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1. REALITZACIÓ DEL PLÀ DE TREBALL 
 

1.1. PLA DE TREBALL 
 

1.1.1. Descripció del TFC 

 

El treball de Fi de Carrera que realitzaré consisteix en l’elecció i estudi de viabilitat 

d’un ERP per una indústria càrnia amb escorxador, sala de desfer i transformació. 

 

La tasca consistirà en el procés de tria i l’estudi de la viabilitat d’un nou ERP, que ha 

de substituir els mòduls l’ ERP actual i implementar-ne de nous, suprimint tot 

programari que sigui susceptible de substitució per part del nou software, que ha de 

aportar, en la mesura del possible, uns processos totalment integrats. 

 

Visió general de l’empresa objecte 

El projecte va destinat a un una gran empresa situada al Bages amb un marcat 

caràcter exportador. 

L’empresa és d’origen familiar, fundada al 1963, compta en l’actualitat amb una 

plantilla de 300 treballadors. 

La seva activitat és la de sacrifici de animals de porcí, boví i oví, el seu posterior 

especejament i transformació en elaborats carnis; donant servei des del fabricant fins 

a la botiga al detall. 

 

1.1.2. Objectius i abast del treball 
 

L’objectiu bàsic del treball és la d’aportar suficient informació per ser capaços de fer 

una òptima elecció i posterior implantació d’un ERP el més integral possible, que ha 

de permetre donar a l’empresa la màxima informació per tal de tenir, de forma 

immediata, tots aquells inputs que han d’ajudar als responsables a prendre decisions 

sobre qualsevol dels seus processos monotoritzats pels nous mòduls implantats. 

 

Després d’estudiar les diferents  possibilitats de soft, triarem finalment el que creiem 

més adient, fent posteriorment la seva implantació; analitzant cada departament, les 

necessitats a cobrir, la viabilitat de nous processos que ens han d’aportar “know-

how” de formes de treball i control; són a gran trets els objectius d’aquest projecte. 
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La implantació de la nova ERP ens ha de donar: 

 

 Facilitat d’accés a la informació des de diferents departaments, conseqüència 

de la integritat del projecte. 

 

 Eliminar la duplicitat del tractament de dades. 

 

 Interactuar amb les noves tecnologies web. 

 

 Implantació d’eines com CRM, Gestió Documental, WorkFlow, BI. 

 

 Disposar de quadres de comandaments per prendre decisions fruit de la 

facilitat d’extracció de dades de forma intuïtiva que ens ha de permetre la 

tecnologia de la nova ERP. 

 

 Control de Magatzems de matèries auxiliars i matèries primeres. 

 

 Seguiment exacte de lots (traçabilitat) 

 

 Implementar una analítica de costos extraient informació de les diferents 

àrees productives. 

 

 Accedir a sistemes moderns de sincronització comptable. 

 

 Agrupar l’escenari de software d’alta disponibilitat 

 

 Estandarditzar el hardware de les estacions de treball 

 

 

En definitiva gestionar la informació de manera eficaç pel nostre model de negoci. 

 

1.1.3. Estructura del TFC. 
 

1.1.3.1. Metodologia del Treball 

 

La idea del projecte es poder desenvolupar tots aquells processos amb una 

sistemàtica de treball dins d’una estructura ordenada, que ens ajudaran a la 

consecució de l’objectiu principal: l’elecció d’un ERP, que ha d’ajudar a l’empresa a 

implementar nous processos en tots els àmbits. 
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La nostre empresa càrnia necessitarà de l’anàlisi de processos molt parcialitzats, ja 

que la seva casuística de treball així ho requereix. Per aquest motiu he intentat 

definir punts ben diferenciats en la fase d’anàlisi, periodificats en espais curts de 

temps que em permetin desenvolupar el treball dia a dia. 

