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DDDDESCRIPCIÓ DEL TFCESCRIPCIÓ DEL TFCESCRIPCIÓ DEL TFCESCRIPCIÓ DEL TFC    

 

El treball de final de carrera comença en el moment en que una determinada 

empresa, en aquest cas d’alimentació, encarrega a una empresa de serveis 

informàtics la implementació d’un dels “ERP” punters del mercat, en aquest cas 

SAP. 

L ‘introducció d’aquest ERP reemplaçarà els programes de gestió que tenien 

fins ara, i unificarà la informació d’una sèrie de departaments, per exemple: 

finances, fabricació, logística, desenvolupament de productes, vendes, 

màrqueting, RRHH, etc… 

a)a)a)a) Objectius i abast del projecteObjectius i abast del projecteObjectius i abast del projecteObjectius i abast del projecte    

 

El projecte pretén millorar l’efectivitat de l’empresa unificant diferents 

processos, i així aconseguir més beneficis. Es pretén tenir centralitzades totes 

les dades de les comandes, de les despeses, dels clients i dels proveïdors. 

En aquest projecte s’implementarà l’ERP SAP R/3, en una empresa fictícia del 

sector alimentari. El SAP R/3, engloba la totalitat dels processos empresarials. 

Estan integrats tots els mòduls i funcionen unificats, d’aquesta forma es pot 

tenir en temps real i amb molta exactitud els principals indicadors de gestió. 

Per exemple, al introduir una nova entrada de productes dintre d’un magatzem 

a l’empresa, s’actualitza l’inventari automàticament, i els costos que ha 

generat, a més aquest producte passa a estar disponible. 
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Necessitem saber: 

- Els requisits de l’empresa, i els possibles problemes que podem tenir a 

l’implantar un sistema com SAP. 

- L’anàlisi complet dels departaments de l’empresa, per saber a quants 

usuaris hem d’introduir al programa. 

 
 

Objectius: 

- Oferir una visió única de tota la informació en la presa de dedicions. 

- Millorar l’eficiència empresarial en tots els àmbits. 

- Sempre es poden afegir més mòduls dels ja existents, com per exemple, 

un mòdul de Sap per a finances. 

- S’ofereixen múltiples actualitzacions del software. 

 

b)b)b)b) Introducció de l’empresa objecteIntroducció de l’empresa objecteIntroducció de l’empresa objecteIntroducció de l’empresa objecte    

 

L’empresa Alimentsa, necessita degut a les necessitats del mercat unificar els 

seus processos de negoci, pretenent millorar la qualitat del seu servei en el 

mercat. 

Alimentsa disposa de diverses fabriques, delegacions comercials i d’unes 

oficines centrals. L’empresa es dedica a vendre productes alimentaris, tant a 

grans superfícies com a petites. 

Ja porta bastants anys en el mercat, però la necessitat d’obrir-se pas al mercat 

internacional i acabar de consolidar-se al mercat estatal la fan invertir en 

millorar els seus processos. 
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1111    ----    Objectius generals i específicObjectius generals i específicObjectius generals i específicObjectius generals i específic    

 

Alimentsa no disposa d’un ERP tal i com el coneixem nosaltres, disposa d’una 

sèrie de programes de gestió diferents fruits de les diferents adquisicions que 

ha fet Alimentsa de petites empreses, cada una de les quals treballava d’una 

manera diferent. 

Objectius generals: 

 

- S’ha d’estudiar profundament l’empresa, incloent els diferents 

departaments de que disposa. 

- Conèixer tots els mòduls de Sap R/3 que hem d’implementar. 

 

Objectius específics: 

 

- Millorar la coordinació Inter-departamental. 

- Millorar la gestió de les mercaderies. 

- Reduir temps. 

- Unificar els programes de gestió. 

2222    ----    Fases del Fases del Fases del Fases del Treball de Fi de Carrera i la seva planificacióTreball de Fi de Carrera i la seva planificacióTreball de Fi de Carrera i la seva planificacióTreball de Fi de Carrera i la seva planificació    

 

 

Dividirem el Treball de fi de carrera de la següent forma: 

 

Pla de treball 

1 - Descripció del TFC 

2 - Objectius generals i específic 

3 - Fases del Treball de Fi de Carrera i la seva planificació 

Anàlisi Funcional i tècnic 

 1 - Context del TFC 
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2 - Definició de l’empresa 

3 - Anàlisi Funcional 

4- Informe per a la direcció. Viabilitat de la implementació de SAP 

R/3. 

Implantació del SAP R/3 

1 - Fase de disseny 

2 – Fase de Parametrització 

3 – Controls d’integritat 

4 – Formació dels treballadors 

5 – Posada en marxa 

Memòria Final 

1-Elaboració de la memòria final 

2-Elaborar la presentació final 

3-Elaboració dels annexos 

2.12.12.12.1 ----    Planificació de les tasquesPlanificació de les tasquesPlanificació de les tasquesPlanificació de les tasques    

 

Nom de la tasca Duració Inici Fi 
Pla de treball 10 26/09/12 5/10/12 

1 - Descripció del TFC 4 26/09/12 28/09/12 

a)Objectius i abast del projecte 2 29/09/12 30/09/12 

b)Introducció de l’empresa objecte 1 1/10/12 2/10/12 

2 - Objectius generals i específic 1 2/10/12 3/10/12 

3 - Fases del Treball de Fi de Carrera 

i la seva planificació 

1 3/10/12 4/10/12 

a) Planificació de les tasques 1 4/10/12 5/10/12 

PAC 1   5/10/12 

Anàlisi Funcional i tècnic 31 6/10/12 5/11/12 

1 - Context del TFC 6 6/10/12 11/10/12 
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2 - Definició de l’empresa 7 12/10/12 18/10/12 

3 - Anàlisi Funcional  8 19/10/12 27/10/12 

a) Departament Comercial e 

Industrial 

1 19/10/12  20/10/12 

b) Departament de Màrqueting 1 20/10/12 21/10/12 

c) Departament de RRHH 1 21/10/12 22/10/12 

d) Departament de I+D 1 22/10/12 23/10/12 

e) Departament Administratiu i 

Financer 

1 23/10/12 24/10/12 

f) Departament d’Informàtica 1 24/10/12 25/10/12 

g) Departament  de Supply Chain 1 25/10/12 26/10/12 

h) Departament d’Atenció al 

client (Customer Service) 

1 26/10/12 27/10/12 

4- Informe per a la direcció. 

Viabilitat de la implementació de SAP 

R/3 

8 28/10/12 4/11/12 

a) Anàlisi del retorn d’inversió 3 28/10/12 31/10/12 

b) Anàlisi del factor humà 3 31/10/12 2/11/12 

c) Pla d’implementació 2 2/11/12 4/11/12 

PAC2   5/11/12 

5 -Implantació del SAP R/3 42 6/11/12 17/12/12 

1 - Fase de disseny 7 6/11/12 12/11/12 

a) Calendari 1 6/11/12 7/11/12 

b) Model Funcional 1 7/11/12 8/11/12 

c) Anàlisi de Cobertura 1 8/11/12 9/11/12 

d) GAPS 1 9/11/12 10/11/12 

e) Sistemes de 

Desenvolupament 

1 10/11/12 11/11/12 

f) Estratègia de codificació 1 11/11/12 12/11/12 

2 – Fase de Parametrització 7 13/11/12 19/11/12 

a) Estructura Organitzativa 7 13/11/12 19/11/12 

3 – Controls d’integritat 9 20/11/12 28/11/12 

a) Integritat Lògica 5 20/11/12 25/11/12 

b) Integritat física 4 25/11/12 28/11/12 

4 – Formació dels treballadors 9 29/11/12 07/12/12 

a) Formació Key Users 4 29/11/12 03/12/12 

b) Formació resta usuaris 5 03/12/12 07/12/12 

5 – Posada en marxa 10 08/12/12 17/12/12 

a) Abans de la posada en 

producció 

5 08/12/12 12/12/12 
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b) La posada productiva 5 13/12/12 17/12/12 

PAC3   17/12/12 

Memòria Final 20 18/12/12 07/01/13 

1-Elaboració de la memòria final 9 18/12/12 27/12/12 

2-Elaborar la presentació final 9 27/12/12 04/01/13 

3-Elaboració dels annexos 2 05/01/13 07/01/13 

PAC4 (Lliurament Final)   07/01/13 

 

3333----    Planificació amb barres en el Planificació amb barres en el Planificació amb barres en el Planificació amb barres en el temps:temps:temps:temps:    
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AAAANÀLISI FUNCIONAL I TÈCNIC:NÀLISI FUNCIONAL I TÈCNIC:NÀLISI FUNCIONAL I TÈCNIC:NÀLISI FUNCIONAL I TÈCNIC:    

1 1 1 1 ----    ContextContextContextContext    del TFCdel TFCdel TFCdel TFC    

 

L’idea principal del treball es la implementació d’un SAP R/3 en una empresa 

alimentaria. El que hem  mou principalment a desenvolupar aquest treball es la 

possibilitat de  profunditzar en el món de SAP i també en els seus mòduls. En 

el món laboral mai he tocat SAP des de aquest punt de vista. També crec que 

es molt important el SAP dins del món laboral, i per això també volia 

profunditzar-hi. 

També hem volia posar a proba a l’hora de desenvolupar un projecte d’aquest 

tipus, malgrat sigui a petita escala, hi puc veure els avantatges e inconvenients 

d’una implementació d’aquest tipus, on puguin haver-hi canvis de darrera 

hora i on la planificació pugui variar. 

 

M’he decantat a seleccionar SAP davant d’altres ERP’s del mercat per les 

següents raons: 

1. Funcionalitat: 

El sistema pot satisfer totes les necessitats operatives de l’empresa. 

Això es fonamental, ja que si el sistema no proporciona una adaptació 

perfecta a tots els requisits funcionals, els usuaris i l’empresa no estarà 

satisfets a llarg termini.  

 

2. Flexibilitat: 

La capacitat que tingui el sistema per adaptar-se al nous canvis 

operacionals i les diferents àrees de l’empresa. 

 

3. Suport: 
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El nivell de suport que dona el proveïdor a l’aplicació, el temps que 

trigui en atendre els problemes i les consultes, les mesures que es 

prenguin per a donar suport fora de l’horari laboral. 

 

4. Obertura: 

El grau d’obertura que posseeix el sistema pot integrar-se en altres 

sistemes informàtics d’altres àrees. En el nostre cas, per exemple, un 

sistema d’informació per si mateix, no solament pot donar resposta a 

totes les funcionalitats de l’empresa, per tant, ens sorgeix la necessitat 

de que els sistemes s’integrin fàcilment amb altres que satisfacin les 

necessitats d’una àrea en particular.  

 

5. Qualitat: 

Els certificats de qualitat que té SAP tant com de Software com 

d’empresa fabricant. Aquesta acreditació que té, no ens mostra potser 

la qualitat del software, però el que si ens mostra es un notable interès 

per la qualitat del software. 

 

6. Hardware: 

Els requisits de hardware que necessita el sistema es poden aprofitar 

dels que ja té l’empresa. Així es redueixen costos. 

 

7. Seguretat: 

La capacitat que tingui el sistema per assegurar la fiabilitat de totes les 

dades i controlar l’accés i ús de la informació. 

 

8. Facilitat d’ús:  

Es un dels sistemes més fàcils d’aprendre, el temps es menor que amb 

altres ERP’s. A més és molt més ràpid en la utilització que els altres del 

mercat.  
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2 2 2 2 ----    Definició de l’empresaDefinició de l’empresaDefinició de l’empresaDefinició de l’empresa    

 

Alimentsa es una empresa Catalana que es dedica a la fabricació d’aliments 

làctics. Disposa de dues fàbriques, una on es produeixen iogurts i en l’altre 

formatges de diferents tipus. Al costat de les dues fàbriques, hi han una sèrie 

de magatzems degudament preparats. També disposen de diverses 

delegacions comercials en el territori espanyol. A més tenen també unes 

oficines centrals a Barcelona. 

Mostrem una taula a continuació on es mostren les xifres de la companyia: 

Treballadors    600 persones    

Clients (empreses que hi compren)    1800 empreses 

Proveïdors    40 empreses 

Facturació Anual    50 milions d’Euros 

Magatzems    4 magatzems (2 per a cada fabrica) 

Matèries primers ( principalment llet)    3.000.000 litres/llet / anuals 

Producció (Iogurts + Formatges)    8.500.000 unitats/ anuals 

Taula de la companyia. 

3 3 3 3 ----    AnàlisiAnàlisiAnàlisiAnàlisi    FuncionalFuncionalFuncionalFuncional    

 

Dintre de l’anàlisi funcional, el que volem es poder situar els diferents 

departaments de la nostra companyia, i també volem identificar els processos 

que utilitzen. 

Per tant, al finalitzar aquest anàlisi aconseguirem un llistat dels processos que 

seran millorats en la implementació de SAP R/3, també identificarem els 

processos que hi seran modificats i de quina manera ho seran. 

Amb aquest estudi que treure’m, sabrem com hem d’implantar el SAP R/3. 

• Intentarem treure sempre el màxim rendiment a l’estàndard SAP malgrat 

que no sempre ho complirem.  

• Centralitzarem la BBDD amb un manteniment únic de la informació, i 

sempre estarà disponible per a tota l’empresa. 

• Les dades sempre s’introduiran una vegada al sistema.  
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• Es definiran els procediments per a definir, mantenir i gestionar les 

unitats, amb això ens referim a : materials, proveïdors o llocs de treball. 

• Reduirem també la informació manual necessària per als seguiments 

que es realitzen diàriament. 

• Reducció d’informació en papers. 

• Es gestionaran accessos a nivell de processos i usuaris.  

