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 En una  mon com l’actual amb un entorn altament competitiu on es tenen que moure les empreses,  fa que aquestes hagin de fixar-hi 
molt  en les necessitats dels clients. Aquestes necessitats, actualment canvien a una velocitat  màxima en períodes de temps molt curts.  

 

 Això porta a les empreses a la necessitat de tenir una major integració en tots els seus processos de negoci i l’única manera 
d’aconseguir-ho és mitjançant un  control informàtic que permeti aquesta integració.  Amb aquesta idea neix el que anomenem ERP 
(Enterprise Resources Planning o Gestió de recursos empresarials). 

 

 Per això hi ha la necessitat d’adquirir un software  distribuït de forma comercial. Dins d’aquets conjunt es troben els sistemes de 
Planificació de Recursos Empresarials (ERP) . 

 

 Les avantatges que s’obtenen son:  

 Suporten qualsevol estructura organitzativa. 

 Milloren el processos administratius. 

 Unificació de l’entorn tecnològic. 

 Millora l’eficiència en les operacions dirigides al client. 

 

 Un dels ERP’s que té més nom en el món empresarial es SAP ERP  (Systems, Applications, and Products in Data Processing) de la 
companyia alemanya SAP AG ja que actualment està funcionant en més de 120 països diferents i més de 40  clients a escala 
internacional en les seves diferents solucions. 

 

 
 
 

  

 

 

 



 L’arquitectura  de SAP R/3 es bàsicament  client-servidor  distribuïda en tres capes: 
 

 

 

 Nivell de presentació o 

interfase d’usuari. 

 Servidors o instàncies 

d’aplicació. 

 Gestor de BBDD i BBDD. 



Característiques de SAP 

Netweaver. 

Diferents usuaris connectats  simultàniament des de diferents seus. 

 

Aquesta interfase pot ser o bé el client estàndard mitjançant el SAP GUI o bé mitjançant un explorador d’Internet. 

 

Es poden administrar directament des de el sistema SAP o des de la eines  del gestor determinat i pot estar instal·lat en el 

mateix servidor que les instàncies d’aplicació. 

 

El concepte multi aplicació fa referència a que hi poden haver diverses instancies efectuant-se a la vegada en la capa 

d’aplicacions. Això es útil  per distribuir els processos  entre els diversos servidors d’aplicacions entre d’altres coses. 

 

Una de les principals claus de l’èxit de SAP es l’estratègia d’utilitzar solucions obertes. Això vol dir que l’aplicació pot funcionar 

en totes les plataformes, sistemes operatius. (Unix,Windows,Oracle, Informix, SQL etc). 

 

Obert a ampliacions per part del client mitjançant  el llenguatge de programació ABAP que  es situa en l’entorn  que anomenem 

Workbench . Aquest entorn totalment integrat a SAP permet modificar inclús el llenguatge estàndard  de SAP mitjançant Exits, 

Enhacements o badi’s. Tots els elements de desenvolupament es guarden en un repositori. 

 

Sap també pot ser modificat mitjançant customizing. Sap proveu IMG. Una eina per a parametritzar el sistema d’acord amb les 

necessitats del client. 

 

A nivell de comunicacions, SAP utilitza els estàndards TCP/IP, HTML i a nivell més extern els protocols EDI, ALE, SMTP... 

 

Sol existir tres entorns: Desenvolupament, test i producció. 

 



Metodologia en la instal·lació de 

SAP en l’empresa Nutrex. 

La ruta ASAP cobreix les diferents fases i aspectes de una implantació. En aquesta ruta s’inclou, per les diferents fases, un 

detallat pla de projecte com la implementació, la gestió del projecte, la configuració dels processos de negoci i tècnics, proves i 

formació. 

 

Fase I. Preparació InicialFuncions a molt alt 

nivell del que s’inclouran en el sistema. 

 

Fase II. Business BlueprintEs documenta 

molt detalladament fins on arriba  la 

implementació del projecte. 

 

Fase III. RealitzacióInstal·lació, configuració i 

parametrització del sistema. 

 

Fase IV .Preparació FinalPreparació per a la 

posta en producció. 

 

Fase V. SuportIncidències. 
 

 

 



Fase I. Preparació inicial. 

