicadors, 

taules, matrius i gràfics de diferents de tipus. 

• Poder interactuar amb els elements gràfics perquè realitzin la funció de filtre actualitzant les dades de 

la resta d'elements de l'informe d'acord amb la selecció realitzada. 

• Possibilitat d'exportar les dades subjacents a un element gràfic a Excel. 

• Presentació dels indicadors o resultats clau amb formats condicionals per a destacar els valors que 

compleixen o no compleixen amb el valor de referència. 

• Possibilitat per a realitzar simulació d'escenaris de negoci. 

• Permetre als usuaris autoritzats crear nous DashBoards de manera àgil i intuïtiva, i sense necessitat de 

coneixements tècnics. 

• Adequar-se a la imatge corporativa de Mediterrània Group Hotels. 

 

Un dels objectius que es persegueix amb el DashBoard és poder realitzar la presentació de resultats sense 

necessitat de desenvolupar informes amb Power Point o altres documents. 

Dins del BiMed es desenvoluparà un únic DashBoard de Gestió Hotelera amb diverses pestanyes o informes.  

 

3.9 Excel 

Es facilitarà als usuaris la consulta i anàlisi de la informació de la base de dades Analítica directament des d'Excel 

i de manera segura mitjançant taules o gràfics dinàmics. 

La necessitat d'Excel sorgeix de dotar d'autonomia als usuaris per a realitzar consultes i anàlisis extraordinàries. 
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4. Naming Convention 
 

4.1 Introducció 

L’objectiu d’aquest apartat és dotar al projecte d’una nomenclatura a tots els nivells que ens doni, per un costat, 

informació rellevant de cada objecte, i per l’altre, que segueixi una mateixa política de creació per totes elles. 

Alguns dels beneficis potencials que es poden obtenir mitjançant l'adopció d'un naming convention són: 

• Proporcionar informació addicional (és a dir, les metadades) sobre l'ús que es fa d'un identificador. 

• Ajudar a formalitzar les expectatives i promoure la consistència dins d'un equip de desenvolupament. 

• Millorar la claredat en els casos d'ambigüitat potencial o conflictes de noms. 

• Millorar l'aparença estètica i professional de producte de treball. 

• Proporcionar una millor comprensió del codi. 

A continuació detallarem quina és la convenció de noms que es seguirà en cada àmbit del projecte. 

 

4.2 Noms bases de dades 

A excepció de la base de dades del servei d’auditoria, s’estableix que cada base de dades segueixi la següent 

política de noms:  

• [NOMBD_MED]: Per ex., STG_MED 

 

4.3 Noms taules DWH 

S’estableix que totes les dimensions i taules de fets s’han d’escriure en minúscules i han de seguir la següent 

política de noms: 

• Dimensions: [dim_nom]: Per ex., dim_clientes 

• Taules de fets: [fact_nom]: Per ex., fact_reservas  
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4.4 Estructura de codi dels projectes 

S'ha creat un esquelet que s'organitza per carpetes, i que serveix com a punt de partida de cada projecte 

L'estructura serà la següent: 
 
C:\Projects 

- Projecte 
• Databases 

- Projecte.BD (bases de dades del projecte) 
• PBI 

- DashBoard Gestió Hotelera BiMed (informes de PBI) 
• SSIS 

- Projecte.STG (carpeta de la solució .sln) 

▪ Projecte.Master.STG (projecte de càrrega de dades mestres stg) 

▪ Projecte.STG (projecte de càrrega de dades transaccionals stg) 

- Projecte.DWH (carpeta de la solució .sln) 

▪ Projecte.DWH (projecte de càrrega a DHW) 

• SSAS 
- Projecte (carpeta de la solució .sln) 

 
▪ Projecte.Cub (projecte on està creat el cub sd’Analysis Services) 

 
Exemple de distribució de carpetes del projecte SSIS: 
 

 

Il·lustració 8 - Distribució carpetes projecte SSIS 
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4.5 Estructura codi projectes SSIS 

Seguint el fil del punt anterior, la nomenclatura de paquets que es farà servir serà la següent: 

Per als paquets que executen moviments de dades: 

• NomProjecte.Area.NomTaula.dtsx 

 

Per als paquets que fan d’orquestador del projecte: 

• NomProjecte.Area.Launch.dtsx 

 

A continuació mostrem un exemple: 

 

Il·lustració 9 - Nomenclatura paquets SSIS 
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5. Servei d’auditoria  
 

5.1 Context i objectius 

Un dels requisits que Mediterrània Group Hotels demanava en l’apartat de les ETL és el de disposar d’una capa 

d’autoria que faciliti supervisar de forma centralitzada el correcte funcionament de cadascuna de les 

integracions i processos associats, tant els que s’integren des de SAP, com les que s’integren al DWH. 

El motiu d’aquesta necessitat és perquè cadascuna d'aquestes integracions són susceptibles d'errors: errors a 

causa dels sistemes, a les dades proporcionades, així com que els processos de la solució BiMed es poguessin 

degradar en el temps, pel volum de dades en el sistema, per la concurrència de processos… 

En aquest sentit, es fa necessari d'un servei d'auditoria que permeti registrar de forma centralitzada tota la 

informació necessària dels processos d'integració del sistema per a supervisar el seu correcte funcionament i 

en cas d'error, registrar aquella informació que faciliti la identificació i diagnòstic de l'error. 

5.2 Abast del servei 

El Servei d'Auditoria quedarà caracteritzat pels següents apartats: 

• Capa de Serveis: Mitjà pel qual els diferents processos del sistema faran ús del Servei d'Auditoria 
• Registre de cada integració: Base de dades en la qual la capa de serveis registrarà la informació 

necessària sobre l'execució dels processos. 
• Servei de Metadades: En el que aplica al Servei d'Auditoria representa la informació de cadascun dels 

moviments de dades representats en processos.  
 

 
Il·lustració 10 - Servei d'Auditoria: Diagrama 
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5.3 Capa de Serveis 

La capa de serveis proveirà als diferents processos del sistema de 4 serveis en forma de procediments 
emmagatzemats: 
 

• Servei d'escriptura en el registre d'inici per a informar de l'inici de l'execució d'un procés. 
• Servei d'escriptura en el registre de finalització i resultats per a informar de la finalització de l'execució 

d'un procés i els resultats obtinguts (totals de registres llegits, carregats, i si escau, errors). 
• Servei d'escriptura en el registre d'errors per a informar dels errors trobats durant l'execució d'un 

procés 

 

5.4 Registre de cada integració 

El registre cada integració quedarà caracteritzat pel següent model de dades conceptual: 

 

 

Il·lustració 11 - Servei d'Auditoria: Model conceptual 

  

• Registre d'Activitat d'Inici: Informació relativa a l'inici de l'execució dels processos. 

• Registre de Finalització i de Resultats: Informació relativa al resultat de l'execució dels processos, així 

com de possibles errors durant la seva execució a nivell de procés. 

• Registre d'Errors: Informació relativa a les anomalies trobades en les dades tractades pels processos.  

 

Els diferents processos d’Integration Services faran ús del Servei d'Auditoria per al registre d'aquesta 

informació en temps real. 

Com a consideració inicial, comentar que l’execució d’un flux de dades pot englobar l’execució de molts 

processos. En aquest sentit, cada execució de procés estarà definit per un identificador d’execució. Al mateix 



 05.650 · TFG – Business Intelligence · Memòria Final 
Sergio Gómez López - 2020-21-Sem.1 · Tardor  

Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació 

 30 

temps que s’ha definit un identificador únic a nivell de flux de dades, i que en conseqüència, englobarà totes les 

execucions dels processos.  

 

5.5 Registre d'Activitat d'Inici (ProcessStart) 

La informació que es requereix a nivell de registre d'activitat d'inici és la següent: 

• Id: Identificador únic de l'execució del procés. 

• ProcessCode: Identificació del procés associat *. 

• StartDate: Data i hora d'inici de l'execució a nivell de segons. 

• FlowExecutionId: Identificador únic de l'execució del flux de dades (engloba tots els processos). 

(*) Aquesta informació haurà d'estar basada en el Servei de Metadades. 

 

5.6 Registre de Finalització i de Resultats (ProcessResult) 

La informació que es requereix a nivell de registre de finalització i de resultats és la següent: 

• Id: Identificador únic de l'execució del procés. 

• FlowExecutionId: Identificador únic de l'execució del flux de dades (engloba tots els processos). 

• EndDate: Data i hora de finalització de l'execució a nivell de segons. 

• IsOk: Resultat del Procés (Correcte o Incorrecte). 

• TotalSourceRows; Nombre de Registres Origen. 

• TotalProcessedRows: Nombre de Registres Processats. 

• TotalLoadedRows: Nombre de Registres Carregats. 