 

 

Descripció del procés o com es portarà a terme: 

 Quan es necessiti introduir un nou article de matèria prima (p.e. llet), 

d’un nou producte acabat(p.e. formatge baix en grassa), o un producte 

semielaborat, els responsables del control de producció a petició del 

departament de màrqueting en el cas de que ens trobem davant d’un producte 

acabat, es donarà d’alta al sistema de producció amb totes les dades de 

fabricació i emmagatzematge (manera de refrigeració). A continuació s’omplirà 

l’alta de codi i es farà circular pels departaments on sigui necessari, els que el 

retornen amb les dades omplertes per a finalitzar la creació del 

producte/material. 

 Canvia substancialment el procés en el cas de que sigui un producte 

acabat. Ja que s’ha d’omplir un formulari de creació de producte. 
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3.13.13.13.1 ----    Departament Comercial e IndustrialDepartament Comercial e IndustrialDepartament Comercial e IndustrialDepartament Comercial e Industrial    

 

L’organització de la part Comercial e Industrial de l’empresa s’organitza de la 

següent forma: 

 

 

 

El departament es distribueix en 4 grans àrees que son manades des de les 

OOCC de l’empresa a Barcelona, aquestes 4 grans àrees son: 

 

• Zona Nord 

• Zona Sud 

• Zona Est 

• Zona Oest 

Consideracions generals del departament: 

• La gestió pel que fa al departament de les vendes i de la distribució es 

fa amb un Sistema  d’informació desenvolupat directament per la pròpia 

companyia. 

• Gestió de comandes de clients. 

• Gestió de magatzems, recepció del producte acabat per part dels 

magatzems procedents de la fàbrica. 
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• Diferents tipus d’inventaris. 

 

• Entrada de comandes:   Les comandes dels clients son despatxades des 

de els magatzems segons la zona geogràfica del client. Sempre es 

coordina des de les OOCC de l’empresa. 

 

• Preparació de comandes:  La descarrega d’albarans es realitza amb 

diferents criteris: hora de descarrega, descarrega d’albarans concrets o 

fins i tot de grups d’albarans i també cada vegada que entra una 

comanda. Aquest procés es coordinat per l’encarregat del magatzem. 

 

• Facturació: Sempre es fa diàriament una descarrega d’albarans. Aquests, 

s’agrupen en funció de les condicions que hem pactat amb els clients, 

amb això ens referim a: factures per albarà, una o diferents factures a 

finals de mes, una factura per comanda complerta, etc… 

3.23.23.23.2 ----    Departament de Departament de Departament de Departament de MàrquetingMàrquetingMàrquetingMàrqueting    
 

L’organització de la part de Màrqueting de l’empresa s’organitza de la següent 

forma: 
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Per a seguir una correcta estratègia de màrqueting, aquesta ha d’estar 

enfocada a maximitzar el valor del cicle de vida del client. Aquest concepte 

consisteix en incrementar les tasses de retenció del client, la despesa del client 

i les referencies del client de manera simultània, el que deu redundar en 

majors beneficis per a la organització i pot, inclús, reduir els costos directes i 

de màrqueting. 

Per a desenvolupar una estratègia ERP es essencial tenir en compte els 

anteriors factors que determinen l’èxit a l’hora d’abordar l’orientació al client 

de l’empresa. Hem d’entendre que el canvi estratègic d’un ERP en un negoci es 

centrar-se en el client. 

3.33.33.33.3 ----Departament de RRHHDepartament de RRHHDepartament de RRHHDepartament de RRHH    

 

L’organització de la part de RRHH de l’empresa s’organitza de la següent 

forma: 

 

 

 

 

Pel Departament de RRHH inclourem el mòdul:  HCM 
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Amb el mòdul de SAP HCM podrem gestionar totes les operacions relacionades 

amb els recursos humans (RRHH) de l’empresa. Les característiques principals 

del mòdul Sap HCM són: 

 

• Suport intuïtiu per a gestionar processos de personal, gestió del talent i 

organització de la força del treball. 

• Ajuda a la fidelització del personal amb talent, millorar la satisfacció de 

l’empleat, i augmenta la moral de la plantilla amb possibilitats de 

reclutament on-line (e-recruiting), aprenentatge on-line (e-learning) i 

suport auto-servei (self-service support). 

• Gestiona canvis de personal i d’organització. 

• Optimitzar els processos de nòmina. 

3.43.43.43.4 ----    Departament de I+DDepartament de I+DDepartament de I+DDepartament de I+D    

 

L’organització de la part de I+D de l’empresa s’organitza de la següent forma: 
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Es important poder sincronitzar la informació relacionada amb el producte, des 

de la primera idea fins a les etapes finals. Gràcies a la optimització de la 

planificació, tant de la producció, fabricació i dels processos de 

desenvolupament dels productes, es poden reduir costos i disposar de més 

temps per invertir en I+D. 

Principalment, es configurarà per tal d’ajudar a reduir costos de I+D i el rics de 

no compliment, al mateix temps es millora la contribució dels ingressos. 

3.53.53.53.5 ----    Departament Administratiu i FinancerDepartament Administratiu i FinancerDepartament Administratiu i FinancerDepartament Administratiu i Financer    

 

L’organització de la part Administrativa i Financera de l’empresa s’organitza de 

la següent forma: 

 

 

 

Pel departament financer inclourem el mòdul de SAP : SAP FI. 

SAP FI es un mòdul molt important dintre de SAP ERP. Està dissenyat per 

atendre tots els processos financers i comptables dintre d’una organització. 

Dintre d’aquest mòdul, la informació financera està disponible per a qualsevol 

revisió en temps real. 

La funcionalitat de temps real dels mòduls de SAP, permet la pressa de 

decisions i planificacions més ràpides. El mòdul FI s’integra i es comunica amb 

altres mòduls com MM (Gestió de materials), PP(planificació de la producció), 
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SD (vendes i distribució), PM (manteniment de planta), i PS (Gestió de 

Projectes). 

El mòdul Fi també es comunica amb HCM (Gestió de Recursos Humans). Les 

transaccions de documents que passen dintre de determinats mòduls generen 

apunts a través de les taules de determinació comptable. 

Consideracions generals del departament que tindrem en compte: 

 

• Contes de deutors:  responsables de gestionar la comptabilització 

generada, com a resultat de vendes als clients. Els assentaments 

comptables s’actualitzen automàticament en el Llibre Major. Dintre 

d’aquest sub-mòdul, es poden treure històrics de deutes i anàlisi de 

clients específics. Aquest està integrat amb el llibre Major, Vendes i 

Distribució (SD) i llibre de caixa. 

 

• Contes d’acreedors: registra els assentaments comptables generats com 

a resultat de l’activitat de compres a proveïdors. Es generen, a més 

assentaments automàtics en el llibre major. La funcionalitat d’aquest 

mòdul també ens permet l’automatització de pagaments a través de 

diferents fites predefinides. 

 

• Contes d’actius: S’utilitza per a gestionar els actius fixes d’una 

companyia. SAP permet categoritzar actius i definir valors per al càlcul 

de depreciacions en cada classe d’actius. 

 

• Contes bancaries: Gestió de transaccions bancaries en el sistema que 

inclou la gestió de caixa. 

 

• Consolidació: Combina els resultat financers múltiples de les entitats 

d’una organització. Aquest resultats proporcionen un resum general de 

la posició financera de la companyia. 
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• Gestió de Fons: Proporciona la planificació de pressupostos per 

ingressos i despeses de la companyia, així com la possibilitat d’enllaçar 

aquests amb les àrees de responsabilitat corresponent. 

 

3.63.63.63.6 ----    Departament Departament Departament Departament d’Informàticad’Informàticad’Informàticad’Informàtica    

 

L’organització de la part d’Informàtica de l’empresa s’organitza de la següent 

forma: 

 

 

 

L’ús que farà de SAP del departament d’informàtica/Sistemes serà un ús a 

nivell administrador, ja que creiem que no es necessita cap mòdul específic per 

aquesta fita. 
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3.73.73.73.7 ----    Departament  de Supply ChainDepartament  de Supply ChainDepartament  de Supply ChainDepartament  de Supply Chain    

 

L’organització de la part de Supply Chain de l’empresa s’organitza de la 

següent forma: 

 

 

Les característiques principals que en aquest departament tindrem en compte 

són: 

• Clients: Es mantindrà una numeració diferent pels clients nacionals i 

estrangers. El sistema permetrà una numeració interna o externa. Es 

diferenciaran els clients en dos classes: Facturació (qui paga les 

factures) i consumidors ( sol·licitants i receptors de les comandes). 

 

 

 

 

 

 



 

Treball Fi de Carrera    
Marc Ferrer 

24 

 

3.83.83.83.8 ----    Departament d’Atenció al client (Customer Service)Departament d’Atenció al client (Customer Service)Departament d’Atenció al client (Customer Service)Departament d’Atenció al client (Customer Service)    

 

L’organització de la part de Customer Service de l’empresa s’organitza de la 

següent forma: 

 

 

 

Les característiques principals en aquest departament que tindrem en compte 

són: 

• Consultes, llistats i formularis:  

� Fitxes de clients, amb totes les seves dades. 

� Consultes d’un client amb els seus centres de compres i 

consum. 

� Llistat general de clients: global, per àrea, país. 

 

• Reclamacions de clients: Les reclamacions es reben per telèfon o per 

carta/Mail. Aquestes es dirigeixen al servei d’atenció al client (Customer 

Service) dintre de les OOCC, que es qui resol les incidències en funció 

de la seva característica (p.e. quantitat per client equivocada, 

mercaderies no rebudes, que arriben en mal estat) 
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• Devolucions del client: Generalment les devolucions es produeixen per 

problemes de qualitat en els productes, caducitat i sobrecàrrega 

d’estocs del client. 

 

4 4 4 4 ----    Informe per a la Informe per a la Informe per a la Informe per a la direcciódirecciódirecciódirecció. . . . ViabilitatViabilitatViabilitatViabilitat    de de de de la implementacióla implementacióla implementacióla implementació    

de SAP R/3de SAP R/3de SAP R/3de SAP R/3    

 

4.14.14.14.1 ----    AnàlisiAnàlisiAnàlisiAnàlisi    del retorn d’inversiódel retorn d’inversiódel retorn d’inversiódel retorn d’inversió    

 

Donada la rigidesa dels actuals sistemes d’informació que gestionen les àrees 

de producció, compres, distribució i vendes, sorgeix la necessitat de plantejar-

se la substitució dels sistemes actuals però un sol sistema integrat a tota la 

companyia. Aquest sistema ha de cobrir de manera global les necessitats 

actuals, però a mes ha de ser fàcilment adaptable a les previsions de 

creixement que tingui la companyia, tant a nivell estatal com internacional. 

Desprès haver estudiat diferents sistemes d’informació integrats ERP, s’ha 

decidit d’implantar un SAP R/3 a tota la companyia, per a cobrir la gestió 

comptable i financera, entre altres motius per les següents raons: 

• El SAP te molta acceptació a nivell internacional. L’èxit resideix i es veu 

en les xifres de facturació que té, la quota de mercat, i tots els seus 

treballadors. 

 

• Gran facilitat de configuració de totes les àrees de negoci. Malgrat ser 

un paquet estàndard es pot configurar en moltes àrees i pot ser adaptat 

a les necessitats especifiques de qualsevol empresa. En concret SAP R/3 

està ja implantat en moltes companyies del sector alimentari. 

 

• Homogeneïtzació i simplificació de procediments de treball. 

 

• Reducció de costos. SAP, com a únic sistema representa una reducció 

molt important a nivell de costos de manteniment, desenvolupant i 

explotant els sistemes. 
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• El model d’implantació adoptat es mixte: centralitzat en el comú i 

descentralitzat en la part particular. El seu cost es sensiblement menor 

en front a un model diferenciat per àrees. 

 

• Avantatges tecnològics:  SAP pot instal·lar-se en diferents plataformes 

hardware i treballant amb diferents gestors de BBDD, per tant, ofereix 

gran flexibilitat e independència dels fabricants de hardware i software. 

SAP funciona en mode client/servidor. 

 

4.24.24.24.2 ----    Costos de l’Anàlisi del Retorn de l’inversió ROI):Costos de l’Anàlisi del Retorn de l’inversió ROI):Costos de l’Anàlisi del Retorn de l’inversió ROI):Costos de l’Anàlisi del Retorn de l’inversió ROI):    

 

   

El retorn d’inversió en un projecte ERP es la quantitat de diners que s’obtenen 

per la implantació dels software nou. També ens indica l’impacte econòmic del 

procés implantador, traduint la quantitat de diners que són necessaris per a 

gastar en obtenir la millora. En definitiva es la relació cost/benefici. 

Estimem un retorn d’inversió d’un 35/40%, que equivaldrien a 2 milions 

d’Euros. Exemples visibles d’on es veurà el ROI poden ser: 

 

Automatitzant capacitats del servei: 

La automatització del servei ajudarà a ALIMENTSA a transformar antics costos 

de negoci en un avantatge competitiu, estem parlant de mig milió d’Euros.  

 

Campanyes de Màrqueting: 

Netejant la llista de clients amb l’aplicació SAP, amb el mòdul mySAP CRM de la 

campanya de gestió,  ALIMENTSA pot experimentar una elevació del 50% en la 

taxa de resposta del correu directe. 

 
 

Millora del CUSTOMER SERVICE: 

ALIMENTSA reduirà el temps de resposta a les queixes en un 50%.  

 

Millorant el grup de Televenda: 
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El grup de telemàrqueting per les operacions d’ALIMENTSA , ha experimentat 

un creixement com a resultat d'aprofitar la solució mySAPCRM que pot arribar 

a generar 50.000 Euros de benefici durant el primer any. 

5555 AnàlisiAnàlisiAnàlisiAnàlisi    del factor humàdel factor humàdel factor humàdel factor humà    

 

En la següent taula analitzarem els avantatges e inconvenients a nivell humà 

d’implantar un SAP a la nostra empresa: 

Gestió de les reaccions negatives al canviGestió de les reaccions negatives al canviGestió de les reaccions negatives al canviGestió de les reaccions negatives al canvi    

TIPUS DE RESISTENCIA    TIPUS DE GESTIÓ 

Racional:Racional:Racional:Racional:    

Malentesos respectes al pla 

d’implementació, pensaments de que 

el canvi no es necessari, no creure en 

l’eficàcia del canvi plantejat, preveure 

conseqüències negatives.    

