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1.- Introducció                                                                                   

És indubtable que la gestió d'una empresa és una clau bàsica pel seu èxit o fracàs. En 
aquesta gestió té un paper essencial el sistema ERP, que fa possible una gestió integrada 
de la informació i  dels recursos de l'empresa. Però en la era de la informació i  de la 
comunicació  en  que  vivim,  els  requeriments  de  comunicació  amb  altres  aplicacions 
internes, com pot ser el correu electrònic, o externes (amb proveïdors i clients),  són cada 
cop més  evidents i no es poden deixar de banda si volem aconseguir una gestió eficient i 
un estalvi de recursos. 

El present treball estudia els requeriments de comunicacions d'una empresa del sector de 
l'automoció, dedicada a la fabricació de components,  que ja té implementat SAP R/3.
L'objectiu bàsic és determinar, una vegada fet l'anterior estudi, quines eines/mètodes de 
comunicació són més adients per a satisfer les necessitats de l'empresa i procedir a la 
seva implementació.

2.- Descripció del TFC                                                                      

En aquest apartat tractarem els objectius generals i específics del TFC i també descriurem 
de manera general l'empresa per la qual s'ha desenvolupat.

2.1.- Objectius generals i específics

El projecte ha de cobrir els següents objectius específics:

• Estudi de l'empresa i de la seva necessitat de comunicació.
• Revisió dels procediments de negoci implicats i dels interlocutors interns/externs 
• Avaluació de les eines/mètodes de comunicació que disposa SAP R/3
• Selecció dels mètodes més adients per als requeriments de la companyia
• La parametrització /implementació d'aquestes eines

Els objectius generals que perseguim són:

• Augmentar l'eficàcia dels processos de negoci
• Reduir el temps necessari per extreure o incorporar informació a SAP
• Facilitar l'anàlisi i la presa de decisions, fent possible el traspàs d'informació amb 

aplicacions especialitzades en l'anàlisi de la informació.
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2.2.- Descripció de l'empresa

L'empresa per la qual desenvoluparem aquest projecte és BCN Automotive, que es dedica 
a la fabricació de components d'automoció.   Els seus clients principals són els fabricants 
d'automòbils  i  els  tallers  de  reparació.  Té  una  àmplia  cartera  de  proveïdors  que 
subministren les matèries primeres per a la producció i també subcontracta una part de la 
producció per mitjà de proveïdors externs.

Atenent al seu volum està classificada com a PIME.

3.- Fases del TFC i la seva planificació                                           

A continuació s'introdueix la metodologia de treball utilitzada i es fa el desglòs d'activitats i 
la planificació temporal del projecte.

3.1.-  Metodologia de treball

La metodologia escollida per a desenvolupar aquest projecte és AcceleratedSAP (ASAP), 
ja que és una solució prou genèrica i ràpida per a implementacions de projectes.

Els objectius d'aquesta metodologia són:
• Definició clara de la missió i àmbit del projecte
• Increment de la viabilitat al realitzar un pla detallat des de l'inici del projecte
• Estandardització de la implementació i establiment d'una metodologia única 

definida a la pròpia solució
• Creació d'un entorn de projecte homogeni

Les fases són:
1. Preparació del projecte
2. Business Blueprint
3. Realització del projecte
4. Preparació final
5. Posada en productiu (Go Live) i suport

 Figura 1
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3.2.-  Desglòs d'activitats

Segons el calendari d'entregues les activitats a realitzar seran les següents:

1. Pla de treball - PAC1
2. Anàlisi  funcional  i  tècnic.  Identificació  dels  requeriments  i  cerca  de  les  eines 

disponibles - PAC2
3. Parametrització  /Desenvolupaments/  Configuracions  necessaris  per  a  la 

implementació - PAC3
4. Elaboració de la memòria i de la presentació - LLIURAMENT FINAL

Activitat Inici Lliurament

PAC1 - Pla de Treball 20/09/2012 05/10/2012

PAC2 - Anàlisi funcional i tècnic 06/10/2012 05/11/2012

PAC3 - Implementació (Parametritz./Desenvol./Config.) 06/11/2012 17/12/2012

Lliurament final: Memòria i Presentació Virtual 18/12/2012 07/01/2013

3.3.- Planificació temporal d'execució del projecte

Tasques Dies Inici Fi

PAC1- Pla de Treball 16 20/09/2012 05/10/2012
     1.- Determinació del tema del TFC 9 20/09/2012 28/09/2012

     2.- Descripció del TFC 1 29/09/2012 29/09/2012

     3.- Objectius generals i específics 1 30/09/2012 30/10/2012

     4.- Fases del TFC 2 01/10/2012 02/10/2012

     5.- Planificació de les tasques 2 03/10/2012 04/10/2012

Llliurament PAC1 05/10/2012

PAC2- Anàlisi funcional i tècnic 31 06/10/2012 05/11/2012
     1.- Definició de l'empresa.  Activitat, volums, Organigrama 1 06/10/2012 06/10/2012

     2.- Anàlisi dels requeriments 6 07/10/2012 12/10/2012

     3.- Recerca de les eines/mètodes disponibles (RFCs, DLs, EDI, BAPIs..) 13 13/10/2012 26/10/2012

      - Selecció del mètodes que es poden ajustar als requeriments 13/10/2012 26/10/2012

      - Anàlisis de costos i beneficis que s'obtenen amb la seva
     implementació

13/10/2012 26/10/2012

     4.- Definició del pla d'implementació 9 27/10/2012 04/11/2012

Llliurament PAC2 05/11/2012
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PAC3-  Implementació 42 06/11/2012 17/12/2012
     1.- Fase disseny 10 06/11/2012 15/11/2012

     2.- Fase Parametrització (Configuració i Desenvolupament) 16 16/11/2012 01/12/2012

     3.- Test de funcionament 5 02/12/2012 06/12/2012

     4.- Formació 4 07/12/2012 10/12/2012

     5.- Conclusions 6 11/12/2012 16/12/2012

Llliurament PAC3 17/12/2012

Lliurament final: Memòria i Presentació Virtual 21 18/12/2012 07/01/2013
     1.- Elaboració de la memòria final 8 18/12/2012 25/12/2012

     2.- Elaboració de la presentació virtual 12 26/12/2012 06/01/2013

Lliurament Memòria i presentació 07/01/2013

Diagrama de Gantt
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Aquesta planificació temporal teòrica s'ha anat ajustant a mida que s'anava avançant en el 
treball.  En general, les tasques de recerca d'informació han estat les que més desviació 
han produït respecte a la planificació feta.

4.-  Anàlisi funcional i tècnic                                                            

En  aquest  apartat  es  descriu  l'empresa  objecte  d'aquest  treball  i  es  recullen  els 
requeriments de comunicació

4.1.-  Definició de l'empresa. Activitat, volums, organigrama

La  companyia  es  dedica  a  la  fabricació  i  distribució  de  components  de  sistemes 
d'alimentació de l'automòbil.

La seva gama de producte acabat comprèn 52 referències diferents i opera amb uns 60 
proveïdors, incloent-hi els proveïdors de subcontractació. Compta amb 40 clients entre 
tallers de reparació i grans fabricants de l'automòbil.

La seva facturació anual aproximada és de 10 milions d'Euros i té 122 treballadors en 
plantilla.

Figura 2: Organigrama de l'empresa
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4.2.- Anàlisi dels requeriments

Després d'estudiar els processos que es realitzen a SAP en els diferents departaments, 
s'han recollit una sèrie de requeriments en quant a comunicació interna i externa.  En el 
següent esquema es poden veure de manera gràfica aquests requeriments:

   Esquema general dels requeriments de comunicació amb SAP 

4.2.1.-Comunicacions externes. (B2B, Business to Business)

Es necessita poder intercanviar informació amb els proveïdors i clients de manera ràpida i 
eficient. Fins ara els mitjans utilitzats han estat el  fax i  l'e-mail,  però es requereix que 
l'intercanvi  sigui  el  més  automàtic  possible,  que  pugui  ser  integrat  directament  en  el 
sistema  i ,per tant, que no sigui necessària la introducció manual de dades, la transcripció 
al ERP.
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4.2.1.1.- Informació a enviar/rebre amb clients

Ens trobem amb dues tipologies de client: les grans companyies fabricants d'automòbils i 
els tallers de reparació. Els requisits en  quant als tipus d'intercanvi depenen del tipus de 
client. 

• Recepció de comandes/ ordres de subministre de plans d'entrega.

Les ordres de subministre dels clients s'hauran d'integrar automàticament en els 
plans  d'entrega  o  comandes.  En  aquest  punt  s'identifica  addicionalment  el 
requeriment d'una eina de comparació entre ordres de subministre per tenir una 
visió general dels canvis en quantitats o dates i  detectar possibles irregularitats 
amb les condicions pactades al contracte.

• Enviament d'avisos d'expedició quan els productes són expedits. 

Aquest  és  un  requeriment  sobretot  dels  clients  grans,  que  disposen  de  la 
tecnologia necessària per a poder integrar automàticament aquesta informació en 
el seu sistema.