• TotalErrors: Nombre de Registres amb Errors. 

 

5.7 Registre d'errors (ProcessError) 

La informació que es requereix a nivell de registre d’errors és la següent: 

• Id: Identificador únic de l'execució del procés. 

• FlowExecutionId: Identificador únic de l'execució del flux de dades (engloba tots els processos). 

• ErrorDate: Data i hora de l’error a nivell de segons. 

• ErrorName: Nom de l’error. 
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5.8 Servei de Metadades (MetadataProcess) 

Un dels requeriments tècnics en els processos d’ETL és que l’adquisició de les dades es faci en una única taula 
per consulta, és a dir, per procés. En aquest sentit, el servei de metadades permetrà identificar cada procés al 
servei d'auditoria, normalitzant i enriquint les dades del registre amb l'objectiu de facilitar la seva comprensió.  

El servei de metadades aportarà al Servei d'Auditoria de la següent informació: 

 
• Id: Codi únic identificatiu del procés. 

• ProcessName: Nom del procés. El nom informa del moviment de dades origen destí. 

• Model: Identifica el producte. En el cas que ens aplica al TFG, BiMed. 

• Ara: Indica a quina àrea aplica el moviment de dades (STG, Master.STG, DWH). 

• Schema: Informa de l’esquema de base de dades de les taules destí. 

• TableName: Indica el nom de la taula destí. 

 

A continuació mostrarem una petita selecció dels processos definits en l’àrea d’STG i Master.STG.  

 

Il·lustració 12 - Servei d'Auditoria: Detall MetadataProcess 
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5.9 Detalls Tècnics 

El Servei d’auditoria estarà allotjat al servidor BISTGPRD, concretament a la base de dades Audit. Aquest servei 

serà cridat pels processos d’Integration Services i consta dels següents objectes: 

• Nom del servidor: BISTGPRD 

• Nom de la base de dades: Audit 

• Esquema dels objectes: log 

• Taules:  

- log.MetadataProcess 

- log.ProcessError 

- log.ProcessResult 

- log.ProcessStart 

• Procediments emmagatzemats: 

- log._spAuditProcessError 

- log._spAuditProcessResult 

- log._spAuditProcessStart 

 

 

Il·lustració 13 - Servei d'Auditoria: Objectes base de dades 

 

A continuació mostrarem el detall de l’execució d’un procés a nivell de metadades i auditoria. 

Execució sense incidències del procés VBRK: 

 

Il·lustració 14 - Servei d'Auditoria: Detall execució success 
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Un cop executat el procés, podem observar els resultats del servei d’auditoria mitjançant consultes que 

relacionen el Servei de Metadades amb el d’Auditoria gràcies al ProcessCode, que identifica cada procés. 

Aquesta ha sigut una execució sense incidències, ja que el camp IsOk està informat a 1. A més, podem observar 

com s’ha carregat la totalitat de les files que teníem a l’origen. Destacar els identificadors ProcessExecutionId  i 

FlowExecutionId que fan de fil conductor de l’execució. 

 

Execució amb error del procés VBRK, en aquest cas perquè la taula destí no estava disponible: 

 

Il·lustració 15 - Servei d'Auditoria: Detall execució error 

Al analitzar els resultats d’auditoria podem observar com la taula ProcessResult informa que l’execució no ha 

estat satisfactòria, atès al camp IsOk que està informat a 0. D’altra banda, podem veure que no s’ha carregat cap 

fila, i en canvi, sí que veiem 3 registres que no s’han pogut carregar a la taula VRBK. Al revisar la taula 

ProcessError observen que es tracta per un error de base de dades al interactuar amb l’Integration Services. 

A l’apartat Annex II del present document, es pot visualitzar el codi d’un dels storeds. 
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6. Implementació paquets SSIS 
 

6.1 Introducció 

La implementació dels paquets SSIS engloba tant els processos d’ETL des de SAP cap a l’STG_MED, com des de 

l’STG_MED cap a DWH_MED. En aquest sentit, i seguint la política del Naming Convention, s’han creat dues 

solucions que integren els següents projectes: 

BIMed.STG (Solució)  

 BIMed.Master.STG (Projecte que integra les taules en brut de les dades Mestres de SAP) 

 BIMed.STG (Projecte que integra les taules en brut de les dades Transaccionals de SAP) 

BIMed.STG (Solució)  

 BIMed.DWH (Projecte que integra les dades d’STG_MED a partir de les vistes generades pel DWH_MED) 

Ambos solucions, compleixen amb el requeriment d’obtenir les dades d’una sola taula/vista, seguint les bones 

pràctiques i enllaçant tota aquesta lògica amb el Servei d’Auditoria. 

6.2 Variables 

Pel que fa als paquets, s’han seguit les bones pràctiques d’implementació i s’ha estandaritzat al màxim 

l’estructura d’aquests, parametritzant-los mitjançant variables de paquet.  

Cada paquet conté aquestes variables que es faran servir per parametritzar tant el servei d’auditoria com les 

taules d’origen i destí: 

 

Il·lustració 16 - Implementació SSIS: Variables 
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6.3 Estructura bàsica d’un paquet 

A continuació detallarem l’estructura bàsica de cadascun dels paquets del projecte. Excepte els de tipus Launch 

que fan d’orquestador, tots els paquets segueixen aquesta estructura: 

 

 

Il·lustració 17 - Implementació SSIS: Estructura bàsica d'un paquet 
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Com hem comentat, aquesta decisió està basada en les bones pràctiques de desenvolupament de SSIS, i aporta 

nombrosos beneficis com per exemple:  

• L’estandarització del codi 

• Escalabilitat de processos 

• Redueix el manteniment i el cost/temps d’implementació 

• Ajuda a identificar i localitzar errors en les execucions 

 

6.4 Moviment de dades (Data Flow) 

 

Il·lustració 18 - Implementació SSIS: Detall DataFlow 
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6.5 Estructura bàsica d’un paquet Launch 

Tal com hem comentat al llarg d’aquest document, els paquets de tipus Launch funcionen com a orquestadors 

de la resta de paquets, i tenen la particularitat d’iniciar el FlowExecutionId que farà de fil conductor de tota 

l’execució (a nivell d’auditoria). Aquest FlowExecutionId, que és l’identificador global de l’execució, es passarà 

per paràmetre als altres paquets. A continuació mostrem una imatge d’un d’ells: 

 

Il·lustració 19 - Implementació SSIS: Estructura bàsica d’un paquet Launch 
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7. Conceptes clau SSAS i Multidimensional  
 

En aquest apartat farem una breu introducció de l’arquitectura SSAS quan es fa servir en mode 

Multidimensional, tal com farem servir en el nostre model analític i, alguns dels seus conceptes clau: 

 

7.1 Arquitectura bàsica 

Una instància d’Analysis Services té com a mínim una base de dades, i aquesta al mateix temps, disposa objectes 

OLAP i objectes de mineria de dades [15]:  

 

 

Il·lustració 20 - Arquitectura SSAS 

Les aplicacions es connecten a una 

instància específica d’Analysis Services 

i una base de dades especifica. 

Aquestes instàncies s’anomenen de la 

següent manera: 

<ServerName> \ <InstanceName> 

En el nostre cas, la instància s’anomena: 

localhost\sqlserver 

El que apareix com Database Object, és 

la base de dades analítica, en el nostre 

cas s’anomena BIMed.  

Més endavant mostrarem com es 

connecta Power BI a l’Analysis Services 

Instance i al Database Object. 

 

Pel que fa al Data Source, representa una connexió a l’origen de dades del que importarem les dades. En el nostre 

cas, serà una connexió OleDb que apuntarà a la base de dades DWH_MED.  

A partir d’aquesta connexió generarem un Data Source View (DSV). Un DSV és una abstracció d'un origen de 

dades relacional que es converteix en la base dels cubs i dimensions creades en un projecte multidimensional.  

La finalitat d'un DSV és proporcionar el control sobre les estructures de dades utilitzades en el projecte, i 

treballar independentment dels orígens de dades subjacents (per exemple, la capacitat de canviar de nom o 

concatenar columnes sense modificar directament l'origen de dades original). 

Les classes bàsiques són el conjunt mínim d'objectes necessari per a generar un cub. Aquest conjunt mínim 

d'objectes inclou una dimensió, un grup de mesura i una partició.  
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7.2 Conceptes clau 

OLAP 

És l’acrònim en anglès de processament analític en línia (Online Analytical Processing). El seu objectiu és 

agilitzar la consulta de grans quantitats de dades. Per dur-ho a terme, utilitza estructures de dades 

multidimensionals (cubs) que contenen dades resumides de grans bases de dades.  