En aquesta fase de la ruta ASAP , els responsables de la toma de decisions, tindran que definir de forma clara els objectius del 

projecte. 
 
Es fixa una reunió de Kickoff. Aquest, es crític perquè s’establiran les responsabilitats de tothom i on es visualitzaran els objectius del 

projecte. 

 

També es mostren els possibles punts crítics, l’equip del projecte i dels responsables de les diferents àrees de l’empresa. Tot es fa a 

un nivell molt alt sense profunditzar en cap tema. 

 
Es fixaran els rols que assumirà cadascú en la implantació. Els principals rols son:  

 

Caps de projecteEncarregats de planificar i treure endavant el projecte. 

  

Consultors funcionals Dissenyar el document Business Blueprint que s’analitzarà més endavant. Parametritzen el sistema 

R/3 junt amb l’equip de processos de negoci i transfereixen el coneixement al client. 

 

 Líder de l’equip de negoci De la part del client, es l’encarregat de dirigir  tot el treball d’anàlisis dels processos empresarials. 

 

Líder de l’equip tècnic De la part del client, es l’encarregat de gestionar tot el treball tècnic. Treballa junt amb el cap del 

projecte per a realitzar la planificació de requeriments tècnics. 

 

Cap de desenvolupamentEncarregat de dissenyar, desenvolupar i fer proves de tots els programes Z necessaris. 

 

Administrador Responsable de la monitorització, resolució de problemes i adaptació de l’entorn tècnic bàsic de R/3: 

backups, programació de JOBS, configuració del transport de ordres, etc. 
 

La fase 1 també inclou un document de l’anomena’t “Alcance del área de empresa” que inclou a un molt alt nivell fins on 
arriba el projecte des de el punt de vista de l’usuari.  
 

 
 
 

 



Fase II. Business Blueprint. 

En aquesta fase es defineix i es documenta de forma detallada el projecte de implantació un cop terminades totes les reunions de 

treball. 

 

Es genera un document en format Word amb tots els requisits de la companyia completament detallats(Document Business 

Blueprint).  

 

L’equip de consultors funcionals amb l’equip de negoci es posaran d’acord de com la companyia portarà els processos de negoci 

dins el sistema R/3 a través de reunions de treball anomenades Business Blueprint Workshops. 

 

Es completarà el calendari de les formacions a usuaris. 

 

Identificar els requeriments de informes, interfases i càrregues des de altres aplicacions, autoritzacions i ampliacions del sistema. 

 
Les principals eines que té ASAP per identificar i definir els models de negoci  son :  
 

 Model de referència R/3El model conté més de 1200 processos de negoci i ha sigut creat utilitzant el feedback per part 

dels clients de SAP R/3 durant molts anys. 

 

BBDD de preguntes i respostesConté preguntes i respostes tècniques i de negoci, amb les respostes per a la creació del 

Business Blueprint. 
 

 



FaseIII. Realització 

L’objectiu d’aquesta fase es que el sistema R/3 quedi configurat i parametritzat a fi d’obtenir  una solució integrada i documentada 

amb tots els requeriments de negoci definits prèviament. 

 

La configuració del sistema consisteix en implementar les transaccions diàries i completar l’estructura organitzativa de l’empresa i la 

càrrega de dades mestres. La parametrització i configuració del sistema es fa a través de la guia de implementació IMG des de la 

transacció SPRO. 

 

S’implementa les autoritzacions als usuaris. Per fer això, assignarem determinats perfils i rols als usuaris segons les seves tasques. 

Aquests perfils es gestionen a través del Generador de perfils i rols de SAP. Amb aquests rols SAP protegeix determinats accessos a 

dades no desitjades.  

 

Es  genera  la documentació del sistema per a l’usuari. ASAP té plantilles per a generar  aquesta documentació. 

 
Es concreten els procediments per a la administració del sistema productiu : 

 

Transacció SPRO. 

Definició dels plans de proves del sistema. 

Definició del nivell de servei. 

Establiment de les funcions de l’administrador 

del sistema. 

Configuració i posta en marxa de l’entorn de 

qualitat. 

Definició dels sistemes de gestió per al 

sistema productiu. 

Configuració i posta en marxa de l’entorn de 

producció. 