• Emissió (o bé recepció) de factures. 
 

En el món de l'automoció, sobretot en el cas dels grans fabricants de vehicles, és 
molt  habitual  la  pràctica  de  l'autofactura.  Per  tant  es  requereix  poder  enviar 
electrònicament  les  factures  als  petits  clients  (tallers)  i  poder  rebre  i  integrar 
l'autofactura dels nostres grans clients.

4.2.1.2-  Informació a enviar/rebre amb proveïdors

Apart dels proveïdors normals de matèries primeres, ens trobem amb dos tipus més de 
proveïdors  amb  processos  una  mica  diferenciats  dels  proveïdors  normals:  són  el 
proveïdors de consigna i els proveïdors de subcontractació.  

Els requeriments d'intercanvi són:

• Enviament de comandes/plans de entrega.

• Recepció  d'avisos  d'expedició  quan  el  proveïdor  realitza  la  sortida  de  les 
mercaderies. 

Els proveïdors grans són els que tenen la tecnologia per poder emetre'ls. S'haurien 
de poder integrar en SAP com a confirmacions de material en camí dins de les 
comandes/plans  de  entrega,  per  tal  de  que  el  càlcul  de  necessitats  tingui  en 
compte que aquest estoc està en curs i ja no s'ha de demanar.
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• Recepció de factures, o bé emissió de autofactures. 

En  aquest  punt  serà  necessari  rebre  les  factures  dels  proveïdors  i  poder-les 
processar.  Addicionalment serà necessari  que el  procés d'integració  sigui  semi-
automàtic  (procés  visible  per  l'operador)  en  aquells  casos  en  que  hi  hagi 
diferències amb el preu que consta en el Registre Info.

En  el  cas  de  la  consigna  SAP només  preveu  un  procés  d'autoliquidació  dels 
materials  consumits.  Per  tant  s'haurà  de  poder  emetre  documents  electrònics 
d'autofactures a proveïdors de consigna.

• Altres possibles requeriments amb proveïdors.

En el procés de subcontractació de productes existeix un document d'enviament de 
matèries  primeres  cap  al  proveïdor  perquè  pugui  procedir  a  la  fabricació  del 
producte.  S'ha  d'aclarir  si  aquest  enviament  també  s'ha  de  fer  de  manera 
electrònica, ja que no s'està utilitzant una comanda d'expedició, sinó que es tracta 
només com un traspàs d'estoc.

4.2.2.-Comunicació entre el SAP i altres aplicacions de l'empresa

En aquest apartat s'inclou la notificació del producte des de las línies de producció, la 
petició de subministrament de materials a les línies i l'extracció de dades de SAP per la 
gestió visual.

4.2.2.1.- Notificació del producte des de les línies de producció

Es pretén que hi hagi una interacció entre els PLCs/PCs de les línies de producció per a 
donar d'alta el producte a SAP.

La connexió entre els PLCs de les línies i les altres aplicacions del negoci es realitza a 
través de un paquet de software SCADA (Control de Supervisió i Adquisició de Dades), 
que s'encarrega de recollir les dades del PLC, convertir-les i transmetre-les.  L'objectiu es 
poder  notificar  automàticament  a  SAP que  s'ha  fabricat  una  quantitat  d'un  producte, 
evitant el tractament manual i el decalatge en el temps.
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Amb això s'aconsegueix:

• un estalvi important de temps

• que el producte sigui donat d'alta, i els seus components consumits, en el mateix 
moment d'acabar el lot de fabricació (millor control de l'estoc)

• millor fiabilitat en el procés al evitar la gestió manual.

4.2.2.2.-  Petició de subministre de materials a les línies de producció

Es requereix que l'operari de la línia de producció pugui demanar de manera electrònica el 
subministrament d'un component que necessita per produir.  Des del PC del que disposa 
a la línia (en el qual no hi ha el SAP) ha de generar una ordre de transport a magatzem 
(gestionat per SAP).

4.2.2.3.- Extracció de dades de SAP per a la gestió visual

Des de direcció de planta es vol promoure la gestió visual de la informació. L'objectiu és 
que el personal i els comandaments de producció tinguin disponible de manera visual tota 
la informació que els permeti prendre decisions o ajustar les seves activitats segons les 
necessitats. Amb aquesta finalitat es situaran, a la planta de producció i al magatzem, 
unes pantalles que mostraran les dades extretes de SAP, que seran actualitzades amb 
una freqüència elevada, cada pocs minuts. 

Maria Antonia López Luque                                             Pàgina 13 de 61



             Memòria del Treball Final de Carrera ERP-SAP

4.2.2.4.- Enviament d'alertes des de SAP al correu electrònic

Des  de  diferents  departaments  es  requereix  que  s'executin  unes  comprovacions 
automàtiques i que s'enviï una alerta per correu electrònic en cas d'error. 

Dos exemples d'aquestes alertes són:

• Departament  de Logística:  Quan l'estoc total  d'un material  estigui  per  sota d'un 
valor de seguretat ha d'enviar un correu electrònic al aprovisionador.

• Departament de Compres:  Quan el  Registre Info d'un material  de consigna no 
tingui  complimentat  l'indicador d'impost,  ha d'enviar una alerta  al  comprador via 
correu electrònic perquè corregeixi la dada.

4.3.-  Recerca de les eines/mètodes disponibles

En aquest apartat es mostren els mètodes o tecnologies que s'ajusten als requeriments i 
es fa una anàlisi dels costos i dels beneficis que aporta la seva implementació.

4.3.1.- Comunicació externa (B2B)

Mètodes o tecnologies que s'ajusten als requeriments

L'estàndard internacional més utilitzat per al comerç electrònic és l'EDI  (Electronic Data 
Interchange).   Un dels sectors que més utilitza aquest  tipus d'intercanvi  electrònic  és 
precisament el de l'automoció, cosa que explica que s'hagi convertit en un requeriment 
per part dels clients més grans de BCN Automotive.
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Figura 3

A  grans  trets,  l'EDI  consisteix  en  l'intercanvi  d'informació  a  través  d'un  document 
estructurat intermedi generat per l'aplicació del sistema emissor (l' IDOC en el cas SAP). 
Aquest document intermedi és traduït pel subsistema EDI al estàndard de comunicació 
internacional definit (normalment EDIFACT en Europa) i enviat al sistema del partner, per 
mitjà de la WAN, VPN o X.25.

El subsistema EDI del  partner rep el document EDIFACT i el tradueix al  corresponent 
tipus de document interfície per que pugui ser integrat en les seves aplicacions de negoci.

SAP- Ejemplo de ERP que se integra con EDI

Figura 4
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Hi ha diverses solucions EDI disponibles en el mercat. Per a les petites empreses amb un 
volum  d'intercanvi  inferior  als  30  documents  mensuals  existeixen  les  solucions  EDI 
manuals que es poden implementar  en qualsevol  PC (EDIWEB),   però que no tenen 
integració automàtica amb les aplicacions de negoci. Aquest no és el cas que ens ocupa. 
Per tant haurem d'anar cap a alguna solució EDI integrada amb el SAP.

L'esquema de la figura 4 representa un intercanvi EDI que implementa l'estàndard EDI-
EANCOM, basat en UN/EDIFACT.  En els últims anys ha aparegut un altre estàndard, 
l'EDI-XML, que obre noves possibilitats en l'intercanvi EDI, però que encara no compta 
amb una gran extensió d'ús. Els dos estan regulats per l'associació internacional GS1.

Depenent del mode de connexió les diferents solucions tècniques disponibles són:

1. Estàndard EDI-EANCOM
• EDI mitjançant una xarxa de valor afegit (EDI VAN)
• EDI mitjançant Internet privada (EDI VAN INT)
• EDI mitjançant una Internet públic (EDI INT PUB)
• Aplicacions WEB-EDI

2. Estàndard EAN-UCC para EDI-XML
• XML mitjançant d'Internet Públic/Privat (XML INT)
• Aplicacions WEB-XML

Per últim,  un dels proveïdors de serveis certificats per AEOC ofereix una solució EDI 
integrada a SAP Netweaver/ SAP XI. En aquesta solució el mapping (conversió de l'IDOC 
al  format  EDI)  es  realitza  dins  de  la  SAP Exchage-Infractucture(XI),  en  la  qual  s'ha 
instal.lat prèviament un adaptador tècnic. Amb això s'aconsegueix un B2B Gateway, cosa 
que fa innecessària la estació EDI.

Per a escollir quina és la solució EDI que més s'adapta a les necessitats de la companyia 
s'hauran de tenir en compte els següents aspectes:

• Tecnologia utilitzada pels interlocutors
• Necessitat d'integració
• Volum de missatges a intercanviar
• Funcionalitats requerides.
• Cost de les diferents solucions.
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Anàlisis de costos

Hem obtingut d'AEOC una llista d'empreses homologades que ofereixen solucions EDI. 
S'han d'estudiar en detall els costos de les diferents solucions.  En un primer anàlisi hem 
recollit els següents costos:

• Quota associació AEOC:

• Quota d'entrada de 601,01 Euros  
• Quota anual depenent del volum de facturació anual de la companyia. La quota 

depèn de la facturació anual de l'empresa.  En el nostre cas ens correspon el 
tram de facturació de 9 a 30 milions d'Euros per tant la quota anual seria de 
376,30 Euros (http://www.aecoc.es/)

• Hardware: Cost d'un PC i d'un element de connexió (modem, router, ..)