Cub 

És una estructura de dades multidimensional composta per dimensions i grups de mesures. La intersecció dels 

grups de mesures i dimensions continguts en un cub retorna el conjunt de dades. [17] 

Dimensió 

Les dimensions organitzen les dades en funció d'una àrea d'interès per als usuaris, per exemple, clients, hotels 

o tipus d’habitacions. Les dimensions en Analysis Services es creen a partir d’atributs (que corresponen a 

columnes de taules de dimensions) i jerarquies.  

Atribut 

Els atributs de les dimensions permeten als usuaris poder examinar les dades agrupades. Per exemple, els 

atributs de la dimensió Segmentació Client serien: Canal, Procedència, Segment i SubSegment. 

Jerarquia 

Les jerarquies estan formades per un conjunt ordenat d’atributs, on cada atribut del conjunt correspon a un 

nivell de la jerarquia. Permeten als usuaris consultar dades de diversos atributs organitzats en jerarquies 

definides per l'usuari. Per exemple, la dimensió Segmentació Client podria tenir la jerarquia Segment – 

SubSegment. 

Nivell 

Indica el nivell que correspon a cada atribut dins de la jerarquia. Per exemple, de la jerarquia Segment – 

SubSegment, l'atribut Segment seria nivell 1, i així successivament. 

Càlculs 

Un càlcul és una expressió MDX (Expressions multidimensionals) o una seqüència de comandes que s'utilitza 

per a definir un membre calculat. Els càlculs permeten ampliar les capacitats del cub, en augmentar la flexibilitat 

i l'eficàcia de les aplicacions de Business Intelligence. 

Grup de Mesures 

En un cub, les taules de fets subjacents agrupen les mesures en grups de mesura. Els grups de mesura s'utilitzen 

per a associar dimensions a mesures 

Mesura 

Una mesura representa una columna que conté dades quantificables, normalment numèrics, que és poden 

agregar.  
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Una expressió de mesura habilita la ponderació de valors de mesura, per exemple, es pot utilitzar la conversió 

de moneda per a ponderar una mesura de vendes mitjançant una taxa de canvi. 

 

Característiques Arquitectura MOLAP 

L'arquitectura MOLAP es fa servir en bases de dades multidimensionals per a proporcionar l'anàlisi. Utilitza 

una arquitectura de dos nivells: la bases de dades multidimensionals, que és l’encarregada del maneig, accés i 

obtenció de la dada, i el motor analític. [15] 

La informació procedent dels sistemes operacionals, es carrega en el sistema MOLAP, mitjançant una sèrie de 

rutines per lots. Una vegada carregat la dada elemental a la bd multidimensional (MDDB), es realitzen una sèrie 

de càlculs per lots, per a calcular les dades agregades, a partir de les dimensions de negoci. 

A continuació mostrem un exemple de cub. El cub Imports conté dues mesures (Packages i Las) i tres 

dimensions relacionades (Route, Source i Time). 

 

 

Il·lustració 21 - Exemple estructura d'un cub multidimensional 
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8. Model Analític 
 

8.1 Introducció 

El model analític defineix quina informació es podrà analitzar i amb quins atributs es podrà segmentar. 

El què es podrà analitzar, ve donat per les Mesures i Indicadors. Per exemple, Room Nights, etc. 

La segmentació que es podrà realitzar ve donada per les dimensions d'anàlisis. Per exemple, Tipus de Reserva, 

Clients. 

D'aquesta manera, es podria analitzar les Reserves realitzades per a un o diversos Tipus de Reserva, Clients o 

una combinació de Tipus de Reserva i Clients. 

 

8.2 Estructura del Model 

El Model Analític pel nostre projecte quedarà caracteritzat per els següents esquemes: 

 

8.2.1 Capacitat 

 

 

Il·lustració 22 - Model Analític: Esquema Capacitat 
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8.2.2 Reserves 

 

 

 

 

Il·lustració 23 - Model Analític: Esquema Reserves 
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8.2.3 Ocupació 

 

 

 

 

Il·lustració 24 - Model Analític: Esquema Ocupació 

 

 

 



 05.650 · TFG – Business Intelligence · Memòria Final 
Sergio Gómez López - 2020-21-Sem.1 · Tardor  

Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació 

 44 

 

8.2.4 Producció 

 

 

 

 

Il·lustració 25 - Model Analític: Esquema Producció 
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8.3 Model Analític – Dimensions (Eixos d’anàlisi) 

8.3.1 Fechas 

Finalitat: la dimensió permet analitzar i segmentar les dades segons els diferents atributs i jerarquies de temps 

(Any, Mes, Dia, etc.). Totes les dates de les taules de fets pivoten contra aquesta dimensió. 

A continuació, descrivim els diferents atributs i jerarquies [14]: 

 

Atributs Comentaris 

Dia 
Mostra la clau interna de la data en el format yyyy-mm-dd 

Año Mes 
Mostra l’any i mes en format yyyy.mm 

Año 
Mostra l’any en format numèric 

 

Jerarquia Nivells 

Dates Año – Mes – Dia  

 

 

8.3.2 Clientes 

Finalitat: aquesta dimensió permet analitzar i genera estadístiques segons els diferents atributs i jerarquies de 

client, per a realitzar seguiment dels diferents clients i les seves agrupacions. 

A continuació, descrivim els diferents atributs i jerarquies: 

 

Atributs Comentaris 

Cliente 
Mostra el codi del client. És la clau de la dimensió 

CP 
Mostra el codi postal del client  

Estado Tarjeta 
Indica l’estat de la targeta (Activa, Cancel·lada, Rebutjada, Sense Targeta) 

Grupo Deudor 
Informa del grup deutor del client (Particular, Agència, Empresa, Hotel...) 

Nacionalidad 
Mostra el codi de País de 2 caràcters del client (GB = Regne Unit) 

Nombre Principal 
Mostra el nom complet del client 

País 
Mostra el país d’origen del client (Regne Unit, Itàlia...) 
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Región 
Mostra la regió del client  (West Sussex) 

Sexo 
Indica el gènere del client (Masculí / Femení) 

 

Jerarquia Nivells 

País – Regió País – Región 

 

 

8.3.3 Formas de Pago 

Finalitat: la dimensió permet analitzar i segmentar les dades segons els tipus de pagament quan el client efecua 

la reserva.  

 

Atributs Comentaris 

Tipopago 
Mostra el tipus de pagament (Immediat / Crèdit). Clau interna. 

 

 

8.3.4 Paises 

Finalitat: la dimensió permet analitzar i generar estadístiques per els diferents països. 

 

Atributs Comentaris 

Pais 
Mostra el país. Clau interna. 

 

 

8.3.5 Segmentación Clientes 

Finalitat: aquesta dimensió permet analitzar i genera estadístiques segons els diferents atributs i jerarquies de 

segmentació de clients, per a realitzar seguiment dels diferents segments i les seves agrupacions. 

A continuació, descrivim els diferents atributs i jerarquies: 

 

Atributs Comentaris 

idHotelCliente 
Mostra la clau interna composta per el codi d’hotel i el codi client. 
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Canal 
Informa del canal de reserva (OBE, B2C-HOTELBED, WEBHOTELS...) 

Procedencia 
Informa de la procedència del negoci (OBEHOTEL) 

Segmento Cliente 
Indica el segment (centrals de reserva, tour-operadors, agències viatges...) 

Subsegmento Cliente 
Informa del subsegment de la reserva (web pròpia, global distribution...) 

 

Jerarquia Nivells 

Segment– Sub Segmento – Subsegmento 

 

 

8.3.6 Canales reserva 

Finalitat: la dimensió permet analitzar i segmentar les dades segons els diferents canals de reserva. 

 

Atributs Comentaris 

Id Canal 
Mostra la clau interna del canal de reserva 

Canal 
Informa del canal de reserva (OBE, B2C-HOTELBED, WEBHOTELS...) 

 

 

8.3.7 Conceptos 

Finalitat: la dimensió permet analitzar i generar estadístiques per els diferents conceptes. 

 

Atributs Comentaris 

Id Concepto 
Indica la clau interna del concepte (1NO, ALD...) 

Concepto 
Mostra el descriptiu del concepte (Estada 1 nit, Allotjament i esmorzar..) 

Cadena 
Descriptiu llarg del concepte 

Hotel 
Identificador de l’hotel 

Naturaleza 
Indica l’àmbit del concepte (habitació, suplement...) 
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8.3.8 Estados Reserva 

Finalitat: la dimensió permet analitzar i segmentar les dades segons els diferents estats de reserva. 

 

Atributs Comentaris 

Estado Rva 
Mostra el tipus de pagament (Immediat / Crèdit). Clau interna. 

 

 

8.3.9 Hoteles 

Finalitat: la dimensió permet analitzar i segmentar les dades segons els diferents hotels. 

 

Atributs Comentaris 

Hotel 
Mostra l’identificador de l’hotel. Clau interna. 