• Explicar el pla amb major 

claredat i detall. 

• Projectar el que ocorrerà si el 

programa de canvi no 

s’introdueix. 

• Comprometre a tots els equips 

per a millorar la productivitat i 

per a demostrar l’eficàcia del 

canvi gestionat. 

Personal:Personal:Personal:Personal:    

Temor a perdre el lloc de treball, 

ansietat respecte al futur, 

ressentiment enfront a la crítica, 

temor als superiors    

• Destacar les millors 

perspectives per a tots. 

• Presentar plans de millora que 

resultin positius i estimulants. 

• Acceptar la responsabilitat 

administrativa per fracassos 

anteriors. 

• Presentar un marc hipotètic, 

presentant els beneficis de la 

nova implementació. 

EmocionalEmocionalEmocionalEmocional::::    

Resistència activa/passiva en front el 

canvi. Falta de compromís, no voler 

iniciatives, desconfiança en front els 

motius del canvi.    

    

• Demostrar  perquè el sistema 

antic no funciona. 

• Convocar una sèrie de reunions 

per a comunicar els detalls de 

l’agenda de canvi. 

• Explicar els motius del canvi i 

prometre un compromís. 

• Ser honest i respondre a totes 

les preguntes. 
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6666 ----    Pla d’implementacióPla d’implementacióPla d’implementacióPla d’implementació    

Enfocament del projecte: 

En l’Àmbit funcional tenim la següent visió de l’empresa: 

 

 

Ens fem la següent pregunta:  Que hem d’implantar ? -  Un client /servidor 

amb ABAP/4 R73 del que han de penjar els següents mòduls: 

• Finances:  FI, PS 

• Logística:  SD, MM, PP, PM 

• RRHH:  HR (HCM) 

 

Descripció del mòduls: 

Finances 

• FI:  Contabilitat Financiera: 

FI-GL: Contes de Major 

FI-LC: Consolidació de societats 

FI-AR: Contes a cobrar 

FI-AP: Contes a pagar 

FI-AA:Gestió d’actius 

FI-SL: Specil Ledger 

         Tancaments 

 

• PS: Gestió de Projectes: 

PS-BD: Dades Bàsiques 
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PS-OS: Planificació de projectes 

PS-PLN: Pla de costos 

PS-APM: Procés d’aprovació 

PS-EXE: Seguiment i procés del projecte 

PS-IS: Sistema d’informació 

 

Logística: 

• SD: Vendes i Distribució 

SD-MD: Dades Maestre 

SD-SLS: Gestió de Vendes 

SD-GF: Gestió de Tarifes i condicions de preus 

SD-SHP: Gestió d’expedients 

SD-BIL: Facturació 

SD-IS: Sistemes d’informació 

SD-EDI: Intercanvi electrònic de dades 

 

 

• MM:  Gestió de Materials 

MM-MRP: Planificació de les necessitats de materials 

MM-PUR: Gestió de compres 

MM-IM: Gestió d’inventaris 

MM-WM: Gestió de magatzems 

MM-IV: Verificació de factures 

MM-IS: Sistemes d’informació 

MM-EDI: Intercanvi electrònic de dades 

            Sistemes de classificació 

            Gestió de lots 

 

• PM: Gestió del Manteniment 

PM-EQM: Identificació descripció. 

PM-PRM: Manteniment preventiu 

PM-WOC: Ordres de manteniment 

PM-PRO: Projectes de manteniment 

PM-SM: Gestió del servei 
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• PP: Producció 

PP-BD: Dades Bàsiques 

PP-SOP: Gestió de la demanda 

PP-MP: Pla mestre 

PP-CRP: Pla de capacitats 

PP-MRP: Pla de materials 

PP-SFC: Ordres de fabricació 

PP-PC: Costos de producció 

PP-IS: Sistemes d’informació 

PP-PI: Industria de processos 

PP-CFG: Configuració del producte 

RRHH: 

• HR (HCM): Gestió del Personal 

HR-PA-EMP: Dades mestres del Personal 

HR-PA-PAY: Nòmines 

HR-PA-TRV: Despeses de Viatge 

HR-PD-OM: Organització i planificació 

HR-PD-PD:  Desenvolupament personal 

HR-PD-SCM: Gestió de formació 

HR-PA-APP: Selecció de personal 

HR-PA-TIM: Gestió de temps 
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6.1 6.1 6.1 6.1 ----        Metodologia Bàsica:Metodologia Bàsica:Metodologia Bàsica:Metodologia Bàsica:    

 

Per a cada un dels processos es realitzarà el següent anàlisis: 

 
 

 

 

 

 

6.2 6.2 6.2 6.2 ----    Disseny de processos:Disseny de processos:Disseny de processos:Disseny de processos:    

 

Procés de tractament de comandes. Requeriments i cobertura: 

 

Captura de les comandes d’un client 

                          
Requeriments 

Cobertura     
Standard 

GAP 

Fixa Configurable  Desenvolupament 
“User-Exit” 

Desenvolupament 
addicional 

Manteniment de clients 
amb multiplicitat de 
domicilis d’entrega, 
facturació i cobrament 
efectivament 
relacionats . 

 SI   

Assignació automàtica i 
en temps real 
d’existències en les 
altes de comandes 

 SI   

Control online de la 
lliberació de comandes 
programades, pendents 
o retingudes. 

 SI SI  

Gestió de comandes 
d’exportació i de 
fabricació per tercers 

  SI SI 
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6.3 6.3 6.3 6.3 ----        Tractament de GAPS:Tractament de GAPS:Tractament de GAPS:Tractament de GAPS:    

 

Per assegura l’evolució del sistema mitjançant la implantació futura de 

noves versions de SAP R/3, es convenient minimitzar el nombre de 

modificacions al software i ajustar-lo el que es pugui a la cobertura 

estàndard. 

 

Per això, es important que es desenvolupin aquells GAPS que siguin 

imprescindibles per a garantir l’èxit del projecte, aplicant un esquema 

de presa de decisions similar al següent: 

 

 

 

 

Cobertura 

inicial 

Prioritat 

funcional 

Dificultat de 

desenvolupament 

Decisió proposta Decisió final 

SI 1- Alta 

2- Mitja 

3- Baixa 

- Molt fàcil 

- Fàcil 

- Normal 

- Difícil 

- Molt Difícil 

- Desenvolupar 

- Desenvolupar 

- Desenvolupar 

- Desenvolupar 

- Analitzar 

cost/benefici 

- Desenvolupar 

- No 

desenvolupar 

NO 4- Alta 

5- Mitja 

6- Baixa 

- Molt fàcil 

- Fàcil 

- Normal 

- Difícil 

 

- Molt Difícil 

- Desenvolupar 

- Desenvolupar 

- Desenvolupar 

- Analitzar 

cost/benefici 

- No desenvolupar 

- Desenvolupar 

- No 

desenvolupar 

 

    

6.4 6.4 6.4 6.4 ----        Equips de treball:Equips de treball:Equips de treball:Equips de treball:    

 

Els equips de treball del projecte estaran formats per personal de la pròpia 

companyia a més de personal de l’empresa consultora externa segons 

mostrem a continuació: 
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                                                                        Equips de treballEquips de treballEquips de treballEquips de treball    

Companyia ALIMENTSACompanyia ALIMENTSACompanyia ALIMENTSACompanyia ALIMENTSA    Dedicació aproximadaDedicació aproximadaDedicació aproximadaDedicació aproximada    

Director del Director del Director del Director del projecteprojecteprojecteprojecte    (Director S.I.)(Director S.I.)(Director S.I.)(Director S.I.)    25% 

Director de Logística Director de Logística Director de Logística Director de Logística     25% 

Director de VendesDirector de VendesDirector de VendesDirector de Vendes    25% 

Representant de les delegacionsRepresentant de les delegacionsRepresentant de les delegacionsRepresentant de les delegacions    35% 

Director de ProduccióDirector de ProduccióDirector de ProduccióDirector de Producció    15% 

Responsable de la Planificació i del Responsable de la Planificació i del Responsable de la Planificació i del Responsable de la Planificació i del 

control de la control de la control de la control de la produccióproduccióproduccióproducció    

40% 

Responsable de l’AdministracióResponsable de l’AdministracióResponsable de l’AdministracióResponsable de l’Administració    30% 

Interlocutor de l’àrea Interlocutor de l’àrea Interlocutor de l’àrea Interlocutor de l’àrea tècnicatècnicatècnicatècnica    15% 

Analistes funcionals (totes les àrees)Analistes funcionals (totes les àrees)Analistes funcionals (totes les àrees)Analistes funcionals (totes les àrees)    85% 

Administració i explotació dels Administració i explotació dels Administració i explotació dels Administració i explotació dels 

sistemessistemessistemessistemes    

15% 

 

 

                                                                        Equips de treball externEquips de treball externEquips de treball externEquips de treball extern    

Empresa consultoraEmpresa consultoraEmpresa consultoraEmpresa consultora    Dedicació aproximadaDedicació aproximadaDedicació aproximadaDedicació aproximada    

Director del projecte: Gerent de Director del projecte: Gerent de Director del projecte: Gerent de Director del projecte: Gerent de 

l’empresa consultoral’empresa consultoral’empresa consultoral’empresa consultora    

50% 

Consultor: Cap de l’equipConsultor: Cap de l’equipConsultor: Cap de l’equipConsultor: Cap de l’equip    100% 

Consultors (totes les àrees)Consultors (totes les àrees)Consultors (totes les àrees)Consultors (totes les àrees)    100% 

Analistes tècnicsAnalistes tècnicsAnalistes tècnicsAnalistes tècnics    100% 

ProgramadorsProgramadorsProgramadorsProgramadors    100% 

 

6.5 6.5 6.5 6.5 ----    Responsabilitats dels equips de treball:Responsabilitats dels equips de treball:Responsabilitats dels equips de treball:Responsabilitats dels equips de treball:    

 

PerfilsPerfilsPerfilsPerfils    Principals responsabilitatsPrincipals responsabilitatsPrincipals responsabilitatsPrincipals responsabilitats    

Key UsersKey UsersKey UsersKey Users    

Definició de criteris i disseny de 

procediments 

Identificació i anàlisis de 

modificacions 

Disseny de consultes no estàndards, 

documents e informes 

Definició de les dades a càrrec en el 
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sistema  

Formació a usuaris finals 

                                                Analistes funcionalsAnalistes funcionalsAnalistes funcionalsAnalistes funcionals    

Suport en la parametrització del 

sistema 

Disseny de les interfases 

Disseny de programes de conversió 

Suport en el test d’integració, 

carregues i de rendiment 

                                                                    Usuaris FinalsUsuaris FinalsUsuaris FinalsUsuaris Finals    

Ús de l’aplicatiu 

Remodelació final dels procediments i 

del sistema 

        Administració i explotació dels Administració i explotació dels Administració i explotació dels Administració i explotació dels 

sistemessistemessistemessistemes    

Administració dels sistemes i del 

suport tècnic en hardware, software 

base i de les comunicacions 

                        Analistes tècnics i programadorsAnalistes tècnics i programadorsAnalistes tècnics i programadorsAnalistes tècnics i programadors    

Disseny detallat, programació i proves 

de les modificacions, programes de 

conversió 

                                                                                    ConsultorsConsultorsConsultorsConsultors    

Planificació i control del projecte 

Definició de la metodologia i 

estàndards 

Parametrització del sistema 

Identificació de les modificacions i de 

les interfases 

Test d’integració al sistema 

Planificació de la conversió i posada 

en marxa 

Formació a Key Users, analistes 

funcionals i usuaris finals 
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IIIIMPLANTACIÓ DEL SAP R/3:MPLANTACIÓ DEL SAP R/3:MPLANTACIÓ DEL SAP R/3:MPLANTACIÓ DEL SAP R/3:    

1111    ----    Fase de dissenyFase de dissenyFase de dissenyFase de disseny    

 

La fase de disseny del projecte té com a objectiu aconseguir el Disseny 

Conceptual de la solució que es va implantant com SAP R/3. Al final d’aquesta 

fase es generarà un document de Disseny que deurà ser aprovat per tots els 

membres de l’equip de treball. 

 

En aquesta fase definim com es portaran a terme els processos del negoci. 

Establirem les següents activitats: 

• Planificació del disseny. S’ha de definir el calendari de treball en aquesta 

fase. 

• Definició del model funcional. Es definirà com es faran cadascun dels 

processos de negoci de la companyia. 

• Anàlisi de Cobertura: Estudiarem quina cobertura ens donarà el SAP en 

els requisits funcionals. 

• Definició dels GAPS: Definirem quines són aquelles funcionalitats que no 

cobreix l’estàndard SAP i que deuran ser desenvolupades a mesura. 

• Estratègia de conversió: Establirem com anem a portar la conversió de 

les dades dels sistemes actuals al nou sistema. 

• Revisió dels sistemes de desenvolupament: Donat que a la nostra 

empresa ja existeixen diferents programes de gestió en la nostra 

arquitectura de sistemes, els revisarem tots per veure cada mòdul nou 

on va. Això ens donarà una correcta parametrització del sistema. 
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1.11.11.11.1 ----    CalendariCalendariCalendariCalendari    

 

Calendari del projecte: 

 

1.21.21.21.2 ----    Model FuncionalModel FuncionalModel FuncionalModel Funcional    

 

Un dels outputs de la fase de disseny que obtindrem, es el model funcional a 

partir del que configurarem SAP en la següent fase de parametrització. Per a 

cada mòdul de cada àrea es detallaran els diferents processos que es portaran 

a terme dins de la operativa de treball de la companyia. 

Com a conseqüència directa de la  definició d’aquest model funcional, que 

inclourà majoritàriament processos, ens trobarem amb requisits que SAP 

directament no cobreix totalment o parcialment en la seva implantació. S’ha de 

fer per tant, un treball d’anàlisis de cobertura, que ens proporcionarà una 

relació de les funcionalitats no implementades directament per l’estàndard de 

SAP. 