• Software EDI + Enllaç amb la informàtica interna:

• Software EDI: entre 600-6.000 Euros
• Eines d'integració (mapejadors): entre 800-6.000 Euros.
• Integració (cost per missatge): 300-1.500 Euros.

• Preu de la xarxa: 

A.- Opció VAN: 

• Quota mensual de 18 a 50 Euros
• Cost transacció: 0,02 a 0,12 Euros/Kb

B.- Opció Internet Privat: 

• Quota mensual de menys de 60 Euros
• Cost transacció: Tarifa plana

La implementació de la solució EDI integrada a SAP Netweaver/XI estalviaria el cost del 
Hardware i el Software EDI+ l'enllaç amb la informàtica interna, però per contra el cost 
associat  a  la  llicència  i  al  desenvolupament  del  adaptador  tècnic  és  ostensiblement 
superior als esmentats mes amunt.
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Beneficis que s'obtenen amb la seva implementació

Els principals avantatges del EDI són:

• Estandarditza el comerç

• Agilitza el  cicle de venda: Els documents són enviats immediatament a la seva 
creació en el sistema

• Millora el servei al client ja que existeix menys marge d'error i evita les esperes

• Disminució d'estocs degut a la facilitat d'aplicació de tècniques "Just-in-Time"

• Estalvi  de  costos  d'administració  (eliminació  del  paper,  dels  consumibles 
d'impressores, de la necessitat d'arxivar la documentació i del seu espai d'arxiu)

• Millora el tractament de la informació i reducció del temps en el procés per a donar 
d'alta  la  informació.  El  fet  de  que  els  documents  EDI  puguin  ser  integrats  de 
manera automàtica evita la introducció manual de les dades. Per tant representa un 
estalvi important de temps i augmenta la fiabilitat de la informació.

En resum, com a  beneficis que s'obtenen amb la seva implementació tenim la millora de 
la gestió de comandes, albarans, factures, etc., cosa que ajuda a l'empresa a millorar el 
servei, minimitzar costos i guanyar en eficiència. La companyia podrà tenir sota control 
l'històric  de  les  transaccions  comercials  realitzades  i  veurà  com  la  productivitat  del 
personal augmenta, ja que el temps que fins ara es dedicava a la introducció de dades 
ara es podrà dedicar a tasques de més valor.
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4.3.2.-  Interacció amb SAP des d'una altra aplicació

Mètodes o tecnologies que s'ajusten als requeriments

SAP proporciona  algunes  eines  que  permeten  la  integració  de  diferents  aplicacions  i 
tecnologies amb sistemes SAP per mitjà de estàndards oberts. Són els anomenats SAP 
Connectors.

SAP 
Connector

Descripció

SAP Java 
Connector
(SAP JCo)

És un toolkit - kit d'eines -  que permet comunicar una aplicació Java amb un 
sistema SAP.  Combina  la  facilitat  per  utilitzar  API  amb una  gran  flexibilitat  i 
rendiment, i es pot fer servir en les dues direccions: crides des de Java cap a 
SAP o des de SAP cap a Java.

Es troba en el SAP Web Application Server (SAP Web AS, en SAP_BASIS)

A la següent figura es mostra un resum de l'arquitectura del SAP Web AS amb el 
SAP JCo com a interfície entre l'entorn Java i ABAP

                                                       Figura 5

La transferència de dades entre SAP JCo i l'entorn ABAP s'executa per mitjà 
de RFC  (amb Gateway de comunicació via CPI-C)
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SAP 
Connector

Descripció

SAP 
DCOM 
Connector

Les aplicacions externes poden utilitzar  DCOM (Distributed Component Object  
Model  )  com a  infraestructura  per  comunicar-se  amb  servidors  de  SAP,  per 
accedir a components R/3.  Amb aquesta tecnologia, components com BAPIs 
(Business  Application  Programming  Interfaces)  o  mòduls  de  funció  remots 
(RFCs)  apareixen  com   a  objectes  COM  i  utilitzen  l'entorn  d'execució  de 
Microsoft  Transaction  Server  (MTS).  DCOM connector  es  pot  utilitzar  en 
aplicacions de PC i també des d'escenaris web. Els objectes generats poden ser 
utilitzats per tots el llenguatges que suporten COM, per exemple:

• Visual C++
• Visual Basic i VBA
• Java (Microsoft Virtual Machine)
• Entorns de Scripts
• Active Server Pages (ASP)
• Java Script
• VB Script

                                                                          Figura 6 

Utilitzant l'Object Buider (part del SAP DCOM Connector) es poden crear COM 
components  que declarin  una o més BAPIs o RFC.  Cada BAPI  o  mòdul  de 
funció  en el component apareix com un mètode separat. Una vegada creat un 
component ja es pot instal·lar en un package de Microsoft Tansaction Server i 
utilitzar-lo  en  les  aplicacions  client.  Si  l'aplicació  client  està  escrita  en  un 
llenguatge que suporta COM, el programa pot accedir al package directament. Si 
es tracta d'un HTML client és necessari utilitzar Active Server Pages(ASP) per 
executar scrips en el servidor que poden comunicar amb el component COM.
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SAP 
Connector

Descripció

COM4ABAP El connector  com4abap  va ser desenvolupat amb l'ànim de proporcionar un 
servidor genèric d'RFC  per un entorn Windows que pogués adreçar qualsevol 
interfície COM, tant pròpies com propietàries (per exemple MSExhange).  Pot 
executar-se com a servei en W2K o WindowsNT i també directament com un 
executable. Ha de ser registrat com un destí RFC en el sistema R/3. En ABAP 
es programa contra aquest  destí  per a generar una sessió COM on  es pot 
instanciar qualsevol component COM registrat.

                                                             Figura 7

SAP  .NET 
Connector

És el successor de  SAP DCOM,  al que SAP ha deixat de donar suport però 
encara  té  disponible.  El  SAP.NET  Connector  ofereix  als  programadors  la 
possibilitat  de  declarar  BAPIs  i  mòduls  de  funció  remots  en  qualsevol 
aplicació  .NET.    També  és  possible  accedir  a  components  .NET  des  de 
qualsevol aplicació mySAP.com.

                                                      Figura 8

En  temps  d'execució  el  SAP.NET  Connector  executarà  i  gestionarà  tota 
comunicació necessària entre la aplicació .NET i el servidor de SAP.  Es pot fer 
servir SAP RFC o SOAP com a protocols de comunicació.
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SAP 
Connector

Descripció

SAP 
Business 
Connector
(SAP BC)

Aquest  connector  permet  automatitzar  i  ampliar  els  processos de  negoci  en 
internet  utililtzant estàndards oberts i  no-propietaris.   El  SAP BC proporciona 
comunicació bidireccional en temps real i asíncrona cap al sistema SAP o des 
del sistema SAP.

                                                         Figura 9

                                                Figura 10
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SAP 
Connector

Descripció

RFC 
Library

Ofereix una interfície cap al sistema SAP. La biblioteca RFC està disponible en 
totes  les  plataformes  SAP  i  és  el  component  més  comunament  utilitzat  i 
instal·lat.  Aquesta interfície proporciona la oportunitat de cridar qualsevol funció 
RFC de SAP des  d'una aplicació  externa.  La  majoria  dels  SAP Connectors 
utilitzen la RFC Library com a plataforma de comunicació cap a sistemes SAP.  
La RFC Library incorpora la  RFC API (Application Programing Interface) que 
conté un conjunt de rutines i programes escrits en llenguatge C.
Les característiques de disseny més importants de la RFC Library són:

• Treballen amb el protocol RFC natiu 
• Màxima funcionalitat, ja que la majoria de característiques del RFC en 

SAP són també compartides per la RFC Library
• Màxim rendiment en l'execució
• Màxima flexibilitat
• Compatibilitat completa amb altres versions RFC

Si  utilitzem  una  interfície  RFC  o  BAPI  per  a  interaccionar  amb  SAP  haurem  de 
proporcionar a la crida una sèrie de paràmetres:

• SID  del sistema SAP (SAP System ID)
• SAP System number
• Adreça IP del servidor de SAP
• ID d'usuari SAP: Ha de existir a SAP i ser de tipus 'usuari de comunicació 

o de sistema. També necessita tenir autoritzacions de l'objecte S_RFC per 
a ejecutar el mòdul de funció.

• Password d'aquest usuari
• Idioma de logon a SAP
• Nom del mòdul de funció remot o BAPI que es vol executar
• Nom del fitxer origen (si n'hi ha)
• Taula d'interfície de lectura (opcional)
• Taula interfície d'escriptura (opcional)
• Nom del fitxer resposta (opcional)

Podem fer servir aquesta tecnologia per als requeriments:

• 4.2.2.1.-  Comunicació  entre  els  PLCs  de  les  línies  de  producció  i  SAP per  a 
notificar el producte.