Zona 
Informa de la zona de l’hotel (Costa Brava, Costa del Sol...) 

Gps Latitud 
Mostra la coordenada de l’hotel referent a latitud. 

Gps Longitud 
Mostra la coordenada de l’hotel respecte a longitud. 

 

 

8.3.10 Reservas 

Finalitat: la dimensió permet analitzar i segmentar les dades segons les reserves que realitzen els clients.  

 

Atributs Comentaris 

Reserva 
Codi de la reserva. Clau interna 

#Hab Rva 
Quantitat d’habitacions reservades. No és un càlcul és un atribut informatiu 

Canal 
Informa del canal de reserva (OBE, B2C-HOTELBED, WEBHOTELS...) 

Contrato 
Indica el tipus de contracte de la reserva 

Tarifa 
Tarifa aplicada en el moment de realitzar la reserva 

Estado Rva 
Mostra el tipus de pagament (Immediat / Crèdit). Clau interna. 

Pais 
Mostra el país d’origen del client (Regne Unit, Itàlia...) 
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Región 
Mostra la regió del client  (West Sussex) 

Cupo 
Indica el cup de la reserca 

Regimen 
Identificador del règim de la reserva (MEP, ALD, SOA, TOI...) 

Regimen Upg 
Identificador del règim de la reserva de tipus Upgrade (superior) 

Segmento Reserva 
Indica el segment (centrals de reserva, tour-operadors, agències viatges...) 

Subsegmento Reserva 
Informa del subsegment de la reserva (web pròpia, global distribution...) 

Tipo Rva 
Informa del tipus de reserva (Grup / Individual) 

 

Jerarquia Nivells 

Segments Reserva Segmento Reserva – Subsegmento Reserva 

País – Regió País – Región 

 

 

8.3.11 Segmentos 

Finalitat: la dimensió permet analitzar segmentar i generar estadístiques per els diferents segments de reserva. 

 

Atributs Comentaris 

Segmento 
Indica el segment (centrals de reserva, tour-operadors, agències viatges...) 

Subsegmento 
Informa del subsegment (web pròpia, global distribution...). Clau interna 

 

Jerarquia Nivells 

Segments Segmento– Subsegmento  

 

8.3.12 Territorio Reserva 

Finalitat: la dimensió permet analitzar i segmentar les dades segons el  territori del client que realitza la reserva.  

 

Atributs Comentaris 

País 
Mostra el país d’origen del client (Regne Unit, Itàlia...) 
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Región 
Mostra la regió del client  (West Sussex). Clau interna 

 

Jerarquia Nivells 

País – Regió País – Región 

 

8.3.13 Tipo Habitación 

Finalitat: la dimensió permet analitzar i segmentar les dades segons els tipus d’habitació que contracta un client 

a l’hora de fer una reserva. 

 

Atributs Comentaris 

Hotel 
Mostra l’identificador de l’hotel 

Tipo Habitación 
Mostra el tipus d’habitació. Clau interna 

 

Jerarquia Nivells 

Hotel Tipus Habitació Hotel – Tipo Habitación 

 

8.3.14 Tipo Régimen 

Finalitat: la dimensió permet analitzar i segmentar les dades segons els tipus de règims d’estada. 

 

Atributs Comentaris 

Regimen Id 
Identificador del regim de la reserva (MEP, ALD, SOA, TOI...). Clau interna 

Regimen Cadena Id 
Identificador del regim de la reserva a nivell de cadena 

Regimen 
Descriptiu del tipus de regim 

 

8.3.15 Tipo Reserva 

Finalitat: la dimensió permet analitzar i segmentar les dades segons els tipus de reserva.  

 

Atributs Comentaris 

Tipo Rva 
Informa del tipus de reserva (Grup / Individual). Clau interna. 
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8.4 Model Analític – Grups de mesura i indicadors  

8.4.1 Capacidad 

Dimensions 

La capacitat dels hotels es podrà analitzar i segmentar per les següents dimensions: 

• Fechas 

- Fecha Ocupación: és la data en què el client està allotjat en un hotel. 

• Hoteles 

• Tipo Habitación 

- Tipo Habitación: és l’habitació que el client reserva inicialment. 

- Tipo Habitación Upgrade: és el tipus d’habitació que se li assigna al client per Upgrade (extra 

o compensació que es fa per fidelitzar un client). 

- Tipo Habitación Final: el tipus d’habitació que realment ocupa el client en la seva estada. 

 

Grups de mesura i indicadors 

A continuació descrivim les diferents mesures base i indicadors disponibles: 

Mesura/Indicador Descripció 

Capacidad 
Quantitat d’habitacions que disposa. 

Bloqueadas 
Quantitat d’habitacions bloquejades. 

Disponibles 
Quantitat d’habitacions disponibles (Capacidad – Bloqueadas) 

 

 

8.4.2 Reservas 

Dimensions 

Les reserves dels hotels es podran analitzar i segmentar per les següents dimensions: 

• Fechas 

- Fecha Entrada: és la data en què el client arriba a l’hotel (1er dia). 

- Fecha Reserva: correspon a la data que el client va realitzar la reserva. 

• Hoteles 

• Reservas 

• Tipo Reserva 

• Canales Reserva 

• Tipo Habitación 

- Tipo Habitación: és l’habitació que el client reserva inicialment. 
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- Tipo Habitación Upgrade: és el tipus d’habitació que se li assigna al client per Upgrade (extra 

o compensació que es fa per fidelitzar un client). 

- Tipo Habitación Final: el tipus d’habitació que realment ocupa el client en la seva estada. 

• Segmentos 

• Segmentación Clientes 

• Clientes 

- Clientes Comerciales: clients que realitzen una reserva d’una habitació. 

 

Grups de mesura i indicadors 

A continuació descrivim les diferents mesures base i indicadors disponibles: 

Mesura/Indicador Descripció 

 #Adultos_Rva Suma de la quantitat d’adults (reserves) 

 #Bebe_Rva Suma de la quantitat de nadons (reserves) 

 #Habitaciones_Rva Sumatori de les habitacions reservades 

 #Junior_Rva Suma de la quantitat de juniors (reserves) 

 #Niños_Rva Suma de la quantitat de nens (reserves) 

 #Reservas Recompte de reserves 

 Ocupacion_rva Suma de la quantitat d’habitacions reservades (reserves) 

 

 

8.4.3 Ocupación 

Dimensions 

Les dades referents a l’ocupació dels hotels es podran analitzar i segmentar per les següents dimensions: 

• Fechas 

- Fecha Entrada: és la data en què el client arriba a l’hotel (1er dia). 

- Fecha Reserva: correspon a la data que el client va realitzar la reserva. 

- Fecha Ocupación: és la data en què el client està allotjat en un hotel. 

• Hoteles 

• Reservas 

• Tipo Reserva 

• Canales Reserva 

• Tipo Habitación 

- Tipo Habitación: és l’habitació que el client reserva inicialment. 
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- Tipo Habitación Upgrade: és el tipus d’habitació que se li assigna al client per Upgrade (extra 

o compensació que es fa per fidelitzar un client). 

- Tipo Habitación Final: el tipus d’habitació que realment ocupa el client en la seva estada. 

• Segmentos 

• Segmentación Clientes 

• Clientes 

- Clientes Comerciales: clients que realitzen una reserva d’una habitació. 

 

Grups de mesura i indicadors 

A continuació descrivim les diferents mesures base i indicadors disponibles: 

Mesura/Indicador Descripció 
#Adultos Suma de la quantitat d’adults (ocupació) 

#Bebe Suma de la quantitat de nadons (ocupació) 

#Junior Suma de la quantitat de juniors (ocupació) 

#Niños Suma de la quantitat de nens (ocupació) 

#Otros Suma de la quantitat d’altres hostes (ocupació) 

#RN Room Nights: Sumatori de la quantitat de nits d’hotel 

Ocupación Porcentaje round([Measures].[#RN]/[Measures].[Disponibles] * 100,2) 

Ocupación% [Measures].[#RN]/[Measures].[Disponibles] 

Pax Suma de la quantitat d’hostes excepte nadons   

Pax con BB Suma de la quantitat d’hostes + nadons   

 

 

8.4.4 Producción 

Dimensions 

Les dades referents a la producció dels hotels es podran analitzar i segmentar per les següents dimensions: 

• Fechas 

- Fecha Entrada: és la data en què el client arriba a l’hotel (1er dia). 

- Fecha Reserva: correspon a la data que el client va realitzar la reserva. 

- Fecha Ocupación: és la data en què el client està allotjat en un hotel. 
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- Fecha Prestación: data específica referent a les dades de producció. Per exemple, un consum 

de bar es presta en una data, però es carrega a producció al dia següent. 