Sobre els GAPS, definirem que s’ha d’estudiar GAP a GAP per a prendre una 

decisió en funció de la seva criticitat. Es pot implementar com a solució a 

mesura o s’han de trobar solucions alternatives, o potser en futures 

actualitzacions de SAP ens trobem que s’arregla el GAP.  
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1.31.31.31.3 ----    AnàlisiAnàlisiAnàlisiAnàlisi    de Coberturade Coberturade Coberturade Cobertura    

 

Producció 

Dades Mestres de Producció:  

Requisits    Standard    GAP    
• Llista de materials(producció i costos)    2  

• Control d’accessos a les llistes de materials 

segons usuari i grup d’autorització.    

2  

• Llistes de materials per fase de fabricació    2  

• Llistat d’estructures    2  

• Copia d’estructures    2  

• Manteniment d’estructures    2  

• Estructures pendents    2  

• Pas d’estructures pendents a definitives    2  

• Consulta d’estructures    2  

• Utilització d’altres materials    2  

• Autorització de l’ús d’estructures amb altres 

materials    

2  

• Associació de llocs de treball a llocs dintre de 

la fàbrica    

2  

 

Planificació de la Producció 

 

Requisits    Standard    GAP    
• Tamany del lot fixe     2  

• Llistat de necessitats per producte    2  

• Llistat de la disponibilitat dels materials    2  

• Planificació per línia de producte    2  

• Generació de pronòstics    2  

• Manteniment de cobertura per a cada producte    2  

• Planificació de l’estoc per a producte nacional    2  

• Planificació de l’estoc per a producte 

internacional    

2  

• Informe del seguiment del “Profit Plan”    2  

• Introducció del programa de fabricació    2  
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• Informe mensual de produccions programades    2  

• Comparació de materials emprats en la 

fabricació i els requerits en les ordres    

2  

 

Matèries Primes:  

 

Requisits    Standard    GAP    
• Consulta de les comandes pendents     2  

• Aprovisionament de matèries primers    2  

• Anàlisi de cobertura d’articles    2  

• Punt actual de la comanda    2  

• Terminis mitjos de provisionalment    2  

• Terminis mitjos per proveïdor    2  

 

Control de la Producció: 

Requisits    Standard    GAP    
• Consulta dels productes de fabricació     2  

• Altes d’ordes de Fabricació    2  

• Assignació automàtica del lot de producció al 

alliberar una ordre    

2  

• Llistat d’ordes de fabricació existents    2  

• Llistat de materials per a les ordres de 

fabricació     

2  

• Impressió de les ordres de fabricació    2  

• Impressió de la fulla amb el balanç de 

materials    

2  

• Llistat de les fulles que es passen al magatzem    2  

• Modificació del consum per ordre de fabricació    2  

• Anul·lació d’ordres de fabricació    2  

• Enviament de les ordres de fabricació 

anul·lades    

 2 

Interfases 

• Llistat de com està una ordre de fabricació    2  

• Reopen d’una ordre de fabricació    2  

• Consulta de la fabricació    2  

• Consulta de productes fabricats    2  

• Gestió d’anul·lacions en les ordres de  2 
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fabricació    Interfases 

• Llista d’ordres rebutjades     2 

Interfases 

• Liquidació d’ordres de fabricació    2  

 

 Gestió d’estocs: 

Requisits    Standard    GAP    
• Recepció de materials (magatzem)     2  

• Etiquetes d’identificació de paquets     2 

• Enviament de les dades del lot(paquets) al 

sistema    

 2 

Interfases 

• Recepció de les dades del lot al sistema     2 

Interfases 

• Introducció del lot/lots del proveïdor    2  

• Impressió de la fulla de recepció del material     2 

• Informe de materials propers a caducar     2 

• Sortida de material del magatzem    2  

• Estats possibles de l’estoc:    

1.1.1.1. Disponible per a fabricació    

2.2.2.2. Pendent de revisar    

3.3.3.3. Bloquejat ( no apte)    

4.4.4.4. Enviat (trasllat)    

    

2  

• Estats possibles d’un lot    

1.1.1.1. Disponible    

2.2.2.2. Bloquejat ( no apte)    

2  

• El format del lot es sempre alfanumèric    2  

• Caducitat calculada a cada lot (dia/mes/any)    2  

• Es validaran tots els lots controlats per data de 

caducitat correcta    

2  

• Assignació de la data de caducitat 

proporcionada pel mestre de materials 

2  

• Control d’estocs controlat per lots 2  

• Informe de dades de fabricació  2 

• Moviment d’un lot de venda 2  

• Assignació de la ubicació en la recepció 2  

• No es permetran estocs negatius 2  

• Consultes d’existències en unitats 2  
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• Consultes e informes de moviments 2  

• Moviments d’inventari(entrades i sortides) 2  

• Moviments d’inventari positius (compres i 

fabricació) 

2  

• Estadístiques d’ocupació de matèries primes 

en el magatzem 

2  

• Consultes i llistats de fulles de recepció de 

material 

2  

• Consultes d’estocs ubicats per articles, 

ubicacions dintre del magatzem, dates de 

caducitat, etc… 

 2 

• Consulta d’estocs inferiors a estocs mínims  2 

• Consultes de moviments realitzats entre dues 

dates 

2  

• Consulta de la ubicació d’on es troba un article 2  

• Consulta de rotació d’estocs 2  

• Consultes/llistats de consum de matèries 

primes per secció 

2  

• Control d’accés per usuari als diferents 

moviments 

2  

• Estocs per zones de magatzem 2  

• Llistat d’existències 2  
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Costos de producte: 

Requisits    Standard    GAP    
• Codi de preu de cost de producte (price tag)    2  

• Diferents versions del price tag 

1. Preu estàndard 

2. Preu real 

3. Preu estàndard (preu normal al mercat) 

2  

• Llistat de price tags 2  

• Càlcul de price tags massius 2  

• Càlcul de price tags per codi 2  

• Llistat de costos per codi 2  

• Informe de preus comparatius per períodes  2 

• Manteniment de despeses per línia de 

fabricació 

 2 

• Informe de rendiment  2 

• Càlcul de costos reals  2 
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Valoració i comptabilització d’estocs: 

Requisits    Standard    GAP    
• Valoració a preu estàndard per a tots els 

materials    

2  

• Valoració de l’inventari a cost estàndard 2  

• Solament s’han de permetre 

comptabilitzacions en el període actual 

2  

• Càlcul del nou preu estàndard determinat per 

una sèrie de factors. 

 2 

• No es valorarà l’estoc propietat del proveïdor, 

ubicat en els nostres magatzems. 

2  

• S’ha de valorar l’estoc ubicat en els clients, 

que es propietat de la companyia 

2  

• Possibilitat d’emmagatzematge d’una part de 

l’estoc sense valor. 

2  

 

Mestre de materials: 

Requisits    Standard    GAP    
• Consulta/llistat de tots els articles amb les 

seves descripcions    

2  

• Simplificació del sistema de codificació 2  

• Codi numèric únic per a tots els productes de 

la companyia 

2  

• Definició de diferents tipus 

d’articles(productes acabats, matèries primes o 

productes semielaborats) 

2  

• Manteniment de la numeració antiga dels 

productes que són recodificats 

2  

• L’assignació del codi ha de ser automàtica 2  

• Accés restringit al Mestre de materials 

d’articles (altes, baixes i modificacions de 

materials) 

2  

• Accés al manteniment de les característiques 

dels articles per zones de responsabilitat 

2  
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• Altes ràpides d’articles, agafant valors per 

defecte en funció de les seves característiques 

2  

• Descripció alfanumèrica dels productes en 

diferents idiomes 

2  

• Manteniment d’una descripció per producte 2  

• Identificació universal d’articles: Codi EAN 

complert. 

2  

• Consulta per pantalla de totes les dades de 

l’article 

2  

• El sistema ha de mantenir un control de totes 

les modificacions realitzades 

2  

• Cerca ràpida dels articles per diferents 

conceptes: codi (EAN, codi nacional, 

referencies del proveïdor, descripció, etc..) 

2  

• Definició de diferents nivells d’estructura per 

article: unitat, pack, caixa, palet, etc.. 

2  

• Possibilitat de ficar nous preus, per a materials 

de compra. 

2  

• Identificació de si l’article es gestiona per lots 2  

• Identificació de si l’article es gestiona per data 

de caducitat. 

2  

• Control de noves altes de materials i avís als 

responsables de les noves vistes (responsables 

d’àrea). 

 2 

• Enviament de materials al sistema  2 

Interfases 

• Manteniment d’unitats alternatives en el 

Mestre de materials 

2  
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Compres: 

Dades mestres de compres: 

Requisits    Standard    GAP    
• El sistema ha de mantenir un control de les 

modificacions realitzades    

2  

• Accés limitat per usuari al manteniment del 

Mestre (altes, baixes i modificacions) 

2  

• Es mantindran diferents tipus de proveïdors 

diferents: 

1. Nacionals 

2. De la comunicat Europea 

3. Estrangers 

2  

• El sistema solament permetrà una numeració 

interna segons el proveïdor 

2  

• Manteniment de dades de diferents nivells: 

1. Generals (direcció, telefons,NIF) 

2. D’empresa ( gestió de contes, pagaments) 

3. Organització de compres ( grups de compres, 

data prevista per a l’entrega) 

2  

• Llistat de proveïdors 2  

• Definició d’adunades per a proveïdors 

estrangers 

2  

• Manteniment de quotes per a determinats 

materials 

2  

• Control de l’homologació dels proveïdors ( 

dates, períodes de vigencia,materials) 

2  

• Possibilitat de bloquejar a un proveïdor 2  

• Possibilitat de bloquejar a un proveïdor per un 

material en concret 

2  

• Manteniment de Termini d’entrega per 

material-proveïdor 

2  

• Identificació dels materials que estan en 

període d’homologació 

2  
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Consultes, llistats i formularis de compres: 

Requisits    Standard    GAP    
• Llistat de proveïdors indicant totes les dades 

relacionades amb ells    

2  

• Llistat de les relacions artícle-proveeïdor ( 

selecció per article o proveïdor) 

2  

• Informe de proveïdors: Codi/ Nom 2  

• Llistat d’articles per proveïdors. Indicant els 

articles que es compren a un proveïdor 

2  

• Llistat de proveïdors per materials. Indicant els 

proveïdors definits per a un material 

2  

• Llistat de productes subjectes a homologació 2  

• Per a cada proveïdor i per una data definida es 

llisten: 

• Comandes rebudes 

• Incidents comunicats amb breus descripcions 

2  

• Possibilitat d’homologació en el sistema per 

família de materials en comptes de material 

per material 

2  

• Informe de seguiment per a proveïdors. 2  

 

Gestió de  comandes de compres 

Requisits    Standard    GAP    
• Gestió centralitzada per organització de 

compres    

2  

• Número de comanda únic 2  

• Saber en tot moment el centre de compres que 

realitza la comanda 

2  

• Llistat de les comandes, categoritzades per: 

1. Proveïdor 

2. Articles 

3. Tipus de comanda 

4. Pendents de rebre 

5. Ordenació per article o proveïdor 

2  

• Edició de comandes pendents de rebre. 

Presentant quantitats i dates. 

2  
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• Comandes pendents per article 2  

• Historial de línies d’una comanda.  2  

• Comandes pendents per edició (sol·licituds de 

comanda). 

2  

• Relació de comandes per proveïdor/article. 2  

• Autoritzacions de les propostes de comandes 

per despeses per part del responsable d’àrea 

2  

• Denegació de comandes que no compleixin els 

criteris d’homologació recomanats 

2  

• Creació de sol·licituds de comandes. 2  

• Assignació automàtica del proveïdor a les 

propostes de comanda. 

2  

• Alta de noves línies de comandes ja editades 

anteriorment. 

2  

• Anul·lació de comandes completes 2  

• Anul·lació de línies de comanda. 2  

• Impressió de comandes 2  

 

Conformació de factures:  

Requisits    Standard    GAP    
• Conformació de factures basant-nos en el 

número de comanda o en el document generat 

en la recepció de la comanda.    

2  

• Consulta de comandes per diferents conceptes 2  

• Bloqueig de factures amb material no apte. 2  

• Informació per part del sistema de l’estat de la 

comanda: 

1. Rebuda 

2. Recepció parcial 

3. No rebuda 

2  

• Conformació de més d’una factura per a una 

comanda 

2  

• Entrada d’una factura amb assignació de 

moltes comandes 

2  
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Vendes i Distribució:  

Dades mestres del client: 

Requisits    Standard    GAP    
• Diferenciació en la numeració depenent d’on 

siguin els clients: 

1. Nacionals 

2. De la Comunitat Europea 

3. Estrangers 

2  

• El sistema permetrà diferents tipus de 

numeracions 

2  

• Es diferenciaran els clients en dos tipus: 

1. Pagadors de les factures 

2. Receptors de les comandes 

2  

• Manteniment de les següents dades a nivell de 

client: 

• Generals: Nom, telèfon, NIF, correu 

electrónic,etc… 

• Descripcions del client 

• Facturació: tipus de pagaments, banc, tipus 

d’IVA,etc.... 

• Exportacions: País, moneda, aranzels, etc.. 

• Direcció on s’han d’enviar les factures 

2  

• Definició d’IVA específic per cada client 2  

• Consulta ràpida de clients per diferents 

conceptes 

2  

• Control del sistema de les modificacions 

realitzades 

2  

• Accés limitat per usuari al manteniment del 

fitxer mestre (altes, baixes i modificacions) 

2  
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Dades Mestres en les condicions comercials: 

Requisits    Standard    GAP    
• Definició de les condicions especials per 

client/article    

2  

• Condicions a nivell client/centre de compra de 

l’article o globals per a clients.    