• 4.2.2.2.-  Petició de subministre de materials a les línies de producció.

També es pot utilitzar per al requeriment 4.2.2.3 (extracció de dades de SAP per mostrar-
les a les pantalles que se situaran a la planta de producció i a magatzem) si es vol fer la 
crida a SAP des de l'aplicació externa.
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Anàlisis de costos

Com  que  el  que  fem  és  utilitzar  una  tecnologia  disponible  a  SAP,  no  tenim  costos 
addicionals al temps de desenvolupament de les RFCs/BAPIs i dels programes externs 
que fan la crida.  S'haurà de fer una estimació del temps necessari, però en principi no 
hauria de ser més de 5-6 dies entre el desenvolupament, els tests i la implementació   de 
la part que correspon a comunicació amb SAP. 

Beneficis que s'obtenen amb la seva implementació

Els principals beneficis que s'obtenen són:

• Millora en el tractament de la informació.
• Agilitza el cicle de producció: Els productes són notificats immediatament a la seva 

producció i els components consumits al mateix temps.
• Millor  control  de  l'estoc  en  línia  de  producció,  tant  de  matèria  primera  com de 

producte acabat, ja que no hi ha un decalatge entre el moment en que es fabrica i 
el moment en que es dóna d'alta al sistema.

• Agilitza l'aprovisionament a les línies de producció, ja que les ordres de transport es 
generen en el mateix moment en que es demana el material.

• Evita errors de manipulació de les dades.
• Estalvi de costos d'administració (eliminació del paper) 
• Augmenta la  productivitat  del  personal  ja que estalvia  la introducció manual  de 

dades i fa que aquest temps pugui ser  dedicat a tasques de més valor.

4.3.3.- Transferència des de SAP a un altre servidor o a un altre PC

Mètodes o tecnologies que s'ajusten als requeriments

En aquest cas es tracta de extreure les dades des del SAP cap a l'aplicació que mostrarà 
gràficament les dades.  Aquestes dades s'han d'actualitzar cada pocs minuts, per que 
mostrin la informació el més real possible.

Situació:

• El servidor de SAP té UNIX com a sistema operatiu, mentre que la aplicació destí 
de les dades té Windows.  

• Per a gestionar la transferència dels arxius de forma segura entre els dos sistemes 
operatius es pot utilitzar el software OpenFT.
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Partint d'aquesta situació, el "download" des de SAP es pot fer:

(Previ)  S'instal.la l'aplicació l'openFT en el servidor de windows que gestionarà les 
transferències d'arxius

1.- Es genera en l'openFT  la FTA  corresponent (File Transfer Admission), definint 
la ruta destí del fitxer de dades.

2.- Es crea un fitxer lògic a sap i se li dóna una ruta física dins dels directoris del 
servidor de SAP (o bé s'utilitza un arxiu lògic que ja existeixi)

3.- Es crea un programa a SAP que:

• Busqui el directori de servidor de SAP que correspon a l'arxiu lògic (funció 
FILE_GET_NAME)

• Generi  les dades i  les transfereixi  al  directori  de SAP (Sentències OPEN 
DATASET, TRANSFER data TO filename,..., CLOSE DATASET) 

• Cridi al comando de sistema unix ncopy per mitjà d'un CALL 'SYSTEM' ID 
'COMMAND' i li passi com a paràmetre la FTA creada abans.

4.- Es genera un job que s'executi amb la freqüència necessària.

Anàlisis de costos

Els costos per implementar aquesta solució són els corresponents al temps emprat en la 
instal·lació de l'aplicació openFT , en la creació de la FTA  i en el desenvolupament del 
programa de transferència, més el preu de la llicència del openFT (682 Euros).

En aquest cas resulta més costós fer-ho des de SAP cap al servidor extern ja que el  preu 
de  la  llicència  encareix  el  cost  final.  Potser  seria  aconsellable  canviar  l'enfocament  i 
demanar les dades a SAP des de l'aplicació externa, com en el cas analitzat en el punt 
anterior.

Beneficis que s'obtenen amb la seva implementació

Els beneficis de la gestió visual són:

• Una millor gestió de la informació,  ja que no s'han de buscar les dades per 
prendre les decisions, si no que estan sempre visibles.

• Estalvi de temps de reacció davant d'un problema per que ens adonem abans 
que el problema existeix.
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4.3.4.- Enviament de dades des de SAP al correu electrònic

Mètodes o tecnologies que s'ajusten als requeriments

El que pretenem en aquest cas és que la persona responsable de les dades rebi un avís 
per correu electrònic quan aquestes no siguin correctes.

La funcionalitat  d'enviament la proporciona el  SAP amb el  component BCS (Business 
Communication  Services),  que  és  el  successor,  a  partir  de  la  versió  6.10,  del  BCI 
(Business Communication Interface).

El següent esquema mostra els elements implicats en el procés d'enviament.

Figura 11

El BCS emmagatzema en una qua els missatges generats per les aplicacions SAP, que 
poden procedir del control de missatges, d'un programa d'impressió o d'un formulari.

Cada missatge conté tota la informació necessària pel seu enviament: emissor, destinatari 
i contingut o elements annexes. 

De la qua del BCS els missatges són llegits i enviats per un altre component de SAP:  El 
SAPconnect.

En la transacció que gestiona el SAPconnect (SCOT) es pot monitoritzar l'estat de les 
ordres d'enviament.

Anàlisis costos

Aquest mètode només té com a cost el temps en desenvolupar el query de SAP i en 
programar el job. 
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Beneficis que s'obtenen amb la seva implementació

Els beneficis són:

• Ens adonem abans del problemes, ja que és el sistema el que ens alerta quan 
es produeixen.

• Evitem els costos associats als errors, per exemple, podem evitar el cost dels 
transports urgents especials i l'aturada de la producció per  manca d'estocs. 

• Estalvi de temps en comprovacions rutinàries de que les dades són correctes.
• Assegurem la coherència de les dades.
• Millorem la imatge de l'empresa quan evitem enviar als nostres interlocutors 

(clients, proveïdors,..) informació errònia.

4.4.-  Selecció de les soluciones a implementar

Després  de  l'anàlisi  fet  en  els  apartats  anteriors  sobre  les  tecnologies  i  mètodes 
disponibles per donar compliment als requeriments de comunicació,  i de la presentació 
de les seves  funcionalitats, beneficis esperats i costos associats, s'han pres les següent 
decisions:

4.4.1.- Comunicacions B2B -> EDI

Des d'un principi ja es va descartar l'opció WEBEDI, degut a que el volum dels documents 
a intercanviar supera de llarg els 30 documents mensuals i a més volem una integració 
automàtica de les dades a SAP.  Per tant la solució hauria de ser clàssic EDI. Un cop clar 
aquest punt faltava decidir quin estàndard EDI aplicàvem, si  l'estàndard EDI-EANCOM, 
basat  en  missatges  EDIFACT  o  l'estàndard  EAN_UCC  per  EDI-XML.  Tal  com  està 
evolucionant  l'XML està  clar  que  aquest  serà  el  futur,  però  a  dia  d'avui  els  nostres 
interlocutors  estan  utilitzant  de  forma  majoritària  l'estàndard  EDI_EANCOM.  Per  tant 
aquesta ha estat la solució escollida. 

També havíem de determinar quina xarxa de comunicació utilitzaríem. Es plantejaven tres 
possibilitats: Utilitzar una xarxa de valor afegit (VAN) , utilitzar Internet privada (VAN INT) o 
bé utilitzar Internet públic. Seguint criteris de seguretat i fiabilitat s'ha escollit una VAN.

Per últim havíem de decidir si  el subsistema EDI on es tradueixen els IDocs a format 
EDIFACT, sería extern a SAP o aprofitaríem la funcionalitat del SAP Netweaver per a fer el 
mapeig de manera interna. Aquí el criteri de decisió ha estat el cost, ja que la solució 
integrada tenia un cost bastant superior.

En definitiva implementarem clàssic EDI utilitzant l'estàndard EDI-EANCOM (EDIFACT) i 
fent servir una xarxa de valor afegit (VAN) i un subsistema EDI extern.
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4.4.2.-  Interacció amb SAP des d'una altra aplicació

En aquest  cas s'han presentat  les diferents tecnologies de SAP Connectors existents. 
Com que no representen un cost extra de llicències, ja que els proporciona SAP, el escollir 
un o altre dependrà del  sistema extern des d'on es farà la crida i  de la experiència i 
preferències del programador de l'aplicació externa. Nosaltres per a fer els test i provar els 
mòduls de funció de SAP utilitzarem el sistema més simple possible.

4.4.3.-  Transferència des de SAP a un altre servidor o a un altre PC

Utilitzar aquest procés de comunicació des de SAP cap a l'exterior suposa la compra del 
software per fer més segura la  FTA (File Transfer Admission). Com que a més ja hem vist 
que aquest requeriment també es pot fer des de l'aplicació externa, hem decidit que també 
estalviaríem temps si  estandarditzem tot en un mateix sentit de comunicació.

