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R  E  S  U  M

El present Treball Final de Carrera,  es inclòs dins de l’àrea de TFC anomenada “TFC-ERP”,
comprèn la realització i posterior presentació d’un projecte d’implantació del sistema de gestió
empresarial SAP R/3 en una empresa del sector de venda d´electrodomestics : GIELECTRICS,
S.A..  Es  considera  com a  abast  del  mateix  les  etapes  corresponents  a  l’anàlisi  funcional  i
parametrització del sistema SAP/R3, mòduls FI, MM i SD.

Es troba dividit en cinc gran etapes que formen el cos  de la memòria de TFC :

1.- PLA  DE  TREBALL  DEL  PROJECTE :  En aquest punt, corresponent al capítol 1 ,es descriu el
context i justificcaió del treball. Es marquen els objectius generals i específics. S´estableixen la
metodología, estructura i planificació del projecte.

2.-  ANÀLISI   FUNCIONAL  I  REQUERIMENTS : Corresponent  al  capítol  2,  es proporciona una
descripció general de l’empresa en què el projecte serà objecte d’implantació, es seleccionen tant
els  partners  com  els  key-users  i  es  crea  l’equip  de  projecte.  Finalment  es  prenen  els
requeriments i especificacions funcionals, recollits en els annexos del Treball.

3.- PARAMETRITZACIO FI : Disseny de la parametrització i customizing del mòdul de Finances FI de
SAP/R3

4.- PARAMETRITZACIO MM : Disseny de la parametrització i customizing del mòdul de Logística,
Compres i Magatzems MM de SAP/R3

5.- PARAMETRITZACIO SD : Disseny de la parametrització i customizing del mòdul de Vendes SD de
SAP/R3

El TFC es complementa amb aquest resum, el glossari, les conclusions i la bibliografia.

                                                                                                                                                         4



UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA.
Enginyeria Tècnica d´Informàtica de Gestió.

Treball Final Carrera - ERP . Implantació SAP R/3. FI/MM/SD.                                                                    

Índex de contingut

1.- PLA  DE  TREBALL  DEL  PROJECTE. .............. ........................................................10

1.1.- Context i justificació del Treball........... ................................................................................................10

1.1.1.- Context i justificació..............................................................................................................................10

1.2.- Objectius generals i específics.............. ..............................................................................................11

1.2.1.-Objectius Generals. ...............................................................................................................................11

          1.2.1.1.- Implantació ERP_SAP a l´àrea de comptabilitat financera......................................................11

          1.2.1.2.- Implantació ERP_SAP a l´àrea de compres i gestió de magatzems.......................................12

          1.2.1.3.- Implantació ERP_SAP a l´àrea de vendes..............................................................................12

1.2.2.- Abast del projecte.................................................................................................................................12

1.3.- Metodologia i estructura del projecte.  .........................................................................................13

1.3.1.- Metodologia..........................................................................................................................................13

1.3.2.-Descripció i composició de les activitats i sub-activitats........................................................................14

1.4.- Planificació amb fites itemporització.  ........ ................................................................................16

1.4.1.- Marc temporal i cicle de vida................................................................................................................16

1.4.2.- Calendari de desenvolupament del projecte i planificació....................................................................16

1.5.-Breu sumari de productes obtinguts ....................................................................................................18

1.6.- Breu descripció dels altres capítols de la me mòria ...........................................................................18

1.7.-Contextualització de l'Anàlisi i Parametritzac ió en el projecte d'Implantació de SAPR/3.......... .....19

2.- ANÀLISI  FUNCIONAL  I REQUERIMENTS............. ...................................................20

2.1.-Descripció general de l’empresa............... ...........................................................................................20

2.2.-Selecció del partner o consultora d´implantaci ó................................................................................23

2.3.-Selecció de key-users i perfils d´usuari...... .........................................................................................23

2.4.-Equip de projecte............................. .......................................................................................................24

2.5.-Entorns del sistema. ......................... .....................................................................................................25

2.6.-Presa de requeriments......................... ..................................................................................................26

3.- PARAMETRITZACIO FI............................. ...................................................................27

3.1.- Creació societat  FI i pla comptable......... ...........................................................................................27

3.1.1.- Societat FI.............................................................................................................................................28

3.1.2.- Societat GL...........................................................................................................................................29

3.2.- Estructures de balanç........................ ...................................................................................................29

3.2.1.- Creació pla de comptes........................................................................................................................30

3.2.2.-Verificació de paràmetres globals..........................................................................................................30

3.2.3.- Comptes resultats i comptes de major..................................................................................................31

                                                                                                                                                         5



UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA.
Enginyeria Tècnica d´Informàtica de Gestió.

Treball Final Carrera - ERP . Implantació SAP R/3. FI/MM/SD.                                                                    

3.2.4.- Creació de variant de períodes comptables.........................................................................................32

3.2.5.- Periodes comptables............................................................................................................................32

3.2.6.- Definició de rangs de nombres per als documents comptables...........................................................32

3.2.7.- Activar el flag de la societat en l´entorn productiu................................................................................33

3.3.- Dades mestres de proveïdors i creditors...... ......................................................................................33

3.3.1.- Crear grup de clients i proveïdors.........................................................................................................33

3.4.- Bancs i tresoreria........................... ........................................................................................................34

3.5.- Pagaments automàtics......................... .................................................................................................34

3.5.1.- Programa de pagaments......................................................................................................................35

3.5.2.- Configuració d´extractes bancaris........................................................................................................36

3.6.- Actius fixes i amortitzacions................ ................................................................................................36

3.6.1.- Definir assignació de nombres i rangs d'actius fixos............................................................................36

3.7.- Impostos : IVA e IRPF........................ ....................................................................................................37

3.7.1.-Assignació de la nova societat a societat IVA.......................................................................................37

3.7.2.- Creació tipus d´IVA...............................................................................................................................38

3.7.3.- Assignar tipus de retenció a la societat ...............................................................................................39

4.- PARAMETRITZACIO MM............................. ................................................................40

4.1.- Creació de centre de logística............... ...............................................................................................40

4.2.- Assignar centre a societat .................. .................................................................................................40

4.3.- Assignar centre i sector àrea de valoració... .......................................................................................41

4.4.- Creació de magatzems......................... .................................................................................................41

4.5.- Creació d'una organització de compres........ ......................................................................................42

4.6.- Assignació d'organització de compres a societ at FI i de centres a organització de compres......4 2

4.7.- Moviments de stock i inventaris.............. ............................................................................................42

4.8.- Comandes a proveïdors. Fluxe de documents.... ...............................................................................44

4.8.1.-Verificació i gravació de les factures de proveidors...............................................................................44

4.8.2.-Registres info de compres.....................................................................................................................45

4.9.- Dades mestres de materials................... ..............................................................................................46

5.- PARAMETRITZACIO SD............................. .................................................................47

5.1.- Crear organització de vendes i canal de distr ibució............................................. .............................47

5.2.- Crear sector i lloc d'expedició.............. ................................................................................................47

5.3.- Crear centre de vendes i magatzems........... .......................................................................................48

5.4.- Crear oficina i grup de vendes............... ..............................................................................................48

5.5.- Assignar organització, canal, sector , area, oficina i grup a societat.......................... .....................49

5.6.- Definir classes de comandes de vendes........ .....................................................................................49

                                                                                                                                                         6



UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA.
Enginyeria Tècnica d´Informàtica de Gestió.

Treball Final Carrera - ERP . Implantació SAP R/3. FI/MM/SD.                                                                    

5.7.- Parametrització de la determinació de comptes ................................................................................49

5.8.- Fluxe de documents de vendes................. ..........................................................................................51

6.- CONCLUSIONS............................................................................................................52

6.1.- Conclusions sobre el treball realitzat....... ...........................................................................................52

6.2.- Conclusions personals........................ .................................................................................................52

6.3.- Conclusions a futur.......................... .....................................................................................................53

7.- GLOSSARI....................................... .............................................................................54

8.- BIBLIOGRAFIA................................... ..........................................................................55

9.- ANNEXOS.

Annex 1 .- Presa de requeriments SAP R3. Mòdul Fina nces-FI. .......................................... .............56

1.- Societats , pla de comptes i balanços.................................................................................................57

2.- Creditors i Proveïdors. Formes de pagament i cobrament..................................................................58

3.- Bancs i operacions de prèstecs i crèdit...............................................................................................59

4.- Factures rebudes i emeses.  Arxiu i rangs de numeració....................................................................59

5.- Llibre de IVA i altres impostos............................................................................................................. 59

6.- Actiucirculant.Tresoreria.  .......... ........................................................................................................59

7.- Conciliacions bancàries.......................................................................................................................60

8.- Gestió actius fixes i amortitzacions......................................................................................................60

9.- Gestió presupost..................................................................................................................................60

     10.- Informes...............................................................................................................................................60

Annex 2 .- Presa de requeriments SAP R3. Mòdul  MM .....................................................................61

1.- Localització i estructura  física.............................................................................................................62

2.- Línies de negoci...................................................................................................................................62

3.-Organització de compres......................................................................................................................63

4.-Gestió de materials...............................................................................................................................64

5.-Planificació de consum.........................................................................................................................64

6.-Gestió d'inventari de material i moviments de materials......................................................................65

7.- Valoració d'estoc..................................................................................................................................65

8.- Gestió d'informes.................................................................................................................................65

9.- Procés general de compres.................................................................................................................65

     10.- Dades mestres de proveïdors..............................................................................................................66

     11.- Gestió d'informes.................................................................................................................................66

                                                                                                                                                         7



UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA.
Enginyeria Tècnica d´Informàtica de Gestió.

Treball Final Carrera - ERP . Implantació SAP R/3. FI/MM/SD.                                                                    

Annex 3 .- Presa de requeriments SAP R3. Mòdul Vend es- SD. .................. .....................................67

1.- Entorn..................................................................................................................................................68

2.- Manteniment de Dades Bàsiques........................................................................................................69

3.- Creació de consultes/ofertes...............................................................................................................71

4.- Procés de comandes...........................................................................................................................71

5.- Expedicions.........................................................................................................................................72

6.- Facturació............................................................................................................................................72

7.- Devolucions/abonaments....................................................................................................................72

                                                                                                                                                         8



UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA.
Enginyeria Tècnica d´Informàtica de Gestió.

Treball Final Carrera - ERP . Implantació SAP R/3. FI/MM/SD.                                                                    

LlISTAT DE FIGURES.

Figura 1 .-  Estructura mòduls del sistema SAP R/3
Figura 2 .- Esquema sistemes actuals i objectiu final.
Figura 3 .-  Pantalla de login al sistema i menú inicial
Figura 4 .-  Entorns d´implementació.
Figura 5 .-  Pantalla customizing .Transacció SPRO.
Figura 6 .-  Accés pantalla customizing .Trx. SPRO.
Figura 7 .- Accés customizing . IMG
Figura 8 .- Menú customizing.
Figura 9 .- Copiar societat FI. 
Figura 10 .- De societat a societat.
Figura 11 .- Creació comtes de major.
Figura 12 .- Ordre de transport entre entorns.
Figura 13 .- Copiar, esborrar i verificar societat.
Figura 14 .- Definició societat GL.
Figura 15 .- Modificar vista de dades globals de 
societat.
Figura 16 .- Tratar comptes de major.
Figura 17 .- Copia de proveïdors i comptes de major.
Figura 18 .- Batch input.
Figura 19 .- Variants peridodes comptables.
Figura 20 .- Periodes comptables.
Figura 21 .- Intervals de rangs.
Figura 22 .- Fixar societat.
Figura 23 .- Modificar grups de comptes.
Figura 24 .- Creació de dades mestres de clients i 
proveïdors.
Figura 25.- Defiinir camps propis.
Figura 26.- Selecció bancs per pagaments.
Figura 27.- Pagaments automàtics.
Figura 28 .- Execució de pagaments.
Figura 29.- Assignació de rangs.
Figura 30.- Visualitzar intervals de rangs.
Figura 31.- Comptabilització d´amortitzacions.
Figura 32.- Modificar societats d´IVA.
Figura 33 .- Tdeclaració d´IVA.
Figura 34.- Indicador d´impostos.
Figura 35.- Vista retenció impostos.

Figura 36.- Report IRPF.

Figura 37.- Centre logística.