2  

• Condicions d’IVA inclòs o no inclòs. 2  

• Descomptes per volum. 2  

• Descomptes globals a nivell de client 2  

• Descomptes segons la rotació de pagaments 

del client. Ens permet realitzar descomptes. 

Per  exemple si ens paga aviat, se l’hi pot fer 

un descompte. 

 2 

• Canvi de tarifes, independentment de si hi han 

comandes obertes. 

2  

• Definició de preus en funció de les diferents 

unitats de mesura d’un article. 

2  

 

Consultes, llistats i formularis Mestres de vendes:  

Requisits    Standard    GAP    
• Fitxa del client amb totes les seves dades.    2  

• Consulta d’un client amb els seus centres de 

compra.    

2  

• Llistat general de clients definits per zona. 2  

• Llistat de les tarifes oficials. Opcionalment 

podem obtenir el preu de cost. 

 2 

 

Planificació de l’aprovisionament: 

Requisits    Standard    GAP    
• El departament de Màrqueting serà el 

responsable de  les previsions de venda.    

2  

• Es faran mensualment i a nivell de producte 2  

• L’aprovisionament a delegacions des de el 

centre de distribució no es contarà com a 

2  
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consum 

• Sempre es seleccionarà el model de previsions 

que més s’adapti a cada article. El model 

s’actualitzarà en cada entrada de noves dades. 

2  

• Mensualment es farà un procés en el qual es 

calcularan les previsions. 

2  

• Les previsions calculades pel sistema podran 

ser modificades manualment segons 

necessitats 

2  

• Les dades històriques podran ser modificades. 2  

• S’ha de poder fer un anàlisi de previsions 

respecte a les sortides reals 

2  

• La previsió ha de desaparèixer a mes vençut 2  

• No es realitzaran consums de previsions 

contra les comandes del client 

2  

• Consultes des de les delegacions. 2  

• Anàlisi de la cobertura d’articles: globals o per 

delegació. 

2  

• Consulta d’existències i a on son. 2  

 

Entrada de comandes de clients: 

Requisits    Standard    GAP    
• Gran rapidesa i facilitat en el procés de captura 

de comandes.    

2  

• Diferenciació entre les comandes del clients i 

aprovisionament a les nostres delegacions    

2  

• Al ficar un codi de client, el sistema ha de 

permetre veure si aquest client té associat un 

client de facturació. 

2  

• Ha d’existir la possibilitat de capturar 

comandes per clients d’una sola compra. I 

posteriorment localitzar i consultar les dades 

d’aquestes comandes. 

2  

• S’han de verificar les duplicitats de comandes 

a través del codi de comanda de referencia del 

client. Si es repeteix ens ha d’avisar el sistema. 

2  

• Possibilitat de programar comandes 2  

• Segons el tipus d’article, el sistema ha de 2  
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verificar l’estoc. 

• Des de l’entrada de comandes s’ha de tenir 

possibilitat a consultar l’estoc. 

2  

• Entrada de fracturables. 2  

• Anul·lació de comandes i albarans 2  

• El sistema avisarà als clients morosos. 2  

• Incorporació de comandes via EDI. 2  

• Possibilitat de modificar el preu proposat. 2  

 

Preparació de comandes:  

Requisits    Standard    GAP    
• Distribució manual de les existències a les 

diferents comandes, sempre que no es tingui 

el suficient estoc. 

2  

• Repartició de l’estoc de les comandes 

pendents. S’ha de poder assignar l’estoc en 

qualsevol moment. 

2  

• Realització d’entregues parcials o complertes. 2  

• Bloqueig d’una comanda complerta fins que 

tinguem existències. 

2  

• Modificacions dels lots proposats pel sistema. 2  

• Anul·lació d’albarans: 

1. Anul.la tota la línia d’albarans, llavors es torna 

a deixar tota la mercaderia al magatzem. 

2. Anul.la totes les línies d’albarans, tornant a 

generar moviments de la comanda original que 

va generar l’albarà. 

 2 

• Llista d’articles amb distribucions pendents 2  

• Assignació de la preparació d’una comanda 

d’un centre a un altre centre. 

2  

 

Facturació: 

Requisits    Standard    GAP    
• El sistema ha de realitzar la facturació dels 

albarans servits.    

2  

• Agrupació de factures en funció del client.    2  

• S’ha de poder generar una factura per un 2  
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albarà en concret. 

• S’ha de poder permetre per part del sistema 

canviar la data de la factura. 

2  

• Facturació en diferents monedes. 2  

• S’ha de permetre la generació d’abonaments i 

càrrecs contra qualsevol factura. 

2  

 

Estadístiques de venda: 

Requisits    Standard    GAP    
• Estadístiques de venda per diferents 

conceptes. Per exemple per països, quantitats 

venudes,etc..    

2  

 

Gestió de magatzems: 

Requisits    Standard    GAP    
• Confirmació automàtica d’ordres d’entrada en 

el magatzem central dels productes acabats en 

producció 

 2 

• Generació automàtica d’ordres d’extracció del 

magatzem. 

2  

• Generació manual d’ordres d’introducció i 

d’extracció dels magatzems i trasllats dintre 

dels magatzems. 

2  

• Selecció manual de la ubicació del lot o lots a 

extraure. 

2  

• Llistat d’enviaments pendents de rebre en les 

delegacions. Llistat amb els productes a rebre 

en una delegació. 

2  
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1.41.41.41.4 ----    GAPSGAPSGAPSGAPS    

 

En les següents taules mostrarem per a cada GAP trobat els requisits 

funcionals, amb les següents valoracions: 

1. Cobertura inicial: Ens indica si el requisit està cobert per les aplicacions 

actuals. 

2. Prioritat funcional: Prioritat que li donen els usuaris finals. 

3. Dificultat de desenvolupament: Dificultat de desenvolupament per tal de 

cobrir el GAP. 

4. Decisió proposada: Recomanació de l’equip de treball. 

5. Decisió final: Decisió sobre la cobertura del GAP a través del 

desenvolupament. 
 

Producció 

Control de la Producció: 

Descripció del 
GAP 

Cobertura 
actual  

Prioritat 
Funcional  

Dificultat de 
desenvolupament  

Decisió  
proposada  

Decisió  
final  

Enviament de les Enviament de les Enviament de les Enviament de les 

ordres de fabricació ordres de fabricació ordres de fabricació ordres de fabricació 

anulanulanulanul·l·l·l·ladesadesadesades 

Si Alta  Normal  No 
desenvolupar 

No 

Gestió Gestió Gestió Gestió 

d’anuld’anuld’anuld’anul·l·l·l·lacionsacionsacionsacions    en en en en 

les ordres de les ordres de les ordres de les ordres de 

fabricaciófabricaciófabricaciófabricació    

Si Mitja  Difícil  Desenvolupar  Si 

Llista d’ordres Llista d’ordres Llista d’ordres Llista d’ordres 

rebutjadesrebutjadesrebutjadesrebutjades    

Si Mitja  Normal  Desenvolupar  Si 

 

Gestió d’estocs: 

Descripció 
del GAP  

Cobertura 
actual  

Prioritat 
Funcional  

Dificultat de 
desenvolupament  

Decisió  
proposada  

Decisió  
final  

Etiquetes Etiquetes Etiquetes Etiquetes 

d’identificació de d’identificació de d’identificació de d’identificació de 

paquetspaquetspaquetspaquets 

Si Alta  Difícil  Desenvolupar  Si 

EnviaEnviaEnviaEnviament de les ment de les ment de les ment de les Si Alta  Normal  Desenvolupar  Si 
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dades del dades del dades del dades del 

lot(paquelot(paquelot(paquelot(paquet) al t) al t) al t) al 

sistemasistemasistemasistema    

Recepció de les Recepció de les Recepció de les Recepció de les 

dades del lot al dades del lot al dades del lot al dades del lot al 

sistemasistemasistemasistema    

Si Alta  Normal  Desenvolupar  Si 

Impressió de la Impressió de la Impressió de la Impressió de la 

fulla de recepció fulla de recepció fulla de recepció fulla de recepció 

del materialdel materialdel materialdel material    

Si Baixa  Normal  No desenvolupar  No 

Informe de Informe de Informe de Informe de 

materials propers materials propers materials propers materials propers 

a caducara caducara caducara caducar    

Si Baixa  Normal  No desenvolupar  No 

Informe de dades Informe de dades Informe de dades Informe de dades 

de fabricacióde fabricacióde fabricacióde fabricació    

Si Baixa  Normal  No desenvolupar  No 

Consultes Consultes Consultes Consultes 

d’estocsd’estocsd’estocsd’estocs    ubicats ubicats ubicats ubicats 

per articles, per articles, per articles, per articles, 

ubicacions dintre ubicacions dintre ubicacions dintre ubicacions dintre 

del magatzem, del magatzem, del magatzem, del magatzem, 

dates de dates de dates de dates de 

caducitat, etc…caducitat, etc…caducitat, etc…caducitat, etc…    

Si Alta  Difícil  No desenvolupar  No 

Consulta Consulta Consulta Consulta 

d’estocsd’estocsd’estocsd’estocs    inferiors inferiors inferiors inferiors 

a a a a estocsestocsestocsestocs    mínimsmínimsmínimsmínims    

No Baixa  Fàcil  No desenvolupar  No 

 

Costos de producte: 

Descripció 
del GAP  

Cobertura 
actual  

Prioritat 
Funcional  

Dificultat de 
desenvolupament  

Decisió  
proposada  

Decisió  
final  

Informe de preus Informe de preus Informe de preus Informe de preus 

comparatius per comparatius per comparatius per comparatius per 

períodesperíodesperíodesperíodes 

Si Alta  Difícil  Desenvolupar  Si 

Manteniment de Manteniment de Manteniment de Manteniment de 

despeses per despeses per despeses per despeses per 

línialínialínialínia    de de de de 

fabricaciófabricaciófabricaciófabricació    

Si Mitja  Difícil  No desenvolupar  No 

Informe de Informe de Informe de Informe de 

rendimentrendimentrendimentrendiment    

Si Mitja  Difícil  No desenvolupar  No 

Càlcul de costos Càlcul de costos Càlcul de costos Càlcul de costos 

realsrealsrealsreals    

No Baixa  Molt difícil  No desenvolupar  No 
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Valoració i comptabilització d’estocs: 

Descripció 
del GAP  

Cobertura 
actual  

Prioritat 
Funcional  

Dificultat de 
desenvolupament  

Decisió  
proposada  

Decisió  
final  

Càlcul del nou Càlcul del nou Càlcul del nou Càlcul del nou 

preu preu preu preu estàndardestàndardestàndardestàndard,,,,    

determinat per determinat per determinat per determinat per 

una una una una sèriesèriesèriesèrie    de de de de 

factors.factors.factors.factors. 

Si Mitja  Normal  Desenvolupar  Si 

 

Mestre de materials: 

Descripció 
del GAP  

Cobertura 
actual  

Prioritat 
Funcional  

Dificultat de 
desenvolupament  

Decisió  
proposada  

Decisió  
final  

Enviament de Enviament de Enviament de Enviament de 

materials al materials al materials al materials al 

sistemasistemasistemasistema 

No Alta  Difícil  Desenvolupar  Si 

Control de noves Control de noves Control de noves Control de noves 

altes de altes de altes de altes de 

materials i avís materials i avís materials i avís materials i avís 

als responsables als responsables als responsables als responsables 

de les noves de les noves de les noves de les noves 

vistes vistes vistes vistes 

(responsables (responsables (responsables (responsables 

d’àrea).d’àrea).d’àrea).d’àrea).    

No Mitja  Difícil  No desenvolupar  No 

 

Dades Mestres en les condicions comercials: 

Descripció 
del GAP  

Cobertura 
actual  

Prioritat 
Funcional  

Dificultat de 
desenvolupament  

Decisió  
proposada  

Decisió  
final  

Descomptes Descomptes Descomptes Descomptes 

segons la segons la segons la segons la 

rotació de rotació de rotació de rotació de 

pagaments del pagaments del pagaments del pagaments del 

client. Ens client. Ens client. Ens client. Ens 

permet permet permet permet 

No Mitja  Difícil  No 
desenvolupar  

No 



 

Treball Fi de Carrera    
Marc Ferrer 

55 

realirealirealirealittttzar zar zar zar 

descomptes. descomptes. descomptes. descomptes. 

Per  exemplePer  exemplePer  exemplePer  exemple,,,,    si si si si 

ens paga aviat, ens paga aviat, ens paga aviat, ens paga aviat, 

se l’hi pot fer se l’hi pot fer se l’hi pot fer se l’hi pot fer 

unununun    descomptedescomptedescomptedescompte.... 

 

Consultes, llistats i formularis Mestres de vendes:  

Descripció 
del GAP  

Cobertura 
actual  

Prioritat 
Funcional  

Dificultat de 
desenvolupament  

Decisió  
proposada  

Decisió  
final  

Llistat de les Llistat de les Llistat de les Llistat de les 

tarifes ofitarifes ofitarifes ofitarifes oficials. cials. cials. cials. 

Opcionalment Opcionalment Opcionalment Opcionalment 

podem obtenipodem obtenipodem obtenipodem obtenir el r el r el r el 

preu de cost.preu de cost.preu de cost.preu de cost. 

Si Alta  Mitja  Desenvolupar  Si 

 

Preparació de comandes:  

Descripció del 
GAP 

Cobertur
a actual  

Prioritat 
Funciona
l 

Dificultat de 
desenvolupame
nt  

Decisió  
proposad
a 

Decisi
ó final  

• Anul·lacióAnul·lacióAnul·lacióAnul·lació    

d’albarans:d’albarans:d’albarans:d’albarans:    

1111----Anul.la tota la Anul.la tota la Anul.la tota la Anul.la tota la línialínialínialínia    

d’albarans, llavors es d’albarans, llavors es d’albarans, llavors es d’albarans, llavors es 

torna a detorna a detorna a detorna a deixar tota la ixar tota la ixar tota la ixar tota la 

mercaderiamercaderiamercaderiamercaderia    al al al al 

magatmagatmagatmagatzem.zem.zem.zem.    

