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1. Descripció del TFC 

El món dels dispositius mòbils (smartphones, tabletes, PDA’s, telèfons, etc.) ha tingut un gran creixement 

en la nostra societats durant els darrers anys. 

Aquest creixement també ha estat així en el món de l’empresa i ens hem trobat amb unes necessitats 

específiques de govern dels dispositius que han estat superades per la realitat. 

Moltes empreses han necessitat plataformes de gestió d’aquests dispositius i en el mercat han aparegut 

multitud d’aplicacions per donar-ne solució. Els MDM (Mobile Device Management) han creat una 

família nova en el món dels sistemes d’informació. 

Aquest projecte final de carrera planteja, amb un cas pràctic, l’anàlisi de les necessitats i del mercat de 

MDM’s, així com la implementació de la plataforma en una organització empresarial. Es pretén gestionar 

aquest projecte amb el mateix rigor amb el que enfrontem projectes d’implementació de ERP’s, Sistemes 

Operatius de Xarxa, aplicacions empresarials, etc. 
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2. Objectius 

Generals 

L’objectiu general d’aquest projecte és cobrir els requeriments de l’empresa en funcionalitats per la gestió 

dels seus dispositius mòbils. 

Específics 

Els objectius específics son els següents: 

 Analitzar els requeriments tècnics i funcionals necessaris. 

 Analitzar el mercat de MDM’s disponibles i escollir el que millor s’adapti a les necessitats. 

 Escollir la modalitat de servei (en propietat o Software as a Service). 

 Dissenyar i planificar la implementació del MDM. 

 Integrar els serveis del MDM en el catàleg de serveis del Departament de Sistemes d’Informació. 
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3. Planificació del treball 

Temporització 

He definit una sèrie d’etapes del projecte, amb la seva data prevista de realització i una descripció del que 

inclourà. He tingut en compte que la data final de lliurament de la memòria del projecte serà el 9 de gener 

del 2013. En la següent taula es mostren per ordre cronològic:  

Etapa Inici Fi Descripció del contingut 

1. Anàlisi dels 

requeriments 

8 Octubre 14 Octubre Es realitzarà un anàlisi de requeriments 

del projecte, tant funcionals, com tècnics i 

econòmics. 

La duració és de 1 setmana. 

2. Anàlisi del mercat 

de MDM’s 

15 Octubre 21 Octubre Es seleccionaran un màxim de 4 productes 

disponibles en el mercat i s’avaluaran les 

avantatges i inconvenients de cada un 

d’ells. Finalment s’escollirà un o dos per 

sol·licitar la proposta als proveïdors. 

La duració és de 1 setmana. 

3. Anàlisi de la 

modalitat de servei 

22 Octubre 28 Octubre Aquest tipus de plataformes de gestió es 

poden adquirir en dos grans models: 

- Adquisició de la infraestructura i 

programari de manera interna en 

l’organització. 

- Externalització com software as a 

service amb un contracte amb un 

proveïdor. 

En aquesta etapa s’avaluaran les 

avantatges i inconvenients de cada una de 

les dues modalitats per tal d’escollir la 

que es sol·licitarà proposta als 

proveïdors. 

La duració és de 1 setmana. 

4. Sol·licitud de 

propostes als 

proveïdors 

29 Octubre 4 Novembre Amb els requeriments de la primera etapa, 

el producte seleccionat de la segona etapa 

i la modalitat de la tercera etapa es 

realitzarà un document RFP (Request for 

Proposal) per tal de sol·licitar les 

propostes als proveïdors. 

En aquesta etapa també s’avaluaran les 

propostes tant tècnicament com fent una 

comparativa econòmica entre elles i es 

seleccionarà una. 

La duració és de 1 setmana. 

5. Presentació dels 

arguments per 

Direcció per 

l’aprovació del 

projecte 

5 Novembre 11 Novembre Conscient que qualsevol tipus de projecte 

d’inversió tecnològica sempre ha de ser 

aprovat per la Direcció de la companyia 

he cregut convenient afegir aquesta etapa 

en la que es farà un resum executiu que 

permeti demostrar la necessitat del 

projecte. 

La duració és de 1 setmana. 
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6. Disseny de la 

implementació 

12 Novembre 25 Novembre Una vegada aprovat el projecte es realitza 

el disseny de la implementació i de la Fase 

pilot. 

La duració és de 2 setmanes. 

7. Fase I: Pilot 

d’implementació. 

26 Novembre 9 Desembre Realització de la Fase pilot amb un 

nombre reduït de dispositius però amb una 

mostra prou heterogènia perquè testegem 

tots els casos que ens trobarem en la Fase 

d’implementació. Inclourà l’execució dels 

test necessaris i predefinits en el disseny. 

La duració és de 2 setmanes. 

8. Revisió del Pilot. 10 Desembre 16 Desembre Una vegada finalitzada la Fase pilot 

s’estudiarà si és necessari modificar el 

disseny de la implementació amb 

l’experiència adquirida. 

La duració és de 1 setmana. 

9. Fase II: 

Implementació de 

la resta de 

dispositius. 

17 Desembre 30 Desembre Realització de la Fase d’implementació en 

la resta de dispositius. 

La duració és de 2 setmanes. 

10. Finalització del 

projecte i 

lliurament del 

servei. 

31 Desembre 6 Gener Tancament del projecte. 

Inclourà el lliurament del servei a l’equip 

que s’encarregarà a partir d’aquest 

moment del manteniment de  la 

plataforma. 

També la documentació necessària per si 

calgués fer una devolució del servei en el 

cas que s’hagi optat per un model 

d’externalització. 

La duració és de 1 setmana. 

Fites 

Fase I. Aprovació del projecte 

 

Una vegada assolida aquesta fita tindrem realitzat l’anàlisi de requeriments, haurem seleccionat el MDM 

adient i tindrem l’acceptació de la Direcció de la organització per començar la implementació del 

projecte. Inclou de la etapa 1 fins a la 5.  

Aquesta fita s’hauria d’aconseguir la setmana 5 des de l’inici del projecte. 

Fase II. Implementació 

 

Aconseguida l’anterior fita començaria el disseny de la implementació, així com la Fase pilot i la Fase 

d’implementació. Inclou de la etapa 6 fins la 9. 

Aquesta fita s’hauria d’aconseguir la setmana 12 des de l’inici del projecte. 
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Fase III. Lliurament del servei 

 

Una vegada implementat el MDM quedaria l’etapa de lliurament de servei. Aquesta fita es completa quan 

la plataforma ja és gestionada per l’equip que continuarà el servei. 

Tota la documentació necessària per gestionar el servei haurà estat lliurada. Els procediments de 

devolució del servei han estat acceptats en cas d’externalització. 

Inclou l’etapa 10 del projecte i s’hauria d’assolir la setmana 13. 

 

 

 

 

  



 

 

 Anàlisi, disseny i implementació d'un MDM  10 

 

4. Anàlisi dels requeriments  

En aquesta etapa del projecte es realitzarà un anàlisi de requeriments tant funcionals com tècnics.  

Una plataforma MDM ha de comprendre quatre àrees bàsiques de funcionalitats: 

Àrea Descripció 

Gestió del programari Catàleg de programari per dispositiu, distribució 

d’aplicacions, actualitzacions, control de versions, i tots 

aquells aspectes relacionats amb el programari. 

 

Gestió del maquinari Inventari de dispositius, aprovisionament (enroll) i baixa 

(unroll) en el sistema, control de rendiment, capacitat de 

memòria utilitzada, etc. 

 

Seguretat dels dispositius Bloqueig remot dels dispositius, xifrat, esborrat 

d’informació (wipe) total o selectiu, polítiques de seguretat, 

passwords. 

 

Administració de perfils i 

paràmetres de configuració 

Possibilitat de distribució de configuracions en serveis com 

correu, Wifi, VPN, polítiques de copia de seguretat 

(backup). 

 

 

Gestió del programari 

Un dels arguments habituals per raonar l’èxit dels dispositius mòbils en els darrers anys és la 

gran quantitat d’aplicacions desenvolupades per aquest entorn. Aquest enorme volum 

d’aplicacions, la facilitat per desenvolupar-ne de noves i el fet que la majoria d’elles son 

gratuïtes crea un gran problema per als responsables del govern d’aquest servei en una empresa. 

Aquesta situació requereix d’algunes funcionalitats específiques relacionades amb les 

aplicacions i programari: 

 Blacklist i whitelist d’aplicacions. Ha de permetre una òptima gestió de les 

aplicacions permeses i de les restringides. 

 Restricció a determinats recursos. 

 Possibilitat de distribució d’aplicacions mitjançant un Store corporatiu. Els Store’s 

d’aplicacions han estat un dels grans èxits en els entorns de mobilitat per l’accés al 

gran volum d’aplicacions disponibles. Permeten categoritzar-les, fer recerques, 

publicitar les més descarregades, rankings, etc. 

 En el cas de les aplicacions per sistema operatiu IOS de Apple requerirem que el 

nostre MDM sigui compatible amb el Apple Volume Purchase Program, per tal de 

fer un seguiment automàtic de llicències adquirides. 

 Hem de tenir la possibilitat d’eliminar aplicacions que ja estiguin instal·lades en el 

dispositiu que hem afegit al nostre MDM, ja sigui perquè venia de fàbrica o bé 

perquè el dispositius ha estat gestionat fins ara de forma particular. 
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Sistemes operatius 

Pràcticament totes les plataformes MDM del mercat estan orientades a donar solucions per tots 

els sistemes operatius existents en el mercat de dispositius mòbils. Els fabricants son conscients 

de la realitat existent tan heterogènia així com una funcionalitat bàsica del MDM com és la 

gestió unificada d’un entorn diversificat. La recent història de les tecnologies de la mobilitat ens 

diu que els cicles de vida dels dispositius i els seus sistemes operatius son molt curts, amb nous 

actors que es posicionen ràpidament com a líders. 

En definitiva el nostre MDM haurà de donar suport com a mínim a sistemes Android, IOS i 

Blackberry. Es valorarà Windows Phone. 

També serà un requeriment la possibilitat que el sistema operatiu del dispositiu pugui ser 

actualitzat de forma remota. 

 

Gestió del maquinari 

Gestió de l’inventari 

La plataforma haurà de poder gestionar l’inventari de dispositius existents a l’empresa. Això 

significa poder realitzar altes, baixes i canvis i poder extreure i consultar en tot moment la 

informació, de manera concurrent ja que diferents usuaris poden necessitar aquesta informació. 

Han d’existir els camps bàsics de l’inventari en el propi MDM però també es valorarà poder 

definir nous camps per les necessitats més específiques de l’empresa. La configuració del 

maquinari o les aplicacions instal·lades seran imprescindibles. 