- Fecha Producción: data específica en la qual es carrega algun concepte. 

• Hoteles 

• Reservas 

• Tipo Reserva 

• Canales Reserva 

• Tipo Habitación 

- Tipo Habitación: és l’habitació que el client reserva inicialment. 

- Tipo Habitación Upgrade: és el tipus d’habitació que se li assigna al client per Upgrade (extra 

o compensació que es fa per fidelitzar un client). 

- Tipo Habitación Final: el tipus d’habitació que realment ocupa el client en la seva estada. 

• Segmentos 

• Segmentación Clientes 

• Clientes 

- Clientes Comerciales: clients que realitzen una reserva d’una habitació. 

- Clientes Folios: clients que consumeixen un servei de l’hotel, per exemple un servei de spa. 

No necessàriament han de ser clients que hagin reservat habitació. 

• Conceptos 

• Formas Pago 

 

Grups de mesura i indicadors 

A continuació descrivim les diferents mesures base i indicadors disponibles: 

Mesura/Indicador Descripció 

% Producción s/Cadena iif(ISEMPTY([Measures].[Importe sin Iva]), 0, 

[Measures].[Importe sin Iva])/[Measures].[Importe sin 

iva (Cadena)] 

Importe con IVA Sumatori dels imports amb IVA 

Importe sin IVA Sumatori dels imports amb sense IVA 

Importe sin IVA ytd sum(ytd([Fecha Reserva].[Año-Mes-

Dia].currentmeber),[Measures].[Importe sin Iva]) 

PM Preu mig per nit d’hotel: iif (isempty([Measures].[#RN]), 
null,[Measures].[Producción]/[Measures].[#RN]) 

Producción Sumatori dels imports amb sense IVA 
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9. Implementació DataMart – SSAS Overview  
 

9.1 Introducció 

Un cop hem definit el model analític i explicat en detall quines seran les seves dimensions i grups de mesura 

que conformaran el cub, farem un resum resultant d’implementar-lo amb SSAS. [16] 

A nivell d’estructura de carpetes i seguint amb el Naming Convention del projecte, hem creat una solució que 

s’anomena BIMed. Dins d’aquesta solució s’ha creat un projecte multidimensional anomenat BIMed. TMS, en 

referència al sistema d’informació origen que ens proporciona les dades que conformaran el cub. Recordem que 

TMS son les sigles de Tourism Management Suite forHotels (TMS), la solució vertical de SAP per a l’Hosteleria. 

A continuació mostrem la resta d’objectes que apareixen al Solution Explorer de Visual Studio i que ens servirà 

per entendre millor el que es comentava en l’apartat Informació general de l’arquitectura lògica (Analysis 

Services – Dades multidimensionals): 

 

 

Il·lustració 26 - Implementació SSAS: Detall 
objectes projecte 

 

• Data Source: representa una connexió a l’origen de dades del 

que importarem les dades. En el nostre cas, serà una 

connexió OleDb que apuntarà a la base de dades DWH_MED. 

Aquest Data Source s’anomena Bitms. 

 

• Data Source View (DSV): és una abstracció d'un origen de 

dades relacional creada a partir del Data Source Bitms. 

Aquest DSV es converteix en la base dels cubs i dimensions 

creades al projecte multidimensional. També l’anomenen 

Bitms. 

 
• Cubes: estructura de dades multidimensional composta per 

dimensions i grups de mesures. La intersecció dels grups de 

mesures i dimensions continguts en un cub retorna el 

conjunt de dades. S’anomena TMS. 

 
• Dimensions: Són les dimensions “físiques” del cub que ens 

permetran segmentar la informació per el seu posterior 

anàlisi de dades. 
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9.2 Data Source View 

A continuació es mostren captures del DSV. Es poden apreciar les relacions entre les diferents dimensions i 

taules de fets provinents del nostre DWH_MED. La interface no és molt amigable pel que fa a organitzar taules. 

 

Il·lustració 27 - Implementació SSAS: Data Source View part 1 

 

Il·lustració 28 - Implementació SSAS: Data Source View part 2 
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9.3 Cube TMS 

9.3.1 Cube Structure 

En aquest apartat mostrarem l’estructura del cub TMS: 

 

Il·lustració 29 - Implementació SSAS: Cube Structure 

En aquest esquema podem veure el conjunt de taules del qual es deriven les mesures i dimensions del cub. 

Podem diferenciar les dimensions dels grups de mesura per els colors: blau per les dimensions i groc per els 

grups de mesura. Comentar que els grups de mesura parteixen de les següents taules de fets: 

• Grup de mesura Producción = fact_linprod   

• Grup de mesura Ocupación = fact_ocdiaria 

• Grup de mesura Reservas = fact_reservas 

• Grup de mesura Capacidad = fact_habtot 
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9.3.2 Dimension Usage 

En aquest apartat definim les relacions entre les dimensions i els grups de mesures que conformaran el cub. 

Aquí es pot apreciar bé com es passa de la part funcional de l’apartat Model Analític a la implementació amb 

SSAS. Comentar que una mateixa dimensió es pot referenciar més d’una vegada, com és el cas de les dates, els 

clients o els tipus d’habitacions. Serien com dimensions lògiques amb diferents perspectives respecte a les 

dimensions físiques. 

 

 

Il·lustració 30 - Implementació SSAS: Dimension Usage 
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9.3.3 Calculations 

A continuació mostrem l’apartat on es creen els calculs i indicadors. En la captura podem apreciar la mesura 

del preu mig per nit d’hotel (PM), el seu codi MDX i el format i el grup de mesura associat (Capacidad). 

 

 

Il·lustració 31 - Implementació SSAS: Calculations 

 

 

 

 

 

 



 05.650 · TFG – Business Intelligence · Memòria Final 
Sergio Gómez López - 2020-21-Sem.1 · Tardor  

Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació 

 60 

9.4 Deploy and Process 

Un cop implementat el nostre cub, per fer Deploy ens demanarà processar-lo. Apliquem el mode de 

processament per defecte que detecta l'estat de procés dels objectes de base de dades i realitza el processament 

necessari per a retornar objectes sense processar (o parcialment processats) a un estat de processament 

complet.  

 

 

Il·lustració 32 - Implementació SSAS: Process Cube 
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Un cop s’ha processat ja podem desplegar-lo a la nostra Base de Dades Analítica BIMEd Podem apreciar com 

s’han desplegat els objectes del nostre cub: 

 

 

Il·lustració 33 - Objectes Base de Dades Analítica BIMEd 



 05.650 · TFG – Business Intelligence · Memòria Final 
Sergio Gómez López - 2020-21-Sem.1 · Tardor  

Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació 

 62 

10. Informes 
 

10.1 Introducció 

La consulta i explotació analítica de la informació es podrà realitzar a cada moment mitjançant diferents eines 

de Reporting en funció de les necessitats dels usuaris. En aquest sentit, es plantegen les següents solucions per 

a l'accés a la informació: 

Per una banda, Power BI aportant en tot moment màxima autonomia i facilitant l'accés via web sense necessitat 

d'aplicacions en local.  

Per els usuaris més avançats, sempre poden tenir accés al cub vía Excel per tal de fer-se els seus propis informes 

ad-hoc. 

Ara que entrem a l’apartat d’informes, aportarem més detalls respecte als hotels i el look and feel. 

Mediterrània Group Hotels, és un grup hoteler format per 16 hotels repartits per la Costa Brava, Costa Daurada, 

Costa Blanca i Costa del Sol. A continuació mostrarem la relació entre zones i hotels: 

 

• Costa Brava 
 
• Canyelles 

• Almadrava 

• Lidia 

• Marina 

• Costa Blanca 
 
• Arenas 

• Pintadera 

• La Jacia 

• Saona 

• Costa Daurada 
 
• Gavimar 

• Negresco 

• Remvi 

 

• Costa del Sol 
 
• Barbaria 

• Diana 

• Don Juan 

• Punta Rasa 

• Semeli 
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10.2 Look and feel 

Pel que fa al look and feel dels informes, s’ha creat un logo corporatiu per el grup (recordem que és un grup 

fictici) que ens acompanyarà com a imatge del TFG ja sigui a les documentacions, presentacions o informes. 

 

 

Il·lustració 34 - Mediterrània Group Hotels Logo 

 

Aquest logo s’ha creat gràcies a la web gratuïta https://secure.logomaker.com/ i ha estat inspirat en els colors 

del mar mediterrani [18]. Aquests colors ens acompanyaran en els informes per tal de seguir una línia 

corporativa del grup.  

 

 

Els informes han estat desenvolupats amb Power BI Desktop i es divideixen en 5 Dashboards: 

 

  

https://secure.logomaker.com/
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10.3 DashBoard Reservas 

Mostra la informació relativa a les reserves en un període de dates determinat. Hi podem visualitzar 4 gràfics: 

• #Reservas: Mostra els totals de reserves segmentats per mes i any. 