4.4.4.- Enviament de dades des de SAP al correu electrònic

En aquest punt s'utilitzarà el mètode: query/report + job + Enviament per SAPconnect.

5.- Disseny i implementació                                                             

Aquest  apartat  inclou  el  disseny,  la  parametrització,  els  tests  de  funcionament  i  la 
formació. 

5.1.-  Fase de disseny

5.1.1.- Disseny de la comunicació externa B2B:  EDI

En l'apartat de requeriments per a la comunicació EDI ja s'ha comentat que el SAP utilitza 
un document intermedi anomenat IDoc (Intermediate Document) que envia a traduir al 
subsistema  EDI  per  que  el  converteixi  al  format  de  document  estàndard  normalitzat 
d'intercanvi electrònic (format EDIFACT).  De la gestió i enviament de l'IDoc s'encarrega 
la capa ALE de SAP (Application Link Enabling).
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En les imatges següents es representa el flux de sortida i d'entrada d'un IDoc .

                                                        Outbound flow

      Figura 12

                                                          Inbound flow

   Figura 13

L'  IDoc  és un contenidor de dades que pot ser  visualitzat en un editor de text.  Està 
format per tres blocs:

• Un registre de control
• Els registres de dades
• Els registres d'estat

El registre de control conté tota la informació per a gestionar l'IDoc, com l'origen i el 
destinatari i quin tipus d' IDoc és. Es pot veure com el sobre que acompanya qualsevol 
carta. La informació continguda en el  registre de control  es guarda a la taula de SAP 
EDIDC.
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Els  registres  de  dades s'estructuren  en  segments  que  contenen  la  informació  a 
intercanviar. La taula on es guarden aquest registres de dades és la EDID4.

Els registres d'estat  contenen el codi d'estat, data i hora en que s'ha assolit. Aquests 
registres d'estat existeixen només en SAP (taula EDIDS) però no són emmagatzemats en 
l'arxiu de sortida.

La següent imatge mostra l'estructura d'un IDoc

                                                                         Figura 14

Es pot veure el contingut d'un IDoc amb la transacció WE02 o WE05.

Per definir un nou tipus d'IDoc és necessari:

• Crear  els  segments   en  cas  de  que  no  utilitzem  segments  estàndards 
proporcionats per SAP (transacció WE31)

• Crear  el  tipus  d'IDOC,  també  en  cas  de  no  fer  servir  els  tipus  estàndards 
predeterminats (transacció WE30).

• Crear un tipus de missatge (transacció WE81).

• Associar el tipus de missatge al tipus d'IDoc (transacció WE82)
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Les passes necessàries per a la configuració del procés de sortida són:

• Crear el port o 'porta de sortida' (transacció WE21). El port s'utilitza per separar 
les  característiques  que  té  el  mitjà  de  comunicació  de  l'aplicació  que  l'està 
utilitzant.   En  altres  paraules,  un  port  és  un  nom  lògic  per  un  dispositiu 
d'entrada/sortida.  Els programes es comuniquen amb el port per mitjà d'una 
interfície estàndard.  Al port se li assigna un destí RFC. Aquest destí RFC es pot 
configurar a la transacció SM59.

• Definir si el tipus d'IDoc ha de ser generat via control de missatges (transacció 
NACE) o per mitjà d'un programa o mòdul de funció propi.

• Crear  l'acord  d'interlocutor  (Partner  Profiles,  transacció  WE20)  per  cada 
destinatari,  assignant-li  el  port  de  sortida  i  el  tipus  de  missatge  específic  a 
intercanviar.

Per al procés d'entrada les accions necessàries són:

• Crear el mòdul de funció per a processar l'IDoc (transacció SM37) o bé buscar 
la funció estàndard de SAP que ho fa (IDOC_INPUT_"IDocTYPE") ampliant-la 
si és necessari per mitjà dels customer-exits.

• Definir les característiques d'integració del mòdul de funció (transacció BD51).

• Assignar el mòdul de funció al missatge lògic i tipus d'IDoc (transacció WE57).

• Definir  codi  d'operació  indicant  el  mòdul  de funció  per  al  seu processament 
(transacció WE42).

• Crear l'acord d'interlocutor assignant-li el codi d'operació i el tipus de missatge 
(transacció WE20) .

Per  a  la  configuració  del  EDI  (ALE/IDocs,connexions,etc.)  disposem de  la  transacció 
SALE.  Aquesta  transacció  ens porta  a  un  menú de customizing específic  per  per  a 
l'implementació del EDI. Algunes de les transaccions contingudes en aquest menú ja les 
hem anomenat  en  aquest  mateix  apartat.  Un  altre  menú  específic  molt  útil  per  a  la 
configuració i els tests IDoc/EDI és WEDI.
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Transacció SALE

 Transacció WEDI

5.1.2.-  Disseny de la interacció amb SAP des d'una altra aplicació

Com hem vist abans, per fer una crida remota a una funció de SAP de d'un sistema extern 
es  fan  servir  els  SAP  Connectors.  El  connector  que  escollim  dependrà  de   les 
característiques del sistema extern o del llenguatge que utilitzi l'aplicació  i també dels 
coneixements del programador que desenvolupi l'aplicació externa.

Nosaltres, des de la banda de SAP, per a poder comprovar el correcte funcionament dels 
mòduls de funcions a mesura que els anem desenvolupant ens interessa poder utilitzar el 
mètode més senzill possible.  Per això hem decidit fer la crida des d'un fitxer DOS de 
comandos utilitzant l'executable STARTRFC.EXE  contingut a l' RFC API (dins de la RFC 
Library ).
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Utilitzant aquest mètode els passos que haurem de fer són:

1er.- En SAP.

-  Crear el mòdul de funció remot que contingui la funcionalitat requerida.

2on.- En el sistema extern (que en aquest cas seria el propi PC)

       - Copiar el programa executable startrfc.exe proporcionat per SAP 

-  Crear un fitxer batch que invoqui l'executable startrfc , i que indiqui la funció 
    de SAP com a paràmetre.

-  Executar el fitxer batch des de la finestra de comandos (cmd).

5.1.2.1.-Creació del mòdul de funció en SAP

Es pot fer  per la transacció SE37(Function Builder)  o per la Transacció SE80 (Object 
Navigator) del ABAP Workbench.

Transacció SE37 (Function Builder)

Transacció SE80 (Object Navigator)
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Passos a fer per la creació del mòdul de funció:

• Donar-li un nom.

• Assignar-lo a un grup de funcions que ja existeixi o bé crear prèviament un 
nou grup de funcions per poder-lo assignar.

• Hem d'indicar que es tracta d'una funció per execució remota.

• Definim la interfície de la funció, que són els paràmetres d'entrada, els de 
sortida i les taules (si n'hi ha).

• Desenvolupem el  codi  de la  funció en ABAP4 que realitzi  la funcionalitat 
requerida.

5.1.2.2.-Fitxer batch que executa la crida remota

Exemple genèric de contingut d'un fitxer batch que executa una crida remota a SAP i rep 
un arxiu txt com a resposta:

Interfície de la línia de comando startrfc

        Sintaxis: startrfc [opcions_connexió] <opcions_funció> 

Opcions_funció:

-F  <function module name>
-E  <paràmeter>=<value>
-T  <table name>, <width>, [r=<file>][w=<file>], on <file> és la ruta de 
l'arxiu a llegir (r) o gravar(w). Si no <file> està buit s'utilitza stdin o stdout.

Opcions_connexió:

-d  <destination>, són tres caràcters que defineixen el nom del sistema. 
-h  <hostname> , també pot set la IP address.
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-s  <system_number>  nombre de 2 dígits assignat al sistema.
-c  <client>  nombre de tres dígits assignat al mandant.
-u  <userid>  id de l'usuari que realitza la connexió remota. Ha d'estar creat 
en SAP i tenir autorització per RFC.
-p  <password> , és la contrasenya que té en SAP l'userid.
-l  <language>  llenguatge de logon en SAP. En el nostre cas 'S' de Spanish.
-t  activa el trace. Totes les operacions son escrites en l'arxiu 'dev_rfc.trc'.
- debug. Activa el debug per poder depurar el codi. Això només es pot fer si 
el sapgui està instal·lat en el sistema client i el sistema destí té una versió 
superior a 3.0, que seria el nostre cas.

La crida a la funció remota des del PC es faria per mitjà d'una finestra de comandos:

Després de l'execució apareix:

5.1.3.- Comunicació de SAP amb el correu electrònic

L'objectiu que volem aconseguir és que la persona responsable de les dades rebi un avís 
per correu electrònic quan aquestes no siguin correctes.
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Pas 1: 

En primer lloc serà necessari  configurar la funcionalitat d'enviament de emails en 
SAP R/3:

1. Configurar  la  transacció  RZ10  per  a  permetre  a  SAP connectar-se  amb  el 
servidor SMTP de correu.

2. Activar el node SMTP en la transacció de gestió del SAPConnect (Transacció 
SCOT)

3. Planificar un job d'enviament d'e-mails a la mateixa transacció de gestió del 
SAPConnect.

4. Assignar les adreces de correu electrònic als usuaris de SAP.

Pas 2: 

Desenvolupar un query de SAP, o bé un report, amb una variant de selecció que 
capturi les excepcions en les dades.