És desitjable disposar d’un llistat dels dispositius gestionats que no han tingut activitat en 

períodes configurables i també llistats d’aquells que no compleixen amb els requeriments de 

perfils definits. 

Procediments de enroll i unroll 

Els procediments més bàsics com les altes (enroll) i baixes (unroll) han de ser prou clars i 

senzills perquè tècnics de primer nivell del suport informàtic, amb una formació bàsica, puguin 

realitzar aquestes tasques. 

Una vegada la plataforma estigui en producció no ha de requerir d’administradors molt 

especialitzats per gestionar el dia a dia en aquestes funcions tan bàsiques. 

També es requereix que existeixi algun tipus de procediment en el que un dispositiu pugui ser 

enrolat de forma manual, pensant en aquells casos en que el procediment normal no hagi tingut 

èxit. 

Seguretat dels dispositius 

Contrasenyes 

Hem de ser conscients que els dispositius mòbils son eines de negoci que en el cas d’usuaris 

VIPs poden contenir informació molt sensible per l’empresa, així com dades personals, 

independentment del sector de negoci. Si aquest és el sanitari, legal o d’altres on la informació és 

tan crítica cal  assegurar que la pèrdua/robatori del dispositiu no provoqui que la informació 

continguda arribi a mans no desitjades. 
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Quan els usuaris son la força de vendes o tècnics de camp no deixa de ser crític el requeriment 

d’una bona política de contrasenyes i xifrat. 

La nostra plataforma MDM ha d’incloure tots els paràmetres necessaris per forçar la utilització 

de contrasenyes, amb polítiques de caducitat, llargada i complexitat. En cas d’intents repetitius 

d’errors en la entrada de contrasenyes s’ha de realitzar un esborrat total o parcial del dispositiu. 

També s’ha de poder configurar l’autobloqueig per inactivitat. 

Localització 

Qualsevol dispositiu susceptible de ser perdut o robat ha de tenir els mecanismes que permetin la 

localització del mateix per posicionament.  

En tot cas, mentre no es localitza, s’ha de poder bloquejar l’equip per tal que ningú pugui fer ús 

del mateix. Cal dir que l’experiència ens mostra que la majoria de situacions en que es reporta el 

robatori d’un equip es deu realment a una pèrdua per descuit de l’usuari.  

Una altre visió d’aquesta funcionalitat serà la de crear informes de posicionament del dispositiu i 

per tant de la persona que el transporta. Això pot tenir connotacions negatives si l’usuari no ha 

acceptat aquesta intromissió en la seva intimitat i cal que el Departament de Recursos Humans 

ens ajudi a decidir la política a seguir. També pot tenir una vessant molt positiva en casos com 

bombers o serveis d’emergència on l’usuari ha de ser localitzat en tot moment, així com per 

realitzar estudis de rutes comercials, gestió de flotes, etc. 

Integració amb Active Directory 

Les empreses disposen dels seus propis sistemes operatius de xarxa, amb directoris d’usuaris i 

recursos. En el nostre cas l’empresa disposa d’Active Directory ja que té com a sistema operatiu 

corporatiu Windows Server. 

El MDM ha de permetre la integració d’aquest sistema. 

Integració amb infraestructura PKI (Public Key Infrastructure) 

Es valorarà la possibilitat que la plataforma permeti la integració amb un sistema de certificats 

mitjançant PKI. Això permetrà desenvolupar aplicacions amb aquestes funcionalitats. 

Altres verificacions 

Es poden donar casos en els que alguns dispositius hagin estat reconfigurats amb versions del 

sistema operatiu modificades (jailbroken). És necessari controlar aquest tipus de situacions per 

detectar-ho i corregir-ho. 

 

Administració de perfils i paràmetres de configuració 

Definir una política corporativa i validar-la 

S’haurà d’aprofitar el projecte per definir unes polítiques corporatives pel que fa a la gestió dels 

dispositius, siguin smartphones com tauletes. 
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Distribució centralitzada de polítiques i configuracions 

Serà necessari disposar de la possibilitat de distribuir polítiques OTA (Over the air) en temps 

real. Per exemple que permetin canvis en la configuració del Wifi, la VPN o el correu corporatiu. 

La distribució d’aquestes polítiques dependrà de l’usuari afectat, rols definits, grups d’usuaris, 

tipus de dispositius, etc. 

També en funció de si el dispositiu està dintre o fora de les oficines corporatives. 

Roaming 

Un aspecte molt important i que ens permetrà defensar el projecte a direcció és el tema de la 

gestió del roaming dels dispositius quan els usuaris viatgen. 

La facturació molt elevada que estan realitzant els usuaris, sense un control per part del 

Departament de Sistemes serà un dels arguments per al ROI (Return of Inversion) del projecte. 

No es vol limitar totalment el roaming mitjançant les operadores mòbils sinó tenir un control més 

concret i mètriques de consum per aplicació que no aporten les operadores. 

Bring your own device (BYOD) 

El MDM ha de permetre una futura implementació de polítiques BYOD on l’usuari de l’empresa 

aporta el seu dispositiu particular i accepta que sigui gestionat per eines corporatives, amb una 

clara diferenciació de l’àmbit personal i del professional dintre del dispositiu. 

A continuació es mostra un diagrama DAFO respecte aquesta política: 

Debilitats Amenaces 

 Vulneració dels drets dels 

treballadors. 

 Aspectes de seguretat. 

 

 Risc d’espionatge industrial. 

 Negligència. 

 Abús de mitjans corporatius. 

Fortaleses Oportunitats 

 Major qualitat dels dispositius. 

 Major satisfacció dels treballadors. 

 Estalvi en despesa de hardware. 

 

 Augment de l’eficiència dels 

treballadors. 

 Accés multiplataforma a la xarxa 

corporativa. 

 Simplificació dels recursos 

electrònics. 

 

 

Interfície web 

Ha d’existir una interfície web que permeti la gestió del MDM mitjançant un navegador de 

Internet. Aquesta interfície ha de permetre definir diferents rols d’usuaris administradors en 

funció del seu nivell de seguretat. Inicialment s’ha pensat en tècnics bàsics per operacions 

quotidianes i administradors avançats. 

Eines de reporting i monitorització 

Serà necessari disposar d’informes setmanals i mensuals a definir en la fase de disseny que 

reportin l’estat de la plataforma i de l’estat dels dispositius. 
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Per l’equip de gestió del servei es proporcionarà informació de monitorització de l’estat del 

MDM i dels paràmetres bàsics de salut del sistema. 

Integració amb eines de ticketing 

El MDM ha de ser una eina de gestió diària amb els serveis corporatius i per tant serà necessari 

integrar-lo, en la mesura de lo possible, amb aquelles eines habituals dels tècnics de suport del 

Departament de Sistemes. En concret és desitjable que hi hagi algun tipus d’integració amb 

l’eina de ticketing de l’empresa per tal de disposar en tot moment del control de les incidències i 

canvis dels usuaris afectats. També ens permetrà extreure mètriques per avaluar el bon 

funcionament de la plataforma i el correcte dimensionament. 

Més endavant serà el repositori d’on crearem una base de dades de coneixement a partir de les 

resolucions de les incidències i canvis gestionats. 

 

Altres aspectes 

Altres aspectes a valorar en l’anàlisi del MDM a implementar, fora de les àrees principals 

analitzades, poden ser els següents: 

 Possibilitat d’instal·lació del MDM on premise, en el CPD del client, o bé en cloud. 

 Possibilitat d’instal·lació en alta disponibilitat. Serà un sistema que tindrà una criticitat 

alta, especialment pel que fa a la força de vendes i als usuaris VIP’s. 
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5. Anàlisi del mercat de MDM’s 

S’ha realitzat un estudi de l’informe de Gartner del 17 de maig del 2012 amb el títol “Magic Quadrant for 

Mobile Device Management Software”. Gartner és una empresa consultora i d’investigació tecnològica 

amb seu a Stamford, Estats Units. És coneguda pels seus “Quadres Màgics” que els utilitza per presentar 

els anàlisis de productes. Aquests quadres son tot un referent en el mon tecnològic i és un excel·lent 

informe alhora de comparar i analitzar. A continuació es mostra el “Magic Quadrant” de l’informe del 

Maig del 2012: 

 

Il·lustració 1 - Quadre Màgic de Gartner per MDM's (Maig 2012) 

En base a l’informe de Gartner, es realitzen una sèrie de comentaris sobre alguns MDM, així com de les 

seves fortaleses i debilitats. 

Afaria 

Aquest MDM parteix de la base que la seva propietària, SAP, és el líder en aplicacions de negoci amb el 

seu famós ERP. El producte va ser desenvolupat per Sybase en els anys 80 per la gestió de PC’s i va 

evolucionar fins que al 2000 es va establir com a plataforma de gestió de dispositius en mobilitat. La 

versió actual de Afaria (7.0) pot ser adquirida pels clients per implementar-la en els seus sistemes (model 

“onpremise”) o bé com a “Software as a Services” gestionada per proveïdors. 

És el MDM típic que proposen les operadores de telecomunicacions com a solució empresarial per als 

seus clients més grans. Té aliances a nivell mundial amb Verizon i Amazon i amb les operadores mòbils 

espanyoles com Movistar i Vodafone. 
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Fortaleses  

 És una plataforma molt escalable i suporta grans instal·lacions amb diferents servidors centrals i 

distribuïts. L’exemple de Gartner és una instal·lació de 140.000 usuaris en només 4 servidors. 

 Disposa d’un portal corporatiu on es permet la distribució d’aplicacions de negoci i seguretat a 

través de certificats d’aplicacions. 

 És el MDM perfecte per la distribució d’aplicacions desenvolupades per la plataforma de 

mobilitat de SAP. 

 Disposa de funcionalitats de suport per als tècnics de “helpdesk” i també d’eines d’informe, 

anàlisis i gestió de les capacitats dels dispositius. 

Debilitats 

 El repositori d’aplicacions (“application Store”) no permet la integració de PC’s com dispositius 

a gestionar. 

 Gartner informa que SAP no s’ha esforçat en innovar en el seu MDM en els darrers anys i com a 

debilitats es parla que no suporta encara Windows Phone 7 o sistemes per compartir fitxers. En 

els propers anys s’espera que es recondueixi aquesta situació amb noves inversions. 

 El cost de les llicencies de Afaria pot arribar a ser fins al doble que d’altres MDM’s i és una de 

les seves grans desavantatges. 

 La instal·lació és complexa, com no podia ser d’una altra manera amb un sistema SAP, i cal tenir 

en compte una llarga corba d’aprenentatge. 