Figura 38.- Copia centre logístic.
Figura 39.- Assignació centre logístic.
Figura 40.- Assignar centre i sector.
Figura 41.- Creació magatzems.
Figura 42.- Crecaió organització de compres.
Figura 43.- assignar organització de compres.
Figura 43.- assignar organització de compres.
Figura 44 .- Tratar comptes de major.
Figura 45.- Fluxe documents de compres.
Figura 46.- Factura rebuda.
Figura 47.- Registres info.
Figura 48.- Dades mestres de materials.
Figura 49.- Crear organització de vendes.
Figura 50.- Estructura orgnització de vendes.
Figura 51.- Crear sector i lloc expedició.
Figura 52.- Creació magatzems.
Figura 53.- Creació oficines i grup de vendes.
Figura 54.- Assignar elements a societat.
Figura 55.- Classes de comandes.
Figura 56.- Determinación cuentas comercial.
Figura 57.- Assignar comptes a classe document.

Figura 58.- Determinació de comptes d´ingressos.

Figura 59.- Fluxe de document de vendes.
Figura A.1.- Organigrama compres.
Figura A2.- Flux d´aprovisionament.
Figura A3 .- Flux de vendes.
Figura A4 .- Organigrama de vendes.
Figura A5 .- Bases de dades de clients.
Figura A6 .- Flux d´una comanda.

                                                                                                                                                         9



UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA.
Enginyeria Tècnica d´Informàtica de Gestió.

Treball Final Carrera - ERP . Implantació SAP R/3. FI/MM/SD.                                                                    

1.- PLA  DE  TREBALL  DEL  PROJECTE.

1.1.- Context, justificació i descripció del Trebal l. 
1.1.1.- Context i justificació.

GIELECTRICS és una empresa amb seu a Barcelona. No te producció i el seu negoci es basa en
la compra, emmagatzematge i venda d´electrodomèstics. El seu punt fort es la minimització de
costos pel fet de tenir un únic canal de venda : Internet. Només te dues botigues cara al públic. 

Actualment te un pla de negoci per exportar els seus productes a la resta de Europa. Davant d
´aquesta previsió d´expansió i al augment continuat de les vendes, es troba en la necessitat de
millorar la gestió i planificació empresarial. Per dur a terme aquest objectiu, la Junta d´Accionistes
ha  aprovat   l´inversió  en  l´implantació  d´un  nou  sistema informàtic  que  doni  total  servei  als
diferents departaments. 

Després de varis estudis i propostes, s´ha optat per una solució integrada ERP i en particular SAP
R/3.  En principi es pensa en la implantació dels mòduls de Finances/FI, Vendes/SD i Compres-
Magatzems/ MM per la primera fase. En una segona fase s´estudiarà l´implantació de Recursos
Humans/HR i Comptabilitat analítica/CO. 

Per  tant  en  aquesta  primera  fase  l´objectiu  es  la  parametrització  dels  mòduls  nomenats  del
sistema,  per  tal  que  siguin  totalment  operatius  funcionalment  i  donin  ple  suport  en  la  gestió
empresarial en les àrees de :

● Comptabilitat financera en tots els seus i mes ampl is àmbits :

Balanços i comptes de resultats.

Comptes de major, proveïdors i clients.

Actius fixes i amortitzacions.

Tresoreria.

Conciliacions bancàries.

Reports a gerència i altres informes.

● Vendes.

Gestió de comandes de venda.

Fluxes i traçabilitat de documents.

● Compres i magatzems.

Gestió de comandes de compra.

Gestió de materials i productes.

Stocks e inventaris.

Planificació de compres i materials.
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1.2.- Objectius generals i específics.
1.2.1.- Objectius Generals.

El  objectiu  principal  del  present  Treball  Final  de  Carrera  (TFC),  es  l´anàlisis  funcional  i  total
parametrització del sistema SAP/R3, en els seus mòduls de Finances(FI), Vendes (SD) i Compres-
Magatzems (MM) en la empresa GIELECTRICS.
El  sistema ha de donar ple rendiment funcional  en les àrees de finances,  vendes,  compres i
magatzems i satisfer a l´empresa dins del marc contractual d´implantació.
Com objectius generals s´estableixen : 

✔ Estandarditzar els circuits i processos de negoci.

✔ Millorar el control i la gestió empresarial.

✔ Millorar la integritat, qualitat i accés a la informació.

✔ Millorar la capacitat d’anàlisi i de la presa de decisions.

✔ 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 centralitzada que permeti incrementar la 
seguretat de les dades i la informació.

✔ Implementar un sistema integral permeti un major control dels processos.

1.2.1.1.- Anàlisis funcional i parametrització SAP/ R3_FI a l´àrea de comptabilitat 
finan-cera.

Com objectius principals sins d´aquesta àrea s´estableixen els següents :

✔ Migració de comptes i estats financers de l´anterior sistema al nou.

✔ Creació i parametrització de empreses i estructures de balanç.

✔ Creació i parametrització de comptes de resultats. Despeses e ingressos.

✔ Creació i parametrització de comptes de major.

✔ Creació de dades mestres de proveïdors, creditors i bancs.

✔ Creació de dades mestres d´actius fixes i amortitzacions mensuals “automàtiques”.

✔ Creació de propostes de pagaments mensuals a proveïdors i fitxers SEPA per enviar als 
bancs seguint normatives legals actuals.

✔ Creació de reports e informes.

✔ Conciliacions bancàries i compensació de partides.

✔ Informes de tresoreria.

✔ Gestió d´impostos IVA, IRPF, IS i tots els establerts  per les societats, seguint el marc legal 
actual.
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1.2.1.2.- Anàlisis funcional i parametrització SAP/ R3_MM a l´àrea de compres i 
gestió de magatzems.

Com objectius principals sins d´aquesta àrea s´estableixen els següents :

✔ Creació i parametrització de comptes d´inventari i moviments de stock.

✔ Creació de comandes a proveïdors. Registres info d´ofertes.

✔ Creació de magatzems i organitzacions de compres.

✔ Dades mestres de materials.

✔ Fluxe de documents des de la comanda de compres fins a la verificació i gravació de les 
factures de proveïdors.

✔ Entrades i moviments de mercaderies.

✔ Implantació de inventaris semestrals.

✔ Reports de compres i proveïdors.

1.2.1.3.- Anàlisis funcional i parametrització SAP/ R3_SD a l´àrea de vendes.

✔ Parametrització d´organitzacions de vendes.

✔ Comandes de venda i fluxe de documents fins a la facturació de clients.

✔ Sortides i moviments de mercaderies.

✔ Reports de clients i vendes.

✔ Classes de comanda.

1.2.2.- Abast del projecte.

Aquest projecte no tracta sobre l´interface de connexió i transvasament de dades entre la pàgina
Web i SAP/R3.  Així mateix, tampoc es tracten temes de Hardward o Xarxes. Es dona per fet que
en projectes paral·lels a aquest ja s´han implantat els requisits establerts en sistemes.

L´abast d´aquest projecte tracta sobre la part d´anàlisi funcional, parametrització i customizing del
sistema. 
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1.3.- Metodologia i estructura del projecte. 
1.3.1.-Metodologia.

Per a l'execució del projecte  d'implementació utilitzarem la metodologia ASAP o AcceleratedSAP.

Aquesta metodologia tracta els aspectes necessaris perquè els projectes d´implementació de SAP
R/3 es realitzin amb el menor risc possible.  Es pretén realitzar la parametrització en un temps
curts (as soon as possible). Es una metodologia standard amb entregables definits i que intenta
cobrir les expectatives dels clients. Aquesta metodologia l´utilitzarem per cada una de les àrees o
mòduls a implantar.  El “roadmap” d'implementació  divideix les activitats i tasques en cinc fases
principals:

Fase 1:  Preparació Inicial  .-  El  projecte s'iniciarà oficialment amb una reunió de llançament.
Aquesta reunió no és exclusiva de l'equip del projecte i els consultors de l´implantador, sinó que
també per a altres membres clau de l'empresa. Aquesta arrencada prepararà un escenari propici
per al projecte destacant la importància d'aquest amb els objectius futurs de la companyia.

Fase 2: Mapa de processos. - El propòsit de la fase de Plànols del Negoci (Business Blueprint) és
entendre les metes del client i  determinar els processos de negoci necessaris per complir  les
mateixes.  En  una  reunió  de  Revisió  Executiva,  es  discutiran  les  metes  del  grup,  l'estructura
organitzacional  i  els  processos de negoci  d'alt  nivell.  Altres  requeriments més detallats  seran
discutits durant reunions de treball de revisió de cadascun dels processos de negoci. 

Fase 3: Realització Durant aquesta fase, l'equip del projecte de la seva empresa i els consultors
de  l´implantador  se  separaran  per  acabar  les  activitats  assignades.  La  configuració  de  cada
procés de  negoci  medul·lar  serà  dividida  en interaccions  o  cicles  de fluxos  de processos  de
negocis relacionats.

Fase 4: Preparació final.- El propòsit bàsic de la fase de Preparació Final és acabar les proves
finals del sistema, entrenar als usuaris finals i portar les dades i el sistema a un ambient productiu.

Fase 5: Inici i suport post-productiu.-  Immediatament després de implantar la parametrització
en productiu, el sistema haurà de ser revisat i afinat per assegurar que l'entorn del negoci està
completament suportat. 
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1.3.2.-Descripció i composició de les activitats i sub-activitats.

CO Activitat nivell 1 Activitat nivell 2 Activitat nivell 3

1 PLA DE TREBALL DEL
PROYECTE

1.1.- Context i justificació del treball

1.2.- Objectius generals i específics.

1.3.-  Metodologia  i  estructura  del
projecte. 

1.4.-Planificació  amb  fites  i
temporització. 

1.5.-Breu  sumari  de  productes
obtinguts.

1.6.-Breu  descripció  dels  altres
capítols de la memòria.

1.1.1.- Context i justificació

1.2.1.- ObjectiusGenerals. 
1.2.1.1.- Implantació ERP_SAP a l´àrea
de comptabilitat financera.
1.2.1.2.- Implantació ERP_SAP a l´àrea
de compres i gestió de magatzems.
1.2.1.3.- Implantació ERP_SAP a l´àrea
de vendes.
1.2.2.- Abast del projecte. 

1.3.1.- Metodologia.
1.3.2.-Descripció  i  composició  de  les
activitats i sub-activitats. 

1.4.1.- Marc temporal i cicle de vida.
1.4.2.-  Calendari  de  desenvolupament
del projecte i planificació.

2 ANÀLISI  FUNCIONAL  I
REQUERIMENTS. 

2.1.-Descripció general de l’empresa.
2.2.-Selecció  del  partner  o
consultora d´implantació.
2.3.-Selecció de key-users i perfils d
´usuari.
2.4.-Equip de projecte.
2.5.-Entorns del sistema. 
2.6.-Presa de requeriments.  

3 PARAMETRITZACIO FI. 3.1.-  Creació  societat  FI  i  pla
comptable.

3.2.- Estructures de balanç.

3.3.- Dades mestres de proveïdors i
creditors.

3.1.1.- Societat FI.
3.1.2.- Societat GL.

3.2.1.- Creació pla de comptes.
3.2.2.-Verificació de paràmetres globals.
3.2.3.-  Comptes  resultats  i  comptes de
major.
3.2.4.-Creació  de  variant  de  períodes
comptables.
3.2.5.- Periodes comptables.
3.2.6.-  Definició  de  rangs  de  nombres
per als documents comptables.
3.2.7.- Activar el flag de la societat en l
´entorn productiu.

3.3.1.- Crear grup de clients i proveïdors.

3.4.- Bancs i tresoreria.
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3.5.- Pagaments automàtics.

3.6.- Actius fixes i amortitzacions.

3.7.- Impostos : IVA e IRPF.

3.5.1.- Programa de pagaments.
3.5.2.-Configuració d´extractes bancaris.

3.6.1.-  Definir  assignació  de nombres  i
rangs d'actius fixos. 

3.7.1.-Assignació de la  nova  societat  a
societat IVA.
3.7.2.- Creació tipus d´IVA.
3.7.3.-  Assignar  tipus  de  retenció  a  la
societat .

4 PARAMETRITZACIO
MM.

4.1.- Creació de centre de logística.
4.2.- Assignar centre a societat .
4.3.- Assignar centre i sector àrea de
valoració.
4.4.- Creació de magatzems.
4.5.-  Creació  d'una  organització  de
compres. 
4.6.-  Assignació  d'organització  de
compres a societat FI i de centres a
organització de compres. 
4.7.- Moviments de stock i inventaris.
4.8.- Comandes a proveïdors.  Fluxe
de documents.

4.9.- Dades mestres de materials.

4.8.1.-Verificació  i  gravació  de  les
factures de proveidors.
4.8.2.-Registres info de compres.

5 PARAMETRITZACIO SD. 5.1.- Crear organització de vendes i
canal de distribució.
5.2.- Crear sector i lloc d'expedició.
5.3.-  Crear  centre  de  vendes  i
magatzems. 
5.4.- Crear oficina i grup de vendes.
5.5.-  Assignar  organització,  canal,
sector , area, oficina i grup a societat
5.6.- Definir classes de comandes de
vendes.
5.7.-Parametrització de la determina-
ció de comptes.
5.8.- Fluxe de documents de vendes.