Pas 3:

Programar un job periòdic amb la freqüència desitjada que executi el query amb la 
variant. 
Transacció SM36. (Menú SAP :  Herramientas  →  CCMS  → Jobs  →  Definition)

En les dades generals del job, en el botó "Destino listas SPOOL", s'assigna  l'adreça 
de correu de la persona destinatària de l'alerta o s'escolleix la llista de distribució 
que conté a les persones destinatàries, si són més d'una.
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5.2.-  Fase de parametrització (Configuració i Desenvolupament)

En aquesta fase entrarem al detall de la configuració i el desenvolupament.

5.2.1.- Parametritzacions per implementar l'EDI

D'acord als requeriments recollits a l'apartat  Anàlisis funcional i  tècnic d'aquest mateix 
document, els tipus de missatges que necessitem parametritzar són els reflexats en la 
següent taula:

Interlocutor Inbound 
message

Outbound 
message

Descripció

Proveïdor DELINS Delivery Instruction- Enviament de plans de entrega (comandes)

DESADV Delivery advice - Recepció d'Avisos d'expedició

INVOIC Invoice - Recepció de factures

Client DELINS Delivery Instruction - Recepció de plans de entrega (comandes)

DESADV Delivery advice - Enviament d'Avisos d'expedició

SBINV INVOIC Invoice/sb_invoice - Enviament de factures/recepció 
d'autofactures

Representats gràficament:

           Figura 15

A continuació  procedirem  a  desenvolupar  en  detall  les  accions  necessàries  per  a  la 
configuració  ALE  i  la  implementació  dels  IDocs,  aplicant-les  a  un  tipus  de  missatge 
concret.

5.2.1.1- Parametritzacions per implementar els tipus de missatge DELINS

Aquest tipus de missatge cobreixen la mateixa funcionalitat que els ORDERS, però en lloc 
d'estar basats en comandes, els DELINS fan referència a plans d'entrega.
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Definició  de  l'IDoc.  Com  que  ens  basarem  en  els  tipus  de  missatge  estàndards 
proporcionats per SAP no serà necessari realitzar les passes per a crear segments ni per 
a crear el tipus d'IDoc (WE31 i WE30). Directament a la transacció WE81 comprovarem 
que estigui definit el tipus de missatge lògic DELINS i l' assignarem a la transacció WE82 
a un tipus base creat, en aquest cas DELFOR02.

Transacció WE81: Comprovació que existeix ja creat el DELINS

Transacció WE82: Assignació del tipus DELINS al tipus base DELFOR02

L'estructura de segments del tipus base d'IDoc la podem veure per la transacció WE30

Configuració del procés de sortida: En primer lloc definirem un port de sortida EDI que 
serà comú per a tots els missatges de sortida.

Transacció WE21
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Com que és el primer tipus d'IDoc que implementem, segurament no estarà creat el destí 
RFC.  Haurem de crear-lo a la transacció SM59.

Seleccionem 'Conexiones TCT/IP'  i premem el botó 'Crear'.

A continuació, com que els DELINS de sortida es generen via  control de missatges, 
executarem la transacció NACE.

Seleccionem l'aplicació EL, el botó "Registres de condició"  i a continuació la classe de 
missatge LPH1 i novament el botó "Registres de condició".
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Apareix una finestra de selecció on escollirem l'opció del mig.

Indicarem la classe de document de compres 'LPA' i la nostra organització de compres.  A 
continuació  introduirem  el  codi  del  proveïdor,  la  funció  d'interlocutor  (DP,  "dirección 
pedido"), el mitjà d'enviament = 6 (EDI) i  l' Event = 4 (Enviar inmediatament).

Per últim crearem l'acord d'interlocutor pel tipus d'interlocutor Proveidor (LI, Lieferant)

Transacció WE20, botó "Crear"

Introduirem el nombre d'interlocutor i clicarem en paràmetres de sortida el botó 

Posarem la funció d'interlocutor = DP i el tipus de missatge DELINS. Amb el botó 'lupa' 
accedirem al detall
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En el tab 'Opciones de salida' introduir la porta destí (el port), marcar 'Agrupar IDocs'  i 
seleccionar el tipus d'IDOc base.

En el següent tab, 'Control de mensajes' hem de seleccionar l'aplicació EL, la classe de 
missatge LPH1 i el codi d'operació estàndard ME14.

Si anem a consultar aquest codi d'operació de sortida (Transacció WE41) veurem que ja 
té assignat el mòdul de funció estàndard IDOC_OUTPUT_DELINS.

Maria Antonia López Luque                                             Pàgina 41 de 61



             Memòria del Treball Final de Carrera ERP-SAP

Una  vegada  gravem  l'acord  d'interlocutor  ja  tenim  configurat  el  proveïdor/tipus  de 
missatge  i  ,  per tant,  les nostres  peticions de subministrament  sortiran via EDI de 
manera automàtica cada vegada que executem la generació d'ordres d'entrega (ME84).

Configuració del procés d'entrada.  Utilitzarem en el procés d'entrada de DELINS dels 
nostres  clients  el  mòdul  de  funcions  estàndard  que  proporciona  SAP 
(IDOC_INPUT_DELINS_START).  

A continuació executarem la transacció BD51 per a indicar les característiques d'integració 
que volem (tipus d'entrada en massa[0] individual[1] o individual amb bloqueig[2] i flag 
'diálogo posible')

Assignarem després en la transacció WE57 el mòdul de funció al missatge lògic i al tipus 
d'IDOC

Seguidament seleccionem el codi d'operació a la transacció WE42 i comprovem que tingui 
assignat el corresponent mòdul de funcions.  En cas contrari, procediríem a assignar-lo.
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Botó 'lupa' seleccionant el codi ´DELI'

Per últim és necessari crear l'acord d'interlocutor per al client, assignant-li el corresponent 
missatge d'entrada i el codi d'operació DELI.

Amb això ja tenim configurada l'entrada automàtica via EDI de les ordres d'entrega 
per aquest client.
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5.2.2.- Implementació de la interacció amb SAP des d'una altra aplicació

A la fase de disseny hem indicat els passos bàsics que s'han de fer per implementar la 
comunicació  amb SAP des d'una aplicació  externa utilitzant  l'  startrfc.exe de la  SAP 
Library.  En  aquest  apartat  desenvoluparem  més  en  detall  aquesta  implementació 
aplicant-la als nostres requeriments concrets.

5.2.2.1.- Notificació del producte des de les línies de producció

Serà necessari implementar la comunicació entre els PLCs de les línies de producció i 
SAP per a notificar el producte.

Creació del mòdul de funció. Transacció SE37

Marcar als atributs de la funció la forma d'execució "Módulo de acceso remoto"
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Paràmetre d'entrada (Import)

Paràmetre de sortida (Export)

Taules d'interfície:

Codi de la funció (Cod.fte.)
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Generem l'arxiu interfície amb les dades per a la notificació subministrades pel PLC.  En el 
procés productiu aquestes dades les recollirà el PC de línia, però per fer les proves ho 
simularem des del nostre PC.

Les dades que haurà de contenir l'arxiu són: 

- línia de fabricació
- referència del producte a notificar.
- quantitat.

Exemple d'arxiu de dades:
   

El nom d'aquest arxiu serà el paràmetre d'entrada per la funció de SAP.

L'arxiu de comandos que executa la crida remota a SAP serà:

I  el  podem  executar  des  de  la  línia  de  comandos  per  a  comprovar  si  s'executa 
correctament la notificació del producte.

Com que no hem inclòs  cap  path ni  a  l'arxiu  de  comandos ni  al  paràmetre,  a  l'hora 
d'executar-lo serà necessari que tant l'executable startrfc.exe com l'arxiu de dades  ( .dat ) 
es trobin al mateix directori que l'arxiu  .bat.
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Si la crida no ha aconseguit establir connexió amb SAP o executar correctament la funció, 
el missatge d'error quedarà registrat a l'arxiu  dev_rfc.trc.

Si la crida arriba correctament a SAP es generarà un arxiu  .sap  que contindrà la resposta 
de SAP (121126.sap en el nostre exemple).

5.2.2.2.- Petició de subministre de materials a les línies de producció  i
5.2.2.3- Extracció de dades de SAP per mostrar-les a les pantalles de planta (gestió 
visual)

La implementació d' aquests dos requeriments es farà utilitzant el mateix sistema que per 
la notificació a SAP des de les línies de producció. La diferència principal es troba a la 
funció de SAP -que serà diferent en cada cas ja que ha de realitzar altra funcionalitat - i a 
la interfície i paràmetres de la mateixa, que afectarà també a l'arxiu de comandos que fa 
la crida remota.