 



Fase IV i V. Preparació Final i 

entrada en producció. 

Es completa la instal·lació i configuració de R/3 per a sortir a producció. 

 

Aquí estan incloses les proves, la formació a usuaris, administració del sistema, etc... 

 

Es finalitzen aquells punts que encara estan oberts de desenvolupaments. 

 

Els usuaris rebran formació complerta i específica. 

 

Es configuraran els accessos al logon dels usuaris. 

 

Es fan simulacions d’operacions reals.  

 

 Programes de càrrega i interfases 

 

Proves d’estrés. 

 

Proves d’acceptació de l’usuari final. 

 

Proves de volum. 

 

Es fa el sistema CATT de proves (Computer Aided Test Tool ). Aquest s’utilitza per automatitzar seqüències de proves pera 

processos de negoci. I  S’utilitza la comprovació GoingLive. es fa un anàlisi dels principals components dels sistema que tinguin 

una relació amb la consistència i la fiabilitat.  

 

Migració de dades al nou entorn. 

 

L’equip del projecte es dedicarà a donar suport a l’usuari final en les dubtes que puguin sortir. 

 

S’estableixen  procediments per a revisar els beneficis de la inversió de SAP R/3 

 

 

 

 



Presentació de Nutrex.  

Grup format per dues empreses que fabriquen i comercialitzen dos segments d’aliments totalment diferents. 

 

Aquest grup va néixer fa 100 anys com a una única empresa  fabricant la marca de Pàtrox de la mà de dos vells amics, famílies 

Vieira i Pedraforca Aquesta marca de patés, actualment  es considerada com a primera marca dins el sector alimentari. 

 

Fa 2 anys van comprar l’empresa Nux, dedicada a la fabricació de bollaria industrial i actualment també considerada com a una 

primer marca en el sector alimentari, 

 

Així es va convertir en un grup amb 1000 treballadors entre les dues empreses i opera en tot el territori espanyol, encara que en 

un futur es plantegen sortir al mercat europeu i sud-americà i també seguir la mateixa política de anar comprant empreses amb 

primeres marques per convertir-se mica en mica en una empresa líder en el sector alimentari. 

 

Actualment i degut a aquest creixement, es veu necessari la implantació d’una eina moderna, versàtil que es pugui adaptar als 

ràpids canvis de negoci que avui dia necessita l’empresa. Una eina  que permeti la integració de tots els serveis informàtics  i de 

tots els fluxos operacionals de l’empresa. 

 
Després d’una sèrie de valoracions de diferents pressupostos de diferents empreses partners de SAP, es va decidir 
donar el projecte a la empresa OreSap, SA, valorant no tant el pressupost, sinó la qualitat i la fama que tenia en 
implantacions.  

 
Volum de l’empresa:  

 

 

 



Mapa del funcionament del 

sistema 

Les delegacions utilitzen plantilles de  Word per  fer les comandes. 

 

Departament de  gestió de l’empresa entra una a una totes les comandes 

en un programari fet a mida  en Visual Basic 6.0  i amb BBDD SQL 6.0 

 

Distribuïdors  envien per mail o truquen per telèfon per enviar les 

comandes al departament de gestió, el qual  les introdueix en el sistema. 

 

La comptabilitat es gestiona en AS/400. 

 

El sistema actual, es propici d’errors, ja no es verifiquen cap dada i es  

generen un munt d’errors. 

Amb aquest sistema s’automatitza totes les tasques. 

 

S’implanta un programari fet en Java per les delegacions (Vinkel) on 

s’entren les comandes centralitzat en un departament. S.A.C .  

 

Els venedors envien les comandes mitjançant Pocket  a les delegacions. 

 

S’implanta també el mateix programari  als distribuïdors per introduir les 

comandes  i enviar-les al departament del S.A.C mitjançant ADSL. 

 

Totes les comandes son pujades a SAP dos cops al dia mitjançant 

interfases passant un munt de validacions. 

 

S’implanta un altre programari per portar la comptabilitat anomenat FICO 

més barat i totalment  preparat per a connectar amb SAP. 



Fase  Inicial de instal·lació. 

Primera reunió entre l’empresa OreoSap amb els seus comercials , el cap del projecte i el cap de sistemes amb  l’empresa client. Es 

coneixen els integrants del projecte. Aquests són. 