6 CONCLUSIONS.

7 GLOSSARI.

8 BIBLIOGRAFIA.

9 ANNEXOS. 1.-Presa  de  requeriments  SAP  R3.
Mòdul Finances-FI. 
2 .-  Presa de requeriments SAP R3.
Mòdul MM 
3 .-  Presa de requeriments SAP R3.
Mòdul Vendes- SD 
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1.4.- Planificació amb fites i temporització  

1.4.1.-Marc temporal i cicle de vida.

Aquest TFC estarà dividit en sis parts principals :

1 PLA DE TREBALL DEL PROJECTE
2 ANALISIS FUNCIONAL I REQUERIMENTS
3 PARAMETRITZACIO FI

4 PARAMETRITZACIO MM

5 PARAMETRITZACIO SD
6 PRESENTACIO I LLIURAMENT MEMORIA

Lliurament dels elements resultants del Treball Final de Carrera és el 16-06-2014.  Data d´inici del
projecte : 01-03-2014.
Lliuraments  parcials:

➢ Lliurament del present Pla de Treball (PAC 1): 17-03-2014
➢ Lliurament Anàlisis Funcional i requeriments  (PAC 2): 22-04-2014
➢ Lliurament del document de parametrització dels tres mòduls (FI/MM/SD) (PAC3): 26-05-

2014
➢ Lliurament final: Memòria i presentació : 16-06-2014

1.4.2.-Calendari de desenvolupament del projecte i planificació.
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1.5.- Breu sumari de productes obtinguts.
S’han ajustat els paràmetres del sistema SAP/R3  per a ajustar les necessitats i requeriments de
l’empresa GIELECTRICS,  S.A.   Per  a  la  implementació  s´ha fet  servir   IMG (Implementation
Guide) i s´ha configurat  tota la funcionalitat de R/3. Aquesta guia ens detalla tots els punts a
seguir en el procés de la implementació dels mòduls.  Aquesta parametrització es transportarà en
els sistemes de qualitat i de producció de forma automàtica. En aquesta fase no hem fet servir
desenvolupaments a mida i programes en ABAP/4. Al inici del projecte es comença a elaborar la
documentació  que serveix  per  a  recolzament  al  control  i  al  seguiment  del  projecte.   Aquesta
documentació es va actualitzant i modificant al llarg del proces. 

Manual d’usuari.- Guia orientada per a l’usuari final on es recullen tots els funcionament de totes
les  transaccions.  Aquest  manual,  normalment,  és  l’utilitzat  per  a  donar  suport  a  l’entrada  de
producció. 

Manual de parametrització.- En aquest  manual,  s’anoten els canvis  que es realitzen durant la
parametrització del sistema. 

Manual de procediments.- Guia orientada a tots els procediments que es realitzen fora del sistema
de sap. Aquesta guia es prepara per als usuaris. 

Disseny  conceptual.-  Document  per  a  entregar  en  el  qual  s’enregistren  tots  els  processos  a
implementar després d’analitzar els processos de negoci segons el model de referència de SAP. 

1.6.- Breu descripció dels altres capítols de la me mòria. 
1. Pla de treball del projecte.- En aquest capítol es presentaran els objectius així com el pla

de projecte estipulat  per a la realització del mateix.  També inclourà una descripció del
negoci i problemàtica de l'empresa fictícia Gielectrics, S.A.

2. Anàlisis  funcional  i  requeriments.-  En aquest  apartat  s'inclouran tant  els  processos  de
negoci actuals, com els requeriments de l'empresa de distribució d´electrodomèstics.

3. Parametrització FI.- En aquesta secció es recollirà el disseny, tant funcional com a tècnic
del mòdul de finances de SAP R/3, així com la seva parametrització i “customizing”.

4. Parametrització  MM.-  En  aquesta  secció  es  recollirà  el  disseny  i  la  parametrització
(customizing)   del  mòdul  de  logística  de  SAP  R/3,  que  inclou  compres  i  gestió  de
magatzems.

5. Parametrirzació  SD.-   En  aquesta  secció  es  recollirà  el  disseny  i  la  parametrització
(customizing)  del mòdul de vendes Sdde SAP R/3.

6. Conclusion.-  Aquí  es  recolliran  les  conclusions  aconseguides  en  finalitzar  el  projecte.
Reflectint  tant  conclusions  del  cas  d'estudi  desenvolupat,  com  a  conclusions  o
observacions personals.

7. Glossari.- En aquest apartat s'inclouran una definició d'aquells termes tècnics que s'hagin
utilitzat al llarg del document, amb la finalitat de facilitar la seva compressió.

8. Bibliografia.- S'inclouran les referències (llibres, webs,TFC’s anteriors,…), que han servit
d'ajuda per a la realització del present document.

9. Annexos: En aquest apartat s'inclourà la presa de requeriments del client. 
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1.7.-  Contextualització  de  l'Anàlisi  i  Parametritza ció  en  el  projecte
d'Implantació de SAPR/3.

La metodologia ASAP consta de 5 fases d'implementació i l'objectiu principal és minimitzar temps
del projecte, maximitzar els recursos i permetre generar un model de procediments. 

FASE 1.  Preparació  del  projecte:  En  aquesta  fase  es  prepara  un  pla  de  treball  d'alt  nivell
assegurant-se que existeixi una visió comuna per aconseguir els objectius del projecte, es deu
definir clarament l'abast del projecte, i els factors crítics per aconseguir l'èxit,  a més es deuen
estructurar els equips de treball rols i responsabilitats.

FASE 2. Bussinnes Blue Print:  Entendre els objectius del negoci i documentar els processos
requerits per suportar aquestes metes és la principal raó de ser d'aquesta fase. La documentació i
anàlisi d'informació es converteix en la part mes delicada del projecte, la manera de documentar
s'ha de realitzar mínim en quatre nivells que són les següents:

➢ Nivell 0: Validar abast del projecte.

➢ Nivell 1: Estructura organització.

➢ Nivell 2: Definició dels requeriments funcionals.

➢ Nivell 3: Detall de la configuració del sistema.

FASE 3. Realització/disseny:  Es l'hora de fer realitat el que s'ha treballat, ja que en aquesta fase
l'important és la parametrització del sistema, els desenvolupaments de les interfases i programes
ABAP, tot això sobre la base dels models de negoci i models tècnics que s'han dissenyat. 

FASE 4. Preparació final: És moment de transportar tot el creat a l'entorn de qualitat, el qual ens
servirà per poder documentar les proves més importants amb l'usuari. 

FASE 5. Posada en producció i suport:  Arriba el moment de fer realitat el projecte i començar a
avaluar els beneficis al negoci així mesurar la satisfacció de la comunitat dels usuaris. 

El propòsit d'aquest TFC és desenvolupar les bases les fases dues 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
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2.- ANÀLISI  FUNCIONAL  I  REQUERIMENTS. 

En el present apartat queda descrit l’anàlisi funcional corresponent al projecte d’implantació dels
mòduls FI/MM/SD de gestió empresarial SAP R/3 en l’empresa GIELECTRICS, S.A. 

2.1.-Descripció general de l’empresa.
L'empresa que estudiarem és dedica a la venda de petits i grans electrodomèstics via internet. La
companyia va tenir els seus orígens a mitjans dels 80 amb una botiga al barri de Poble Nou de
Barcelona.  Més tard es va obrir  un altre botiga al  barri  de Sant  Andreu.  Cada botiga es una
societat  fiscal  diferent.   La  companyia  es  propietat  de  tres  socis,  tots  amb  el  33%  de  les
participacions, el que fa que per pendre decisions , sempre al menys dos socis, han d´estar d
´acord. Les dos botigues inicials sempre han estat multuimarca. 

L´idea d´entrar al mercat obrint una web a internet, sorgeix en l´any 2002, aprofitant l´experiència
que tenien els socis en el sector i que un d´ells tenia també sòlids coneixements de les noves
tecnologies.  Es decideix  contractar  a una consultora per implantar  la  web i  es lloga una nau
industrial. Es crea una nova societat amb el capital social al 33%, igual que les botigues.

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. Els socis s´han plantejat fer un canvi i
modernitzar el sistema de grstió. Primer, volen connexionar el sistema web amb un nou sistema
de gestió empresarial.  Amb aquest canvi, els socis tenen el propòsit de modernitzar l’empresa,i al
mateix  temps fer-la créixer. 

S´han  sondejat  varies  propostes  de  consultories  informàtiques.  Com  a  resposta  a  aquests
múltiples canvis, gran part de les empreses i  organitzacions s'estan orientant a confiar els seus
sistemes d'informació a paquets estàndard ore-configurats com són els ERP (Enterprise Resource
Planning).   Aquestes  solucions  es  basen  en mòduls  de  programari  d'aplicació  que  ajuden  a
gestionar les parts importants del negoci,  com el són Vendes,  Producció,  Gestió de Materials,
Manteniment  i  recentment  s'observa  com  inclouen,  dins  del  seu  estàndard,  les  més  noves
tecnologies; Internet, Workflow, Gestió Documental, etc. Dins dels ERP´s es destaca el producte
R/3 de SAP,  que tant  per  la  seva tecnologia com per  la  seva quota de mercat  està cridat  a
convertir-se  en  el  Standard  empresarial.   Després  d’una  sèrie  de  valoracions  de  diferents
pressupostos de diferents  empreses  s'ha triat  SAP per ajustar-se millor  a les necessitats  de
l'empresa. 

En  aquest  estudi  previ  s'han  tingut  en  compte  les  funcionalitats,  preus  ,facilitat  d'ús  dels
programes i referències del fabricador en el sector que permetin cobrir els processos necessaris
de l'empresa (orientat  a mitjanes o grans empreses de qualsevol  sector).  Una vegada triat  el
sistema SAP per a la implantació, és on s'enfoca l'estudi d'aquest projecte. 

Aquest  estudi  està  orientat  a  obtenir  una  idea  global  del  que  suposa  aquesta
implantació en funció de les múltiples variables que comporta el procés. No és propòsit d'aquesta
memòria l'estudi de la implantació de la interface entre la web i el sistema ni de la infraestructura
necessària.  L'estudi  es  centra  en  la  parametrització  del  sistema SAP,  adaptant  aquest  a  les
necessitats de l'empresa. 
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En una primera fase s´implantaran els mòduls de Finances (FI), Materials(MM) i Comercial(SD).

                                                                     Figura 1 .-  Estructura mòduls del sistema SAP R/3
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Submòduls a implantar : 

Actualment  la  companyia  disposa de tres  sistemes de gestió,  a  més de la  pàgina web.  Son
sistemes senzills i una mica obsolets. Cada sistema disposa de bases de dades independents, o
sigui no comparteixen les dades.

● Gestió de comptabilitat.

● Gerstió de magatzem i stock.

● Gestió de compres.

Un dels motius del canvi es proporcionar a la companyia una eina de gestió integrada, a on es
comprateixen les mataixes bases de dades.

                                                                         Figura 2 .-  Esquema sistemes actuals i objectiu final.
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2.2.-Selecció del partner o consultora d´implantaci ó.
La implantació de SAP significa implícitament la contractació d'un proveïdor d'aquest programari.
És important no errar en aquesta elecció, ja que el correcte funcionament del sistema dependrà
del bon treball que realitzi el proveïdor abans, durant i després de la implantació, ja que aquestes 
contractacions solen ser de llarga durada.

Les empreses proveïdores de programari  operen normalment  amb partners o socis,  que són 
empreses consultores especialitzades en la implantació i modificació del programari estàndard.
L'empresa consultora no solament ha de garantir una correcta implantació sinó també el suport
per  al  futur. Per a la seva selecció,  haurien de tenir-se en compte aquestes recomanacions: 

➢ Experiència de les empreses  implantadores en clients del nostre sector: el  partner ha
d'entendre  el negoci perquè la companyia percebi que els consultors comprenen la seva
problemàtica. 

➢ Presentació  bàsica:  en  contactar  amb  ells,  se'ls  ha  de  sol·licitar  una  presentació  del
sistema a implantar.

➢ Han d'establir-se en aquesta etapa els criteris d'avaluació final.

➢ Que existeixi una metodologia d'implantació i que aquesta sigui eficaç i estigui testejada.

➢ Ha de ser capaç d'atendre-li en el moment i lloc on es troba la companyia, així com oferir
un servei de suport i manteniment global per a tota la informàtica de l'empresa.

2.3.-Selecció de key-users i perfils d´usuari.