 Com a experiència de clients que han implementat Afaria s’ha de dir que les aplicacions que 

tenen un gran pes en espai (a partir de 100MB’s) no es distribueixen correctament en els 

dispositius. Això pot ser un inconvenient per aplicacions tipus catàlegs de productes on la 

documentació, fotografies o fins i tot vídeo fan que siguin aplicacions de gran tamany. 

 

MobileIron 

És una companyia de Califòrnia, Estats Units, que va entrar al mercat dels MDM’s al 2009. Només es 

dedica al negoci d’aquest tipus d’aplicacions i disposa de dos modalitats: “onpremise” amb el producte 

VSP (Virtual Smartphone Platform) i “en el núvol” amb el producte Connected Cloud.  

Fortaleses 

 Té una bona xarxa de col·laboració amb operadores de mobilitat a tot el món com AT&T, 

Vodafone o Deutsche Telekomm i acords estratègics amb empreses com Apple, Google, 

Microsoft, RIM, i d’altres . 

 Disposa d’una gran presencia a diferents regions del món com Estats Units, Europa i 

Asia/Pacific. 

 S’orienten al cicle de vida de la gestió, amb la monitorització, control de la despesa, distribució 

d’aplicacions i control de versions. 

 Bon servei de suport. 

 Grans capacitats d’informes quadres de control. 

 Disposa d’un sistema compatible amb solucions de “archiving” en empreses. 

Debilitats 

 No permet funcionalitats de contenidors d’aplicacions corporatives o de dades. Això implica que 

no es permet separar l’entorn professional del dispositiu de l’entorn personal i totes les polítiques 
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s’apliquen a nivell de dispositiu. En entorns BYOD pot ser un problema al no permetre executar 

segons quines aplicacions en l’entorn personal, per exemple Dropbox. 

 Les funcionalitats de gestió d’aplicacions son limitades. No proporciona capacitats de seguretat i 

gestionabilitat per les aplicacions desenvolupades pel client o tercers. 

 No disposa de funcions d’encriptació. 

 Té debilitats en la gestió de parcs de dispositius més grans de 20.000 unitats. 

 

Airwatch 

Companyia americana amb base a Atlanta, que ha tingut un creixement important en el passat any, tant a 

Estats Units com Europa, Austràlia i Nova Zelanda. Principalment ofereix el seu MDM en un model en el 

núvol, però també és possible fer-ho “on premise”. 

L’expansió a Europa ha estat important i és una de les companyies més innovadores del sector, 

incorporant noves funcionalitats abans que els seus competidors. 

Alguns dels seus desplegaments superen els 40.000 dispositius. 

Fortaleses 

 Bona orientació en els aspectes de seguretat, amb integració en els sistemes d’encriptació 

corporatius. 

 Ofereix enrolament tant a través de la Web com mitjançant un agent. 

 Bones capacitats de definir perfils i polítiques de configuració. 

 La interfície d’administració és potent i fàcil de gestionar. 

 Fàcil de fer créixer i pot suportar implementacions grans. 

Debilitats 

 No permet personalitzar les vistes i el quadres de control. 

 Ha de millorar en el suport a clients internacionals fora dels Estats Units. 

 

Zenprise 

Empresa de Califòrnia, Estats Units, fundada al 2003 i que només es centra en el negoci del seu MDM.  

Disposa de funcionalitats per la gestió del control de despesa mitjançant la monitorització. Continua 

invertint en el sector de MDM’s amb eines de mobilitat i de col·laboració. Suporta una amplia varietat de 

plataformes de dispositius. 

Ha crescut significativament el passat any fent el salt a la zona alta del seu mercat. 

Fortaleses 

 Proporciona funcionalitats de seguretat per gestionar els dispositius en el núvol o localment. 

 Disposa d’un sistema de “blacklist” (llista d’aplicacions prohibides) per iOS i Android. 

 Proporciona la seva passarel·la de seguretat i també pot ser integrada amb standards com Blue 

Coat. 

 Suporta NAC (Network Access Control) amb solucions estàndards. 
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Debilitats 

 S’han donat situacions de manca d’un correcte servei de suport, però s’està millorant en el 

personal dedicat i es veu una reducció del temps en que es triga a tancar els incidents. 

 Hi ha hagut alguns conflictes entre Zenprise i els seus col·laboradors. 

 

Comparativa entre MDM’s 

En aquest apartat realitzarem una llista de comprovació de cada àrea de requeriments respecte les 

funcionalitats de cada MDM. Les classificarem amb 3 valors possibles segons el compliment: total, 

parcial o insuficient. 

Àrea Afaria MobileIron AirWatch Zenprise 

Gestió del programari Total Parcial Parcial Total 

Gestió del maquinari Total Total Total Total 

Seguretat dels dispositius Total Parcial Total Total 

Administració de perfils i 

paràmetres de configuració 

Parcial Parcial Parcial Parcial 

 

Cal dir que l’anàlisi comparatiu ha estat en base a la informació de Gartner però també verificant la 

documentació dels productes proporcionades pels fabricants. En aquest aspecte AirWatch proporciona 

informació molt comercial però sense els detalls de Afaria o Zenprise, dels quals existeixen múltiples 

documents, informació del producte (“datasheet”), característiques per funcionalitats, etc. 

En la bibliografia d’aquest projecte es pot veure un resum d’aquesta documentació de referència. 

Selecció de dos candidats 

Després de revisar els requeriments del projecte i les funcionalitats proporcionades pels MDM’s analitzats 

s’ha decidit optar per una llista més curta de dos candidats:  

 Afaria  

 Zenprise 

Els arguments principals per escollir Afaria son els següents: 

 El ERP de la companyia és SAP i el fet d’un bon acoblament amb aquest entorn i la reutilització 

d’experiència existent al departament, tant pel que fa a sistemes com a desenvolupament, ha 

estat clau per escollir-lo. Es preveu desenvolupar aplicacions SAP en mobilitat. 

 L’opció existent d’un model “onpremise” i també en el núvol dóna flexibilitat per valorar un o 

altre escenari, ja que l’organització no ha pres una decisió pel que fa a aquest punt. 

 És un dels MDM’s que oferta l’operadora de telecomunicacions en el servei mòbil i es valora 

una integració general del servei. 

Els arguments per Zenprise son els següents: 

 Es valoren molt positivament les funcionalitats de seguretat, un dels punts que més preocupen a 

Direcció. 

 La resta de requeriments es compleixen en general i la gran quantitat d’informació disponible del 

producte dóna més seguretat en aquesta verificació. 

 El posicionament de Gartner com un dels MDM’s més ben valorats ha donat l’empenta final. 
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6. Anàlisi de la modalitat de servei 

En l’estudi d’implementar un nou servei en el Departament de IT de qualsevol organització la pregunta 

que sempre s’ha de realitzar és si ho farem amb equips/aplicacions propis o externalitzats. 

La situació econòmica actual, amb polítiques molt restrictives alhora d’incorporar més recursos humans o 

realitzar grans inversions en infraestructures, obliga a externalitzar tot allò que sigui possible i no formi 

part del nucli de negoci. 

Amb l’adquisició d’una eina com pot ser un MDM, la possibilitat de realitzar-ho amb un model de 

“Software as a Service” és força fàcil i totalment compatible amb els requeriments del projecte. 

Així doncs, en aquest apartat, veurem un anàlisi dels dos models: 

- “On premise”. Adquisició de la infraestructura i programari de manera interna en l’organització. El 

client gestionarà el servei. 

- “Software as a service”. Externalització com servei i contracte amb un proveïdor. 

Cal dir que també es podria donar un tercer model mixt, on tot i tenir la infraestructura en el núvol, la 

gestió del dia a dia podria ser realitzada per recursos propis de la nostra organització. És a dir, la part del 

servei seria pròpia i només les tasques d’operacions relacionades amb els servidors centrals serien 

responsabilitat del proveïdor. 

On premise 

L’esquema de servei seria el següent: 

 

Il·lustració 2 - Esquema del model de servei On premise 

Aspectes positius 

 Independència d’un proveïdor que haurà d’oferir el servei de manera continuada. Els contractes 

SaaS acostumen a tenir una duració de mínim un any i amb un model d’infraestructura pròpia no 
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depenem de si al proveïdor li funciona bé el negoci o no i desapareix, deixant-nos el servei 

descobert. 

 Si es vol contractar un servei de suport extern, tot i tenir els servidors propis, serà més fàcil el 

canvi de proveïdor. 

Aspectes negatius 

 Un canvi en el mercat de MDM’s farà que s’hagi de tornar a fer la inversió. 

 Necessitat de fer una important inversió en equipament des del primer moment, 

independentment del número de dispositius als quals s’oferirà en un primera fase. Per tant és una 

solució menys escalable. 

 Amortització de la inversió en un període llarg, que pot durar diversos anys. 

 Dedicació de l’equip del Departament de IT en guanyar coneixement i experiència. Corba 

d’aprenentatge elevada i dilatació en el temps de la posada en marxa del servei. 

Software as a service 

L’esquema de servei seria aquest: 

 

Il·lustració 3 - Esquema del model de servei Software as a Service 

Aspectes positius 

 Solució molt escalable, amb una despesa totalment proporcionada al número de dispositius als 

quals s’ofereix el servei. 

 No caldrà redimensionar les càrregues de treball de l’equip del Departament de IT. 

 La formació necessària per als tècnics serà mínima. 

 Inversió zero. Tot el cost serà contemplat com despesa mensual/anual segons la proposta del 

proveïdor. Aquest fet també farà que l’aprovació interna en la nostra organització sigui molt més 

àgil. 

Aspectes negatius 

 Gran dependència del proveïdor al qual es contracta el servei. 

 Dificultat en el canvi de model de servei, ja que recuperar-lo serà previsiblement més complexa 

que la migració d’un servei intern a un de SaaS. 
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 Risc de pèrdua de control del servei si no es defineixen adequadament els procediments i la 

documentació d’implementació. 

 

Conclusions i opció final 

L’opció triada ha estat la de Software as a Service, amb el màxim d’externalització del servei possible. 

Els arguments principals son els següents: 

 No incrementar les dedicacions de l’equip actual, ja que la possibilitat d’incorporar més recursos 

en els propers anys serà nul·la. 

 No es disposa de pressupost per abordar una inversió en l’exercici actual. 

 El ritme d’incorporació de dispositius mòbils a la plataforma MDM dependrà de l’èxit de la fase 

pilot. La modalitat de servei SaaS permet que la despesa es vagi adaptant segons l’ús real.  

 La posada en marxa pot ser més ràpida. 