• #Reservas by Segmento: Mostra la distribució de les reserves per els diferents segments. 

• #Reservas by Año Mes and Hotel: Mostra el total de reserves per mes i any apilat per hotel. 

• #Reservas by Hotel, Gps Latitud and Gps Longitud: Situa als hotels en el mapa a partir de les seves 

coordenades i afegeix un aspecte volumètric en funció de la quantitat de reserves per hotel. 

 

 

Il·lustració 35 - Informes: Dashboard Reservas 

 

Tot l’informe és dinàmic i en funció dels filtres seleccionats canvien tots els objectes. Disposa d’un filtre 

multiselecció per hotel i un selector d’interval de dates. Les dates són en relació amb la Fecha Reserva. 
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10.4 DashBoard Producción 

Mostra la informació relativa a la producció del grup /zona /hotel en un període de dates determinat. Hi podem 

apreciar 2 gràfics i una taula: 

• Producción by Dia and Hotel: Evolutiu de la producció per hotel en el període seleccionat. 

• Producción by País: Ranking de la producció per països en funció a l’origen dels clients. 

• Producción: Taula detall de la producció per Hotel, pes en % respecte a la producció del grup, total de 

Room Nights i Preu mig en aquell període. 

 

 

Il·lustració 36 - Informes: Dashboard Producción 

 

Tot l’informe és dinàmic i en funció dels filtres seleccionats canvien tots els objectes. Disposa d’un filtre 

multiselecció per hotel i zona, i un selector d’interval de dates. Les dates són en relació amb la Fecha Producción. 
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10.5 DashBoard Ocupación 

Mostra la informació relativa a l’ocupació del grup /zona /hotel en un període de dates determinat. Visió per 

Segments i País de procedència dels clients. Es poden observar els següents gràfics i un panell superior 

d’indicadors: 

• %Ocupación and PM by Dia: Mostra el percentatge d’ocupació per dia i el Preu Mig per nit d’hotel. 

• Hotel RN & PM: Mostra la distribució per hotel de les room night i el seu Preu Mig per nit d’hotel. 

• %Tipo Pax: Mostra en percentatge la distribució d’ocupació per tipus pax (Junior, Adults, etc). 

• #Pax and PM by País: Mostra el total de Pax i el seu Preu Mig segmentat per País. 

• Panell superior d’indicadors: Informa del percentatge d’ocupació, el total de Room Nignts, la producció 

que s’ha fet, i el recompte de clients distribuïts per tipus de pax. Addicionalment, s’ha situat a la part 

superior dreta un KPI de Percentatge d’ocupació que en funció del valor canvia el color de fons: 100% 

verd, >98% taronja, <98% vermell. 

 

Il·lustració 37 - Informes: Dashboard Ocupación 

Tot l’informe és dinàmic i en funció dels filtres seleccionats canvien tots els objectes. Disposa de filtres 

multiselecció per Hotel, Zona, Segment de la Reserva i País d’origen d’aquesta. Les dates són en relació amb la 

Fecha Ocupación. 
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10.6 DashBoard Ocupación Zona 

Mostra la informació relativa a l’ocupació del grup però aquest cop amb una visió per zona. Permet segmentar 

la informació per zona i per tipus de pax en un període de dates determinat. Hi podem apreciar 3 gràfics i una 

taula: 

• Ocupación% por Dia y Zona: Mostra per dia el percentatge d’ocupació de cadascuna de les zones. 

• Ocupación Apilada por Tipo Pax: Mostra per dia el total de Pax apilat per Tipus de Pax. 

• Ocupación Porcentaje: Representació visual del percentatge d’ocupació. Buit 0%, Ple 100% 

• Ocupación: Taula que mostra per Hotel, el percentatge d’ocupació del període, el total de nits d’hotel o 

estades, i la producció que han generat.  

 

 

Il·lustració 38 - Informes: Dashboard Ocupación Zona 

 

Tot l’informe és dinàmic i en funció dels filtres seleccionats canvien tots els objectes. Disposa d’un filtre 

multiselecció per Zona i un filtre d’interval de dates. Les dates són en relació amb la Fecha Ocupación. 
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10.7 DashBoard Contribución 

Mostra la informació relativa a la contribució dels hotels a nivell de grup / zona / hotel en un període de dates 

determinat. Es poden observar els següents gràfics i un panell superior d’indicadors: 

• % Contribución Producción s/ Cadena: Mostra per Hotel el pes en percentatge respecte a la producció 

del grup, és a dir, la seva contribució al grup. 

• % Producción s/ Cadena por Hotel: Similar a l’anterior, però afegeix el pes respecte a la zona. 

• Producción por Día: Mostra la producció per dia. 

• Segmento Rva.: Visual que índica quins segments de reserves són els més representatius. 

• Panell superior d’indicadors: Informa del percentatge d’ocupació, el total de Room Nignts, la producció 

que s’ha fet, i el recompte de clients distribuïts per tipus de pax. Addicionalment, s’ha situat a la part 

superior dreta un KPI de Percentatge d’ocupació que en funció del valor canvia el color de fons: 100% 

verd, >98% taronja, <98% vermell. 

 

 

Il·lustració 39 - Informes: Dashboard Contribución 

Tot l’informe és dinàmic i en funció dels filtres seleccionats canvien tots els objectes. Disposa de filtres 

multiselecció per Hotel i Zona, i un filtre d’interval de dates. Les dates són en relació amb la Fecha Producción. 
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11. Conclusions 
 

Descripció de les conclusions del treball 

En línies generals estic molt satisfet amb el treball realitzat. El repte era majúscul, atès al fet que el projecte era 

molt ampli i s’han cobert totes les fases d’un projecte BI clàssic (Integració, Anàlisi i Reporting). Des del meu 

punt de vista, qualsevol d’aquestes fases hauria donat per un TFG si s’hagués aprofundit més, però tenia la 

il·lusió de realitzar el cicle complet i participar de totes les etapes en menor profunditat. 

En el món laboral és més complicat que projectes d’aquestes característiques siguin implementats per una 

mateixa persona, ja que normalment estan formats per equips de més integrants i cadascú te el seu rol definit, 

és a dir, hi ha un especialista per a cada fase. En aquest sentit, encara que tinc experiència en tots els àmbits del 

BI clàssic, he pogut aprendre i aprofundir conceptes de multidimensional amb Analysis Services i Reporting 

amb Power BI. 

Assoliment dels objectius plantejats inicialment  

L’objectiu principal era dotar a la direcció de Mediterrània Group Hotels d’una solució BI de Gestió Hotelera. 
Aquesta solució, havia de disposar d’un DashBoard amb diverses pestanyes o informes que proporcionés l’accés 
als principals ratis i indicadors dels hotels generats diàriament a partir de les dades recol·lectades i processades 
dels seus sistemes d’informació. 
 
Un cop assolit l’objectiu principal, passarem a enumerar els punts més rellevants que s’han cobert amb la solució 

implementada: 

• Objectius de Negoci 

✓ Oferir una adequada resposta a les necessitats d’informació dels hotels.  

✓ Explotar la informació corresponent a Vendes i Reserves per dotar a la direcció d’una eina que els 

ajudi a la presa de decisions. 

✓ La direcció disposa d’una eina que li permet entendre millor el seu negoci i, el més important, 

garantir la viabilitat del negoci en aquesta situació tan complicada. 

• Objectius Tècnics – Integració 

✓ Permet la recol·lecció i processament de les dades generades per els seus sistemes d’informació 

(ObeHotel i SAP TMS) de forma àgil tot seguint les bones pràctiques d’integració. 

✓ Aplicació d’una capa d’auditoria per tots els processos de càrrega on es mostra, a partir de la definició 

de Metadades, els totals de registres llegits, carregats, i si escau, errors.  

• Objectius Tècnics – Anàlisi 

✓ La definició d’un model de dades ben detallat que ha esdevingut en un cub multidimensional amb 

capacitat d’analitzar les dades de Vendes, Reserves, Producció i Ocupació des de diferents angles i 

perspectives. 

• Objectius Tècnics – Reporting 

✓ Estructuració en diferents pestanyes o informes, accessibles a partir d'un menú de navegació. 

✓ Facilitar la selecció de les dades que es desitgen analitzar mitjançant filtres o selectors. On els filtres o 

selectors podran aplicar a tots, varis o un únic informe del DashBoard. 
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✓ Presentació dels resultats de manera clara i intuïtiva mitjançant elements gràfics com a indicadors, 

taules, matrius i gràfics de diferents de tipus. 

✓ Poder interactuar amb els elements gràfics perquè realitzin la funció de filtre actualitzant les dades de 

la resta d'elements de l'informe d'acord amb la selecció realitzada. 