Per facilitar la gestió i l'ús del nou sistema d'informació  integrat s'han definit un sèrie d'usuaris
clau dins de cadascuna de les àrees, tal com es detalla en la següent taula :

Els perfils d'usuari contenen les autoritzacions per operar en el sistema SAP. Existeixen molts
elements  que  permeten  definir  les  autoritzacions  per  realitzar  determinades  activitats  en  el
sistema. Aquest és un punt crític, ja que si els usuaris no compten amb els perfils adequats poden
veure bloquejat  l'accés a les operacions que realitzen,  o se'ls pot donar accés a operacions i
informació que no correspon a les seves funcions.  Per a la creació de perfils d'usuari ha d'establir-
se una matriu de rols d'acord a les funcions que exerceixen els usuaris en la companyia. A cada
rol  li  corresponen  autoritzacions  per  executar  algunes  tasques.  Després  de  crear  els  perfils,
aquests s'associen als usuaris creats en el sistema SAP. 

                                                                                                                                                         23



UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA.
Enginyeria Tècnica d´Informàtica de Gestió.

Treball Final Carrera - ERP . Implantació SAP R/3. FI/MM/SD.                                                                    

● Manuals d´usuari .-  Els manuals d'usuari estan orientats als usuaris finals del sistema.
Són guies de la forma d'operar de cadascuna de les transaccions funcionals a les quals els
usuaris han d'accedir. És important com a suport a l'entrada en productiu. 

● Manual de procediments .- El manual de procediments complementa al manual d'usuari.
És una guia dels procediments a seguir, fora de SAP. Té cridades al manual d'usuari per
indicar accions a realitzar en el sistema. 

                                                                  Figura 3 .-  Pantalla de login al sistema i menú inicial de SAP

2.4.-Equip de projecte.

Principals rols del projecte : 

➢ Cap de projecte :  Encarregat de planificar i treure endavant el projecte.

➢ Consultors  funcionals  :  Dissenyen  els  documents  de  presa  de  requeriments  i  els
documents funcionals d´implantació. Configuren els sistemes R/3 al costat de l'equip de
processos de negoci de la companyia (customizing_parametrització). S´encarreguen de la
formació als key-users primer i al reste d´usuaris després. Creen i  participen tots els jocs
de proves. Redacten els documents de processos finals i procediments.

➢ Líder de l'equip de negoci :  Persona de la part del client, encarregat de gestionar tot el
treball  d'anàlisi  dels  processos  empresarials  junt  als  consultors  funcionals.   Aquesta
persona dirigeix i treballa al costat dels equips de negoci, propietaris de procés de negoci i
usuaris a fi de validar el disseny del sistema que es va a implantar. S'ha d'assegurar que el
sistema R/3 sigui validat i documentat i obtenir l'acord dels propietaris de processos de
negoci  i  els usuaris.  L'equip de negoci al  costat  dels consultors funcionals i  el  cap de
projecte, formaran el gruix del Comitè de seguiment.

➢ Capdavanter de l'equip tècnic.  De la parteix client, encarregat de gestionar tot el treball
tècnic. Treballa al costat del cap de projecte per realitzar la planificació de requeriments
tècnics. Serà el responsable de l'arquitectura tècnica del sistema R/3 final.
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➢ Cap de desenvolupament.  Encarregat de gestionar el disseny, desenvolupament i proves
de tots els programes Z necessaris: interfases, informe, ampliacions…Aquest paper pot ser
dut a terme pel cap de projecte, depenent del volum de programació necessari. 

➢ Administrador del sistema R/3.  Responsable de la configuració, monitoratge, resolució
de problemes i adaptació de l'entorn tècnic bàsic de R/3: backups, programació de JOBS,
configuració del transports, etc

 

2.5.- Entorns del sistema. 

En l'entorn DEV de desenvolupament es programa, es parametritza i es fan les proves unitàries.
Quan s'alliberin i es transportin les ordres, tindrem els canvis disponibles a l'entorn de test QAS
Aquí es faran les proves d'integració o qualitat, i pot utilitzar-se també com a entorn de formació.
Quan les proves es donin per correctes, les ordres es transportaran l'entorn de producció. Cada
objecte guarda totes les versions per  les quals  ha anat  passant,  per  la  qual  cosa es  té una
traçabilitat de tots els canvis produïts en el sistema. Es poden produir errors de transport, que han
de ser analitzats.

En la imatge es pot observar una instal·lació típica amb tres entorns. 

                                                                                       Figura 4 .- Entorns d´implementació.
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2.6.-Presa de requeriments.
La presa de requerimets es desenvolupa als següents documents annexos a aquesta memòria :

 Annex 1 .- Presa de requeriments SAP R3. Mòdul Finances-FI.

 Annex 2 .- Presa de requeriments SAP R3. Mòdul MM .

 Annex 3 .- Presa de requeriments SAP R3. Mòdul Vendes- SD. 

                                                                      Figura 5 .- Pantalla customizing .Transacció SPRO.
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3.- PARAMETRITZACIO FI.

La  parametrització  es  realitza  des  de el  menú de customizing  ,  alqual  s´accedeix  des  de  la
transacció SPRO i sempre des de l´entorn de desenvolupament :

        Figura  6 .- Accés pantalla customizing .Trx. SPRO.                               Figura  7 .- Accés customizing . IMG

Des d´aqui accedim a la pantalla d´implementació :

                                 Figura  8 .- Menú customizing.

Entre altres, els elements que haurem de crear seran els següents:

• Societat FI. 
• Societat GL.
• Àrea de control de crèdit.
• Pla de comptes.
• Variant de períodes de comptabilització. Definició de períodes comptables oberts.
• Assignació a societat FI de Societat GL, àrea de control de crèdit, pla de comptes i variant

de períodes de comptabilització.
• Assignació de la societat FI a una societat de Controlling.
• Dades Mestres: Comptes comptables, clients i proveïdors.
• Numeradors de documents, dades bancàries, paràmetres de bancs per al programa de

pagaments, parametrització d'extractes bancaris, etc.

3.1.- Creació societat  FI i pla comptable.
La creació  d'una societat  FI  és  l'element  central  i  imprescindible  per  treballar  amb una nova
societat en Sap. A més, és la primera part que haurem de realitzar en la parametrització, doncs
després  la  resta  de  components  per  treballar  amb  els  altresdemas  mòduls  sempre  estaran
vinculats a una societat. 

                                                                                                                                                         27



UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA.
Enginyeria Tècnica d´Informàtica de Gestió.

Treball Final Carrera - ERP . Implantació SAP R/3. FI/MM/SD.                                                                    

3.1.1.- Societat FI.

Com hem indicat, és el pas central de la configuració d'una nova empresa en el sistema. L'habitual
és realitzar la còpia d'una societat existent, para d'aquesta forma copiar tota la parametrització
d'una societat mòdel.

La ruta des de el menu de customizing  (Transacció SPRO), seria :

Customizing-> Estructura  de la  empresa -> Definición  -> Gestión  financiera  -> Tratar,  copiar,
borrar, verificar sociedad / copiar, borrar, verificar sociedad  (Transacción EC01).

Seleccionarem la icona per copiar  (tal  com veiem en la imatge). El  sistema ens demanarà la
societat model (la que anem a copiar) i un codi per a la nova societat (que no existirà en el nostre
sistema). 

                        Figura  9 .- Copiar societat FI.                                                             Figura  10 .- De societat a societat.

A continuació,  el  sistema ens  preguntarà  una  sèrie  d'opcions,  que  caldrà  anar  revisant  amb
cautela. Per exemple, el sistema ens pregunta si volem copiar tots els comptes de major a nivell
de societat, des de l'origen a la destinació. Com no es van a usar els mateixos comptes en totes
les societats, ometrem aquest procés (que realitzarem posteriorment seleccionant els comptes a
copiar de forma selectiva).
 

                                                           Figura  11 .- Creació comtes de major.

A continuació el sistema ens indicarà si volem canviar la moneda de la societat (serà sempre que
no mentre treballem amb Euros). Es llançarà un procés que anirà recorrent totes les taules de
parametrització, i anirà generant els nous registres per a la societat que estem creant. Finalment
se'ns demanarà una ordre de transport on s'inclouran tots els canvis realitzats. L'ordre de transport
ens permetrà portar els canvis des del sistema de desenvolupament al sistema de d´integració i d
´integració al sistema productiu. 

                                                                         Figura  12 .- Ordre de transport entre entorns.
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Finalment, realitzarem els ajustos en les dades de nom i adreça de la nova societat creada. 

                                                                           Figura  13 .- Copiar, esborrar i verificar societat.

3.1.2.- Societat GL.

La  societat  GL ens  permet  la  classificació  d'una  societat  dins  d'un  grup  d'empreses  per  a
consolidació. 

Customizing-> Estructura de la empresa -> Definición -> Gestión financiera -> Definir sociedad
GL.

                                                                                Figura  14 .-  Definició societat GL.

Posteriorment s'ha d'assignar la Societat GL la nova Societat FI prèviament creada. 

Customizing-> Estructura de la empresa -> Asignación -> Gestión financiera -> Asignar sociedad
a sociedad GL.

3.2.- Estructures de balanç.
En el cas que ens ocupa treballarem amb un pla de comptes definit pel client, que no  és altre que
el PGC (Plan General Compable). Aquest pla de comptes es standard per tot el territori espanyol.
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3.2.1.- Creació pla de comptes.

Entrarem de nou als ajustos en les dades de la societat . Les dades que ara modificarem aquí
seran els següents:

• Pla de comptes: sempre PGC, a excepció que hàgim creat un de nou per a la societat.
• Societat GL: el valor per a la consolidació.
• Àrea control crèdits: la que hem creat anteriorment per a la societat.
• NIF comunitari: el NIF per a la societat (amb el país per davant, en el nostre cas ES).
• Variant de periodes comptables.

                                         
                                                            Figura  15 .- Modificar vista de dades globals de societat.

Tambés es pòden crear altres paràmetres adicionals, amb el botó “Datos adicionales”.

3.2.2.-Verificació de paràmetres globals.

Una vegada creada la societat, s'ha de verificar els paràmetres globals de la societat i modificar-
los, en cas necessari.  

Customizing  ->  Gestión  financiera  ->  Parametrizaciones  básicas  de  la  sociedad  financiera  ->
Sociedad -> Verificar y completar parámetros globales.

• Pla de comptes.
• Variant exercici.
• NIF comunitari.
• Var. Pantalla entrada documents.
• Var. Períodes comptables.
• Desviació màx. del T/C.
• Variant workflow.
• Balanços a nivell de divisió.
• Proposar exercici.
• Proposar data valor.
• Num.identificació fiscal.
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3.2.3.- Comptes resultats i comptes de major.

Per crear les compte de major haurem d´anar a anirem a través del menú principal. Aquí podrem
crear, modificar i visualitzar les comptes major. També es poden crear amb un mòdel.

                                                                         Figura  16 .- Tratar comptes de major.

Sempre es convenient tindre una societat mòdel per fer les copies desl comptes de major de la
societat mòdel a la nostra i crear-les en la nova societat per a cadascun dels entorns.
Existeixen transaccions programades , fora del producte standard, per realitzar aquesta tasca, que
permeten copiar en massa o des de un fitxer extern.

                                                                      Figura  17 .- Copia de proveïdors i comptes de major.

Aquests programes “Z” crean un joc de dades que s´executen des de la transacció SM35.

                                                                               Figura  18 .-  Batch input.
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3.2.4.- Creació de variant de períodes comptables.

Cal crear una variant de períodes pròpia per a les noves societats.  
Customizing  ->  Gestión  financiera  ->  Parametrizaciones  básicas  ->  Documento  ->  Períodos
contables -> Definir variantes para períodos contables abiertos.

                                                                      Figura  19 .- Variants peridodes comptables.

En la següent opció del mateix menú, “Assignar variants a societat”, s'ha de substituir la variant
assignada per defecte per la nova variant.

3.2.5.- Periodes comptables.

Obrir els períodes comptables per a la nova societat. 
Customizing  ->  Gestión  financiera  ->  Parametrizaciones  básicas  ->  Documento  ->  Períodos
contables -> Abrir y cerrar periodos contables.  (Transacción OB52)

                                                                             Figura  20 .- Periodes comptables.

3.2.6.- Definició de rangs de nombres per als docum ents comptables.

Cada societat té associats els seus rangs de nombres amb els quals es numeren els documents
comptables que es generen en els processos automàtics o manuals de comptabilització. A més de
per societat, els rangs de nombres es defineixen per any. Això obliga a preparar els diferents rangs
de nombres abans de començar cada exercici. 

         
                                                                    
                                                                            Figura  21 .-  Intervals de rangs.
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A més, el  sistema ens ofereix diverses utilitats per copiar els rangs de nombres d'una
societat  a  una  altra  (transacció  OBH1),  o  per  inicialitzar  els  rangs  de  nombre  d'una
societat concreta per a un nou exercici (transacció OBH2). 