Tenint clars els desavantatges d’aquest model es prioritzarà el control del proveïdor, així com la 

participació del Departament de IT en la fase de disseny per conèixer la solució. Tota la documentació i 

procediments es mantindrà en el repositori del Departament, amb revisions semestrals de qualsevol 

desviació del funcionament real. 
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7. Sol·licitud de propostes als proveïdors 

Amb els requeriments de la primera etapa, el producte seleccionat de la segona etapa i la modalitat de la 

tercera etapa es realitza un document de RFP (“Request for Proposal”) per tal de sol·licitar les propostes 

a dos proveïdors: 

Proveïdor MDM Modalitat de servei 

Proveïdor A Afaria Sofware as a service 

Proveïdor B Zenprise Software as a service 

 

Una altra possibilitat, més complexa i que s’ha descartat en aquest projecte, podria ser sol·licitar dues 

propostes per proveïdor, una per cada MDM si és que proporcionen aquesta opció: 

Proveïdor Proposta MDM Modalitat de servei 

Proveïdor A 
Proposta A1 Afaria Sofware as a service 

Proposta A2 Zenprise Software as a service 

Proveïdor B 
Proposta B1 Afaria Sofware as a service 

Proposta B2 Zenprise Software as a service 

 

En aquesta etapa s’avaluaran les propostes, tant tècnicament com fent una comparativa econòmica entre 

elles i es seleccionarà una. 

RFP (“Request for proposal”) 

Una RFP és la sol·licitud realitzada per un organisme o companyia interessada en un servei o producte a 

uns proveïdors potencials perquè proporcionin una proposta. 

Per al nostre projecte el document de la RFP ha de contenir la següent informació: 

Introducció 

En la introducció s’ha de posar en context al proveïdor per tal que la proposta, a part de complir els 

requeriments que se li especificaran més endavant, sàpiga identificar l’escenari general.  

Seria convenient parlar de quin és el sector al qual es dedica el negoci, la història, la facturació i xifres 

generals que puguin interessar com nombre d’empleats, països on té presencia, número d’ubicacions, etc. 

També en aquest apartat es faria esment dels objectius generals que es volen aconseguir amb el projecte. 

Requeriment del projecte 

En aquest apartat es concretaran el requeriments pròpiament del projecte que s’han analitzat en l’apartat 4 

d’aquest document. 

Per tal d’establir una certa prioritat i ajudar als proveïdors a saber la importància que tenen aquests 

requeriments en el nostre projecte es poden definir tres graus de requeriments dels serveis objecte 

d’adjudicació: 



 

 

 Anàlisi, disseny i implementació d'un MDM  23 

 

 Mínims 

 Desitjables 

 Opcionals 

Per tal d’esquematitzar-ho, és recomanable una taula resum de funcionalitats com aquesta: 

Àrea Requeriment 

Gestió del programari Blacklist i whitelist d’aplicacions. 

Restricció a determinats recursos. 

Possibilitat de distribució d’aplicacions mitjançant un Store 

corporatiu. 

En IOS compatibilitat amb el Apple Volume Purchase Program. 

Eliminar aplicacions que ja estiguin instal·lades en el dispositiu. 

Compatibilitat amb sistemes operatius Android, IOS i Blackberry. 

Actualització del sistema de forma remota. 

Gestió del maquinari Gestió de dispositus existents a l’empresa. 

Consulta concurrent de la informació d’inventari. 

Llistat de dispositius que no han tingut activitat en períodes 

configurables. 

Llistat de dispositius que no compleixen amb els requeriments de 

perfils definits. 

Procediments senzills d’altes i baixes de dispositius en la plataforma. 

Procediment manual per altes per casos d’incidència del procediment 

automàtic. 

Seguretat dels dispositius Poder forçar la utilització de contrasenyes. 

Polítiques de caducitat de contrasenyes. 

Polítiques de llargada i complexitat de contrasenya. 

Esborrament en cas d’intents repetitius d’errors en l’entrada de la 

contrasenya. 

Permetre configurar l’autobloqueig per inactivitat. 

Localització per posicionament. 

Bloqueig remot del dispositiu. 

Informes de posicionament del dispositiu en periòdes configurables. 

Integració amb Active Directory 

Integració amb un sistema de certificats PKI. 

Detecció de modificacions en el sistema operatiu del dispositiu. 

Administració de perfils i 

paràmetres de configuració 

Distribució de polítiques corporatives OTA (Over the air) en temps 

real. 

Configuració de les polítiques per usuari, rol,  grup o tipus de 

dispositiu. 

Gestió del roaming dels dispositius. 

Informes d’utilització de roaming. 

Implementació de polítiques BYOD. 

Interficie web de gestió del MDM 

Diferents rols configurables d’administradors del MDM. 

Informes definibles de l’estat de la plataforma. 

Informes definibles de l’estat dels dispositius. 

Integració amb eina de ticketing. 

 

També serà necessari definir l’abast del servei, concretant quines responsabilitats en la gestió dels 

dispositius son del client i quines seran del proveïdor guanyador de la nostra RFP.  
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Pel que fa als terminals i sistemes operatius serà necessari un detall de quants terminals seran gestionats 

per la plataforma MDM amb rangs orientatius si no tenim les xifres concretes, però sempre mantenint els 

ordres de magnitud que preveu el projecte. 

És molt recomanable que especifiquem els models dels terminals, així com les seves versions de sistemes 

operatius perquè els proveïdors acostumen a tenir una gran experiència en gestió de parcs heterogenis de 

dispositius i ens podran assessorar en previsibles problemes amb models concrets. 

Duració del contracte 

En aquest apartat informarem al proveïdor quina és la duració del contracte. Si en aquest punt estem 

disposats a ser flexibles podem demanar la presentació de la proposta amb diferents escenaris però 

sempre limitant un marc de referència per tal que es pugui fer una  comparativa entre les propostes dels 

diferents proveïdors. Per exemple un marc d’escenaris a proporcionar podria ser: 

 Número de terminals Anys de contracte Cost mensual del 

servei per dispositiu 

Escenari 1a 200-250 12 mesos €/mes 

Escenari 1b 200-250 24 mesos €/mes 

Escenari 2a 250-400 12 mesos €/mes 

Escenari 2b 250-400 24 mesos €/mes 

 

Els proveïdors hauran d’omplir aquest taula amb el cost mensual per dispositiu, que és el criteri que 

volem comparar en el scoring de les propostes.  

Donada la situació del mercat de MDM’s no és recomanable fer contractes més llargs de 24 mesos, ja que 

la tecnologia i el món de mobilitat poden canviar molt com s’està demostrant en els darrers anys. Sí que 

podem deixar obertes les opcions de pròrrogues del període inicial, si estem satisfets amb el servei.  

En qualsevol cas serà necessari que les propostes concretin com serà el procediment de renovació, per 

exemple tàcita o amb un preavís de x mesos, on x no hauria de ser superior a 3. També com serà el 

procediment de cancel·lació, concretant la clàusula del contracte a tal efecte i informant de les 

penalitzacions econòmiques que pot suposar dita cancel·lació. 

Modalitat de servei 

En la nostra modalitat de servei escollida, amb una gran externalització i optant per Software as a Service 

hem de prendre especial cura en l’avaluació de com es materialitzarà el servei. 

Per això hem de definir un SLA’s (Service Level Agreement) que és un acord de nivell de servei on 

concretarem quins nivells de servei s’ha de comprometre el proveïdor. Per tal de mesurar aquest SLA ens 

ajudarem dels KPI’s (Key Performance Indicators) que són els indicadors claus de rendiment del servei. 

Per exemple, en el nostre projecte, ens pot interessar definir un SLA de temps de resolució d’altes, baixes 

i canvis comuns establint un temps màxim de resolució de 24 hores. El KPI mesurarà amb mètriques 

concretes el compliment d’aquest nivell de servei i es poden definir penalitzacions econòmiques per al 

proveïdor si no compleix aquest nivell en el 90% dels cassos. 

Un altre exemple pot ser el volum de gestions resoltes en una única trucada pel servei d’atenció al client o 

les gestions que no han estat ateses dintre d’un horari definit. Sobre aquest darrer punt cal tenir en compte 

que usuaris que viatgin  poden requerir de suport per als seus dispositius en fusos horaris diferents del 

comú a la central del l’empresa. 
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En referència a les penalitzacions per incompliments a continuació es mostra una taula exemple per 

representar els diferents paràmetres o KPI’s (“Key Performance Idicators”) que volem avaluar i com es 

planteja la compensació per incompliment: 

 Qualitat del 

servei 
Compensació per 

incompliment 

Àrea Paràmetre Definició Mètode de 

mesura 

Compromís 

Mínim 

Penalització mínima Punts 

Gestió del 

programari 

Instal·lació 

d’una 
aplicació 

Temps des de la petició del 

helpdesk intern del client fins 
que l’aplicació està 

instal·lada i confirmada  per 

l’usuari. 

Eina de 

ticketing 

24 hores 25% de la quota 

mensual del 
dispositiu 

0,25 

 

A la darrera columna “Punts” fem referència a quina puntuació donarem en la nostra avaluació si el 

proveïdor assumeix aquest nivell de servei. 

En el pitjor dels casos  podem definir uns valors del SLA a partir dels quals, si es mantenen de manera 

sostinguda per exemple durant un trimestre, es pot cancel·lar el contracte de manera unilateral per part del 

client i sense cap mena de penalització. 

Altres requeriments del projecte 

Altres aspectes que ha de incloure la proposta han de ser els següents: 

- Valoració econòmica. S’haurà d’especificar el cost mensual de gestió per dispositiu així com el  

model de facturació (si és preu unitari, per paquets de dispositius, preus per trams de volums o el 

que consideri el proveïdor). També  caldrà concretar les condicions de pagament i plantejar com es 

farà la revisió de tarifes en cas de creixement.  

- Definir un procediment per la revisió de tarifes en pròrrogues tàcites del contracte. 

- Societats que es poden acollir a les condicions del contracte, si estem en grup empresarial 

multisocietari. 

- Definir les fites temporals d’implementació i posada en marxa del projecte. Es recomanable que el 

proveïdor es comprometi a possibles penalitzacions en cas d’incompliment. 

- Fase pilot i desplegament final. Pel que fa a aquestes dues etapes crítiques haurem de definir 

conjuntament quin serà l’abast de la fase pilot i la checklist a complir per passar a fase de 

desplegament o “roll-out”. 

- Documentació requerida i lliurables una vegada hagi finalitzat el projecte. Recordar que la debilitat 

del model de servei externalitzat s’ha de contrarestar amb una bona documentació. 

- Referencies en projectes similars. 

Procés de preparació de les propostes 

Una vegada lliurat el document de la RFP als proveïdors comença el procés de preparació de les 

propostes segons les fites temporals que els hi hem marcat. Però no serà un temps en que ens limitem a 

esperar, ja que és previsible que ens reclamin més informació o es vulguin resoldre dubtes del document. 