Empresa OreoSap: 

 

Director de projecteEs el responsable de l’assignació de recursos de consultoria Sap i l’enllaç entre els integrants. 

 

Cap de projecteResponsable de la gestió continuada dels recursos  a SAP. 

 

Consultors experts en SAPEntendre les processos del client, assessorar en el nou model, elaboració del disseny. 

 

Administrador del sistema BasicResponsable de la instal·lació i del suport. 

 

Analistes programadorsResponsable dels dissenys dels desenvolupament a mida. 

 

Programadors  Abap Desenvolupadors dels dissenys fets per les analistes. 

 

 
Per part de Nutrex  tenim: 

 

Director de projecte S’estableix el comitè directiu com a direcció en aquest projecte. 

 

Cap de projecte de l’empresaEs el responsable de la gestió continuada dels recursos assignats al projecte. 

 
Usuaris clau de l’empresaLa seva tasca es molt important ja que aporta la informació necessària pera documentar els 

processos . 

 

Tècnic de sistemes de l’empresaPreparar les dades i fitxers residents en els diferents sistemes de l’empresa per a 

donar el format requerit per Sap, donar suport als usuaris etc.. 

 



Punts crítics del projecte 

Gestió del projecte s’ha de definir un líder del projecte per al seguiment i el compliment dels termes acordats. Molt important es 

aquest punt en temes de conversió de dades.  

A més a més s’ha de definir clarament qui serà el responsable del realitzar cada una de les tasques del pla de treball per part dels 

departaments del SAC i Comercial ja que existeixen varies tasques de depuració de la informació assignada a aquestes àrees. S’ha de 

nombrar un responsable per cada una d’aquestes àrees. 

 

Sistemes S’ha de portar a terme la parametrització del sistema abans de donar d’alta de forma manual dades del propi sistema. 

 

FormacióS’ha de fer i realitzar un pla de formació. S’ha de buscar les persones adequades per formar al personal de departament 

de l’àrea d’administració comercial. S’ha de conscienciar al departament de l’administració comercial de tots els canvis que es produiran 

per tal de no trobar-nos amb personal que es negui a fer a tasques i posi en perill el projecte. 

 

Control de hitosS’ha de controlar els possibles fitxers previs a la conversió de dades per tal de que la qualitat sigui bona.  

Previ a la conversió, es necessari que tota la parametrització estigui terminada i provada exhaustivament. 

Previ a la conversió de condicions comercials, es necessari haver convertit les següents dades:  

 

Clients. 

Jerarquia de clients. 

Articles 

Jerarquia d’articles. 

 

 

 

 

 



Fase Business Bluepint. Mòdul 

vendes i distribució 

Organització de Vendes del grup 

Nutrex. 

Com a organització de vendes tenim dos empreses. 

Pàtrox per un costat en la 0001 i com a mare del grup i per 

l’altre Nux en la 0002. 

 

De les dos empreses surten dos ramificacions com a 

canals de distribució. 0001 i 0003 com a un canal de venda 

directa des de les delegacions i venedors propis de 

l’empresa i per altre costat a la 0002  i 0004 per a la venda 

mitjançant els distribuïdors, que son considerats al mateix 

temps clientes de l’empresa. 

 
Per últim tenim els sectors. 01 són una venda a minoristes 

i 02 son una venda a majoristes. Es a dir. Una delegació 

pot vendre a clients grans. En canvi, els distribuïdors 

només poden vendre a petites tendes o no arriben els 

venedors propis de l’empresa. 

 



Procés de venda 

Escenari actual. 
Es tracta d’un negoci de pre-venda on conviuen múltiples vies de captura de comandes. Central, delegacions, visita venedors 

propis o representants(distribuïdors). 

 

Entrada de comandes manuals, lo que suposa una gran càrrega administrativa. 

 

Només una part dels venedors disposa d’ordinadors a casa,  lo que obliga a la visita diària d’aquests a la delegació pròpia o bé 

al departament administratiu. 

 

 La toma de comandes  es fa via manual. 

 

Es realitza bloquejos de comandes en funció dels criteris de control de risc del client. 

 

L’única valoració de la comanda es porta a terme en la seva facturació. 