3.2.7.- Activar el flag de la societat en l´entorn  productiu.

Customizing  ->  Gestión  financiera  ->  Parametrizaciones  básicas  de  Gestión  financiera  ->
Sociedad -> Fijar sociedad como productiva.

                                                                               Figura  22 .- Fixar societat.

3.3.- Dades mestres de proveïdors i creditors.

Una vegada  creada  la  societat,  caldrà  ampliar  les  dades  mestres  de proveïdors  i  clients.  Si
dispossem  d  úna  societat  mòdel,podem  utilitzar  algunes  utilitats  que  proporciona  Sap  per
automatitzar aquest procés. 

Còpia de comptes de major d'una societat a una altra : Transacció FS15
Menú Finances -> Gestió financera -> Llibre Major -> Dades Mestres -> Comptes de Major ->
Compensar Societats -> Enviar

Còpia de comptes de clients d'una societat a una altra :Transacció FD15
Menú Finances -> Gestió financera -> Deutors -> Dades Mestres -> Compensar -> Societats ->
Emetre

Còpia de comptes de proveïdors d'una societat a una altra : FK15
Menú Finances -> Gestió financera -> Creditors -> Dades Mestres -> Compensar -> Societats ->
Emetre

3.3.1.- Crear grup de clients i proveïdors.

Per crear un client o proveïdor es necessari abans crear el grup.

                                                                          Figura  23 .- Modificar grups de comptes.
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Una vegada creats els grups, la creació de dades mestres de clients o proveïdors es fa pel menú
standard :

                                                          Figura  24 .- Creació de dades mestres de clients i proveïdors.

3.4.- Bancs i tresoreria.
Per poder realitzar la gestió de bancs en la nova societat creada, caldrà realitzar una sèrie de
passos de parametrització addicional. En primer lloc, configurarem els comptes bancaris amb les
quals treballem. Els bancs es defineixen per societat, creant-se una tupla Banc Propi + Compte
per a cadascuna dels bancs amb els quals anem a treballar.

Gestión  financiera  -> Contabilidad  bancaria  ->  Cuentas  Bancarias  ->  Definir  bancos  propios  

                                                                                  Figura  25.- Defiinir camps propis.

3.5.- Pagaments automàtics.
Una  vegada  estiguin  creades  tots  els  comptes  bancaris,  caldrà  realitzar  la  configuració  de
paràmetres de pagament.  Per cada via de pagament, hem indicar una llista de bancs que es
podran utilitzar, establint a més una jerarquia. 
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                  Figura  26.- Selecció bancs per pagaments.

3.5.1.- Programa de pagaments.

El programa de pagaments realitza els pagaments automàtics de la societat.
Per poder executar el programa de pagaments s'ha d'implementar els següents punts per a les
noves societats (transacció FBZP). Una vegada esta configurat podem accedir a la trasacció de
“Pagaments i cobramets automàtics”.Transacció F110

                                                                          Figura  27.- Pagaments automàtics.

Nota: Durant el procés de pagaments el "status" ens informa de l´estat es troba el procés de
pagaments, per la qual cosa cada vegada que executem algun procés serà convenient tornar a
aquesta finestra per veure el status.

Els passos a seguir són els següents: 

1. Anem emplenant per ordre pestanya a pestanya.
2. En  primer  lloc  hem  d'emplenar  els  paràmetres  de  la  proposta  de  pagaments  (o

cobraments).
3. Entrarem en una altra pantalla, fent clic en la pestanya Paràmetre:  En aquesta pantalla es

deuran emplenar els camps: Societat , Vies de pagament, Data comptabilització, etc.
Podem sol·licitar  al  sistema que ens  generi  uns  informes amb el  resultat  de cadascuna dels
processos, per a ells ens col·loquem en la pantalla de Log Addicional.
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                       Figura  28 .- Execució de pagaments.

3.5.2.- Configuració d´extractes bancaris.

En  el  cas  que  també  treballem  amb  extractes  bancaris  automàtics  que  rebem  dels  bancs,
necessitarem realitzar la configuració oportuna per a la càrrega d'aquests i el seu tractament en el
sistema. 

Gestión  financiera  (nuevo)  ->  Contabilidad  bancaria  ->  Operaciones  contables  ->  Pagos  ->
Extracto  de  cuenta  electrónico  ->  Realizar  parametrizaciones  básicas  p.extracto  de  cuenta
electrónico 

3.6.- Actius fixes i amortitzacions.

3.6.1.- Definir assignació de nombres i rangs d'act ius fixos.  

Customizing -> Gestión Financiera -> Contabilidad de Activos Fijos -> Estruct  organización ->
Definir asignación de núm. en varias soc. (Transacció AO11). 

                                                                            Figura  29.- Assignació de rangs.

Una vegada parametritzat aquest punt, cal definir els rangs de nombres corresponents a la nova
societat.
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Customizing -> Gestión Financiera -> Contabilidad de Activos Fijos -> Estruct  organización ->
Clases de activos fijos -> Def intervalos de números (Transacció AS08). 
 

                                                                              Figura  30.-  Visualitzar intervals de rangs.

La gestió dels actius fixes es porta des de aquesta part del menú. Una vegada es crean tots els
actius fixes , es poden executar les amortitzacions mensuals automàticament i el sistema ja crea
els apunts mensuals d´amortitzacions.

                                                                             Figura  31.- Comptabilització d´amortitzacions.

3.7.- Impostos : IVA e IRPF.

3.7.1.-Assignació de la nova societat a societat IV A.

Customizing -> Gestión financiera -> Contabilidad Principal -> Operaciones contables -> Cierre ->
Declarar -> Declaración IVA -> Definir soc IVA (Transacción OBCF).

S'ha d'informar el N.I.F. a la declaració de l'IVA per a la nova societat: 
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                                                                                    Figura  32.- Modificar societats d´IVA.

Customizing -> Gestión financiera -> Contabilidad Principal -> Operaciones contables -> Cierre ->
Declarar -> Declaración IVA -> Asignar soc IVA  (Transacción OBC6). 

La declaració de IVA, es fa a la transacció  S_ALR_87012357 :

                                                                 
                                                                               Figura  33 .- Tdeclaració d´IVA.

3.7.2.- Creació tipus d´IVA.

La gestió d´indicadors d´impostos es fa mitjançant la transacció FTXP.

                         Figura  34.-  Indicador d´impostos.
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3.7.3.- Assignar tipus de retenció a la societat .

Customizing  ->  Gestión  financiera  ->  Parametrizaciones  básicas  de  Gestión  financiera  ->
Retención -> Retención de impuestos ampliada -> Sociedad -> Asignar tipos de retención a las
sociedades.

Assignar a la nova societat FI els següents tipus de retenció :

1. Retenció en factura.
2. Retenció en el pagament.
3. Retenció en factura (quota manual).

                                                            Figura  35.- Vista retenció impostos.

El informe de IRPF es fa executant el programa RFIDYYWT a la trasacció SE38

                                                                            Figura  36.- Report IRPF.
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4.- PARAMETRITZACIO MM.

4.1.- Creació de centre de logística.

Quan en una societat anem a realitzar compres (des del mòdul de Gestió de Materials) o vendes
(des del  mòdul  SD-Vendes),  serà necessari  crear  una sèrie  d'unitats  organitzatives  que ens
permetran treballar amb aquests mòduls en el sistema. La principal és el centre i els magatzems,
com a pas previ a la creació de les Organitzacions de Compres i de Vendes.  La creació d'un
centre sempre ho realitzarem amb l'opció de còpia d'un model ja existent. Això és necessari per la
gran quantitat de taules de customizing implicades en la parametrització d'un centre. D'aquesta
forma, evitem que quedin taules sense definir (encara que després tocarà modificar alguns valors).
Si no ho fessim amb un mòdel, seria questió d´anar seguint pas a pas la part de customizing
següent. Entrarem a l´opció de “Definir, copiar,borrar, verificar centro”

                                                                                    Figura  37.- Centre logística.

Si ho fem amb mòdel de còpia, a continuació seleccionarem la icona per copiar (tal com veiem en
la imatge).

                                                                                Figura  38.- Copia centre logístic.

4.2.- Assignar centre a societat .

S'ha d'assignar el centre creat a la nova societat FI. 

Customizing -> Estructura de la empresa -> Asignación -> Logística General -> Asignar centro a
sociedad.
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                                                                           Figura  39.- Assignació centre logístic.

4.3.- Assignar centre i sector àrea de valoració.

Customizing  ->  Estructura  de  la  empresa  ->  Asignación  ->  Logística  General  ->  Asignar
centro/sector área valoración -> división

S'han de parametritzar els següents tres punts: 

                                                                            Figura  40.- Assignar centre i sector.

4.4.- Creació de magatzems.

Si anem a gestionar estocs en el centre, caldrà crear igualment els magatzems associats a ell.
Cal configurar la gestió de materials a nivell de societat. Per a això, és necessari modificar les
dades de la societat a través de la transacció OMSY (s'estableix un període de magatzems actiu i
si es permet comptabilitzar en el mes anterior). Executar la introducció del període actiu amb la
transacció MMPV. 

                                                                                       Figura  41.- Creació magatzems.
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4.5.- Creació d'una organització de compres.  

La creació d'una organització de compres és simple i no és necessari fer-ho amb model (ja que no
hi ha taules de customizing relacionades).  Crearem el codi desitjat (sol coincidir amb el de la
societat) i li posarem una descripció associada: 

                                            Figura  42.- Crecaió organització de compres.

4.6.- Assignació d'organització de compres a societ at FI i de centres a organització de compres. 

En aquest pas assignem l'organització de compres a la societat de Finances. Per defecte, el valor
de la societat apareixerà en blanc per a l'organització de compres.

                                                                          Figura  43.- assignar organització de compres.

4.7.- Moviments de stock i inventaris.

A l'hora  de treballar  amb qualsevol  mòdul  logístic  és  bàsic  conèixer  les  diferents  classes  de
moviment de materials que existeixen. Coneixem com a moviment de material (també anomenat
moviment  de  mercaderies)  a  aquelles  situacions  que provoquen un canvi  en  la  situació  d'un
material de l'empresa. En general, suposen un augment o reducció de l'estoc del material en un
magatzem.  La seva parametrització es realitza bàsicament  sota el  mòdul  MM i  es defineixen
quatre  tipus  bàsics  de  moviments,  sota  els  quals  es  troben  un  gran  nombre  de  classes  de
moviment. En aquest llistat només vaig a enumerar 7 classes de moviments diferents. 

Tipus de moviments en SAP-MM :

1. Entrada de mercaderies.
2. Sortida de mercaderies.
3. Trasllats.
4. Traspassos. 
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Els moviments en SAP es poden realitzar manualment mitjançant transaccions específiques de
gestió d'estocs com la MIGO, la MB1A, la MB1B, la MB1C o la MB31. Però també poden estar
associats a transaccions la fi última de les quals no és el de gestió d'estocs, com per exemple la
VL01N d'expedició o la  MI10 per a comptabilització d'inventaris.

Classes de moviments de materials SAP-MM :

L'històric de moviments realitzats en el sistema s'emmagatzema sota les taules MKPF i MSEG i es
poden consultar per data a través de la transacció MB51. Tots els moviments de materials i els
inventaris  es gestionen des d´aquesta part del menú del standard:

                           
                                                                           Figura  44 .- Tratar comptes de major.

• Moviment 101.-  Un moviment 101 és un moviment d'entrada típic. És el que realitzem
quan rebem el material d'una comanda de compres o d'una ordre de treball. Quan utilitzem
la transacció MIGO o la transacció CO15 per confirmar la recepció d'un material estem
creant  un moviment  101.  L'anul·lació d'un moviment  101 es  realitza  amb el  moviment
invers 102.

• Moviment  122.-  És  un  moviment  de  devolució  de  mercaderies  al  proveïdor.  Quan  el
material  lliurat  pel  proveïdor  que  hem  recepcionat  (a  través  d'un  moviment  101)  és
defectuós o simplement no ho volem. Es un moviment de devolució. L'anul·lació d'un 122
es realitza mitjançant un moviment 123.

• Moviment 261.-  El tercer moviment és una classe de moviment de sortida de mercaderies
automàtic. La seva anul·lació es duu a terme mitjançant un moviment manual 262.

• Moviment 301.-  Aquest moviment de mercaderies és de tipus trasllat. És de tipus manual i
s'utilitza quan es vol moure un material d'un magatzem en un centre a un altre magatzem
en un altre centre de treball. Anul·lem els 301 amb moviments manuals 302.