Consultes dels proveïdors i annex a la RFP 

Durant aquest període els proveïdors ens poden fer arribar les seves preguntes sobre els dubtes que els hi 

vagin sorgint en la preparació de la RFP i és interessant recollir totes les preguntes i fer un document 

annex a la RFP que s’enviarà als dos partners. D’aquesta manera, preguntes o alternatives plantejades per 

un poden beneficiar també a l’altre, tot en benefici del projecte i ens assegurem que els dos han 

contemplat els mateixos enfocs de la solució. 
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Avaluació de les propostes 

Es realitzarà un “Scoring” o valoració en punts de les propostes en base als següents criteris ponderats: 

Criteri Ponderació 

Valoració objectiva amb fórmula 65 

Valoració subjectiva sense fórmula 35 

TOTAL 100 

 

Es farà una assignació lineal de punts segons aquests apartats: 

Valoració objectiva amb fórmula 

És l’apartat que ha de tenir més pes en la valoració, amb 65 punts. Els criteris proposats son els següents: 

 Criteris respecte els requeriments funcionals (20 punts) 

o Gestió del programari. (5 punts) 

o Gestió del maquinari. (5 punts) 

o Seguretat dels dispositius. (5 punts) 

o Administració de perfils i paràmetres de configuració. (5 punts) 

 Criteris respecte la modalitat del servei i el SLA. (20 punts) 

 Criteris respecte les condicions econòmiques. (20 punts) 

o Alta del servei (“One shot”). (5 punts) 

o Cost mensual (“Running cost”). (15 punts) 

 Criteris respecte les fites temporals. (5 punts) 

Valoració subjectiva sense fórmula 

Poden ser les valoracions més complexes i en les que hem de ser més rigorosos amb la nostra objectivitat. 

Els criteris contemplats i l’assignació recomanada per als 35 punts d’aquest apartat és la següent: 

 Criteris respecte el pla d’implementació (10 punts) 

 Criteris respecte la gestió de servei i procediments (15 punts). En aquest punt no només es 

valoraran els procediments d’arrancada del servei i de la fase de producció sinó que també es 

tindrà  en comte els procediments de devolució del servei en cas que el contracte inicial no sigui 

prorrogat. Un servei SaaS té la seva complexitat en la migració cap a una altra plataforma i cal 

definir en detall aquest tipus de situacions en aquesta fase on la relació amb el proveïdor és bona 

i no en una etapa de trencament de contracte. 

 Criteris respecte funcionalitats opcionals (3 punts) 

 Criteris respecte les referències i experiència en aquest tipus de projecte (7 punts). Aquesta 

valoració pot ser complementada amb les reunions i visites que es comentaran en el punt 

posterior titulat “Demostracions i referències”. 

Altres aspectes a tenir en compte 

Cal saber si el servei serà proporcionat pel proveïdor directament o serà subcontractat. Si és el segon cas 

es recomana entrar a fons en el coneixement del proveïdor final, tot i que el primer sigui el responsable de 

la gestió. 

Pel que fa a la infraestructura, també és necessari conèixer si el proveïdor disposa dels servidors 

necessaris en les seves instal·lacions, subcontractats també com SaaS o hostatjats en instal·lacions de 

tercers per tal d’avaluar el risc d’aquesta tercera figura, on al cap i a la fi, correrà la nostra plataforma. 
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Reunions de defensa de les propostes 

Es recomana que els proveïdors enviïn les propostes en les fites temporals acordades en el document de la 

RFP i amb posterioritat es realitzin les reunions de defensa de les propostes. Hem de tenir temps suficient 

per analitzar les propostes i fer que aquestes reunions siguin productives, on ens puguin respondre les 

preguntes i dubtes que tinguem.  

Els proveïdors han de convocar a la reunió les persones que han participat en la redacció de la proposta, 

tant pel que fa a comercials com a tècnics, amb una limitació raonable de participants per tal que sigui 

pràctica i funcional. Reunions només amb perfils comercials, que no ens podran respondre les qüestions 

més tècniques, o només amb tècnics, sense la visió de negoci del proveïdor, poden ser una pèrdua de 

temps per a tots. 

Demostracions i referencies 

Es recomana fer alguna sessió de demostració de la plataforma, bé sigui en un entorn simulat o real. Les 

presentacions dels productes mai ens donaran tanta informació com la visualització del producte 

funcionant, interactuant amb ell i fent preguntes directes als tècnics que ens estiguin fent la demostració. 

Una opció molt recomanable és sol·licitar al proveïdor una llista de clients de referència i seleccionar un 

d’ells perquè s’acordi una visita i veure com funciona el sistema en producció. En aquesta visita també 

podem fer les preguntes per resoldre els dubtes que tinguem i tenir l’opinió d’un client final que ja ha 

passat per la nostra experiència. Aconseguir les dades d’aquestes referències sempre ens ajudarà per 

posteriorment, i sense el proveïdor davant, buscar respostes sinceres del client de referència. 

Selecció de la proposta 

Una vegada arribats en aquest punt cal recordar que l’escenari plantejat en aquest projecte és el d’un 

context d’empresa privada i per tant cal dir que en organitzacions de l’administració pública la 

metodologia per la selecció de propostes pot ser molt diferent, amb procediments de licitacions més 

complexes i amb aspectes legals que no s’han aprofundit en aquest document. 

Dit això cal esperar a tenir l’acceptació de Direcció per tirar endavant el projecte abans de comunicar al 

proveïdor guanyador. Fer-ho sense aquesta acceptació que es podria dilatar en el temps o que potser no 

arribaria mai, crearà insatisfacció en els nostres “partners” per propers processos de sol·licitud de 

propostes. 

Com a recomanació cal guardar la proposta perdedora per si mai hem de fer una revisió del servei i 

revalorar les propostes amb l’experiència d’un període amb el servei en producció. Potser el que no 

valoràvem en un principi té una importància cabdal quan ja som uns experts en el dia a dia de la 

utilització de la plataforma. Noves necessitats que vagin apareixent, i no cobertes pel MDM seleccionat, 

sí que podrien estar contemplades en la proposta perdedora. 
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8. Presentació dels arguments per Direcció per l’aprovació del 

projecte 

Qualsevol tipus de projecte d’inversió tecnològica sempre ha de ser aprovat per la Direcció de la 

companyia o del Departament. És necessari defensar el projecte amb arguments de pes, tant funcionals 

com econòmics, i explicar de manera executiva quin és el pla del projecte i que s’ha fet fins ara. 

 

En la primera dispositiva farem una composició de lloc del nostre parc de dispositius mòbils, segmentats 

per sistema operatiu i models. D’aquesta manera la Direcció pot entendre l’abast del que anem a defensar: 
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En la següent dispositiva farem un breu resum d’arguments de perquè es comença a pensar en el projecte. 

És important resumir els arguments més visibles pel negoci i d’una manera entenedora per un públic 

objectiu no tècnic: 

 

Aquesta defensa del projecte, buscant l’autorització per acceptar un cost del servei, també ha de fer veure 

què s’ha fet fins ara, informant de la feina feta, deixant clar que ha estat una recerca i comparativa de 

proveïdors amb rigor: 
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En una única diapositiva hem de poder resumir els avantatges i inconvenients de les dues propostes, 

també sense entrar en tecnicismes. El cost serà un dels altres factors importants que de ben segur 

interessarà a Direcció: 

 

Com arguments per defensar la despesa que suposarà el nostre projecte podem fer un anàlisi econòmic 

mostrant que aportarà el servei pel que fa estalvis. D’aquesta manera podrem deixar clar que tot i 

l’increment inicial, el retorn de la inversió (en aquest cas despesa) és satisfactori per l’organització: 
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Un diagrama de Gantt del projecte ajudarà a situar cronològicament als destinataris de la presentació: 

 

Com a darrera diapositiva de la presentació, i per reforçar la defensa del projecte, esmentarem quatre 

punts més de perquè cal fer el projecte i a més fer-ho en un plaç breu de temps. Per últim els propers 

passos i dates concretes per si es vol comunicar internament a d’altres àrees: 
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9. Disseny de la implementació 

En aquest apartat es dissenyarà tant la integració dels dispositius en Afaria, amb les seves particularitats 

per sistema, perfils, etc. com la planificació i totes les tasques relacionades amb l’inici del servei. 

Perfils i agrupació de dispositius 

Definirem els perfils d’usuaris que existiran en la nostra empresa pel que fa a dispositius en mobilitat. 

Inicialment seran dos grans famílies: 

 Dispositius IOS 

 Dispositius Android 

Si bé en els requeriments del projecte es parlava de la necessitat de gestionar altres plataformes com 

Blackberry i que es valoraria Windows Mobile, l’abast de la implementació s’ha considerat només 

aquests dos sistemes operatius. Els dispositius Blackberry queden coberts per la gestió del Blackberry 

Enterprise Server, i de moment es manté així fins que es concreti el futur d’aquesta plataforma i el seu 

fabricant. En tot cas, s’ha valorat el requeriment en el nou MDM per si més endavant és necessari 

eliminar el Blackberry Enterprise Server i integrar en Afaria. Pel que fa a Windows Mobile és el cas 

invers; s’està a l’expectativa si aquest sistema operatiu té l’èxit esperat i guanya més quota de mercat. 

En base a aquests sistemes operatius i segons l’anàlisi realitzat de funcionalitats definim els següents 

perfils: 

Familia Perfil Descripció 

Dispositius IOS 

iPhone – Standard Terminals iPhone per usuaris de rol Standard 

però que per les seves funcions de verificació 

d’aplicacions IOS necessiten d’un dispositiu 

iPhone. Per exemple, son alguns usuaris del 

Departament de IT. 

iPhone – VIP Terminals iPhone pels usuaris del Comitè de 

Direcció de l’empresa. Son els que tenen 

més criticitat dintre de l’organització i com a 

particularitat cal dir que la major part del seu 

temps estan fora de l’oficina. Això 

condicionarà el fet de poder fer proves amb 

ells. 

iPad Terminals iPad que normalment disposen els 

usuaris del Comitè de Direcció i alguns 

Directius de l’empresa. El Departament de 

IT també disposa d’un per realitzar les 

proves. 

Dispositius Android 

Android – Standard Terminals Samsung amb sistema Android. 

Son usuaris de rol Standard dintre de 

l’organització. És el perfil que més 

s’incrementarà en els propers mesos, ja que 

la majoria d’usuaris que actualment 

disposaven d’un mòbil bàsic Nokia estan 

sent actualitzats cap a aquest perfil.  

Android – VIP Terminals Samsung de gama més alta que els 

Android-Standard. Acostumen a ser caps de 
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departament de l’empresa. Tot i que son 

considerats VIPs no tenen la criticitat dels 

iPhone-VIPs. 

