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Introducció.

En el present projecte es pretén 
reflectir la implantació d´una solució 
integrada de gestió empresarial ERP i 
en particular SAP R/3, en les seves 
fases d´analísis de requeriments, 
disseny i parametrització del sistema.

El projecte es realitzarà en una 
organització fictícia que es dedica a la 
compra, venda i emmagatzematge  
d´electrodomèstics. El seu principal 
canal de venda es Internet. «on line». 
En aquesta primera part del projecte, 
l´organització impantarà els mòduls de 
Finances/FI, Vendes/SD i Compres-
Magatzems/ MM. 



Objectius del projecte. 

Estandarditzar els circuits i processos de negoci.

Millorar el control i la gestió empresarial.

Millorar la integritat, qualitat i accés a la infor mació.

Millorar la capacitat d’anàlisi i de la presa de de cisions.

Optimitzar dels recursos.

Homogeneïtzar les dades i la informació.

Incrementar la rendibilitat del processos.

Implementar un programari adaptat a les necessitats  requerides.

Implementar un sistema de base de dades centralitzad a que permeti 
incrementar la seguretat de les dades i la informac ió

Implementar un sistema integral permeti un millor c ontrol dels processos.



Abast, contextualització i metodología. 

1

Preparació 
del 

projecte.

2

Bussinnes 
Blue Print.

3

Realització
/disseny.

4

Preparació 
final.

5

Posada en 
producció 
i suport.

El propòsit d'aquest TFC és desenvolupar les bases de les
fases dos i tres : d'una banda la definició i anàlisi dels
requisits funcionals i per una altra el disseny i
parametrització. No es pretén l´estudi de possibles interfaces
i desenvolupament programes ABAP fora del paquet
standard que proporciona el producte SAP R/3.



Metodología. Fase II. 

Detall de la 
configuració 
del sistema.

Estructura de 
l´organització

Definició dels 
requeriments 
funcionals.

Validar abast 
del projecte.

FASE 2 : 
BLUEPRINT



Metodología. Fase III 

Parametrit-
zació del sistema

Desenvolu-
paments en 

ABAP IV 

Autoritza-
cions i rols

Interfases

FASE 3 : 
DISSENY



Pla de projecte.

16-06-2014             PRESENTACIO I LLIURAMENT MEMORIA.

26-05-2014                                         PARAMETRITZACIO SD.

26-05-2014                                          PARAMETRITZACIO MM.

26-05-2014                                            PARAMETRITZACIO FI.

22-04-2014        ANALISIS  FUNCIONAL   I   REQUERIMENTS.

17-03-2014                        PLA DE TREBALL DEL PROJECTE.



Descripció  general  de  l´empresa.

L'empresa 
es dedica a 
la venda de 
petits i grans 
electrodomè

stics via 
internet. La 
companyia 
va tenir els 

seus orígens 
a mitjans 

dels 80 amb 
una botiga al 

barri de 
Poble Nou 

de 
Barcelona. 

L´idea 
d´entrar al 

mercat obrint 
una web a 
internet, 

sorgeix en 
l´any 2000. 

S´implanta la 
web de 

vendes «on 
line» i es 

lloga una nau 
industrial. Es 

crea una 
nova societat 

amb el 
capital social 

al 33%.

Al llarg dels 
últims anys 
les vendes 

han pujat un 
20% anual. 
L´empresa 

actualment te 
contractades 

a uns vint 
treballadors. 

Les botigues 
han passat a 
un segon pla 
i les vendes 
es fan en un 

90% 
mitjançant el 

canal 
d'internet a 

tot el territori 
espanyol. Hi 
ha previsió 

d´obrir  
mercat al 

reste 
d´Europa .

A part de la 
web, 

actualment 
l´empresa 

disposa d´un 
sistema 

informàtic de 
gestió 

empresarial 
molt senzill i 
obsolet. No 

hi ha 
connexió 

entre la web i 
el sistema. 

Després 
d’una sèrie 

de 
valoracions 
de diferents 
pressuposto

s s´ha  
escollit SAP 

R/3 per 
ajustar-se 
millor a les 
necessitats 

de 
l'empresa.



Anàlisis  funcional  i requeriments-FI

Qüestionari de Finances i Comptabilitat.

1.- Societats , pla de comptes i balanços.