• Moviment 501.- Un moviment 501 és anàleg a un moviment 101 però sense comanda de
compres  associat.  És,  per  tant,  un  moviment  que  incorpora  una  mercaderia  al  nostre
magatzem sense que intervingui cap cost. Per anul·lar un moviment de mercaderies 501
utilitzarem el seu corresponent 502.

• Moviment  601.-  Aquest  és un moviment automàtic  d'expedició.  Es parametritza en els
lliuraments de material a client i l'usuari ho invoca mitjançant la transacció VL02N. Per tant,
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en general, no es realitza de forma manual. El moviment 602 anul·la a qualsevol moviment
601.  No  obstant  això,  tampoc  se  sol  realitzar  aquest  602  de  forma manual  sinó  que
s'utilitza la transacció VL09.

• Moviment 701.-   Moviment de regularització d'inventari. Tampoc és un moviment manual
sinó  que  es  realitza  típicament  a  través  de  la  transacció  MI10.  En  realitzar  una
regularització estem ben disminuint el nostre estoc, ben augmentant-lo. Si el que fem és
augmentar el valor de l'estoc estarem creant un moviment 701. Quan disminuïm els nivells
d'estoc durant la regularització, es generarà un moviment contrari de classe 702.

4.8.- Comandes a proveïdors. Fluxe de documents.

Les comandes a proveïdors inicien un fluxe de dociments fins a la factura final. Fins i tot pot haver 
documents anteriors a la comanda com la sol.licitut de comanda. Una vegada a arribat el material 
de la comanda es realitza l'entrada de mercaderies per la transacció MIGO. 

                                                                           Figura  45.- Fluxe documents de compres.

4.8.1.-Verificació i gravació de les factures de pr oveidors.

Tota l´entrada de factures de logística es fa mitjançant la transacció MIRO. Les factures rebudes
sempre fan referència al document de comanda.

                                                                                 Figura  46.- Factura rebuda.
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4.8.2.-Registres info de compres.

La seva funció és la de servir com a font d'informació per a Compres. El registre info de compres
(també  conegut  amb  la  forma  abreujada  "registre  info")  conté  informació  sobre  un  material
específic i un proveïdor que subministra el material. Per exemple, es guarda la determinació de
preu actual del proveïdor en el registre info.  El registre info permet als encarregats de compres
determinar ràpidament:

• Els materials que han estat oferts o subministrats anteriorment per un proveïdor específic.

• Els proveïdors que han ofert o subministrat un material específic. 

El registre info conté:

• Dades com a preus i  condicions que es poden emmagatzemar per  a l'organització de
compres o centre rellevants. 

• El nombre de l'últim demanat.Límits de tolerància per a excessos de subministrament i
subministraments incomplets.

• El termini de lliurament previst (temps de pre-entrega que necessita el proveïdor per lliurar
el material.) 

• Dades d'avaluació del proveïdor.

• Un indicador que mostra si el proveïdor es considera el proveïdor regular del material.

• L'assortiment parcial de proveïdor al que pertany el material.

• El període de disponibilitat durant el qual el proveïdor pot subministrar el material.

• El registre info conté dades d'oferta i de gestió de comandes. Les dades en el registre info
(per exemple els preus) també s'usen com a dades per defecte per a comandes.

• En el registre info es poden emmagatzemar, per exemple, les condicions d'oferta actuals i
futures  (descomptes,  costos  fixos,  etc.)  per  poder  copiar-les  en  les  comandes.  Les
condicions de proveïdor també es poden actualitzar directament en el registre info. 

                                                                                     Figura  47.- Registres info.

                                                                                                                                                         45



UOC - UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA.
Enginyeria Tècnica d´Informàtica de Gestió.

Treball Final Carrera - ERP . Implantació SAP R/3. FI/MM/SD.                                                                    

4.9.- Dades mestres de materials.

El registre mestre de materials conté tota la informació sobre els materials que una empresa obté,
fabrica, emmagatzema i envia. La integració de tota la informació dels material en un únic registre
elimina  redundàncies  i  possibilita  l'emmagatzematge  de  dades  de  material  per  a  tots  els
components  rellevants  del  sistema,  en  una  base  de  dades  única.  Els  registres  mestres  de
materials  s'actualitzen  i  visualitzen  utilitzant  vistes.  Per  exemple,  quans'actualitzen  dades  de
material des de la perspectiva de gestió de magatzems, el sistema mostra únicament aquelles
dades rellevants per a l'emmagatzematge del material en el magatzem. Les dades generals que
són rellevants en més d'una vista (per exemple,  la descripció del material,  el  pes i  el  volum)
apareixen en diverses vistes.

                                                                                       Figura  48.- Dades mestres de materials.
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5.- PARAMETRITZACIO SD.

5.1.- Crear organització de vendes i canal de distr ibució.

Una organització de vendes és una unitat organitzativa que estructura l'empresa segons les seves
necessitats de vendes. Cada organització de vendes representa una "unitat de venda" en sentit
legal.  Les seves responsabilitats  inclouen la  responsabilitat  deguda a productes defectuosos i
qualsevol reclamació sobre recursos que poguessin fer els clients. També és responsable de la
venda i distribució de mercaderies i negocia les condicions de preu de venda. Les organitzacions
de vendes poden utilitzar-se per reflectir subdivisions regionals del mercat, per exemple en estats. 

El canal de distribució és el canal a través del qual els materials o els serveis arriben als clients.
Els canals de distribució típics inclouen les vendes a l'engròs, al detall i contra magatzem.  

                                                                      Figura  49.- Crear organització de vendes.

                                                                         Figura  50.- Estructura orgnització de vendes.

5.2.- Crear sector i lloc d'expedició.

Els  sectors  tenen  dues  aplicacions  principals:  Són  unitats  organitzatives  per  els  aspectes
comercials  i  també  són  necessaris  per  a  la  imputació  de  divisions  per  a  les  transaccions
logístiques de la gestió financera. Els sectors poden utilitzar-se per descriure grups de productes
específics i poden constituir la base per a les estadístiques de vendes, per exemple.

 
                                                                        Figura  51.- Crear sector i lloc expedició.
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5.3.- Crear centre de vendes i magatzems.  

Un magatzem es una unitat d'organització que permet la diferenciació d'estocs de material en un
centre. Totes les dades referents a un magatzem concret es guarden a nivell de magatzem. Això
afecta  especialment  als  estocs  de  magatzem.  Cada  magatzem  s´identifica  amb  una  clau
alfanumèrica que defineix un sistema d'emmagatzematge complex consistent en diverses unitats
organitzatives i tècniques (àrees d'emmagatzematge). 

                                                                            Figura  52.- Creació magatzems.

5.4.- Crear oficina i grup de vendes.

Estructura de l´organització de vendes :

                                                                

                                                                         Figura  53.- Creació oficines i grup de vendes.
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5.5.- Assignar organització, canal, sector , area, oficina i grup a societat.

Després de crear  tots els elements necessaris s´han d´assignar a la societat.

                              
                             Figura  54.- Assignar elements a societat.

5.6.- Definir classes de comandes de vendes.

El  sistema SAP R/3  estàndard  inclou  diverses  classes  de  documents  de  vendes  predefinits.
Durant  la  implementació  del  sistema,  aquestes  definicions  estàndard  poden  modificar-se  per
adaptar-se a les necessitats particulars de l´empresa. A més, podem afegir les nostres pròpies
classes de document de vendes. 

                                                                                         Figura  55.- Classes de comandes.

5.7.- Parametrització de la determinació de comptes .

La  determinació  de  comptes  pot  realitzar-se  a  diferents  nivells,  per  exemple  ho  podem  fer
mitjatçant  el  grup  d'imputació  de  materials  i  el  grup  d'imputació  del  client.
Partim que ja tenim creada la nostra organització de vendes i associada als nostres diferents tipus
de comandes de vendes. Creem el grup d'imputació de client i el grup d´imputació de materials.
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IMG ->  Comercial  ->  Funcions  bàsiques  ->  Imputació  i  càlcul  ->  Determinació  de  comptes  i
ingressos ->Verificar dades mestres rellevants per a la imputació -> Deutors: grups d'imputació

IMG:  Comercial  ->  Funcions  bàsiques  ->  Imputació  i  càlcul  ->  Determinació  de  comptes  i
ingressos ->Verificar dades mestres rellevants per a la imputació -> Materials: grups d'imputació
Grup d'imputació material

Definirem les dependències en determinació de comptes d´ingressos.

IMG:  Comercial  ->  Funcions  bàsiques  ->  Imputació  i  càlcul  ->  Determinació  de  comptes  i
ingressos -> Definir dependències en determinació de comptes d'ingressos

                                                                          Figura  56.- Determinación cuentas comercial.

Prenem l'esquema estàndard ‘KOFI00’ per a la determinació de comptes i assignem l'esquema a
la classe de document de factura. 

IMG:  Comercial  ->  Funcions  bàsiques  ->  Imputació  i  càlcul  ->  Determinació  de  comptes  i
ingressos -> Definir classes de determinació de comptes i seqüències d'accés

IMG:  Comercial  ->  Funcions  bàsiques  ->  Imputació  i  càlcul  ->  Determinació  de  comptes  i
ingressos -> Definir i assignar esquemes per a la determinació de comptes -> Assignar esquema
per a la determinació de comptes

                                                         Figura  57.- Assignar comptes a classe document.

Assignem les classes de comptes a les condicions de preus dins de l ´esquema de preus dels
documents de vendes.  Finalment, assignem el compte de major dins de la seqüència d'accés
Gr.comptes deutor/Gr.material/Clv.comptes que seria la determinació basada en grup d'imputació
de materials i grup d'imputació client. 
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                                                        Figura  58.- Determinació de comptes d´ingressos.

5.8.- Fluxe de documents de vendes.

En SAP R/3 tot està connectat. És igual que hàgim creat una factura de vendes, una comanda de
compres o qualsevol altra cosa, sempre tenim la certesa que darrere de cada document hi ha un
altre document lligat. Per exemple, si hem creat una factura de vendes sabem que aquesta ve
d'un lliurament de material anterior, i que aquest lliurament té associat un document de picking i un
document de sortida de mercaderies, i que abans hem hagut de generar una comanda de vendes.
Mitjançant la ransacció del document podem trobar els documents associats. En tota transacció,
sempre hi ha un apartat de flux de documents per la qual rastrejar els nostres processos.

                                                                             Figura  59.- Fluxe de document de vendes.
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6.- CONCLUSIONS.
6.1.-Conclusions sobre el treball realitzat.
En aquest capítol compararem els objectius obtinguts amb els requisits plantejats inicialment per
poder extreure conclusions sobre el treball realitzat. Per a això anem a recordar quin era l´objectiu
principal del projecte :

“L´objectiu general es la parametrització dels mòduls del sistema SAP R/3 FI-MM-SD, per 
tal que siguin totalment operatius funcionalment i donin ple suport en la gestió empresarial,
en les àrees de finances, logística (gestió de materials) i vendes.”

Hem aconseguit un sistema d'informació que gestiona de manera integrada, "on-line", les àrees
funcionals de l'empresa implantades.  Hem combinat totes les activitats de negoci i els processos
tècnics d'una empresa en una solució informàtica simple, integrada, robusta i fiable, un programa
informàtic molt complet, que permet una gestió integral dels recursos assignats a cadascuna de
les  àrees  que  conformen  l´organització.  Aquest  document  preten  ser  una  guia  per  la
parametrització  i  customizing  del  sistema,  que  permeti  dur  a  terme  la  implementació  dels
processos requerits per la companyia  GIELECTRICS, S.A..

Una  vegada  implantats  els  mòduls  més  importants  de  SAP  i  després  d'un  procés  curt
d'estabilització, l´organització disposa d´un sistema: 

➢ 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 amb ell 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.

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

➢ 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. 

6.2.-Conclusions personals.
Encara  que parlem d´una organització  imaginaria,  he intentat  que tot  el  proyecte  fos  el  més
semblant  possible  a  una  implantació  real  amb  èxit.  En  el  transcurs  del  treball  he  adquirit
nombrosos coneixements que no tènia -o en el seu moment havien passat de llarg-, sobre els
ERP i en concret sobre SAP R/3.  Es un proyecte dissenyat tant des de una visió global com
exhaustiva, de les funcionalitats dels mòduls que hem parametritzat.  He tractat unes parts del
procés d´implementació d´un SAP R/3 des d'una perspectiva pràctica i entenedora.  

Realment ha estat una satisfacció poder desenvolupar aquest TFC. 
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6.3.-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. 