Android – Força de vendes Terminals tablet Samsung que utilitzen els 

comercials de l’empresa. Fins ara estaven 

utilitzant PDA’s bàsiques amb sistema 

operatiu Windows, però estan sent migrats 

cap a aquests nous dispositius. Tenen una 

gran dispersió geogràfica i horària pel que fa 

al servei. 

 

Dividirem el total de dispositius en diferents agrupacions, tant per la Fase I de pilot, com per la Fase II de 

desplegament. Això ens permetrà fer una temporització del desplegament i centrar-nos en les incidències 

per sistema operatiu o perfil. L’agrupació dissenyada és la següent: 

 

Fase Subfase Perfil Nombre de dispositius 

Fase I – Pilot I-a iPhone - Standard 1 dispositiu iPhone 

I-b iPhone - VIP 1 dispositiu iPhone 

I-c iPad 1 dispositiu iPad 

I-d Android - Standard 1 dispositiu Android 

I-e Android - VIP 1 dispositiu Android 

I-f Android – ForçaVendes 1 dispositiu Android 

Fase II - Desplegament II-a iPhone - Standard 10 dispositius iPhone 

II-b Android - Standard 30 dispositius Samsung  

II-c Android - VIP 20 dispositius Samsung 

II-d Android – ForçaVendes 50 dispositius tablet Samsung 

II-e Android - Standard 100 dispositius Samsung 

II-f iPad 9 dispositius iPad 

II-g Android-ForçaVendes 60 dispositius tablet Samsung 

II-h iPhone - VIP 8 dispositius iPhone 

 

Aplicacions 

Definirem les aplicacions a instal·lar en els dispositius, segons el perfil de l’usuari o bé el sistema 

operatiu de la plataforma. 

El nostre repositori serà el següent: 

Aplicació Descripció 

Dropbox Aplicació per compartició de fitxers. 

Evernote Aplicació per la gestió de notes personals. 

AppCatalegIOS Aplicació pròpia de l’empresa que proporciona el 

catàleg de productes. Versió per IOS. 

AppCatalegAndroid Aplicació pròpia de l’empresa que proporciona el 

catàleg de productes. Versió per Android. 

AppComandes Aplicació per l’entrada de comandes per la força 

de vendes. 

MyDataManager Aplicació de control de consum de dades wifi, 3G 

i roaming. 

 

Definim la següent matriu de desplegament d’aplicacions: 
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Sistema IOS Android 

 iPhone-

Standard 

iPhone-VIP iPad Android-

Standard 

Android-

VIP 

Android-

ForçaVendes 

Dropbox       

Evernote       

AppCatalegIOS       

AppCatalegAndroid       

AppComandes       

MyDataManager       

 

Inventari 

És imprescindible definir un inventari dels dispositius. En aquest inventari recollirem tota la informació 

necessària per tenir el màxim de detall de cada terminal. Els camps a registrar en l’inventari son: 

Camps necessaris Exemple 

Àrea de Negoci Pilot 

Personal/Corporatiu Corporatiu 

Tipus d’usuari (VIP/No Vip) No vip 

Identificador d’usuari usuari@empresa.cat 

IMEI del dispositiu 01 2226904144160 

Tipus de dispositiu Tableta 

Model iPad 2 

Sistema Operatiu IOS 

Versió Sistema Operatiu 5 

Id. Smartphone 4563 

Id. Tableta C4:3C:03:DA:A3:C0 

Grup o Perfil Pilot - Ipad 

 

Una vegada tenim tota la informació podem definir com es realitzarà el “enrollment” o provisió de cada 

un dels dispositius. 

Execució de la provisió 

El primer pas per gestionar els dispositius des del MDM és instal·lar un agent software. L’usuari haurà de 

fer aquesta acció de enroll ja que es considera que ell té la última paraula en l’autorització. 

En alguns passos del procediment es demanarà a l’usuari que introdueixi la seva identificació. Això 

permetrà fer un seguiment personalitzat del dispositiu. Aquesta identificació ha de tenir una nomenclatura 

acordada que en el nostre cas serà: 

Codi Exemple 

2 lletres pel país ES 

2 lletres per la 

ubicació origen de 

l’usuari 

BC 

4 digits pel 

número de 

l’usuari 

0001 

 

És molt important que aquest identificador sigui únic en tota l’empresa. 

mailto:xavier.escribano@puig.es
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En els següents apartats veurem pas a pas com es farà el aprovisionament dels dispositius segons si son 

Android o IOS. 

Provisió Android 

L’usuari rebrà en un sms o correu electrònic un enllaç i un codi. Fent click sobre l’enllaç es podrà 

descarregar l’aplicació en el dispositiu. El sms o correu també proporciona l’usuari i contrasenya que 

necessitarem en el procés. Seguidament es mostra pas a pas amb les corresponents pantalles: 

 

L’usuari ha de fer click en l’enllaç i instal·lar l’aplicació. 

 

En aquest pas haurem de descarregar l’aplicació: 
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Una vegada instal·lada l’aplicació podrem obrir-la: 

 

En la següent pantalla activarem les polítiques de seguretat prement Activar: 
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I posteriorment introduir el codi d’inscripció que ens han enviat en el sms: 

 
 
El dispositiu es connectarà amb el MDM i demanarà un nom d’usuari i contrasenya. Posarem els que ens 

han enviat en el sms: 
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Haurem finalitzat el procés. 

Provisió IOS 

En el cas dels dispositius iOS és necessari poder realitzar descàrregues del Apple Store i per tant disposar 

d’un ID de Apple. 

Rebrem un sms o correu electrònic amb un enllaç i un codi: 

 

 
Seguint l’enllaç ens portarà a la posició del Apple Store on es troba l’aplicació a descarregar: 
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La descarrega de l’aplicació es realitzarà com qualsevol altre aplicació del Apple Store, prement el botó 

de Gratis i Instalar. 

Una vegada instal·lada premem sobre ella i l’aplicació ens demanarà el codi que hem rebut en el missatge 

rebut. S’escriu i premem Aceptar: 

 
Se’ns demanarà un nom d’usuari que serà l’identificador únic, segons hem definit amb la nostra 

nomenclatura: 
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S’instal·larà el perfil que permetrà al MDM relacionar-se amb el dispositiu: 

 

 
 



 

 

 Anàlisi, disseny i implementació d'un MDM  42 

 

El següent missatge apareix per indicar a l’usuari que el dispositiu serà gestionat per un MDM i que no 

s’accedirà a informació personal com fotografies, contactes, etc. però sí accedir a les dades d’inventari. 

 

 

El procés haurà finalitza. El dispositiu ja es podrà gestionar des del MDM. 

Alternativa d’aprovisionament 

En cas que algun dispositiu, tot i seguir les indicacions anteriors, no pugui ser donat d’alta en el MDM es 

podrà realitzar un enrollment manual. Des de Afaria es podran identificar els terminals que no han 

finalitzat el procediment correctament. 

Test a realitzar en la Fase pilot i punts de control 

En la fase pilot s’hauran de realitzar les següents tasques per tal de verificar el correcte funcionament del 

MDM i de la compatibilitat amb els dispositius. Per cada una de les subfases definides a l’apartat “Perfils 

i agrupació de dispositius” definim la següent checklist a verificar: 

Dispositiu Tasca Resultat esperat 

XXXXX 1. Enrollment del dispositiu Instal·lació correcte del client Afaria. 

2. Verificació de la instal·lació de les 

aplicacions 

El dispositiu té totes les aplicacions del 

seu perfil segons la matriu de 

desplegament d’aplicacions i s’obren 

correctament. 
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3. Verificació de les polítiques de 

seguretat 

El dispositiu sol·licita una contrasenya i 

està activat l’autobloqueig. 

4. Verificació localització El MDM proporciona el posicionament 

del dispositiu. 

5. Wipe del dispositiu S’esborren totes les dades del dispositiu 

6. Baixa del dispositiu El dispositiu es dóna de baixa al MDM 

i desapareix la configuració en el 

terminal. 

 

Establirem punts de control després del test de cada perfil: 

Punt de control Perfil 

1 iPhone-Standard 

2 iPhone-VIP 

3 iPad 

4 Android-Standard 

5 Android-VIP 

6 Android-Força Vendes 

 

Condicions per donar la Fase Pilot per finalitzada amb èxit 

Considerarem que la fase pilot ha finalitzat correctament i es pot començar amb la Fase II de 

desplegament si tots els punts de control s’han superat correctament excepte un, i sempre i quan aquest no 

sigui el punt de control 2 (iPhone-VIP), ja que aquest perfil no ens permetrà realitzar treballs en els 

dispositius una vegada s’hagi fet el desplegament i qualsevol problema en ells serà difícil d’analitzar, 

provar i per tant solucionar. 

Riscos 

S’han identificat els següents riscos en la fase pilot: 

 

Risc Mesura  

No completar amb èxit més 

d’un punt de control. 

 

En aquest cas es farà una reunió de revisió amb el 

proveïdor per identificar possibles millores en el 

disseny d’implementació del MDM. 

En concret es buscarà ampliar l’abast de 

dispositius participants en aquesta fase per tal 

d’assegurar que es tracta d’incidències puntuals o 

bé generals. 

 

No completar amb èxit el punt 

de control 2 referent al perfil 

iPhone-VIP. 

Es redefinirà el pla pilot per aquest tipus de 

dispositius i es repetiran les proves. En cas de no 

conformitat es pot plantejar la utilització d’un únic 

usuari real en la fase d’implementació, previ al 

desplegament a la resta de VIPs. 

 

 

Lliurables 

Es defineixen els següents documents a lliurar per part del proveïdor al client: 
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 Manual d’usuari pel enrollement del dispositiu. 

 Informe de resultats de la Fase pilot. 

 Informe de resultats de la Fase implementació. 

 Memòria del projecte. 

 Inventari de dispositius amb la data de enrollment. 

Altres aspectes a tenir en compte 

És important que comprovem amb el proveïdor que no es facin actuacions de manteniment en la 

plataforma durant  la fase pilot, ja que poden desviar els resultats esperats. El proveïdor ens ha de garantir 

aquest punt.  



 

 

 Anàlisi, disseny i implementació d'un MDM  45 

 

10. Fase I: Pilot d’implementació. 

En aquesta Fase es realitza el “enrollment” dels dispositius representatius del parc mòbil de la 

organització. Primer veurem el resultat de l’execució i posteriorment les incidències detectades. En el 

capítol 11 es valoraran les modificacions a realitzar en el disseny inicial, en base a aquesta experiència. 

Execució del test  

El test es realitza correctament per tots els dispositius de l’inventari segons el disseny inicial que havíem 

previst. Només destacar el retard en les gestions més alt de l’esperat en algun cas, però sempre degut a la 

interlocució amb els tècnics del primer nivell de suport del proveïdor. 