✓ Possibilitat d'exportar les dades subjacents a un element gràfic a Excel. 

✓ Presentació dels indicadors o resultats clau amb formats condicionals per a destacar els valors que 

compleixen o no compleixen amb el valor de referència. 

✓ Adequar-se a la imatge corporativa de Mediterrània Group Hotels. 

 

Objectius que no s’han assolit  

Tot i que no era una de les tasques principals del projecte i no estava inclòs en el Diagrama de Gantt, la seguretat 

sí que era un objectiu que m’agradaria haver incorporat al projecte i que, per falta de temps, no s’ha pogut 

implementar.  

 

Seguiment de la planificació i metodologia 

La planificació inicial marcada en el Diagrama de Gantt va ser bastant encertada respecte a càrrega de feina i 

adequació de les dates. En general no hi ha hagut massa desviacions, tret de l’apartat de seguretat que s’ha hagut 

de treure de l’scope del projecte i una petita desviació a la PAC3 perfectament assumible referent a les 

explicacions detallades dels informes. Per tant, estic satisfet amb la metodologia que s’ha seguit i els resultats 

obtinguts. 

 

Línies de treball futur 

• Seguretat: Implementar la seguretat mitjançant la creació de rols d’Analysis Services. Bàsicament estaven 

previstos tres rols. Un rol de gestió general del grup anomenat “Central” que tindria visibilitat a totes les 

dades del grup. Un grup anomenat “Responsable Zona” amb visibilitat dels hotels de la seva zona. Per últim 

un rol anomenat “Director”, on únicament podria veure les dades del seu hotel. Cada rol tindria assignat un 

grup d’active directori o un usuari de domini per tal d’identificar l’usuari, i en el mateix rol, es donaria 

permís a nivell de grup, zona o hotel per tal d’aplicar la seguretat a nivell de fila. 

• Monitoring: Implementar un panell de monitoratge en Power Bi per explotar les dades de l’auditoria i tenir 

major control de les càrregues que s’executen diàriament. 

• Jobs: Implementar Jobs d’SQL Server per tal d’automatitzar les càrregues i el processament del cub. 

• Creixement Horitzontal: Incorporar nous departaments del grup com per exemple, finances o compres. 

 

  



 05.650 · TFG – Business Intelligence · Memòria Final 
Sergio Gómez López - 2020-21-Sem.1 · Tardor  

Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació 

 71 

12. Glossari 
 

Staging: És una àrea intermèdia de base de dades destinada per el processament de les dades durant els 

processos d’ETL. Aquesta àrea es troba entre la font origen i el seu destí. 

ETL: Extract Transform and Load, procés que permet moure dades des de múltiples fonts, transformar-los i 

netejar-los, i carregar-los en altre base de dades, data mart, o data warehouse. 

DWH: Magatzem de dades orientat a un determinat àmbit, integrat, no volàtil i variable en el temps, amb 

l’objectiu de facilitat la presa de decisions. 

Data Mart: Subconjunt de dades dintre d’un DWH d’una temàtica determinada amb l’objectiu de facilitat la 

presa de decisions. 

OLAP: És l’acrònim en anglès de processament analític en línia (Online Analytical Processing). El seu objectiu 

és agilitzar la consulta de grans quantitats de dades. Per dur-ho a terme, utilitza estructures de dades 

multidimensionals (cubs) que contenen dades resumides de grans bases de dades.  

Cub: És una estructura de dades multidimensional composta per dimensions i grups de mesures. La intersecció 

dels grups de mesures i dimensions continguts en un cub retorna el conjunt de dades. 

Dimensió: Les dimensions organitzen les dades en funció d'una àrea d'interès per als usuaris, per exemple, 

clients, hotels o tipus d’habitacions. Les dimensions en Analysis Services es creen a partir d’atributs (que 

corresponen a columnes de taules de dimensions) i jerarquies.  

Atribut: Els atributs de les dimensions permeten als usuaris poder examinar les dades agrupades. Per exemple, 

els atributs de la dimensió Segmentació Client serien: Canal, Procedència, Segment i SubSegment. 

Jerarquia: Les jerarquies estan formades per un conjunt ordenat d’atributs, on cada atribut del conjunt 

correspon a un nivell de la jerarquia. Permeten als usuaris consultar dades de diversos atributs organitzats en 

jerarquies definides per l'usuari. Per exemple, la dimensió Segmentació Client podria tenir la jerarquia Segment 

– SubSegment. 

Nivell: Indica el nivell que correspon a cada atribut dins de la jerarquia. Per exemple, de la jerarquia Segment – 

SubSegment, l'atribut Segment seria nivell 1, i així successivament. 

Càlculs: Un càlcul és una expressió MDX (Expressions multidimensionals) o una seqüència de comandes que 

s'utilitza per a definir un membre calculat. Els càlculs permeten ampliar les capacitats del cub, en augmentar la 

flexibilitat i l'eficàcia de les aplicacions de Business Intelligence. 

Grup de Mesures: En un cub, les taules de fets subjacents agrupen les mesures en grups de mesura. Els grups 

de mesura s'utilitzen per a associar dimensions a mesures 

Mesura: Una mesura representa una columna que conté dades quantificables, normalment numèrics, que és 

poden agregar.  
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14. Annexos 
 

14.1 Annex I: Estructures de dades 

fact_ocdiaria 

 

Les dades proporcionades per SAP corresponents a la ocupació dels hotels del grup i que són necessaris per al 

present projecte són els següents: 

Atribut Taula de SAP Camp de SAP Tipus (Longitud) Descripció 

idhotel [/CCSHT/RS_RSRVS] XHOTEL_ID [nvarchar](10) Codi d’hotel 

idreserva [/CCSHT/RS_RSRVS] XRESERVA_ID [int] Identificador de reserva 

fechaocup [/CCSHT/RS_DISPON] XFECHA [date] Data d’ocupació 

habocup [/CCSHT/RS_DISPON] XOCUPACION [int] Habitacions ocupades 

px0 [/CCSHT/RS_DISPON] XOCUPACION_PAX [int] Núm. Client no definits 

px1 [/CCSHT/RS_DISPON] XOCUPACION_PAX1 [int] Núm. Clients adult 

px2 [/CCSHT/RS_DISPON] XOCUPACION_PAX2 [int] Núm. Clients nen 

px3 [/CCSHT/RS_DISPON] XOCUPACION_PAX3 [int] Núm. Clients junior 

px4 [/CCSHT/RS_DISPON] XOCUPACION_PAX4 [int] Núm. Clients nadó 

idtipohab [/CCSHT/RS_DISPON] XTIPO_HAB_ID [nvarchar](10) Identif. tipus Habitació 

habitacion [/CCSHT/RS_DISPON] XHABITACION_ID [nvarchar](5) Número d’habitació 

 

Observacions 

• Totes les dades provenen del mandant 200 de SAP. 
• Només es carregaran dades d’hotels amb el flag ACTIVO = 'X'. 
• Les reserves han de tenir com a mínim una habitació ocupada, és a dir, XOCUPACION > 0. 
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fact_habtot 

 

Les dades proporcionades per SAP corresponents a disponibilitat de les habitacions dels hotels del grup i que 

són necessaris per al present projecte són els següents: 

Atribut Taula de SAP Camp de SAP Tipus (Longitud) Descripció 

idhotel [/CCSHT/MT_TIPHAB] XHOTEL_ID [nvarchar](10) Codi d’hotel 

fecha [/CCSHT/HK_DISPON] XFECHA [date] Data d’ocupació 

habtot [/CCSHT/HK_DISPON] XFECHA [int] Habitacions totals 

habbloq [/CCSHT/RS_DISPON] XOCUPACION [int] Habitacions bloquejades 

habocup [/CCSHT/RS_DISPON] XOCUPACION_PAX [int] Habitacions ocupades 

persocup [/CCSHT/RS_DISPON] XOCUPACION_PAX1 [int] Total de clients en data 

 

Observacions 

• Totes les dades provenen del mandant 200 de SAP. 
• Només es carregaran dades d’hotels amb el flag ACTIVO = 'X'. 
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fact_linprod 

 

Les dades proporcionades per SAP corresponents a la producció dels hotels del grup i que són necessaris per al 

present projecte són els següents: 

Atribut Taula de SAP Camp de SAP Tipus (Longitud) Descripció 

idhotel [/CCSHT/RS_LIN

FOL] 

XHOTEL_ID [nvarchar](10) Codi d’hotel 

idreserva [/CCSHT/RS_RSR

VS] 

XRESERVA_ID [int] Identif. de reserva 

idlinea [/CCSHT/RS_LIN

FOL] 