 

Actualment està a prova el sistema de incorporació de comandes mitjançant EDI. (Aquest està a proves amb dos grans 

superfícies). 

 

L’Entrega de mercaderia es realitza des de la delegació o magatzem central. A partir d’aquí s’utilitza o bé operadors logístics o 

bé mitjançant distribuïdors. 

 

No hi ha cap traçabilitat de la comanda. Qualsevol canvi en la mercaderia servida es modifica directament en la comanda 

registrada al sistema. 

 

La mercaderia s’entrega directament al client amb la factura. No hi ha un albarà. 

 

Les comandes servides per distribuïdors, son rebudes tard, lo que endarrereix la facturació al client. A més, no es pot revisar 

els albarans previs a la facturació correctament, lo que dificulta el control real de l’estoc. La gravació d’aquestes entregues en el 

sistema no està automatitzada ocasionant una punta de treball molt gran en el departament administratiu amb un baix valor 

afegit.   

 

La generació d’abonaments a distribuïdors per mercaderia servida a clients es realitza manualment. 

 



Procés de venda 

 
Escenari proposat. 

La captura de comandes de pre-venda estarà centralitzada en la major part en el departament de gestió creat amb el 

nom SAC(Àrea d’administració comercial), encara que existeixen pràctiques habituals de presa de comandes per part de 

la Red comercial durant les visites al client. 

  

Un document rebut per el departament del SAC es considerarà pròpiament comanda si conté la següent informació. 

Sol·licitant, Quantitat, Lloc d’entrega i Data d’entrega. 

En cas contrari es bloquejarà dit comandament i es comunicarà la incidència al comercial. 

  

El departament del SAC només tractarà les comandes que venen des de força de vendes  propis de la delegació. Els 

demés s’enviaran als diferents distribuïdors.  

  

L’entrada de cada comandament en SAC genera automàticament una fitxa de incidències a omplir per el gestor durant 

el posterior seguiment de la comanda fins al seu cobrament. 

   

 L’Entrega de productes es realitzarà mitjançant Operadors Logístics o distribuïdors excepte els camions complerts que 

s’expediran des de fàbrica. La comunicació amb els Operadors Logístics es realitzarà via EDI(Electronic data 

interchange) mitjançant cinc missatges: Envio de mercaderia, confirmació de recepció de mercaderia, envio de comanda 

a servir, confirmació de recepció de comandes i envio de comandes servides. La relació diària del departament del SAC 

amb els Operadors Logístics es coordinarà a través de la figura d’un coordinador logístic. 

 

El departament del SAC canalitzarà totes les incidències dels distribuïdors. (connexions, incidències en els albarans, re 

facturació per albarans incorrectes...). 

 

El distribuïdor es tractat com un client i per tant la facturació d’aquests es realitzarà diàriament. En canvi els 

abonaments de les comandes que s’han servit es farà mensualment. En aquest abonaments es detallarà un 

desglossament per producte i servei realitzat. Tant l’abonament per la mercaderia, com l’abonament per el servei es 

generarà automàticament. 

 



Distribució i facturació de 

comandes 

Via 

fàbrica. 

Via Operador 

logístic 

Via 

distribuïdor 

Surten camions complerts. 

Es prepara l’entrega, es confirma 

el picking i  la sortida de 

mercaderies  sense espera la 

confirmació d’entrega. 

Després s’entra l’entrega en el 

sistema i s’envia la ftra al client 

No es un camió complert. 

Es comunica amb els O.L 

mitjançant missatges EDI. 

Hi han dos casos possibles: 

Entrega completa o parcial. 

Serveixen on no arriben les forces de 

vendes del grup. 

Distribuiïor servirà la mercaderia però 

serà l’empresa qui facturarà al client. 

El distribuïdor rebra un abonament per 

mercaderia servida. 



Circuit d’expedició 

Entrega. 

Es verifica la disponibilitat del material a servir i 

que  les dates d’entrega son correctes. 

Es fa picking. 
Gestió d’embalatge. 

Envio de subministrament. 
Condicions d’expedició. 

Com es transportarà la mercaderia. 

Des de quin centre es subministrarà. 

Sortida de mercaderies 
Es redueix l’estoc al magatzem.  