Valorant aquest aspecte es parla amb el proveïdor per tal que es dimensioni correctament el número de 

recursos dedicats i fent un repàs de la formació dels tècnics. 

Els resultats per cada una de les subfases son els següents: 

Fase Subfase Perfil Nombre de dispositius Resultat 

Fase I – Pilot I-a iPhone - Standard 1 dispositiu iPhone OK 

I-b iPhone - VIP 1 dispositiu iPhone OK 

I-c iPad 1 dispositiu iPad OK 

I-d Android - Standard 1 dispositiu Android OK 

I-e Android - VIP 1 dispositiu Android OK 

I-f Android – ForçaVendes 1 dispositiu Android OK 

 

Tot i tenir un resultat global satisfactori s’han identificat les incidències o valoracions que es comenten en 

el proper apartat. 

Incidències detectades 

Nuls en els “enrollments” 

Ens hem trobat amb la situació en que un dispositiu pendent d’afegir a Afaria (dispositiu_1) hem intentat 

fer-ho amb el mateix codi que un altre dispositiu (dispositiu_2) que ja ha estat enrolat tot i que no s’havia 

demanat la gestió a l’operadora per fer el enroll del dispositiu_1 amb els procediments estàndards. 

En aquest cas veiem que l’usuari pot baixar l’aplicació de Afaria, introduir el codi i no es mostra cap 

error. El dispositiu queda en quarantena a Afaria per ser enrolat. 

Els administrador de Afaria veuran que un dispositiu no autoritzat s’ha enrolat i genera un nul amb una 

alerta. Pels procediments definits s’expulsarà el dispositiu de Afaria però l’usuari pot tenir la percepció 

que el seu dispositiu_1 s’ha enrolat correctament, ja que no ha rebut cap tipus d’avís a l’introduir el codi.  

Aquesta debilitat en el procediment serà tractada en el proper apartat de revisió del Pilot, buscant un 

creuament de les peticions del client amb els dispositius que han generat una alerta de nul. 
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Autoritzats com interlocutors amb el proveïdor 

S’havien identificat una sèrie d’interlocutors autoritzats del client per tal de poder sol·licitar gestions al 

proveïdor de serveis, segons es va definir en el model de servei que veiem en l’esquema de la Il·lustració 

3 - Esquema del model de servei Software as a Service (pàgina 20). 

En la Fase Pilot s’ha vist necessari redefinir aquesta llista, afegint algun administrador de sistemes del 

departament, ja que en alguns casos pot ser necessari que ells gestionin directament una petició, sense 

haver de passar pel Help Desk propi de l’organització. 

Tot i això, es pot valorar canviar aquesta llista d’autoritzats una vegada es passi a la Fase de servei. 
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11. Revisió del Pilot. 

Finalitzada la Fase I del Pilot de desplegament fem una revisió del disseny que havíem definit en l’apartat 

9 d’aquesta memòria. Diferenciarem dos aspectes: 

 Incidències detectades en l’apartat anterior. Pretenen donar solució als problemes que hem vist 

amb l’experiència del Pilot. 

 Modificacions al disseny inicial. Son millores amb menor impacte però que permeten 

optimitzacions en el disseny. 

Solucions a incidències del Pilot 

Enrolaments nuls 

Segons s’ha comentat anteriorment, ens trobem amb un escenari de dispositiu que s’ha enrolat sense 

l’autorització pertinent, utilitzant un codi d’un altre dispositiu. Per tal de donar solució a aquesta 

incidència es proposa bloquejar el enrolament de més d’un dispositiu per codi.  

En el cas que s’hagi d’expulsar un dispositiu que veiem que ha generat una alerta de nul a Afaria, abans 

contrastarem amb l’eina de ticketing del primer nivell de servei per assegurar-nos que s’ha sol·licitat la 

petició. 

Si creuant els dispositius nuls amb les peticions veiem que no s’ha demanat el enrolament llavors 

gestionarem l’expulsió. En cas contrari ho mantindrem i s’escalarà al client per tal d’aclarir la situació. 

Canvis en els autoritzats 

El proveïdor del servei ens obliga a definir un llistat d’autoritzats que podran sol·licitar les gestions 

inherents al dia a dia. Aquesta llista ens garanteix que ningú més realitzarà canvis en la nostra plataforma. 

Inicialment havíem previst que només els tècnics del nostre Help Desk farien peticions al proveïdor, així 

com un responsable del Departament. En la fase del Pilot veiem que, en ocasions, els nostres 

administradors de sistemes també han de poder sol·licitar gestions i fer consultes sobre l’Afaria. Ens 

proporcionarà agilitat, sobretot en la propera Fase de desplegament massiu. 

Copia de seguretat en dispositius VIP’s 

Per tal d’assegurar una tornada enrere dels dispositius utilitzats amb VIP’s caldrà verificar que disposem 

d’una còpia de seguretat recent, bé sigui en el núvol mitjançant iCloud o bé mitjançant iTunes.  

En el cas de la resta de dispositius el risc és mínim i no compensa l’esforç de fer totes les còpies de 

manera manual. 

Modificacions al disseny inicial  

Per altra banda també es valoren algunes optimitzacions que amb l’experiència de la Fase Pilot també 

s’incorporaran al disseny de la implementació per la resta de dispositius. Aquestes modificacions al 

disseny inicial son les següents: 
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 Canvi en el paràmetre de Hearbeat. Aquest paràmetre defineix cada quan temps es realitza una 

connexió automàtica del dispositiu amb la plataforma Afaria per tal d’automatitzar canvis en els 

perfils. S’ha reduït aquest període a una hora.  

 

 Script. Possibilitat d’utilitzar el mòdul “Session manager” per tal d’executar scripts amb tasques 

concretes, com l’enviament de fitxers, quan el dispositiu es connecta a Afaria. 

 

 Eliminar Android Market. Amb l’objectiu que els usuaris no s’instal·lin aplicacions fora de les 

marcades per l’organització es decideix eliminar l’accés al Market en els dispositius Android. 

Aquesta limitació s’ha de fer posteriorment a la instal·lació de la App de Afaria al dispositiu. En 

el cas de dispositius IOS, habitualment utilitzats per VIP’s, s’ha descartat aquesta opció. 
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12. Fase II: Implementació de la resta de dispositius. 

En aquesta Fase realitzarem el desplegament massiu en tots els dispositius de l’organització. Farem una 

valoració dels resultats i es comentaran les incidències. També farem una sèrie d’observacions de casos 

especials que ens hem trobat. 

Resultats 

Es realitza l’enrolament dels dispositius seguint la planificació dissenyada en subfases. Els resultats finals 

de desplegament son els següents: 

Fase Subfase Perfil Nombre de dispositius Resultat 

Fase II - 

Desplegament 

II-a iPhone - Standard 10 dispositius iPhone OK 

II-b Android - Standard 30 dispositius Samsung  OK 

II-c Android - VIP 20 dispositius Samsung OK 

II-d Android – 

ForçaVendes 

50 dispositius tablet 

Samsung 
OK amb observacions 

II-e Android - Standard 100 dispositius Samsung OK amb observacions 

II-f iPad 9 dispositius iPad OK 

II-g Android-ForçaVendes 60 dispositius tablet 

Samsung 
OK 

II-h iPhone - VIP 8 dispositius iPhone OK 

 

Veiem que en el cas de la subfase II-d, amb els dispositius Tablet de la força de venda hem tingut algunes 

observacions que es comentaran en el proper punt. Son les referents a la desconnexió prematura del 

dispositiu. 

En la subfase II-e, amb els smartphones Samsung, hem trobat també algun punt a comentar. És la 

incidència de nuls amb poca informació del dispositiu. 

La resta de subfases finalitzen amb un enrollment dels dispositius correcte, segons lo previst en el disseny 

de la implementació, tot i que en algun cas en el segon intent.  

Els dispositius que tampoc son enrolats en el segon intent és degut a circumstàncies externes al 

desplegament i es consideren pendents per la fase de servei. 

Incidències 

A continuació detallem les tres incidències més importants que s’han identificat: 

- Desconnexió prematura del terminal. És el cas en que al fer l’alta en que es descarrega l’aplicació 

de Afaria s’introdueix el codi i abans que s’enviï tota la informació al MDM s’apaga el dispositiu 

creient que ja està correctament enrolat. L’usuari només ho veurà quan torni a encendre el dispositiu 

i vegi que no s’apliquen les polítiques. 

 

- Nuls amb poca informació del dispositiu. Quan es genera un nul en un enrolament no es disposa 

de molta informació de quin dispositiu es tracta, només d’alguns detalls. Cap d’aquests detalls 
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acostumen a ser identificadors únics com IMEI, usuari, telèfon, etc. La informació habitual és l’hora 

de l’acció, informació pròpia de Afaria o la versió del sistema operatiu del dispositiu. 

 

- Dispositius pendents d’enrolar després del segon intent. És el cas de 2 mòbils Android i una 

tableta Samsung. La raó per la impossibilitat de finalitzar correctament l’enrolament és l’averia 

física dels dispositius. Es consideren gestions pendents que passaran a la fase de servei i que 

s’integraran amb posterioritat al MDM. 

 Mètriques de la Fase II d’implementació 

Comentarem els resultats finals d’aquesta fase, amb els dispositius que han pogut ser enrolats a Afaria 

tant en el primer intent com en el segon. També analitzarem el volum d’incidències que s’han reportat al 

Help Desk en referència a aquesta categoria durant les tres següents setmanes. 

Dispositius enrolats al primer intent. 

A continuació es mostra la gràfica d’enrolament per tipus de sistema operatiu. En la primera columna de 

cada sistema veiem el total de dispositius i en la segona columna els que han pogut ser desplegats 

correctament: 

 

 

Il·lustració 4 - Gràfica de dispositius enrolats correctament en primer intent. 

 

Com a conclusió es desprèn que hi ha un factor més gran d’èxit en els dispositius amb IOS, ja que hi ha 

un menor nombre d’ells i la fase pilot va ser més exhaustiva.  

Dispositius enrolats al segon intent. 

A continuació es mostra la gràfica d’enrolament en segon intent. En la primera columna de cada sistema 

veiem el total de dispositius i en la segona columna els que han pogut ser desplegats correctament: 
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Il·lustració 5 - Gràfica de dispositius enrolats correctament en segon intent. 

 

Com ja s’ha comentat, els dispositius pendents d’enrolar son aquells que tenen algun problema de 

maquinari i han de ser reparats. Es gestionarà l’enrolament en la fase de servei. 