L'empresa disposa d'un sistema d'informació robust, eficaç i amb una base sòlida. En qualsevol
moment  futur  pot  plantejar-se  accions  de  millora  i  d'implantació  de  noves   funcionalitats.  El
sistema SAP/R3, dóna l'oportunitat de millora constant i un suport sòlid. SAP és l'únic fabricant
dedicat exclusivament durant més de 30 anys a desenvolupar i evolucionar programari de gestió
empresarial.  El  programari  estàndard  és  provat  en  el  laboratori  i  per  múltiples clients  alhora,
emetent-se paquets de correcció. 

És  un  sistema  d'elevat  cost,  però  la  fiabilitat  en  la  informació  i  suport  estan  garantits.  En
programari a mesura es depèn de l'empresa o equip de persones que han realitzat l'aplicació,
mentre que en SAP existeix un ecosistema de partners i consultors molt ampli que coneixen el
producte per prestar suport.  

En una segona fase  l´organització es podría plantejar l´implantació de mòduls com per exemple:

➢ CO-Controlling, que ofereix un control de les finances per costos.

➢ Gestió Pressupostària, que s'encarrega de pressupostar tots els ingressos i despeses per
a àrees de responsabilitat individuals, controlar els futurs moviments de recursos d'acord
amb el pressupost disponible i prevenir excessos al pressupost. 

➢ HR-Recursos  Humans.-  La  gestió  dels  Recursos  Humans és,  potser,  una de les  més
importants àrees econòmiques. La implementació i parametrització correcta de dades és
fonamental per a un adequat flux d'informació directiva.   
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7.- GLOSSARI.

• Accelerated SAP (ASAP):  solució que ofereix SAP per implementacions ràpides i de baix
cost, dissenyades específicament per accelerar i estandarditzar el procés d’implementació,
de la forma més eficient possible. 

• Advanced Bussiness Aplications Programming (ABAP):  llenguatge de programació de
quarta  generació,  propietat  de  SAP,  que  s’utilitza  per  programar  la  majoria  dels  seus
productes. Utilitza sentencies OpenSQL per connectar-se amb qualsevol base de dades.
Permet connexions RFC per connectar-se amb altres sistemes. 

• Business Blueprint:  definició detallada del model de funcionament o de processos que
cobreix SAP, basat en regles i normatives establertes. 

• Enterprise  Resource  Planning  (ERP):  sistema  de  gestió  de  la  informació  integrat,
modular  i  adaptable  que  permet  a  les  empreses  de  gestionar  els  seus  processos  de
negoci. 

• Interfase: Programa informàtic que permet el flux d’informació entre diferents aplicacions o
entre el programa i l’usuari. 

• Implementation Guide (IMG) : Eina que permet fet la parametrització de SAP. 

• Impost sobre el valor afegit (IVA):  Impost indirecte imposat sobre el consum que recau
sobre el consumidor final. 

• Impost sobre la renta de les persones físiques (IRP F): Impost  personal,  progresiu i
directe que grava la renta obtinguda en un any natural. 

• Report:  S'utilitza  l'anglicisme  “report”  per  referir-se  a  un  informe  o  llistat  que  vindrà
proporcionat  de  manera  automàtica  pel  sistema.  Les  dades  mostrades  es  filtraran
mitjançant l'alimentació d'uns criteris de selecció. 

• SAP R/3:  Producte principal de SAP. La lletra R representa processament a temps real i el
3 fa referència a les tres capes de l’arquitectura: base de dades, servidor d’aplicacions i
client. 

• SAP FI:  Mòdul o component d’aplicació SAP destinat a la gestió de recursos empresarials
relacionats amb la comptabilitat financera o externa.

• SAP  MM:  Mòdul  o  component  d’aplicació  SAP  destinat  a  la  gestió  de  recursos
empresarials relacionats amb la gestió de materials.

• SAP SD:  Mòdul o component d’aplicació SAP destinat a la gestió de recursos empresarials
relacionats amb les vendes i la distribució de productes.
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 Annex 1 .- Presa de requeriments SAP R3. Mòdul Finances-FI.

 Annex 2 .- Presa de requeriments SAP R3. Mòdul MM .

 Annex 3 .- Presa de requeriments SAP R3. Mòdul Vendes- SD. 
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Qüestionari de Finances i Comptabilitat.

1.- Societats , pla de comptes i balanços.

1.1.- Quin nombre d´empreses formen part de l´organ ització.

Gielectrics es el nom comercial sota el qual treballen tres societats. 
La societat principal, GIELECTRICS,S.A,  es dedica a la comercialització d'electrodomèstics.
Existeixen dos societats més que corresponen a dos petites botigues de venda directa al públic :
EUROSTAR, S.L.   i LA FUNCIONAL, S.L.
 

1.2.- Enumeri les societats i el tipus de societat mercantil.

1.3.- Objectiu i numero de treballadors de cada soc ietat.

1.4.- Ubicació fiscal i física de cada societat.
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1.5.- Pla de comptes que utilitzen les societats.
El pla comptable que utilitzen és el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitges Empreses o
també anomenat PGC per a PIMES que és una simplificació del PGC General. 
Els comptes anuals comprenen el balanç, el  compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria, aquests documents formen una unitat.  

1.6.- Facturació aproximada anual.

1.7.-Tancament comptable. Compte de resultats resum it de l´ultim any fiscal.

2.- Creditors i Proveïdors. Formes de pagament i co brament.

2.1.- Nombre aproximat de clients i proveïdors de c ada societat.

2.2.- Enumeri els deu clients i proveïdors mes impo rtants i les seves formes de pagament
cobrament, així com el plaç en dies.

El 90% dels clients són particularts i fan els sus pagaments al comptat mitjançant transferència.
Les societats Eurostar, SL i La Funcional S.L., fan les seves compres a GIELECTRICS, S.A. 
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2.3.- Procés de pagaments i cobraments.
El control es manual. No existeixen “propostes de pagament o cobrament” automatitzades.

3.- Bancs i operacions de préstec i crèdit.

En total GIELECTRICS, S.A., treballa amb un total de tres bancs. 

3.1.- Realitza anàlisi d'amortització de les operac ions de crèdit o préstec?
No existeix un control especial ni anàlisis de les opreacions de crèdit. Es detecta la necessitat del
control  de  rendibilitat  dels  comptes  bancaris  en  funció  dels  rendiments  i despeses  de
manteniment.

4.-Factures rebudes i emeses.  Arxiu i rangs de num eració.
No existeix un control automatitzat de les factures emeses.  
S´utilitza un software d´emisió de factures. S´arxiven les factures en format “paper” i la numeració
de  les  mateixes  es  manual.  El  software  no  soporta  el  control  dels  rangs  de  numeració
“automàtica”. Es a dir,  es el personal el que indica al sistema la numeració dels documents d
´entrada o sortida.
No  hi  ha  control  de  factures  duplicades,  evitant  el  registre  de  factures  amb  igual  nombre 
de factura i proveïdor.

5.-Llibre de IVA i altres impostos.
El llibre de l´IVA (Impost Valor Afegit), es porta mitjançant un full “Excel”.
Una  persona  anota  les  factures  diariament  i  mensualment  realitza  l´apunt  comptable  de
regularització de IVA. El sofware actual calcula el IVA de les factures emeses, però no de les
rebudes. S´ha d´informar l´import de l´IVA exacte.  El impost de societats també es calcula amb el
compte de resultats que el sofware actual proporciona. El sistema no soporta imprimir formularis ,
a part de el de les factures.

6.- Actiu circulant. Tresoreria.
No hi han previsions de tresoreria, ni de pagaments extraordinaris. 
L'actiu corrent, també denominat actiu circulant, és aquell actiu líquid a la data de tancament de
l'exercici, o convertible en diners dins dels dotze mesos. Són components de l'actiu corrent les
existències,  els  deutors comercials  i  altres comptes a cobrar,  les inversions financeres a curt
termini i la tresoreria. En el cas de GIELECTRICS, S.A. , no hi han problemes de liquidés, el que
ha fet que mai s´hagi plantejat portar un control del circulant.
El control i gestió d'ingressos i pagaments, en metàl·lic o telemàtic, es difús i engorrós.

En aquest punt es marquen els següents objectius pel projecte : 
• Confeccionar previsions, estat i pressupost de la tresoreria.
• Enllaçar el pressupost de la tresoreria amb les ordres de pagament.
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• Control de previsions, càlcul i anàlisi de desviacions.
• Conciliació telemàtica de comptes bancaris.
• Control d'operacions de tresoreria, import concertat, disponible i disposat.
• Confecció d'estats: resultat pressupostari, estat de tresoreria, balanç de la situació.  
• Compte  de resultats i cash flow.

7.-Conciliacions bancàries.
Es realitzen de manera manual. No hi ha opció amb l´actual sistema d´automatitzar aquest procés.

8.-Gestió actius fixes i amortitzacions.
Es porten “fitxes”  en paper  de cada inmovilitzat.  Els  apunts comptables d´amortització es fan
mensualment de manera manual, entrant els apunts d´un en un.

9.-Gestió presupost.
Dins dels Pressupostos Finals es porten tres tipus :

• Pressupost  econòmic:  Determina els  resultats  durant  els  períodes  projectats  (Guany o
Pèrdua).

• Pressupost financer: Flux de fons necessaris per a complir amb els objectius establerts.
• Balanç general projectat: Reflecteix la situació patrimonial (actiu, passiu i patrimoni net) en

diferents moments.

El pressupost ha de permetre:

• Controlar els ingressos, guanys i pèrdues, i les seves interrelacions.
• Conèixer la gestió a priori.
• Establir un ordre administratiu
• Establir els resultats que s'obtindran.
• Conèixer els recursos que es van a utilitzar i on es destinaran. 

10.- Informes.

El balanç mensual es treu del software actual,  però no hi ha possibilitat de llistats , resums ni
gràfics de gestió mensual del balanç.
dels mesos anteriors i de l'acumulat en l'exercici en relació als mateixos exercicis de l'els exercicis
anteriors.  Objectius :

• Possibilitat d'emetre informes per la sortida predefinida ja sigui sobre suport  tradicional de
paper o fitxer digital.

• Possibilitat d'emetre informes amb indicadors pressupostaris i de gestió.
• Confecció de gràfiques.
• Obtenció d'un resum de dades i comparatives amb l'exercici anterior.
• Possibilitat  de  limitar  l'accés  segons  dades  a  consultar:  operacions  comptables,

consultes, llistats, etc.
• Possibilitat de limitar l'accés segons usuari, restringint el seu ús i accés a dades.
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Qüestionari de compres i estructura de l´organitzac ió.

1.-Localització i estructura  física.

1.1.- Edificis de l'organització.

2.- Línies de negoci.

2.1.-Descrigui les àrees que distingeixen stock de materials en un centre.

2.1.1.-Oficina de vendes i punts de venda que utili tza.
La societat disposa d´una oficina de vendes ubicada en la mateixa nau industrial.
No disposa de punts de venda físics. La seva comercialització dels productes es basa en la venda
directa per Internet.

2.1.2.-Canals de distribució.
El canal de distribució utilitzat es el de venda directa per Internet.
La societat també disposa de dos locals petits per venda i atenció  directa al public.

2.1.3.-Descrigui els canals de distribució que util itza

Internet : Es el canal per excel.lencia de la companyia. 

• Les compres son directes als fabricants.
• Les vendes directes al consumidor final.
• S´estudien les compres mensualment.
• A partir del històric de compres es fa una estimació del stock necessar.
• Es  marquen uns stocks mínims i màxims per article.
• De cada article sempre hi ha un stock mínim establert.
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Arees de vendes establertes :

2.2.-Agrupació d'articles o de serveis.

3.-Organització de compres.

3.1.-Descrigui l'organització responsable de l'apro visionament de materials o serveis.
L`organització responsable de l´aprovisionament es el Departament de Compres.
El departament consta del cap de compres del qual depenen el cap de magatzem, l´analista de
compres i el cap d´administració de compres.

Figura A.1.- Organigrama compres.
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3.2.- Flux d´aprovisionament

Figura A2.- Flux d´aprovisionament.

4.-Gestió de materials.

4.1.-Dades mestres. Com s´identifiquen?
Cada article s´identifica per un codi unívoc i per un codi d´article.
Es a dir per exemple una Rentadora s´identifica :

  
4.2.-Quin és el nombre aproximat de materials?
Aproximadament parlem de 1.200 tipus d´articles o materials.

4.3.-Descrigui el procés per donar d'alta materials .
El departament de compres dona les dades d´un nou articles al magatzem. 
El cap de magatzem dona d´alta els articles en l´actual sistema.

5.-Planificació de consum.

5.1.-Es realitza una planificació de consums?
Si. Dona´t l´històric de compres i d´una estimació es planifican les compres i les vendes.
Es marquen stocks mínims i màxims per article.
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6.-Gestió d'inventari de material i moviments de ma terials.