2222----Anul.la totes les Anul.la totes les Anul.la totes les Anul.la totes les 

línies d’albarans, línies d’albarans, línies d’albarans, línies d’albarans, 

tornant a generar tornant a generar tornant a generar tornant a generar 

moviments de la moviments de la moviments de la moviments de la 

comanda original que comanda original que comanda original que comanda original que 

va generar l’albarà.va generar l’albarà.va generar l’albarà.va generar l’albarà. 

Si Alta  Mitja  No 
desenvolupar 

No 

 

Gestió de magatzems: 

Descripció del 
GAP 

Cobertura 
actual  

Prioritat 
Funcional  

Dificultat de 
desenvolupament  

Decisió  
proposada  

Decisió  
final  

Confirmació Confirmació Confirmació Confirmació 

automàticaautomàticaautomàticaautomàtica    

d’ordres d’entrada d’ordres d’entrada d’ordres d’entrada d’ordres d’entrada 

Si Alta  Mitja  Desenvolupar  Si 
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en el magatzem en el magatzem en el magatzem en el magatzem 

central dels central dels central dels central dels 

productes acabats productes acabats productes acabats productes acabats 

en en en en produccióproduccióproduccióproducció 

 

1111.5 .5 .5 .5 ----        Definició de GAPSDefinició de GAPSDefinició de GAPSDefinició de GAPS    

 

Desprès de realitzar l’anàlisi de la cobertura que farà el SAP als requisits 

funcionals i ara ja tenim identificats els GAPS que anem a desenvolupar, que 

són tots aquells punts on la funcionalitat de l’estàndard de SAP no arriba i 

necessiten un programació a banda. Ara anirem a analitzar tots aquests 

requisits. 

 

Intentarem calcular l’esforç en temps, que ens permetrà planificar els recursos 

dels quals disposem. Definim un GAP que ens serveixi d’exemple on la 

funcionalitat que ha d’implementar-se posteriorment i es donarà una 

estimació de l’esforç de disseny tècnic i programació que suposarà la seva 

realització. 

 
 

Exemple: Mestre de Materials: 

Recepció de les dades del lot al sistema 
 

Sempre que es doni d’alta un material el qual s’hagi de controlar la qualitat o 

quan modifiquem alguna dada important de la qualitat, s’haurà d’enviar al 

Sistema aquesta informació rellevant. 

 

Disseny 6 

Programació 40 

Total: 46 
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                1.6 1.6 1.6 1.6 ----    Sistemes de DesenvolupamentSistemes de DesenvolupamentSistemes de DesenvolupamentSistemes de Desenvolupament    

 

Estratègia dels servidors de desenvolupament: 

La parametrització i el desenvolupament dels GAPS i dels programes de 

conversió que es necessitaran es portaran a terme en un servidor  que tindrem 

com a servidor base de dades i aplicacions. 

El servidor de BBDD es un servidor Intel amb un sistema operatiu UNIX. La 

BBDD on estan les dades de la companyia es una BBDD relacional d’Oracle. 

 

Estratègia en el desenvolupament de servidors 

1111.7 .7 .7 .7 ----        Estratègia de desenvolupament:Estratègia de desenvolupament:Estratègia de desenvolupament:Estratègia de desenvolupament: 

 

En aquesta part del disseny instal·larem i configurarem els sistemes de 

desenvolupament sobre els que s’anirà treballant 
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Durant la fase de desenvolupament s’anirà parametritzant el sistema en la 

comanda 010 i s’aniran transportant les ordres de transport a la comanda 015. 

En el sistema els programes s’aniran desenvolupant en la comanda 010, 

malgrat que aquests necessitin un transport posat que serà visible des de la 

comanda 015. 

En la comanda 010 no existeixen dades, solament conté la parametrització. En 

canvi, la comanda 015 si que contindrà dades i la parametrització transportada 

des de la comanda 010. L’utilitzarem per a realitzar proves i formacions als 

usuaris. 

La comanda 002 es una comanda buida que ens serveix per realitzar proves. 

Es una comanda oberta a ser modificada com vulguem. 

La comanda 020 es una comanda productiva. No es pot modificar i qualsevol 

modificació en el sistema vindrà de la comanda de parametrització 010. 
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    1.8 1.8 1.8 1.8 ----EstratègiaEstratègiaEstratègiaEstratègia    de codificacióde codificacióde codificacióde codificació    

 

 

Definirem els passos que seguirem per a realitzar la codificació de les dades 

dels sistemes actuals al SAP. Tenim que diferenciar dos tipus de dades: les 

dades Mestres i les dades transaccionals. 

 

Les dades Mestres son totes aquelles que defineixen en gran mesura el 

comportament del sistema en totes les seves funcionalitats. Codificar les dades 

Mestres deurà començar a realitzar-se varies setmanes abans, ja que hem de 

disposar del temps necessari per a procedir a la verificació i validació de les 

dades carregades al sistema a partir de les dades existents al sistema, com 

també hem de contar que el SAP té requisits per a determinades dades 

Mestres. 

 

Quan fem la codificació o càrrega de les dades Mestres en SAP i fins que es 

posi en marxa el sistema de producció s’haurà de realitzar un manteniment  de 

les dades Mestres en els dos sistemes (el nou SAP i el sistemes actuals.). 
 

Les dades transaccionals, no es podran convertir al nou sistema fins el mateix 

moment de la posada en marxa. Per a la pujada d’arxius d’aquest tipus, 

utilitzarem eines del propi SAP: el Bath Input, que ens serveix per a reproduir 

mitjançant un procés massiu l’entrada manual que es realitzarà en el sistema 

per a donar d’alta la informació. Això permet carregar un gran nombre de 

registres en el sistema d’una manera automàtica. Cada Batch Input llegeix la 

informació d’un fitxer. Aquest fitxer ha d’estar preparat mitjançant un 

programa fet a mesura que obtingui la informació dels sistemes actuals. 

S’encarregaran de fer aquests programes persones de la pròpia empresa. 

 

Sempre que no es pugui utilitzar el Bath Input, s’haurà de realitzar un 

desenvolupament addicional.  

 

Per a les dades transaccionals s’estudiarà en funció del volum d’informació i de 

la dificultat, si la codificació s’ha de realitzar de forma manual o per generació 

automàtica. 
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Procediments de conversió:  

 

Dades Mestres  Procediment de conversió  

Mestres de MaterialsMestres de MaterialsMestres de MaterialsMestres de Materials Automàtic Batch Input 

Jerarquia de MaterialsJerarquia de MaterialsJerarquia de MaterialsJerarquia de Materials Automàtic Batch Input 

Llista de MaterialsLlista de MaterialsLlista de MaterialsLlista de Materials Automàtic Batch Input 

Llocs de Llocs de Llocs de Llocs de treballtreballtreballtreball Manual Res més 

Fulles de rutaFulles de rutaFulles de rutaFulles de ruta Manual Res més 

Cicle de control de Cicle de control de Cicle de control de Cicle de control de 

subministramentsubministramentsubministramentsubministrament 

Automàtic Desenvolupar 

Mestres de Mestres de Mestres de Mestres de ProveïdorsProveïdorsProveïdorsProveïdors Automàtic Batch Input 

Registre de compresRegistre de compresRegistre de compresRegistre de compres Automàtic Batch Input 

Llista de comandesLlista de comandesLlista de comandesLlista de comandes Automàtic Batch Input 

Mestre de Mestre de Mestre de Mestre de ClientsClientsClientsClients Automàtic Batch Input 

Agents comercialsAgents comercialsAgents comercialsAgents comercials Automàtic Batch Input 

JerarquiaJerarquiaJerarquiaJerarquia    de clientsde clientsde clientsde clients Automàtic Batch Input 

Preus de tarifesPreus de tarifesPreus de tarifesPreus de tarifes Automàtic Batch Input 

Condicions comercialsCondicions comercialsCondicions comercialsCondicions comercials Automàtic Batch Input 

Dades Transaccionals  Procediment de conversió 

Ordres Ordres Ordres Ordres de fabricacióde fabricacióde fabricacióde fabricació Manual Res més 

Sol·licitudSol·licitudSol·licitudSol·licitud    de compresde compresde compresde compres Manual Res més 

Comandes de compresComandes de compresComandes de compresComandes de compres Manual Res més 

Consums històricsConsums històricsConsums històricsConsums històrics Automàtic Batch Input 

Comandes històriquesComandes històriquesComandes històriquesComandes històriques Automàtic Batch Input 
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Comandes de clientsComandes de clientsComandes de clientsComandes de clients Automàtic Batch Input 

LliuramentsLliuramentsLliuramentsLliuraments Automàtic Batch Input 

FacturesFacturesFacturesFactures Automàtic Batch Input 

EstocsEstocsEstocsEstocs Automàtic Desenvolupar 

 

Estimació de l’esforç en la programació: 

 Hores  

Dades a convertir  Disseny  Programació  Total  

Mestres de MaterialsMestres de MaterialsMestres de MaterialsMestres de Materials 12 48 60 

Jerarquia de MaterialsJerarquia de MaterialsJerarquia de MaterialsJerarquia de Materials 8 40 48 

Llista de MaterialsLlista de MaterialsLlista de MaterialsLlista de Materials 8 40 48 

Cicle de control de subministramentCicle de control de subministramentCicle de control de subministramentCicle de control de subministrament 8 40 48 

Mestres de Mestres de Mestres de Mestres de ProveïdorsProveïdorsProveïdorsProveïdors 8 40 48 

Registre de compresRegistre de compresRegistre de compresRegistre de compres 8 40 48 

Llista de comandesLlista de comandesLlista de comandesLlista de comandes 8 40 48 

Mestre de ClientsMestre de ClientsMestre de ClientsMestre de Clients 15 60 75 

Agents comercialsAgents comercialsAgents comercialsAgents comercials 8 40 48 

JerarquiaJerarquiaJerarquiaJerarquia    de clientsde clientsde clientsde clients 8 40 48 

Preus de tarifesPreus de tarifesPreus de tarifesPreus de tarifes 8 40 48 

Condicions comercialsCondicions comercialsCondicions comercialsCondicions comercials 8 40 48 

Consums històricsConsums històricsConsums històricsConsums històrics 8 40 48 

Comandes històriquesComandes històriquesComandes històriquesComandes històriques 8 40 48 

Comandes de clientsComandes de clientsComandes de clientsComandes de clients 8 40 48 
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LliuramentsLliuramentsLliuramentsLliuraments 8 40 48 

FacturesFacturesFacturesFactures 8 40 48 

EstocsEstocsEstocsEstocs 8 40 48 

                                                                                            TOTALS:TOTALS:TOTALS:TOTALS: 155 748 903 

 

 

2 2 2 2 ––––    Fase de ParametritzacióFase de ParametritzacióFase de ParametritzacióFase de Parametrització    

Després de la fase de disseny i amb la revisió feta, començarem la Fase de 

parametrització. Volem adaptar el SAP al nostre model funcional. 

Necessitarem realitzar diferents accions vitals per a la posada en marxa del 

sistema  SAP. Les principals accions a realitzar durant aquesta fase les 

mostrem a continuació: 

 

 

 

 

 

 
        

FuncionsFuncionsFuncionsFuncions    
MESOSMESOSMESOSMESOS    

MaigMaigMaigMaig    JunyJunyJunyJuny    JuliolJuliolJuliolJuliol    AgostAgostAgostAgost    SetembreSetembreSetembreSetembre    OctubreOctubreOctubreOctubre    NovembreNovembreNovembreNovembre    

Planificació de la Planificació de la Planificació de la Planificació de la 

conversióconversióconversióconversió 

SISISISI    SISISISI                        

Planificació de la Planificació de la Planificació de la Planificació de la 

formacióformacióformacióformació 

SISISISI    SISISISI                        

Configuració del Configuració del Configuració del Configuració del 

sistemasistemasistemasistema 

SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    

Formació Formació Formació Formació Key UsersKey UsersKey UsersKey Users     SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    

Disseny programesDisseny programesDisseny programesDisseny programes         SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    
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Programació i Programació i Programació i Programació i 

provesprovesprovesproves 

        SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    

Preparació per a la Preparació per a la Preparació per a la Preparació per a la 

codificaciócodificaciócodificaciócodificació 

SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    

Formació a usuarisFormació a usuarisFormació a usuarisFormació a usuaris     SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    

Conversió de dadesConversió de dadesConversió de dadesConversió de dades                     SISISISI    SISISISI    

Test general del Test general del Test general del Test general del 

sistema i de la sistema i de la sistema i de la sistema i de la 

conversióconversióconversióconversió 

                    SISISISI    SISISISI    

 

Arranquem entre el Novembre i el Desembre. 
 