Volum d'incidències posteriors a l’enrolament 

Tot i haver finalitzat correctament l’enrolament dels dispositius s’han donat incidències amb posterioritat, 

la majoria d’elles relacionades amb consultes dels usuaris i peticions de canvis en la configuració. També 

s’analitza aquest aspecte i es fa una comparativa entre les quatre categories de dispositius, amb un 

posicionament durant tres setmanes posteriors a l’enrolament. Les mètriques es mostren a continuació: 
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Il·lustració 6 - Gràfica d'incidències per tipus de dispositiu i per setmana posterior a l'enrolament. 

Casos especials 

Consulta de versió d’una aplicació en dispositius 

S’ha donat el cas en que ha estat necessari consultar en Afaria quina versió d’una aplicació concreta 

tenien instal·lada els dispositius de la força de vendes. Aquesta consulta ha estat originada pel 

departament de desenvolupament d’aplicacions ja que s’analitza la possibilitat d’implementar una nova 

solució de comandes per aquests usuaris i és necessari una versió mínima en una de les aplicacions.  

Podríem parlar que es tracta de la primera situació real de l’organització en que la plataforma MDM dóna 

els seus resultats en la millor gestió dels dispositius en mobilitat. D’altra manera hauria estat necessari 

anar dispositiu per dispositiu registrant la versió o dependre dels usuaris que responguessin a una petició 

per mail. 

Dispositius amb averies que han de ser integrats en el MDM amb posterioritat. 

Una vegada ens trobem en la Fase de desplegament massiu veiem que alguns dispositius, que 

aparentment funcionaven correctament, tenen algun tipus d’incidència de hardware o bé la línia 

d’operadora mòbil té problemes. 

Cal identificar ràpidament aquestes incidències per separar-les de les incidències del projecte pròpiament 

i que estiguin relacionades amb el MDM, ja que poden provocar dubtes en l’afectació de la resta 

dispositius i patrons aleatoris d’incidències.  

Quan s’identifiqui que és un problema que no té res a veure amb Afaria ni el roll-out es tractarà com 

averia de dispositiu i una vegada solucionat es tornarà a gestionar l’alta en la plataforma. 

Aquest tipus d’incidències no es van donar en la fase de pilot, ja que el número de dispositius era molt 

més reduït. 

Aspectes externs durant la implementació 

En els dies finals d’aquesta Fase II es va rebre la notificació del proveïdor de serveis que es volia realitzar 

una actualització a una nova versió de Afaria. L’argument que donava el proveïdor era la necessitat que 
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tenia un altre client, amb el que es compartia la plataforma, de fer el canvi a aquesta nova versió amb més 

funcionalitats. 

Es va negociar amb el proveïdor que no era el millor moment per fer aquest tipus de canvis amb afectació 

massiva a tots els nostres dispositius i en tot cas ens oferíem a plantejar un calendari d’actualitzacions. 

Així seria responsabilitat del proveïdor negociar el calendari amb l’altre client oferint uns terminis 

raonables. 

Aquest punt és un clar desavantatge d’aquest tipus de plataformes compartides en el núvol on pot haver 

una lluita d’interessos entre els clients per condicionar la política tecnològica del proveïdor, de vegades 

més conservadores i de vegades més visionaries. 
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13. Finalització del projecte i lliurament del servei. 

En aquest apartat donarem per finalitzat el projecte amb els darrers punts a comentar, com son les 

gestions pendents de la Fase d’implementació, els entregables, el lliurament del servei a l’equip que 

continuarà amb el dia a dia del suport i un punt final amb les requeriments per una correcta devolució del 

servei en cas de rescindir el contracte amb el proveïdor del servei. 

Gestions pendents 

Com ja s’ha dit en l’apartat 12, hi ha una sèrie de gestions pendents que venen derivades de la Fase 

d’implementació. Aquestes son: 

Dispositius pendents d’afegir al MDM. 

Es tracta de dos mòbils Android i d’una tableta Samsung. Aquests dispositius tenien algun tipus de 

problema hardware o incidència amb la línia de l’operadora mòbil i es resta a l’espera de la reparació per 

tornar a aplicar el procediment estàndard d’enrolament. 

Actualització de versió de Afaria. 

Durant la implementació es va rebre una petició de tall de servei programat del proveïdor per tal de 

realitzar un upgrade de versió de Afaria. Es va desestimar el tall i es va proposar al proveïdor que aquest 

upgrade es realitzés amb posterioritat, en un moment on el servei estigués estabilitzat. 

El moment adequat haurà de ser acordat per ambdues parts. 

Entregables del projecte 

Hi ha tota una sèrie de documents relacionats amb el projecte que hauran de ser arxivats en el repositori 

del Departament, per tal de deixar per escrit tot el coneixement i els aspectes tècnics i de procediments. 

Aquests documents son: 

 Memòria del projecte. 

 Manual d’usuari pel enrollment del dispositiu. 

 Informe de resultats de la Fase pilot. 

 Informe de resultats de la Fase implementació. 

 Inventari de dispositius complert. 

Afegirem aquests dos altres informes: 

 Relació d’incidències obertes amb informació del dispositiu afectat, data d’obertura de la 

incidència, persones de contacte i/o usuari relacionat així com l’historial del que s’ha realitzat 

fins al moment. 

 Relació de canvis pendents d’aplicar amb informació del dispositiu afectat i especificant quin 

son els canvis pendents i el context amb l’objectiu del canvi. 
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Lliurament del servei  

Una vegada finalitzat el projecte d’implementació del MDM en l’organització es passarà a una fase de 

servei on les incidències i canvis seran gestionats en el dia a dia. Abans de passar a aquesta fase és 

recomanable fer un traspàs d’informació de l’equip que ha fet el projecte a l’equip que donarà el suport. 

La informació recomanada és la següent: 

 Llistat de dispositius que no s’han connectat mai i que no han pogut ser enrolats a la Fase II. 

Aquests dispositius seran considerats com altes en la fase de servei. Ja s’ha esmentat 

anteriorment aquest document i forma part dels entregables del projecte. 

 Dates de darrera connexió dels dispositius. Ens permetrà saber fins a quin punt els dispositius 

estan actualitzats i si hi ha algun que porta massa temps sense transmetre informació al MDM o 

rebre les seves polítiques. 

 Aplicacions instal·lades en cada dispositiu. Serà l’inventari d’aplicacions instal·lades en el 

nostre parc de dispositius mòbils. És recomanable que es pugui consultar en ambdues direccions, 

és a dir, tant saber quines aplicacions té cada dispositiu com en quins dispositius està instal·lada 

una determinada aplicació. 

També és recomanable proporcionar als tècnics del Help Desk unes guies ràpides per a les gestions més 

habituals. En aquestes guies hi haurà els procediments amb els passos a fer en cada cas i quina informació 

i com s’ha d’enviar al proveïdor. Les guies poden ser sobre els següents procediments: 

 Procediment d’alta. 

 Procediment de baixa. 

 Procediment d’instal·lació d’aplicació. 

 Procediment de baixa d’aplicació. 

També es proposa un document on consti l’escalat d’incidències per al proveïdor. En cas que una 

incidència no sigui resolta en el temps establert es podrà escalar als responsables pertinents. Aquest 

document ha de contenir el llistat de les persones amb els seu nom i el càrrec així com les dades per 

contactar amb ella.  

Devolució del servei 

En el nostre cas, en que s’ha optat per un model de servei amb externalització, és necessari definir en 

aquestes fases d’implementació una possible devolució del servei. Això es donaria quan el client decideix 

rescindir el contracte amb el proveïdor i aquest últim ha de fer una sèrie de tasques i proporcionar una 

documentació concreta per facilitar aquesta devolució del servei. Habitualment els proveïdors son 

contraris a fer aquest supòsit just quan acaba de començar un contracte però és necessari pel bé de 

l’organització. 

La documentació recomanada que ha d’incloure és: 

 Inventari de dispositius integrats en el MDM. Segons els model definit a l’apartat 9 d’aquest 

document. 

 Aplicacions instal·lades en cada dispositiu. 

 Dates de darrera connexió dels dispositius. 

 Llistat de versió de firmware en cada dispositiu. 

 Pla de desconnexió dels dispositius. 
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14. Conclusions i lliçons apreses 

Una vegada finalitzat el projecte podem dir que les conclusions i lliçons apreses son les següents: 

 Sota el paraigües de MDM s’inclou tota la gestió de dispositius en mobilitat i els aspectes com la 

gestió d’inventari, de gestió d’aplicacions, seguretat en mobilitat, control de despesa 

d’operadores mòbils, suport a l’usuari o gestió d’operacions corporatives (correu, bases de 

dades, aplicacions, etc.) I té potencial de ser aplicable al voltant de tota una organització 

empresarial. 

 

 La mobilitat està evolucionant a velocitats de vertigen. Però l’increment de possibilitats que està 

oferint la gran quantitat d’aplicacions es troba contraposat a la complexitat de gestió de 

“l’ecosistema” mòbil de dispositius. És en aquest aspecte on les plataformes MDM tenen un gran 

futur, fins que acabin integrant-se en els sistemes operatius de xarxa com un paquet de 

funcionalitats més. 

 

 És un entorn en evolució molt ràpida. Contínuament surten al mercat nous models i cal tenir-ho 

en compte per les planificacions, ja que hauran de ser flexibles a entorns canviants. El rati de 

creixement és impredictible. 

 

 Malgrat això el MDM s'ha de veure com una millora de la gestió d’aquest entorn, no com un nou 

element que pot fallar i que complica el mapa de sistemes de l'organització. Qualsevol 

Departament d’Informàtica d’una organització està condemnat a conviure en el present i en el 

futur amb els dispositius mòbils. Quan més triguem a disposar de les eines de gestió necessàries 

més gran es farà el problema i haurem perdut un valuós temps on podem aconseguir experiència 

en aquest àmbit. 

 

 Els proveïdors ens hauran de mantenir informats de novetats en el mercat i d’experiències amb 

d’altres clients que ens permeti avançar-nos a futurs problemes que ens trobarem amb els nostres 

dispositius. 

 

 Un MDM ens assegurarà que la informació en mobilitat serà lliurada als dispositius correctes, en 

el lloc adequat, en el moment oportú i amb l’eficiència esperada. 

 

 BYOD farà de palanca els propers anys per obligar a les empreses a implementar MDM's per tal 

de gestionar el parc heterogeni de dispositius que aportaran els empleats. I cal veure que una 

política de BYOD no és només que els empleats portin el seu terminal, és també deixar-los 

escollir les eines de treball i que amb aquestes seran més productius. En definitiva els 

treballadors no volen tenir unes eines per treballar i unes altres per la vida personal. Els grans 

inconvenients de BYOD son la seguretat i el suport i un MDM ens donarà les eines necessàries 

per gestionar-ho i aportar-nos aquesta llibertat. 
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