Comptabilitza la diferencia del valor de les comptes 

d’existències en la comptabilitat de l’inventario. 
Actualitza el flux de documents de venta i entrega. 

Facturació 

Una comanda que es factura normalment, es a dir 

el client paga per les mercaderies servides. 

Una sol·licitud de nota d’abonament. En aquest 

cas no es factura, si no que es fa una nota 

d’abonament, es a dir,  s’ha d’abonar diners al client. 

Sol·licitud de nota de carregament. En aquest cas 

es fa un carregament al client per diversos motius. 

Una factura que s’anul·la.  

 



Mestres 

Clients. 
Situació actual. 

Situació proposada 

En primer lloc, la força de vendes, ja pot ser un venedor,  o una delegació omple una 

plantilla amb un client nou tot indicant el tipus de client que es a una plantilla manual.  

 

Aquesta plantilla es enviada a la central via Fax, Mail o inclús anant a la central. 

 

Manteniment de clients per part de qualsevol força de vendes Aquests introdueixen en el programari Vinkel el 

client amb totes les dades. El departament del SAC valida totes les dades. 

 

Manteniment de clients per part del departament del SACEl departament del SAC rep una plantilla via Fax o 

Mail amb les dades d’un client i l’operació pertinent.  

 

Materials 

Situació actual. 

La part industrial/comercial/vendes, generen un nou material, ja sigui una promoció (parlarem més 

endavant dels materials), un nou producte, etc. Aquests departaments envien les referències al 

departament d’administració SAC, el qual s’encarrega de tota la gestió i manteniment de introducció 
d’aquest material dins el sistema.  

Situació proposada 

En el model proposat , el manteniment de producció es centralitzarà en el departament de producció.  

Això si, el departament del SAC s’encarregarà de la relació entre l’article de vendes i el seu EAN-

13.(Taula que relaciona l’article amb el codi de barres on s’inclou el país,l’empresa, l’article i un dígit de 

control). 

 



Fase Realització 

Parametrització 

Desenvolupament 

Autoritzacions 

Estructura organitzativa: Parametrització de l’organització de 

vendes, canals de distribució, sector, magatzems i llocs 

d’expedició. 

Funcions bàsiques: Configuració de la verificació de 

disponibilitat de materials, determinació de materials en cas de 

substitució i funcions del interlocutor. 

Vendes: Parametrització de documents de venda: Classes de 

documents, tipus de posicions, etc. 

MRP: Planificació de necessitats. Paràmetres del centre, etc. 

 

Interfases de comunicació amb els O.L(operadors logístics) i 

SAC.  

Interfases de comunicació de sistemes satèl·lits  a SAP. (Cal 

indicar que a més a més de fer comunicacions des del programari 

Vinkel a Sap hi ha altres programaris, no mencionats per treure 

estadístiques, etc.). 

Càrrega de comandes històrics.  

Càrrega de tot tipus de dades mestres: Materials, clients, 

proveïdors, etc.. 

Possibles programes fet a mida. 

 

Es defineixen els rols que utilitzaran els usuaris per als mòduls SD i 

MM. Per a això s’utilitza una plantilla MS Excel on es creua el menú de 

funcions del mòdul amb els rols.  

 



Fase de preparació final i 

arrencament del projecte. 

Proves d’acceptacióLa definició de les proves d’acceptació es redacta en un fitxer Excel. Per cada un 

dels dos mòduls es detallen  els casos de prova considerats clau per cada funció, la data prevista de la prova, la data real i el 

grau d’avançament. Per tal de donar per satisfactòria  la prova, es té que cobrir en un 95% . 

 

Manuals d’usuarisEls manuals d’usuari generats han de seguir els estàndards ASAP. Per cada procés 

funcional, se ha de indicar la transacció a executar i la ruta de menú a seguir amb les copies de les pantalles. A més a més es 

descriuran els camps que s’han d’omplir. 

 
Registre d’incidènciesLes incidències es tenen que guardar en un document “Incidències” amb errors 

detectats, problemes o qüestions  que sorgeixin  i que es necessari investigar i resoldre. 

 
Suport full time a l’usuariEs dona suport full time a l’usuari segons el temps que s’hagi acordat 

amb el client. 