XNUM_LINEA [nvarchar](6) Identif. De línia 

idconcepto [/CCSHT/RS_LIN

FOL] 

XCONCEPTO [nvarchar](10) Identif. De 

concepte 

fechaprod [/CCSHT/RS_LIN

FOL] 

XFECHA_PRODUCCIO [date] Data producció 

importesin [/CCSHT/RS_LIN

FOL] 

XBASE_IMP [decimal](15,6) Import sense iva 

importecon [/CCSHT/RS_LIN

FOL] 

XIMPORTE [decimal](15,6) Import amb iva 

fechaprest [/CCSHT/RS_LIN

FOL] 

XFECHA_PREST [date] Data prestació 

estado [/CCSHT/RS_LIN

FOL] 

XESTADO_CARGO [nvarchar](2) Estat càrrec 

idtipopax [/CCSHT/RS_LIN

FOL] 

XTIP_PAX_ID [nvarchar](1) Identif. Tipus 

client 

idfolio [/CCSHT/RS_LIN

FOL] 

XFOLIO_ID [smallint] Identif. De client 

orden_huesped [/CCSHT/RS_LIN

FOL] 

XORDEN_HUESPED [int] Ordre d’hoste 
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idoferta [/CCSHT/TP_OFE

R_T] 

XOFERTA_ID [nvarchar](10) Identif. d’oferta 

idtitular_folio [/CCSHT/RS_CBF

OLI] 

XTITULAR [nvarchar](10) Identif. client 

titular 

id_tipopago_folio [/CCSHT/RS_CBF

OLI] 

XPAGODIRECTO [nvarchar](1) Identif. tipus 

pagament 

moneda [/CCSHT/RS_LIN

FOL] 

XMONEDA [nvarchar](5) Divisa 

id_tipocargo [/CCSHT/RS_LIN

FOL] 

XTIPO_CARGO [nvarchar](1) Identif. tipus de 

càrrec 

cargo_producido [/CCSHT/RS_LIN

FOL] 

XPRODUCIDO [bit] Càrrec produït 

id_factura [/CCSHT/RS_LIN

FOL] 

XFACTURA_ID [nvarchar](10) Identif. de factura 

por_descuento [/CCSHT/RS_LIN

FOL] 

XPORC_DTO [decimal](6,2) Descompte en % 

marca_descuento [/CCSHT/RS_LIN

FOL] 

XPOR_DTO_CC [nvarchar](1) Marca descompte 

por_comision [/CCSHT/RS_LIN

FOL] 

POR_COM_CRS [decimal](6,2) Comissió en % 

importe_dto [/CCSHT/RS_LIN

FOL] 

XIMP_COM [decimal](15,6) Import descompte 

importe_com [/CCSHT/RS_LIN

FOL] 

IMP_COM_CRS [decimal](15,6) Import comissió 

base_bruta [/CCSHT/RS_LIN

FOL] 

XBASE_IMP [decimal](15,6) Base bruta 

 

Observacions 

• Totes les dades provenen del mandant 200 de SAP. 
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• Només es carregaran dades d’hotels amb el flag ACTIVO = 'X'. 

 

fact_reservas 

 

Les dades proporcionades per SAP corresponents a les reserves dels hotels del grup i que són necessaris per al 

present projecte són els següents: 

Atribut Taula de SAP Camp de SAP Tipus (Longitud) Descripció 

[idhotel [/CCSHT/RS_RSRVS] XHOTEL_ID [nvarchar](10) Codi d’hotel 

idreserva [/CCSHT/RS_RSRVS] XRESERVA_ID [int] Identif. de 

reserva 

idcliente [/CCSHT/RS_RSRVS] XCLNT_CMRC_ID [nvarchar](10) Identif. de 

client 

idtipohab [/CCSHT/MT_TIPHAB] XTIPO_HAB_ID [nvarchar](10) Identif. tipus 

habitació 

idregimen [/CCSHT/MT_CONCPT] XCONCEPTO_ID [nvarchar](10) Identif. de 

regim 

fechareserva [/CCSHT/RS_RSRVS] XF_ALTA [date] Data reserva 

fechaentrada [/CCSHT/RS_RSRVS] XF_LLGDA [date] Data entrada 

fechasalida [/CCSHT/RS_RSRVS] XF_SLIDA [date] Data sortida 

ocadulto [/CCSHT/RS_RSRVS] XNUM_PAX1 [int] Núm. adults 

ocninos [/CCSHT/RS_RSRVS] XNUM_PAX2 [int] Núm. nens 

ocjunior [/CCSHT/RS_RSRVS] XNUM_PAX3 [int] Núm. junior 

ocbebe [/CCSHT/RS_RSRVS] XNUM_PAX4 [int] Núm. nadons 

idtipo [/CCSHT/RS_RSRVS] XTGRUPO [int] Identif. tipus 
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idestado [/CCSHT/RS_RSRVS] XSTDO_RES_ID [int] Identif. estat 

reserva 

idpais T005 LAND1 [nvarchar](3) Identif. país 

idregion T005U BLAND [nvarchar](3) Identif. regió 

ocupacion [/CCSHT/RS_RSRVS] calculat [int] Ocupació suma 

pax 

cantidad [/CCSHT/RS_RSRVS] XCANT_HAB [int] Quantitat 

habitacions 

idsegmento [/CCSHT/MT_SGMERT] XMERCADO_ID [nvarchar](5) Identif. de 

segment 

id_canal [/CCSHT/MT_CNAL_T] XCANAL_ID [nvarchar](10) Identif. de 

canal 

id_subsegmento [/CCSHT/MT_SUBS_T] XSUBSEGM_ID [nvarchar](5) Identif. 

subsegment 

precio_manual [/CCSHT/RS_RSRVS] XPRECIO_MANU [decimal](15,6) Preu manual 

idcontrato [/CCSHT/RS_RSRVS] XCONTRATO_ID [nvarchar](10) Identif. de 

contracte 

idtarifa [/CCSHT/RS_RSRVS] XTARIFA_ID [nvarchar](10) Identif. de 

tarifa 

idcupo [/CCSHT/RS_RSRVS] XCUPO_ID [nvarchar](10) Identif. de cup 

idtipohab_upg [/CCSHT/RS_RSRVS] XTIPO_HAB_UPG_ID [nvarchar](10) Codi tipus d’hab 

upgrade 

idregimen_upg [/CCSHT/RS_RSRVS] XREGIMEN_ID_UPG [nvarchar](10) Identif. regim 

upgrade 

idtipohab_hab [/CCSHT/MT_HBTCNS] XTIPO_HAB_ID [nvarchar](10) Identif. tipus 

habitació 
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idtipohab_final [/CCSHT/MT_HBTCNS] XTIPO_HAB_ID [nvarchar](10) Codi tipus d’hab 

final 

 

Observacions 

• Totes les dades provenen del mandant 200 de SAP. 
• Només es carregaran dades d’hotels amb el flag ACTIVO = 'X'. 

 

fact_reshuespedes 

 

Les dades proporcionades per SAP que identifica els clients per reserva i que són necessaris per al present 

projecte són els següents: 

Atribut Taula de SAP Camp de SAP Tipus (Longitud) Descripció 

idhotel [/CCSHT/RS_RSRVS] XHOTEL_ID [nvarchar](10) Codi d’hotel 

idreserva [/CCSHT/RS_RSRVS] XRESERVA_ID [int] Identif. de reserva 

idhuesped [/CCSHT/RS_HUERES] XHUESPED_ID [nvarchar](10) Codi client 

posición [/CCSHT/RS_HUERES] XORDEN [int] Posició 

idtipopax [/CCSHT/RS_HUERES] XTIP_PAX_ID [char](1) Codi tipus client 
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14.2 Annex II: Codi _spAuditProcessStart 

Detall del codi d’un dels procediments emmagatzemats del Servei d’Auditoria, concretament pertany al stored 

procedure “log._spAuditProcessStart”. 

 

Il·lustració 40 - Annex II: Codi _spAuditProcessStart 

El procediment rep dels paquets de SSIS el següents paràmetres:  

• @Id: Identificador únic de l'execució del procés. 

• @ProcessCode: Identificació del procés associat. 

• @StartDate: Data i hora d'inici de l'execució del paquet. 

• @FlowExecutionId: Identificador únic de l'execució del flux de dades (engloba tots els processos). 

Correspon a l’identificador d’execució que genera el paquet “Launch” i que fa de fil conductor de tot el 

flux de dades. 
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14.3 Annex III: Detall d’una vista DWH 

A partir de les taules en brut incorporades en la nostra capa d’Staging, construirem les vistes que donaran 

servei als orígens de dades dels processos que carreguen les taules del DWH.  A continuació mostrem la vista 

de clients: 

 

Il·lustració 41 - Annex III: Detall d’una vista DWH 