2.- Creditors i Proveïdors. Formes de pagament i 
cobrament.

3.- Bancs i operacions de préstec i crèdit.

4.-Factures rebudes i emeses. Arxiu i rangs de 
numeració.

5.-Llibre de IVA i altres impostos.

6.- Actiu circulant. Tresoreria.

7.-Conciliacions bancàries.

8.-Gestió actius fixes i amortitzacions.

9.-Gestió presupost.

10.- Informes.



Anàlisis  funcional  i requeriments-MM

Qüestionari de compres, materials i 
magatzems.

1.-Localització i estructura física.

2.-Línies de negoci.

3.-Organització de compres.

4.-Gestió de materials.

5.-Planificació de consum.

6.-Gestió d'inventari de material i moviments de 
materials.

7.-Valoració d'estoc.

8.-Gestió d'informes.

9.-Procés general de compres.

10.- Dades mestres de proveïdors.

11.-Gestió d'informes.



Anàlisis  funcional  i requeriments-SD

Qüestionari de Vendes i Distribució.

1.-Entorn.

2.-Manteniment de Dades Bàsiques.

3.- Creació de consultes/ofertes.

4.-Procés de comandes.

5.-Expedicions.

6.- Facturació

7.-Devolucions/abonaments.



Customizing GUIA -IMPLEMENTACIÓ.

GUIA IMPLEMENTACIÓ TRANSACCIÓ 
SPRO



Parametrització   FI-Finances.

Crear societat FI i societat GL

Estructures de balanç. Pla de comptes i àrea de control de crèdit

Variant de períodes de comptabilització. Definició de períodes comptables oberts.

Assignació a societat FI de Societat GL.

Comptes resultats i comptes de major.

Definició de rangs de nombres per als documents comptables.

Dades mestres de proveïdors i creditors.

Bancs i tresoreria.

Actius fixes i amortitzacions.

Impostos : IVA e IRPF.



Parametrització   MM -Compres, materials i magatzems.

Creació de centre de logística.

Assignar centre de logística a societat .

Assignar centre i sector àrea de valoració..

Creació de magatzems.

Creació d'una organització de compres.

Assignació d'organització de compres a societat FI i de centres a 
organització de compres.

Moviments de stock i inventaris.

Dades mestres de materials.



Parametrització   SD -Vendes.

Crear organització de vendes i canal de distribució.

Crear sector i lloc d'expedició.

Crear centre de vendes i magatzems.

Crear oficina i grup de vendes.

Assignar organització, canal, sector , area, oficina i grup a 
societat.

Definir classes de comandes de vendes.

Parametrització de la determinació de comptes.

Fluxe de documents de vendes.



Conclusions I.

FUNCIONAL. - El sistema es capaç de satisfer totes les necessitats
operatives de l'empresa, presents i futures. Això és fonamental. Si el
sistema no proporciona una adaptació perfecta a tots els requisits
funcionals, els usuaris no estaran satisfets a llarg termini.

FLEXIBLE .- El sistema te la capacitat per adaptar-se a nous canvis del
mètode operacional i les diferents àrees de l'empresa.

AMB SUPORT GARANTIT.- El proveïdor dona garantíes de suport..

L´organització  disposa ara d´un sistema :



Conclusions  II.

OBERT.- El sistema té un alt grau d´obertura per integrar-se amb altres 
sistemes informàtics.

HOMOGENI.- Les dades de l´organització disposen de consistència i
homogeneitat.

SEGUR.- Un sistema capaç d'assegurar la fiabilitat de les dades i controlar 
l'accés i ús de la informació.

AMB FACILITAT D'ÚS.- Encara quan és necessari un temps per
familiaritzar-se amb tots els sistemes, no hi ha dubte que aquest és de
fàcil aprenentatge i ràpid ús.



Conclusions   a  futur.

Acabada la primera fase d'implantació i
parametrització dels mòduls de finances, magatzems-
materials i vendes, podríem dir que el mes difícil està
aconseguit. Després d'un procés d'estabilització,
comença una segona fase indefinida i perdurable en
el temps : d'una banda comença la fase de
manteniment, per una altra la de millora, ambdues
constants. En una segona fase l´organització es
podría plantejar l´implantació de mòduls com per
exemple:

CO-Controlling

Gestió Pressupostària

HR-Recursos Humans