5.2.3.- Implementació de les alertes enviades des de SAP al correu electrònic

Per a implementar l'enviament d'alertes seguim els passos definits en l'apartat disseny:
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Pas 1: Configuració de la funcionalitat d'enviament de emails en SAP R/3:

1. Configurar  el  Perfil  d'Instància  (transacció  RZ10)   per  a  permetre  a  SAP 
connectar-se amb el servidor SMTP de correu. Per fer-ho:

- Accedir a la transacció RZ10 i seleccionar el Perfil d'Instància
- Buscar un paràmetre anomenat  icm/server_port_2. Si no existeix, crear-lo.

- Assignar-li els valors PROT = SMTP,  PORT = 1080,  TIMEOUT = 180

- Si hem creat el paràmetre o hem canvïat els seus valors, reiniciar la instància 
per actualitzar els valors.

2. Activar el node SMTP en la transacció de gestió del SAPConnect 

- Accedir a la transacció SCOT (SAPConnect Administration)

- En el menú Opciones seleccionar  Dominio por defecto. Es mostra el diàleg  
Direcciones mail Internet.

- En el camp  Dominio por defecto indicar el domini d'email de la companyia 
(bcnautomotive.com) i fer clic en el botó de confirmació.

- En SAPConect:Gestión, en la vista de nodes seleccionar el node SMTP
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El diàleg de dades general del node és mostrat

- Assegurar-nos que:
- En informació general està seleccionat  'Nodo en uso'
- El camp 'Host Mail' conté el el correcte proveïdor SMTP
- El  camp 'Puerta mail'   conté el  port  correcte utilitzat  per connectar al 

servidor SMTP.

- En 'Tipos de dirección soportados' prémer el  botó 'Configurar'  al  costat  de 
'Internet'.  Apareix el diàleg 'Tipo dirección para nodo'.  Comprovar que el camp 
'Ámbito direc.'  té '*' (asterisc).
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-   En 'Formatos de edición para documentos SAP'  seleccionar el  format per 
ABAP List

- Prémer el botó de confirmació en aquest diàleg i també en les dades generals 
del node.

3. Planificar un job d'enviament d' e-mails a la mateixa transacció de gestió del 
SAPConnect.

- En el menú Vista seleccionar Jobs. Si ja existeix planificat un job amb variant 
SAP&CONNECTALL ens saltarem els punts 3.2 i 3.3 i passarem al punt 4.

- En el menú Job seleccionar Crear

- Definir les següent opcions pel nou job:

- Escriure un nom pel job
- Seleccionar la variant de job SAP&CONNECTALL
- En Valor de job introduir el període de repetició. Especificar un interval 
de temps raonable (per exemple 10 minuts). Els usuaris hauràn d'esperar 
aquest interval de temps abans de que els mails siguin enviats

4. Assignar les adreces de correu electrònic als usuaris de SAP.

- Identificar els usuaris que hauran de rebre el correu enviat per SAP
- Accedir a la transacció SU01 (Gestió d'usuaris) per cada usuari
- Assegurar-nos de que la seva adreça de correu electrònic estigui 
complimentada i que el mètode de comunicació sigui  'INT Correo electrónico'.
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Pas 2: Es desenvolupa un query de SAP, o bé un report, amb una variant de selecció que 
capturi les excepcions en les dades.

- En el cas de que sigui un query anirem a la transacció SQ00.
- Si desenvolupem un report ho farem per la transacció SE38. En aquest cas, si 
només volem que s'enviïn alertes quan es produeixi l'excepció en les dades farem 
que el report només generi la llista quan tingui una dada errònia que mostrar.

Pas 3: Es programa un job periòdic amb la freqüència desitjada que executi el query amb 
la variant. 

Transacció SM36. (Menú SAP :  Herramientas  →  CCMS  → Jobs  →  Definition)

En les dades generals del job, en el botó "Destino listas SPOOL",  s'assigna l'adreça de 
correu de la persona destinatària de l'alerta, si es una sóla persona,  o bé una llista de 
distribució que contingui les persones destinatàries. 

En cas de que la llista de distribució no existeixi procedirem a crear-la per mitjà de la 
transacció SO01.
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5.3.-  Test de funcionament

En aquest  apartat  s'explicaran els  tests  necessaris  per  a comprovar que els  diferents 
processos de comunicació han estat implementats correctament.

5.3.1.- EDI.
5.3.2.- Interacció amb altres aplicacions
5.3.3.- Interacció amb el correu electrònic.

5.3.1.- EDI: Test de la parametrització realitzada. Procesament dels IDocs

Per a comprovar les parametritzacions realitzades per a la interfície ALE/EDI disposem de 
l'eina de test (Test Tool, transacció WE19). Per menú es pot accedir per:  SAP Menu ® 
Tools ® IDoc Interface/ALE ® Test ® Test tool .

 

Es pot utilitzar aquesta transacció de test per generar un IDoc manualment i enviar-lo al 
procés d'entrada o de sortida. La seva utilització no està restringida a cap tipus específic 
de port.  Es pot partir d'un tipus d'IDoc per a generar un nou IDoc 'buit' o utilitzar un IDoc 
ja existent, del qual la transacció de test genera una copia que es pot modificar abans 
d'engegar el procés d'entrada o sortida.

Test del procés d'entrada

Una vegada disposem de l'IDoc en l'eina de test es pot seleccionar una de les següents 
opcions:

• Procés d'entrada estàndard (Standard inbound processing).  L'  IDoc és  tractat 
com un IDoc enviat per un sistema extern. És guardat a la base de dades en primer 
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lloc, el seu registre de control és comparat amb el perfil d'interlocutor d'entrada i 
finalment  es  determina,  per  mitjà  del  codi  de  procés,  quin  procés  de  negoci 
s'executa.

• Mòdul de funció d'entrada (Inbound function module, procés d'entrada utilitzant 
ALE). L'IDoc és guardat en primer lloc a la base de dades i tramès a continuació al 
mòdul  de  funció  especificat.  El  mòdul  de  funció  es  pot  executar  en  mode 
'debugging' (pas a pas). Si el mòdul de funció crida una transacció, aquesta pot ser 
executada en mode visible, invisible o visible a partir d'un error.

• Fitxer d'entrada.  L'IDoc és primer guardat a la base de dades amb estatus 68 
(error, sense procés posterior) i després en un arxiu amb el nom especificat. Si es 
selecciona  Start  inbound  processing  immediately l'arxiu  és  processat  de  forma 
immediata i esborrat a continuació si el processament ha estat correcte. Si  no s'ha 
seleccionat el processament immediat l'arxiu es conserva i pot ser utilitzat per test 
més tard (utilitzant la transacció de test WE16, o  per menú, SAP Menu ® Tools ® 
IDoc Interface/ALE ® Test ® Inbound  ® Inb. Orig.Inb.File)

A continuació es selecciona         per a iniciar el procés des de la pantalla corresponent.

Test del procés de sortida

A la mateixa transacció de test (WE19) podem seleccionar un IDoc de sortida generat 
sense errors i prémer l'ultim botó, que engega el procés estàndard de sortida.
(print shot)

Per que el procés de sortida s'executi sense errors és necessari que estigui mantingut 
correctament el perfil d'interlocutor (partner profile).

Com ja s'ha explicat abans, la transacció de test genera un nou IDoc que pot agafar com 
a model un IDoc existent. Si el que volem és enviar directament un IDoc al procés de 
sortida, sense generar cap còpia, ho podem fer per mitjà de la transacció WE14 (SAP 
Menu ® Tools ® IDoc Interface/ALE ® Test ® Outbound  ® Outbound from IDoc).

Si volem comprovar el procés de sortida utilitzant el control de missatges (taula NAST) 
necessitarem:

• que el missatge estigui correctament mantingut (transacció NACE) amb el valor '1' 
en el codi d'event (enviament per mitjà d'una transacció específica de l'aplicació). Si 
tingués el  valor  '4'   l'IDoc seria  enviat  immediatament,  al  gravar  l'aplicació  que 
genera el missatge, sense que s'aturés per a poder fer un seguiment.

• que en l'acord d'interlocutor estigui definit el missatge per al procés de sortida.

Una vegada fetes aquestes comprovacions procedirem a executar l'aplicació que genera 
el missatge, per exemple  la ME84 en el cas de Instruccions d'entrega per a proveïdor, i el 
converteix en un IDoc que envia al port de sortida.
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5.3.2. Test de la interacció amb altres aplicacions

Realitzarem els tests d'aquesta funcionalitat contra el servidor d'integració del SAP (QA).
Així,  haurem de  fer  que  l'arxiu  batch  que  crida  l'startrfc.exe porti  els  paràmetres  de 
connexió corresponents al  sistema QA. També necessitarem que l'usuari  de connexió, 
amb autoritzacions per realitzar crides remotes a SAP, estigui creat en el SAP d'integració 
i  que la funció,  desenvolupada en el  sistema de desenvolupament (DEV), També hagi 
estat transportada en aquest sistema QA.

L'execució de l'arxiu batch la farem des d'una finestra de comandos en el nostre PC local.