 SETMANA 

Dades MestresDades MestresDades MestresDades Mestres    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    

Mestre de MaterialsMestre de MaterialsMestre de MaterialsMestre de Materials SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    

JerarquiaJerarquiaJerarquiaJerarquia    de de de de 

materialsmaterialsmaterialsmaterials 

SISISISI    SISISISI                        

Llista de materialsLlista de materialsLlista de materialsLlista de materials  SISISISI SISISISI SISISISI SISISISI SISISISI SISISISI 

Llocs de treballLlocs de treballLlocs de treballLlocs de treball     SISISISI    SISISISI                    

Fulles de rutaFulles de rutaFulles de rutaFulles de ruta   SISISISI SISISISI SISISISI   

Mestres de Mestres de Mestres de Mestres de 

ProveïdorsProveïdorsProveïdorsProveïdors 

        SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    

Registre de compresRegistre de compresRegistre de compresRegistre de compres   SISISISI SISISISI    

Llista de comandesLlista de comandesLlista de comandesLlista de comandes             SISISISI    SISISISI            

Cicle de control del Cicle de control del Cicle de control del Cicle de control del 

subministramentsubministramentsubministramentsubministrament 

  SISISISI SISISISI SISISISI SISISISI SISISISI 

Mestre de ClientsMestre de ClientsMestre de ClientsMestre de Clients         SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    
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Agents comercialsAgents comercialsAgents comercialsAgents comercials    SISISISI SISISISI SISISISI SISISISI 

JerarquiaJerarquiaJerarquiaJerarquia    de clientsde clientsde clientsde clients             SISISISI    SISISISI    SISISISI    SISISISI    

Preus de tarifesPreus de tarifesPreus de tarifesPreus de tarifes      SISISISI SISISISI 

Condicions Condicions Condicions Condicions 

comercialscomercialscomercialscomercials 

                    SISISISI    SISISISI    

 SETMANASETMANASETMANASETMANA    

Dades Dades Dades Dades 

TransaccionalsTransaccionalsTransaccionalsTransaccionals    

1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    

Ordres de fabricacióOrdres de fabricacióOrdres de fabricacióOrdres de fabricació                         SISISISI    

Sol·licitudSol·licitudSol·licitudSol·licitud    de de de de 

comprescomprescomprescompres 

      SISISISI    

Comandes de Comandes de Comandes de Comandes de 

comprescomprescomprescompres 

                        SISISISI    

Consums històricsConsums històricsConsums històricsConsums històrics       SISISISI    

Comandes Comandes Comandes Comandes 

històriqueshistòriqueshistòriqueshistòriques 

                        SISISISI    

Comandes de clientsComandes de clientsComandes de clientsComandes de clients       SISISISI    

LliuramentsLliuramentsLliuramentsLliuraments                         SISISISI    

FacturesFacturesFacturesFactures       SISISISI    

EstocsEstocsEstocsEstocs                         SISISISI    

 

Configuració del Sistema: 

Utilitzarem el Customizing per aconseguir fer la parametrització del Sistema 

SAP R/3. El Customizing, es defineix per a cada mòdul que desitgem 

implementar, o sigui en la manera que volem que el sistema es defineixi.  
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Anteriorment en la fase de disseny vam comprovar que la parametrització 

cobreix aquells requisits que el SAP permet implementar amb funcionalitats 

estàndard. Els altres requisits que no cobreix la versió estàndard de SAP, es 

van definir en la fase de GAPS i seran programats a mesura amb el Workbench 

de SAP. 

Les activitats que durem a terme en aquesta fase, són les següents: 

• Definir les dades Mestres. 

• Definir les funcions i els processos. Amb els paràmetres del sistema 

anem a adaptar el SAP als requisits funcionals establerts en la Fase de 

Disseny. 

• Definir la gestió de les autoritzacions. Definirem mitjançant la gestió de 

perfils i autoritzacions que ofereix SAP, l’estructura necessària segons el 

nostre model organitzatiu per a controlar l’accés a les funcions del 

sistema. 

• Definirem els paràmetres globals. 

• Definirem l’estructura organitzativa de la companyia. Utilitzarem unitats 

de negoci definides. 

 

 

 

2.12.12.12.1 ----    Estructura OrganitzativaEstructura OrganitzativaEstructura OrganitzativaEstructura Organitzativa    
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Disseny tècnic: 

Vam dir que unes de les activitats més destacades del disseny era la definició 

dels GAPS, en aquella fase es comentava que programes anàvem a tindre que 

desenvolupar en la fase de parametrització i desenvolupament, i quina funció 

tindrien aquests programes. 

Actualment, hem de definir més detalladament com anem a programar 

aquestes funcionalitats no cobertes per l’estàndard SAP. Per a cada GAP a 

desenvolupar s’obtindrà un document de Disseny tècnic que utilitzarà el 

programador per a poder implementar el programa amb les eines de 

Workbench més adients en cada cas. 

Programació i proves: 

Cadascun dels programes a desenvolupar mantindrà l’estàndard 010. El nostre 

programador realitzarà les probes unitàries en la comanda 015 que es on 

tindrem dades. El nostre analista serà el responsable de l’aprovació de 

cadascun dels programes que estan sota la nostra responsabilitat. 

 
 
 
 
 
Preparació per a la codificació: 
 

A la fase de parametrització s’estarà portant a terme l’activitat que prepara la 

codificació. La codificació de les dades Mestres deurà començar a realitzar-se 
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en l’entorn productiu amb algunes setmanes d’antelació a la posada en marxa 

del nou sistema per tal de garantir que les dades siguin correctes. 

 

Abans de començar a carregar les dades en el nou sistema es necessari tenir 

transportada a producte, tota la parametrització referent a dades Mestres. 
 
 
Proves del sistema i de la codificació: 
 

Quan finalitzi la codificació de les dades Mestres en el sistema productiu, serà 

imprescindible realitzar una revisió de la qualitat de totes les dades 

introduïdes. 

 

Per a cada conjunt de dades convertides dels sistemes actuals al nou sistema, 

SAP procedirà a verificar la seva validesa entre els sistemes anteriors i l’actual. 

Per això posarem en marxa una eina Query que el Workbench proporciona, que 

dona els llistats d’aquestes dades Mestres. Seran els keyusers els que, una 

vegada rebuda la informació validaran la qualitat de les dades. 

Els membres de l’equip de parametrització i desenvolupament seran els 

responsables de realitzar el proves del sistema amb la comanda 015, que 

tindrà degudament implementada tota la parametrització amb la comanda 010 

de desenvolupament. 

 

 

 

3 3 3 3 ––––    Controls d’integritatControls d’integritatControls d’integritatControls d’integritat    

 

L ‘integritat de la informació conté tots aquells aspectes que inclouen, tant la 

qualitat com la consistència de les dades gestionades pel sistema (integritat 

lògica), com la disponibilitat física  (integritat física).  

 



 

Treball Fi de Carrera    
Marc Ferrer 

68 

L ‘integritat lògica de la informació que resideix en el sistema avarca des de 

l’ús correcte que es fan de les dades a la qualitat de les dades, i que aquestes 

siguin reals. Els controls que es van establir per a garantitzar aquesta integritat 

lògica consistiran en la gestió d’autoritzacions que SAP ofereix mitjançant l’ús 

de perfils i autoritzacions d’usuari. 

L ‘integritat física es garantitzarà, amb un sistema d’alta disponibilitat més els 

procediments de backup (restauració de dades i recuperació establerts). 

3.13.13.13.1 ----    Integritat Integritat Integritat Integritat LògicaLògicaLògicaLògica    

 

Els controls d’integritat lògica són per a garantir l’accés a les dades als nostres 

usuaris, que hem definit en el nostre model organitzatiu, es gestionaran 

mitjançant un sistema d’autoritzacions i perfils en el que aniran agrupades les 

diferents autoritzacions de perfils segons el conjunt de funcions a executar, i 

el mode d’accés a les dades: 

� Consulta. 

� Modificació. 

 

L’estructura del sistema d’autoritzacions de SAP serà el següent: 

 

 

 

Autoritzacions d’accés 
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Nomenclatura de les autoritzacions d’accés: 

Les nostres autoritzacions d’accés seguiran el següent model: 

 

ZXX_XXXXXXXXZXX_XXXXXXXXZXX_XXXXXXXXZXX_XXXXXXXX    

On: 

ZZZZ:l’inicial identificativa per les autoritzacions. 

XXXXXXXX: Inicials que identifiquen el mòdul, per exemple: 

    MMMMMMMM: Mestre de materials. 

                    PPPPPPPP: Planificació de la producció. 

                    SD SD SD SD : : : : Àrea comercial o logística 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: Text identificatiu de grup de transaccions. 

 

Nomenclatura dels perfils: 

Els perfils seguiran la mateixa nomenclatura que les autoritzacions, però 

s’identificaran mitjançant el primer dígit:YYYY 

 

Y: Y: Y: Y: L’inicial identificativa per les autoritzacions. 

XXXXXXXX: Inicials que identifiquen el mòdul, per exemple: 

    MMMMMMMM: Mestre de materials. 

                    PPPPPPPP: Planificació de la producció. 

                    SD SD SD SD Àrea comercial o logística 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: Text identificatiu del grup de transaccions. 
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Mostrem a continuació, alguns exemples d’accés al mestre de materials. 

Les autoritzacions d’accés que es defineixen a continuació pertanyen a 

l’objecte S_TCODE: que verifica el codi de transacció a l’inici de la 

transacció. 

ZMM_MATZMM_MATZMM_MATZMM_MAT :  Prefix de les autoritzacions per al manteniment del mestre de 

materials. 

 

A més afegirem els següents sufixes depenent dels permisos: 

 
Sufix  Descripció  
MMF1 Crear FERT 
MMB1 Crear HALB  
MML1 Crear LLEGIR  
MMI1 Crear HIBE  
MMR1 Crear ROH 
MM01 Crear un material general  
MM02 Modificar material  
MM11 Crear material planificat  
MM12 Modificar material planificat  
MM03 Visualitzar  material  
MM04 Visualitzar modificacions  
MM14 Visualitzar modificacions planificades  
MM19 Visualitzar material per un dia determinat  
MMBE Resum d’estocs  
MMSC Entrada col·lectiva  de magatzems  
MM60 Índex de materials  
MM50 Material extensible  

 
 
 
 

ZMM_MATV : ZMM_MATV : ZMM_MATV : ZMM_MATV : Autoritzacions visuals al mestre de materials.  

 
Sufix  Descripció  
MM03 Visualitzar material  
MM19 Visualitzar material per un dia determinat  
MM60 Índex de materials  

 

 

Autoritzacions de tractament (exemple: autoritzacions de tractament en el 

mestre de materials): 

 
MM_G :  Gestions de materials en les dades mestres  

Objecte  Autoritzacions  Descripció  Camps  

M_MATE_MAN  Z:MM003_TMAT Autorització de dades 
centrals 

Activitat: *  
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Z:MM003_VMAT Autorització de visualització 
de dades centrals 

Activitat: 03  

M_MATE_STA  

Z:MM006_TA Autorització 
d’actualitzacions de 
preparació de treball 

Activitat:* 
Estat: A 

Z:MM006_VA Autorització de visualització 
de preparació de treball 

Activitat:03 
Estat: A 

Z:MM006_TB Autorització de 
l’actualització de la 

comptabilitat 

Activitat:* 
Estat: B 

Z:MM006_VB Autorització de la 
visualització de la 

comptabilitat 

Activitat:03 
Estat: B 

Z:MM006_TC Autorització de 
l’actualització de la 

classificació 

Activitat:* 
Estat: C 

Z:MM006_VC Autorització de la 
visualització de la 

classificació 

Activitat:03 
Estat: C 

Z:MM006_TD Autorització de 
l’actualització de la 
planificació de les 

necessitats 

Activitat:* 
Estat: D 

Z:MM006_VD Autorització de la 
visualització de la 
planificació de les 

necessitats 

Activitat:03 
Estat: D 

Z:MM006_TE Autorització de 
l’actualització de les 

compres 

Activitat:* 
Estat: E 

Z:MM006_VE Autorització de la 
visualització de les compres 

Activitat:03 
Estat: E 

Z:MM006_TG Autorització de 
l’actualització del càlcul 

Activitat:* 
Estat:G 

Z:MM006_VG Autorització de la 
visualització del càlcul 

Activitat:03 
Estat:G 

Z:MM006_TK Autorització de 
l’actualització de les dades 

bàsiques 

Activitat:* 
Estat:K 

Z:MM006_VK Autorització de la 
visualització de les dades 

bàsiques 

Activitat:03 
Estat:K 

Z:MM006_TL Autorització de 
l’actualització del magatzem 

Activitat:* 
Estat: L 

Z:MM006_VL Autorització de la 
visualització del magatzem 

Activitat:03 
Estat: L 

Z:MM006_TP Autorització de 
l’actualització dels 

pronòstics 

Activitat:* 
Estat:P 

Z:MM006_VP Autorització de  la 
visualització dels pronòstics 

Activitat:03 
Estat:P 

Z:MM006_TQ Autorització de 
l’actualització de la gestió de 

la qualitat 

Activitat:* 
Estat:Q 

Z:MM006_VQ Autorització de la 
visualització de la gestió de 

la qualitat 

Activitat:03 
Estat:Q 

Z:MM006_TS Autorització de Activitat:* 
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l’actualització de la gestió 
dels magatzems 

Estat:S  

Z:MM006_VS Autorització de la 
visualització de la gestió 

dels magatzems 

Activitat:03 
Estat:S 

Z:MM006_TV Autorització de 
l’actualització de les vendes 

Activitat:* 
Estat: V 

Z:MM006_VV Autorització de la 
visualització de les vendes 

Activitat:03 
Estat: V 

M_MATE_WRK  

Z:MM008_V0132 Autoritzacions visualització 
material 0132 

Activitat:03 
Centre:0132 

Z:MM008_V0137 Autoritzacions visualització 
material 0137 

Activitat:03 
Centre:0137 

Z:MM008_V1237 Autoritzacions visualització 
material 1237 

Activitat:03 
Centre:1237 

Z:MM008_T0132 Autoritzacions actualització 
material 0132 

Activitat:* 
Centre:0132 

Z:MM008_T0137 Autoritzacions actualització 
material 0137 

Activitat:* 
Centre:0137 

Z:MM008_T1237 Autoritzacions actualització 
material 1237 

Activitat:* 
Centre:1237 

Z:MM008_V0037 Autoritzacions visualització 
material 0037 

Activitat:03 
Centre:0037 

Z:MM008_T9932 Autoritzacions actualització 
material 9932 

Activitat:* 
Centre:9932 

Z:MM008_T9934 Autoritzacions actualització 
material 9934 

Activitat:* 
Centre:9934 

Z:MM008_T9937 Autoritzacions actualització 
material 9937 

Activitat:* 
Centre:9937 

M_MATE_NEU Z:MM009_CREAR Autoritzacions actualització 
material Crear 

Funció 
Fictícia:* 

M_MATE_CHG Z:MM010_TLOT Autoritzacions actualització 
del slots 

Activitat:*  
Grup 

d’autorització:* 
M_MATE_ZST Z:MM011_MLOT Autorització per  modificar 

l’estatus per lot 
Funció 

Fictícia:* 
MMATE_VKO  Z:MM012_TSD Autorització de materials per 

Org. Vendes/canal 
distribució 

Activitat:* 
Canal de 

distribució:* 
Org. Vendes:* 

 
 

3.23.23.23.2 ----    Integritat Integritat Integritat Integritat físicafísicafísicafísica    
 

 

Mantenir la integritat física, significa mantenir en tot moment la disponibilitat 

del sistema, per tant, hem d’assegurar que el nostre sistema pot ser utilitzat 

per a exercir les funcions per a les que ha estat dissenyat. 