6.1.-Descrigui el procés per realitzar el control d 'entrades de materials.
Una  vegada  realitzades  les  compres,  es  passa  una  còpia  de  la  comanda  de  compres  al
magatzem.  Aquest  controla  l´arribada  d´aquestes  unitats.  Una  vegada  han  arribat  ,  es  torna
aquesta còpia al departament de facturació qui rebrà i pagarà la factura. Aquest procés es fa de
forma molt manual i amb “paper”.
El cap de magatzem fa una entrada al sistema informàtic del stock que ha entrat,  pero no té
trazabilitat amb el document de compres.

6.2.-Descrigui el procés per realitzar el control d e sortides de materials.
El departament de vendes passa, dos vegades al dia , totes les comandes de venda autoritzades.
Les sortides las  fa el  cap de magatzem ,  fent  una sortida,  però tampoc te relació  aqmb els
documents de vendes.

6.3.-Descrigui el procés per realitzar el control d els moviments interns de materials.
No es fan moviments interns , ja que només existeix un magatzem.
Quan es fa un traspàs a una de les botigues, el procés es igual que si fos un client. No es tracta
dún traspátre magatzems, si no qus ene es una venda.

6.4.-Es realitza inventari físic de materials?
Es fa un inventari anual.

6.5.-Quin és el procediment per realitzar els ajust  d'inventari?
El cap de comptabilitat després de rebre la valoració de l´inventari, fa un ajust manual. 

7.- Valoració d'estoc.

7.1.-Quins són els criteris de valoració d'estoc de  materials?
El cap de magatzem, quan esntra les compres , informa de la quantitat i  preu dels articles. El
sistema “en principi” va fent el càlcul del preu mitjà variable de compra. 

7.2.-Gestió de materials per lots.
No hi ha gestió per lots.

8.-Gestió d'informes.

8.1.-Què llistats de gestió de materials requereix?
Només hi ha un llistat que dona el numero d´unitats disponibles de cada article.

9.- Procés general de compres.

9.1.-Realitza les compres en forma centralitzada, d escentralitza?
Es realitza de forma centralitzada, des de un únic departament de compres.

9.2.-Procés de compres segons tipus de proveïdor.
La majoria de proveïdors funciona de la mateixa manera. Es fa una comanda de compres i existeix
un compromís formal d´entrega de màxim set dies. 
El departament de compres està treballant fa temps en implementar consignes de materials. Es a
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dir els proveïdors deixan els articles en consigne i no es faturen fins que no hi ha una venda.
Dona´t l´augment progressiu de les compres molts del proveïdors están acceptant les consignes.

9.2.1.-Es realitza una identificació del procés de compres segons el tipus de proveïdor?
No, els processos no es diferencien per proveïdor.

9.3.-Descripció del circuit de compres.
Quan el magatzem té la necessitat d'adquirir materials , per una comanda dels sectors de vendas ,
o per haver arribat al límit mínim d'existència dels mateixos , s'inicia el procediment de compra de
materials .

• El magatzem fa una sol.licitud de compra de materials per duplicat .
• Envia l'original a compres i arxiva el duplicat .
• El departament de compres verifica les dades de la sol.licitud de compra.
• Compres selecciona el proveïdor adequat .
• Emet l'ordre de compra per triplicat : envia l'original al proveïdor , el duplicat a recepció de

            magatzems i arxiva el triplicat .
• El  magatzem rep  el  duplicat  d'ordre  de  compra i  l'arxiva  a  l'espera  de  l'arribada dels

materials. 
• La  recepció  del  magatzem controla  els  materials  rebuts  amb el  duplicat  de  l'ordre  de

compra i emet un un comprovant d'entrada de materials , per duplicat .
• Arxiva el duplicat d'aquest comprovant .
• Anota l'entrada dels materials a les fitxes d'estoc .
• Envía a comptabilitat els originals del comprovant d'entrada .

9.4.-Realitza peticions d'ofertes? . Descrigui el p rocés de peticions d'ofertes.
El departament de compres abans de seleccionar proveïdor , fa una consulta de ofertes.

10.-Dades mestres de proveïdors.

10.1.-Descrigui el procés d'alta de proveïdors.
El departament de compres selecciona nous proveïdors ,  signa un contracte de col.laboració i
dona d´alta en el sistema les dades i les condincions.

10.2.-Com es realitza el manteniment de dades dels proveïdors?
El departament de compres s´encarrega de modificar les dades de proveïdors quan existeix algún
canvi.

10.3.-Indiqui la quantitat de proveïdors que té. Re alitza classificació de proveïdors?
Aproximadament existeixen 200 proveïdors. No es realitza cap classificació.

10.4.-Quins mitjans de comunicació amb els proveïdo rs són els que utilitza?
Telefònic i fax , primordialment.

11.- Gestió d'informes.

11.1.-Què llistats de gestió de compres utilitza?
Existeix un llistat de dades mestres de proveïdors i un altre amb la relació de les compres fetes en
un interval de temps així com les condicions de compra i rappels obtinguts.
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Qüestionari de Vendes i Distribució.
1.- Entorn

1.1.-Descrigui  el fluxe de vendes.

• Un client realitza una compra en la nostra web, després de registrar-se.
• S'envia email al client confirmant recepció del pagament.
• Telefònicament s'acorda dia i hora de lliurament de l´article.
• Al final del dia es lliura llistat amb les comandes de venda al magatzem.
• El cap de magatzem prepara les comandes i introdueix les dades en el sistema d'estoc.
• El cap de magatzem imprimeix dos copies de l´albaran de lliurament.
• Envia una còpia del lliurament a comptabilitat.
• Comptabilitat dóna alta al client en el sistema.
• Comptabilitat realitza la factura final, l'envia per correu i fa l'anotació comptable de venda. 

Figura A3 .- Flux de vendes.

1.2.-Descrigui l'estructura d´organització de vende s i distribució (departaments de vendes,
persones responsables....)

Figura A4 .- Organigrama de vendes.
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1.3.-Descrigui quantitat anual de comandes, lliuram ents,factures i clients.

2.-Manteniment de Dades Bàsiques.

2.1.- Dades mestres de materials

2.1.1.- Estan en l'actualitat els materials manting uts centralment ? Quan, per qui)?
Els  materials  o  articles  estàn  mantinguts  pel  cap  de  taller  i  l´administració  de  compres.  El
departament de compres informa dels nous materials o dels possibles canvis. Tant administració
de compres com el cap de magatzem tenen privilegis per fer els canvis.

2.1.2.- Quin sistema de numeració està actualment u tilitzant-se? S'ha de mantenir? S'utilitza
una numeració interna (assignació numèrica automàti ca)?

Exemple :

2.1.3.- Criteris de cerca utilitzats per als materi als.
Per codi o per denominació.

2.1.4.- Quines unitats de mesura s'utilitzen en ven des?
Tots els articles están mesurats en unitats.

2.1.5.-En funció de quins criteris és necessari man tenir materials estructurats: per família,
subfamília, format, etc?
El criteri de mantenir els materials es per família :
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2.1.6.- Es combinen els materials en grups per a la  realització d'avaluacions/anàlisis sobre
aquests?
No es fan avaluacion sobre les famílies de productes, només per article en concret.

2.2.- Dades mestres del client.

2.2.1.- Són els clients mantinguts centralment o lo calment (quan, per qui)?
Els clients son mantinguts pel  departament de comptabilitat  ,  qui  es el  que dona d´alta en el
sistema comptable als clients per fer les factures. A la web els clients es registren i tenim totes les
dades, però no hi ha connexió amb el sistema de comptable i s´han de crear de nou. Abans de fer
la factura es comprova que el client existeix o no al sistema, si no existeix se li dona d´alta, just
abans de fer la factura. El sistema de comptabilitat tampoc te connexió amb el del magatzem, no
utilitzen les mateixes taules de dades internes. O sigui, les dades del client s´introdueixen tres
vegades, a la web, al magatzem i a comptabilitat.

2.2.2.- Quin sistema de numeració està actualment u tilitzant-se? S'ha de mantenir? S'utilitza
una numeració interna (assignació numèrica automàti ca)?
Els clients es numeren dos vegades i amb codis diferents. Quan es registren al magatzem per fer
el lliurament del producte s´introdueixen les dades i el sistema numera internament.
Abans de fer la factura es tornen a introduir i el sistema de comptabilitat dona un altre codi intern.
A part el client ja ha desat les seves dades a l ´hora de registrar-se a la web.

Figura A5 .- Bases de dades de clients.

2.2.3.- Quines possibilitats de cerca de clients s' utilitzen?
Se utilitzen el codi, el nom o l´adreça. Exemple de la taula de clients :
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3.- Creació de consultes/ofertes.

3.1.- Són retingudes les ofertes/consultes dels cli ents?
Les ofertes son retingudes durant deu dies. A partir dels deus dies s´ha de formalitzar un altre
comanda.

3.2.-  Hi  ha  ofertes  processades  o  avaluades  d'acord  a  un  particular  criteri  (raons  per
rebutjar-les)?
Les ofertes son rebutjades en el cas de que el client hagi sigut morós en una compra anterior.
Aquest control es porta de manera manual, mitjançant un llistat.

4.- Procés de comandes.

4.1.- Tipus de comandes.

4.1.1.-  Quin  tipus  de  comandes  són  utilitzats  (està ndard,  sota  demanda,  demanats  de
mostres, a tercers, ?
El  tipus  de  comandes es  sempre  igual  per  a  tots  el  clients.  No  hi  han  tractes  preferents  ni
diferenciats per cap raó.

4.1.2.- Existeix material en consigna?
Si, la companyia està fent un esforç per que els proveïdors deixin els materials en consigna. Hi
han tres proveïdors que ja treballen amb consigna i els pagaments a aquets proveïdors no s´ñ
efectua fins que no s´ha consumat la venda.

4.1.3.- Es reposen les mercaderies retornades?
Els clientes només poden retornar els articles en cas de deficiència . En aquest cas es retornen al
proveïdor.

4.2.- Flux d´una comanda

4.2.1.- Com es realitzen les comandes (fax, telèfon , correu, a través de representant, )?
Les comandes es fan via internet, mitjançant la web. Posteriorment es confirmen amb una trucada
telefónica.

                                                    Figura A6 .- Flux d´una comanda.
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4.2.2.-  Quina  ajuda  està  disponible  per  realitzar  l 'entrada  d'una  comanda  (comanda  de
referència, proposta de producte...)?
Si el client ja ha fet alguna compra, no s´ha de tornar a registrar a la web. També pot consultar
totes les seves comandes anteriors.
 
4.3.- Avaluació de comandes.

4.3.1.- Què llistats necessita la persona responsab le per processar les comandes ?. (Ex:
llistat de reserves en comandes, ...).
El cap d´operadores treu un llistat diari amb les comandes. Aquest llistat, en paper, li pasa al cap
de magatzem qui introdueix les comandes en el sistema del magatzem.
Les comandes tenen cinc tipus d´estats :

• Confirmada i en espera de sortida.
• Confirmada i en espera de stock (stock insuficient).
• Sortida magatzem i en transport.
• Lliurada a casa del client.
• Retornada.

5.- Expedicions.

5.1.- Els lliuraments són creats individualment o s 'agrupen diverses comandes per generar
una mateixa?, Per qui?
Les comandes s´agrupen per  zona de vendes.
Els mossos de magatzem s´encarregan d´agrupar-les abans del transport. 

5.2.- S'utilitzen més llistats com a ajuda al proce ssament dels lliuraments (llistes “picking”,
llistes d'embalatges “packing”), llistats de lliura ments de mostres pendents, ...?
Si, s´utilitza el llistat del cap de magatzem, que treu després d´introduir les dades de les comandes
que li arriben de vendes. Aquest llistat es treu per zona de vendes.

6.- Facturació

6.1.- La facturació es processa individual o s'agru pen diversos documents per valorar de
forma conjunta en una factura?
La facturació es individual, només s´agrupa si es tracta del mateix client.

6.2.- La factura s'adjunta amb la mercaderia o s'en via separadament per correu?
L´albarà d´entrega s´adjunta a la mercància. La factura s´envia posteriorment per correu.

7.- Devolucions/abonaments.

7.1.- Quin tipus d'abonaments s'utilitzen?
Abonaments per retorn de mercaderies defectuoses.
7.2.- Hi ha abonaments específics per a les mercade ries retornades (devolucions)?
No tots els abonaments es fan per retorn de mercaderies defectuoses.  No es fa altre tipus d
´abonament si no es tracta d´un cas molt específic.
 
7.3.- Aquests abonaments han de ser autoritzats per  algú en algun moment? Descrigui el
procés d'autorització.
Si, son autoritzats pel cap de compres.
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