Farem un seguiment dels possibles missatges d'error que torni l'execució. 

Una vegada executat sense errors comprovarem al SAP d'integració que les dades han 
estat actualitzades o transmeses pel corresponent mòdul de funció. I també mirarem en el 
PC el contingut de l'arxiu '.sap ' retornat pel sistema.

5.3.3. Test de la interacció amb el correu electrònic 

Per  a  comprovar  que  el  SAPconnect  està  configurat  correctament  farem  un  test 
d'enrutament.

Transacció SCOT.  En el menú de SAP:  
 Herramientas → Business Communication  →   Communication  →  SAPconnect
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En el menú:  Utilidades  →  Test enrutamiento

Premem el botó 'lupa'

El test d'enrutament ha estat correcte.
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Per a comprovar que la implementació de les alertes ha estat correcta es procedirà a generar  un 
cas de test en el  sistema d'integració forçant l'excepció en les dades i  fent  un seguiment  de 
l'enviament amb el monitor del SAPconnect (Utilidades® Resumen órdenes de envío).

5.4.-  Formació

Està  previst  planificar  una  formació  per  a  transmetre  als  tècnics  informàtics  i 
desenvolupadors  d'aplicacions  el  coneixement  sobre  les  eines  disponibles  per 
interaccionar amb SAP i com procedir per la seva implementació.

La duració de la formació es determinarà i acordarà amb el director d'informàtica  una 
vegada s'hagi procedit a fer la presentació d'aquest treball.

El present document de memòria servirà de base per a la realització dels manuals de 
parametrització i desenvolupament de les tècniques de comunicació seleccionades, així 
com l'annex 1 que explica la implementació detallada d'un dels requisits de comunicació 
interna.

5.5.-  Riscos associats a la implementació

S'han determinat els següents possibles riscos en la implantació del projecte:

1.- Incompliment de la planificació temporal.
2.- Retard en els desenvolupaments.
3.- Retard en la negociació i contractació de la tecnologia i el hardware i software 
necessaris. Per exemple, en la contractació de la VAN (xarxa de valor afegit) o de 
tot el necessari per l'estació EDI.
4.- Incertesa en la funcionalitat a desenvolupar, ja que es tracta de tecnologies de 
nova aplicació en aquesta empresa.
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6.- Conclusions                                                                                 

L'ERP, en el nostre cas el SAP R/3, constitueix el sistema central de gestió del negoci. 
Però si de veritat volem aconseguir una gestió integral, necessitarem poder interaccionar 
amb altres sistemes o aplicacions utilitzades internament  –  com per exemple el correu 
electrònic o les aplicacions que comuniquen amb els PLCs de les línies de producció  – 
i també amb sistemes externs, amb els  partners del negoci, els clients i els proveïdors, 
intercanviant  amb  ells  documents  comercials  electrònics  que  puguin  ser  integrats 
automàticament en el SAP, sense necessitat de tractaments manuals de introducció de les 
dades.

L'objectiu d'aquest TFC ha estat, partint d'uns requeriments de comunicació concrets, fer 
una anàlisi  de les diferents eines d'interacció entre el  SAP i  altres sistemes, així  com 
descriure la seva implementació.

Els  beneficis que s'aconsegueixen implementant  aquestes tecnologies de comunicació 
són:

• L'augment de l'eficàcia i la fiabilitat dels processos de negoci, tot evitant la gestió 
manual de la informació.

• La reducció del temps necessari per extreure o incorporar dades a SAP.

• L'agilització del cicle de producció i venda ja que el documents (comandes, avisos 
d'expedició, ...) són integrats en el sistema en el mateix moment en que arriben i 
les  necessitats  de  materials  poden  ser  actualitzades  automàticament  en 
conseqüència i transmeses als proveïdors.

• La  millora  del  servei  al  client  ja  que  existeix  menys  marge  d'error  i  evita  les 
esperes.

• La disminució d'estocs degut a la facilitat d'aplicació de tècniques "Just-in-Time".

• L'assegurament de la coherència en les dades, fent possible que el sistema envii 
alertes  quan  detecta  que  manca  alguna  informació  important  o  que  existeixen 
dades errònies.

• L'augment  de  la  productivitat  del  personal,  ja  que  el  temps  que  s'utilitzava  en 
introduir  dades  o  en  fer  comprovacions  de  la  informació  ara  es  pot  dedicar  a 
tasques de més valor.

• L'estalvi  de  costos  d'administració  (eliminació  del  paper,  dels  consumibles 
d'impressores, de la necessitat d'arxivar la documentació i del seu espai d'arxiu)

• La facilitació de la  presa de decisions,  al  fer  possible el  traspàs d'informació a 
aplicacions especialitzades en l'anàlisi de la informació.
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Aquests beneficis encaixen en els objectius i  en l'estratègia de negoci  de l'empresa i 
justifiquen plenament l'esforç econòmic i  els recursos necessaris per la implementació 
d'aquestes eines.

Dos  factors  determinants  en  l'èxit  del  projecte  seran  la  correcta  aplicació  de  la 
metodologia en la implementació i la gestió dels riscos associats.

A nivell personal, aquest treball m'ha permès aprofundir coneixements sobre algunes de 
les  eines  de  comunicació  amb  SAP  i  descobrir  noves  tecnologies  d'interacció  amb 
aplicacions externes. També m'ha servit per adquirir experiència en la gestió de projectes 
informàtics .

7.- Glossari                                                                                        

AEOC Associació  empresarial  sense  ànim  de  lucre  que  és  membre  de  l'associació 
internacional  per  a  les  comunicacions  GS1.  AEOC  ofereix  orientació  a  les 
empreses associades a implementar les eines GS1, i certifica als proveidors de 
solucions EDI.

ALE Application  Link  Enabling.  És  la  tecnologia  que  es  basa  en  l'IDOC  per  a 
comunicar amb l'aplicació externa.  ALE utilitza TCP/IP per a contactar amb el 
sistema extern.

API Application Programing Interface. Constitueix un conjunt de rutines, procediments, 
protocols, funcions i eines que una determinada biblioteca posa a disposició per 
que puguin ser utilitzats per altre software. En altres paraules, és una interfície 
que permet la comunicació entre diferents components de software.

B2B Business to Business. S'utilitza per parlar de les comunicacions entre diferents 
empreses, amb els partners del negoci: Clients, Proveïdors, Bancs, ...

BAPI Business Application Programming Interface. Són funcions de negoci en SAP que 
estan  escrites  en  llenguatge  ABAP.  Les  BAPIs  són  RFCs  formalitzades, 
especialitzades.   Els  sistemes remots a SAP freqüentment utilitzen BAPIs per 
invocar una acció a SAP.

CPI-C (Common  Programming  Interface-communicació)  Interfície  estandarditzada  per 
tot el sistema de comunicació entre programes.

DCOM (Distributed  Component  Object  Model,  Model  d'  Objectes  de  Components 
Distribuits  ).  DCOM és una  tecnologia  de  Microsoft  que  permet  desenvolupar 
components  de  software  distribuits  sobre  múltiples  computadors  que 
s'intercomuniquen. DCOM estén  el model COM també de Microsoft.

EDI Intercanvi electrònic de dades (Electrònic Data Interchange)
EDIFACT Format  estàndard  de  comunicació  EDI  de  Nacions  Unides,  utilitzat 

majoritariament  en  Europa.  EDIFACT  són  les  sigles  de  Electronic  Data 
Interchange For Administration, Commerce and Transport.

GATEWAY porta  d'enllaç.  És  un  dispositiu  que  permet  la  interconnexió  de  xarxes  amb 
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protocols i  arquitectures diferents .  El  seu propòsit  és traduir  la informació del 
protocol utilitzat en una xarxa al protocol utilitzat en la xarxa destí.

GS1: Organisme internacional encarregat de regular i normalitzar els formats utilitzats 
en l'intercanvi electrònic de dates en el comerç.

IDOC Intermediate Document. És el document intermedi que utilitza SAP como interfície 
per la comunicació EDI.

MTS Sigles  de  Microsoft  Transaction  Server.  Era  un  software  que  proporcionava 
serveis als components COM de software per fer més fàcil crear grans aplicacions 
distribuides.  MTS es  considerat  com  el  primer  gran  software  en  implementar 
programació orientada a aspectes, programació modular. MTS va aparèixer amb 
el Windows NT 4.0 i va ser millorat i reanomenat COM+ en Windows 2000.

RFC Remote Function Call. Són peticions de SAP per invocar l'execució de funcions en 
altre sistema SAP remot o bé crides que sistemes remots externs a SAP utilitzen 
per a invocar de manera síncrona una funció en SAP.

SCADA Paquet  de software que s'encarrega del  Control  de Supervisió  i  Adquisició  de 
Dades de les línies de producció.

SOAP Sigles de Simple Object Access Protocol. És un protocol estàndard que defineix 
com  dos  objectes  en  diferents  processos  poden  comunicar-se  per  mitjà  de 
l'intercanvi de dades XML

TCP/IP Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol.  És  un  protocol  de  software 
desenvolupat per la comunicació entre computadors
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