 



 

Treball Fi de Carrera    
Marc Ferrer 

73 

Quan el sistema no està disponible, ho pot estar per diferents raons. Hem de 

distingir entre indisponiblitat no planificada (caiguda del sistema), i entre les 

tasques de manteniment com poden ser les aplicacions d’actualitzacions (hot-

package). 

4 4 4 4 ––––    Formació dels treballadorsFormació dels treballadorsFormació dels treballadorsFormació dels treballadors    

 

Quan parlem de formació en un projecte d’aquest tipus com es la implantació 

d’un sistema ERP en general i particularment de SAP, hem de tenir en compte 

que la formació no s’ha d’entendre solament com un procés d’aprenentatge 

entre els usuaris i els implantadors del sistema, sinó que ha d’abarcar els 

processos formatius des de un punt de vista més ampli. 

Hem de tenir en compte que la formació comença en el mateix moment que 

comencem el projecte. Els components de l’equip que pertanyen a la pròpia 

companyia no han de tenir coneixements del propi SAP, perquè es formaran 

durant el projecte. Durant el procés de formació aquest equip mantindrà una 

comunicació constant amb l’empresa consultora. 

La formació dels usuaris es farà per parts, en una formarem als usuaris finals, i 

en l’altre formarem els Key Users. 

Els Key Users, tenen la responsabilitat de formar als usuaris de les seves àrees, 

una  vegada ells hagin sigut formats. 

Mostrem a continuació el calendari de les formacions: 

 

 

Mesos  

 Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre 

Formació 
Key 
Users 

 SI SI SI    

Formació 
usuaris 

   SI SI SI SI 
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fina ls 

4.14.14.14.1 ----    Formació Key UsersFormació Key UsersFormació Key UsersFormació Key Users    
 

La formació dels Key Users, té especial rellevància pel fet que aquests usuaris 

seran els que després formin en gran part a la resta de companys. Els Key 

Users seran els interlocutors dels usuaris finals. La formació del Key Users es 

realitzarà en sessions d’unes dos hores de durada cadascuna.   

Sessions planificades (àrea de producció i compres): 

 

SessióSessióSessióSessió    TemariTemariTemariTemari    AssistentsAssistentsAssistentsAssistents    

1111    Manteniment mestre de materials Responsable de la planificació i 

control de producció 

2222    Manteniment de mestre de 

materials 

Responsable d’administració 

3333    Manteniment d’estructures Responsable de la planificació i 

control de producció 

4444    Visualització d’estructures Responsable d’administració 

5555    Planificació de MPS Responsable de la planificació i 

control de producció 

6666    Planificació MRP Responsable de la planificació i 

control de producció 

7777    Control de la producció Responsable de la planificació i 

control de producció 

8888    Processos complementaris 

(exemple: Subcontractació) 

Responsable de la planificació i 

control de producció 

9999    Manteniment del mestre de 

materials 

Responsable de la planificació i 

control de producció 
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10101010    Recepció de materials i 

moviments d’estoc 

Responsable de la planificació i 

control de producció 

11111111    Gestió de magatzems Responsable de la planificació i 

control de producció 

12121212    Cost del producte Responsable d’administració 

13131313    Manteniment del mestre de 

materials 

Responsable de compres 

14141414    Gestió de contractes i generació 

de comandes de compra 

Responsable de compres 

15151515    Seguiment de comandes, 

devolucions a proveïdors i 

avaluació de proveïdors. 

Responsable de compres 

16161616    Conformació de factures Responsable d’administració 

17171717    Manteniment del mestre de 

materials (vista de qualitat) 

Interlocutor de l’àrea tècnica 

 

 

 

4.24.24.24.2 ----    Formació resta usuarisFormació resta usuarisFormació resta usuarisFormació resta usuaris    

 

La formació dels usuaris normals, serà impartida a part dels Key Users de 

cada àrea, pels consultors i responsables de la companyia que participen en 

el projecte.   

 

La formació dels usuaris normals, seguirà la mateixa tònica que la dels Key 

Users. 
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5555 ----    Posada en marxaPosada en marxaPosada en marxaPosada en marxa    

5.15.15.15.1 ----    Abans de la posada en Abans de la posada en Abans de la posada en Abans de la posada en prprprproduccióoduccióoduccióoducció    

 

Per a garantir l’èxit de la posada en producció del nostre nou sistema SAP, es 

molt important, tenir en compte els problemes que es poden donar a 

l’implantar SAP. Principals problemes que es poden donar: 

• Els usuaris es troben davant un nou sistema amb dades reals. Sorgeixen 

problemes i dubtes. Necessiten saber qui els resoldrà. 

• Els processos en el sistema productiu no funcionen tal i com esperàvem. 

• El sistema respon a les accions de l’usuari d’una manera que no 

esperàvem. 

• Rendiment del sistema per sota de l’esperat. 

• Hem de disposar d’una estratègia de suport per a garantir el menor 

temps de resposta davant els problemes que poden passar. 

• Test d’usuari. Els usuaris hauran de fer el test de la comanda 015. 

• Parametrització i conversió de les dades Mestres en la comanda 

productiva. 

• Conversió de dades transaccionals. S’haurà de procedir a la càrrega en 

el sistema productiu d’aquelles dades que encara no s’hagin traspassat 

al sistema actual. 

• Definició de l’estratègia de suport per al moment de la posada en marxa 

i dies posteriors. S’identificaran els membres de l’equip que realitzaran 

el suport. 

• Control dels administradors per a minimitzar i detectar els colls 

d’ampolla. 

5.25.25.25.2 ----    La posada productivaLa posada productivaLa posada productivaLa posada productiva    

 

Desprès de la posada en producció i desprès també del període de suport que 

es farà després, l’equip extern de consultors acabaran la seva feina deixant el 

sistema en mans dels usuaris. A partir d’aquest moment els Key Users donaran 

els suport necessari als usuaris normals. 
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Aspectes claus per a l’èxit de la implementació: 

FalsFalsFalsFals    RealRealRealReal    

ProjecteProjecteProjecteProjecte    orientat al sistemaorientat al sistemaorientat al sistemaorientat al sistema.... Projecte orientat a l’usuari. 

CCCClient = Solament el departamentlient = Solament el departamentlient = Solament el departamentlient = Solament el departament    de S.I.de S.I.de S.I.de S.I. Client= Tots els usuaris +  el 

departament de S.I. 

SAP = dona la visió de sistemes anticsSAP = dona la visió de sistemes anticsSAP = dona la visió de sistemes anticsSAP = dona la visió de sistemes antics.... SAP= nou sistema. Implicació dels usuaris 

des de el primer moment. 

Simple compra d’un programaSimple compra d’un programaSimple compra d’un programaSimple compra d’un programa.... Procés en el qual es generen beneficis per 

l’empresa. 

Equip de treball= ConsultorsEquip de treball= ConsultorsEquip de treball= ConsultorsEquip de treball= Consultors.... Equip de treball= Usuaris + Consultors. 

 

Conclusions:Conclusions:Conclusions:Conclusions:    

 

L’objectiu del projecte era la implantació d’un ERP, en aquest cas SAP, en una 

empresa que  fabricació d’aliments. 

Podem dir que l’objectiu principal del projecte s’ha complert, hem anat 

avançant durant aquets mesos, i malgrat que vam tenir molt clar des del 

primer moment que l’ERP a implantar seria SAP, creiem que es un ERP que 

s’adaptarà molt bé a Alimentsa. 

EL SAP R/3 que implantarem serà molt fiable, com hem dit durant el projecte, 

es un sistema que està implantat en moltes companyies no sols dintre de 

l’industria alimentaria, sinó en altres negocis com farmacèutiques o 

companyies d’automoció com la Ford. També podem dir que porta molts anys 

en el mercat. 

 

Vaig començar el projecte no buscant una solució barata realment, vaig 

considerar que l’empresa disposava de capital suficient per a implantar 

qualsevol solució, per tant, els costos s’estalviaran a llarg termini, però 

necessitarem també una inversió inicial forta. 
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Crec que es important la implicació de l’empresa quan s’inicia un projecte 

d’aquests tipus, ja que l’empresa informàtica que fa la implementació, ha de 

conèixer exactament el que necessita el client, i per això que crec que es molt 

rellevant per l’èxit de la implementació que Alimentsa s’involucri en gran 

mesura en el projecte des de tots els departaments. 
 

Alimentsa es una PYME, per tant, necessitava una solució adequada per a la 

seva dimensió, a més també es va comentar que l’empresa volia expandir-se.  

Es per això que vaig descartar implantar el SAP Business One, ja que aquesta 

solució està més enfocada a les PYMES, i el que volia l’empresa era créixer. 

    

Futures millores i ampliacions del treball:Futures millores i ampliacions del treball:Futures millores i ampliacions del treball:Futures millores i ampliacions del treball:    

 

1. Es pot donar el cas de que l’empresa obre seus de l’empresa, tal i com 

tenen previst en un futur. Aquí podríem fer servir l’ implantació que 

hem fet i ampliar-la afegint les noves seus que es creïn. 

2. Adquisicions d’altres empreses.  Primer de tot es faria un estudi dels 

requisits de les noves empreses del grup, i es miraria com es pot 

implantar SAP a aquestes empreses de la millor manera, mantenint el 

model de negoci d’Alimentsa. 

3. Implantació real a l’empresa.  S’ampliaria el treball si l’empresa , al final 

accedís a assumir el cost de la implantació i s’aconseguís implantar el 

treball tal i com s’ha planificat. 

 

Riscos que suposa el projecte:Riscos que suposa el projecte:Riscos que suposa el projecte:Riscos que suposa el projecte:    

 

Partim de que les tecnologies de la informació també poden destruir valor. I 

si ens fixem en el nostre projecte veiem que els riscos poden ser operatius, 

amb això ens referim a riscos a fallar o a no executar correctament el 

projecte, que suposaria un mal a l’empresa de caràcter econòmic.  

Podríem patir una sèrie de riscos, que descrivim a continuació: 
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Riscos competitius: Intentarem minimitzar els riscos competitius donat que 

Alimentsa avança tecnològicament parlant instaurant SAP, per tant, 

s’adapta al sector i es fa més competitiva tecnològicament. 

Riscos estratègics interns de l’empresa: Es pot donar el cas de que des de 

dintre de la companyia no s’entengui que aquest projecte es costos, però 

està pensat per amortitzar-se a llarg termini. 

Riscos de l’estratègia IT: Al seleccionar SAP com a ERP, el que intentem es 

minimitzar els riscos en l’estratègia, ja que SAP disposa de molt bones 

critiques, i sabem del cert que altres empreses del sector Alimentari també 

l’utilitzen.  

Riscos d’execució: Es poden donar caigudes del sistema, i diferents 

problemes més derivats de la implementació, per tant, els usuaris poden 

pensar que el canvi que s’ha experimentat pot no ser del tot bo. 

Riscos de seguretat: S’ha d’intentar que no es posin en risc les dades de 

l’empresa. En el nostre cas, s’han especificat una sèrie d’accions per tal de 

que les dades de l’empresa es mantinguin segures. 

Responsabilitat social: Amb la implantació del SAP, i amb la centralització 

de les dades, es pot arribar a estalviar energia, ja que les mateixes 

consultes/modificacions que es feien abans, es podran fer en menys temps. 

 

GGGGlossarilossarilossarilossari    de Termes:de Termes:de Termes:de Termes:    

 

Base de dades:    conjunt de dades que estan emmagatzemades conjuntament 

de forma lògica. Facilitant l’ús posterior de les mateixes. 

Batch input: aplicació pròpia de SAP que permet importar dades d’entorns 

diferents a SAP. 

 Customising:    Es refereix a la possibilitat que es té de personalitzar les 

aplicacions de SAP. Molt recomanable per fer aplicacions a mida a clients 

específics. 
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ERP:    son sistemes de informació que integren y gestionen aspectes 

comuns d’una empresa. 

Estoc:    Es refereix a les existències que es tenen en un determinat moment i 

lloc determinat. 

Inputs:    Són entrades, en aquest treball es refereixen a entrades de 

materials al magatzem. 

R/3 : es un ERP (Enterprise Resource Planning) de l’empresa SAP. Es el  

paquet més venut de SAP. 

SAP : (Sistemes, Aplicacions i Productes), és un proveïdor de software 

dedicat a empreses. 

Bibliografia:Bibliografia:Bibliografia:Bibliografia:    

Llibres de referència: 

SAP BusinessObjects Planning and ConsolidationSAP BusinessObjects Planning and ConsolidationSAP BusinessObjects Planning and ConsolidationSAP BusinessObjects Planning and Consolidation    

Autors: Sridhar Srinivasan, Kumar Srinivasan   Any: 2010 

 

Discover SAP (2nd Discover SAP (2nd Discover SAP (2nd Discover SAP (2nd Edition)Edition)Edition)Edition)    

Autors: Nancy Muir and Ian Kimbell  Any: 2009 

 

Referències electròniques::::    

www.mundosap.com 

http://www.sap.com/spain 

http://www.sap.com/spain/solutions/business-suite/crm 

www.sap-press.com 

http://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestment.asp 

http://www.informationweek.com/software/channels/ 

http://usuarios.multimania.es/cblsap/ 
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http://es.wikipedia.org/wiki/R/3 

http://informatica.blogs.uoc.edu/2012/05/07/it-que-destruye-valor/ 

 

 

 

 

 