 

En la fase d’anàlisi de cada departament intentaré remarcar aspectes com la 

resistència al canvi dels principals actors. En definitiva tot el procés humà fins a 

presentar la proposta davant el consell d’administració. 

 

Per tant m’agradaria que el treball traspassés una mica el seu tecnicisme i reflectís 

els problemes interns en el transcurs del projecte, sense deixar de ser concret, 

concloent en una pressa de decisions per part dels responsables del projecte de 

forma argumentada i ferma. 

 

 

1.1.3.2. Anàlisis de riscos 

 

El risc a l’hora d’elaborar el TFC és bàsicament el temps. La manca de temps podria 

fer que les primeres tasques estiguessin més desenvolupades que les últimes. Per 

això cal fer una acte de compromís  i intentar seguir la cronologia de planificació de 

forma seriosa. 

 

La pròpia planificació ens ha d’ajudar a limitar el treball en quan el seu volum, 

concretant cada apartat, sense estendre’ns més que el necessari i així intentar que la 

informació del treball sigui uniforme i dedicar temps de manera proporcional a la 

realitat de l’elecció i implementació de l’ERP. 

 

Des d’un punt de vista de la seguretat de la informació, el treball sempre el realitzaré 

al núvol (Dropbox), que m’evitaria la pèrdua d’informació en cas d’averia de hard o 

SO en qualsevol ordinador concret. 

 

1.1.3.3. Arquitectura i eines emprades. 

 

El treball estarà realitzat bàsicament amb eines de Microsoft Office: Word, Project, 

Excel, Powerpoint. Podria incloure també alguna tipologia de imatges: icones, 

símbols, etc...per fer més intuïtius els punts del treball. 

 

L’arquitectura a seguir serà l’estructura pròpia dels dos punts del Pla Temporal, que 

podria variar lleugerament si veiés algun capítol no contemplat o volgués incloure 

algun aspecte apuntat des de la tutoria del treball per part del meu consultor. 
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1.1.4. Pla temporal. 
 

A continuació descriurem la planificació de les activitats que duré a terme. 

 

1.1.4.1. Planificació d’activitats 

 Id  Descripció Activitat 
Durada 

(dies) 
Data Inici Data Fi 

1 Realització TFC 109 27/02/14 16/06/14 

11 Pla de Treball 18 27/02/14 17/03/14 

111 Descripció del TFC 1 27/02/14 01/03/14 

112 Objectius i abast del Projecte 1 01/03/14 02/03/14 

113 Estructura del TFC 3 02/03/14 06/03/14 

1131 Metodologia del Treball 1 02/03/14 03/03/14 

1132 Anàlisis de Riscos 1 03/03/14 04/03/14 

1133 Arquitectura i eines emprades 1   04/03/14 05/03/14 

114 Pla Temporal 10 05/03/14 14/03/14 

1141 Planificació de les tasques 3 05/03/14 07/03/14 

1142 Diagrama de Gantt 8 07/03/14 15/03/14 

1999 Lliurament Pac1 1 17/03/14 17/03/14 

2 Fase anàlisi funcional 43 18/03/14 22/04/14 

21 Organigrama 3 18/03/14 21/03/14 

22 Estructuració per àrees de 
treball 

3 21/03/14 24/03/14 

23 Reunió de treball: objectius 1 24/03/14 25/03/14 

24 Anàlisi Funcional (situació 
actual i    necessitats) 

15 25/03/14 10/04/14 

241 Àrea administrativa 4 25/03/14 29/03/14 

242 Àrea compres matèria prima 1 29/03/14 30/03/14 

243 Àrea compres matèries 
auxiliars 

1 30/03/14 31/03/14 

244 Area vendes 5 31/03/14 05/04/14 

2441 Exportació 1 31/03/14 01/04/14 

2442 Fabricants i Grans Superfícies 2 01/04/14 03/04/14 

2443 Xarxa Comercial 2 03/04/14 05/04/14 

245 Àrea R.R.H.H. 1 05/04/14 06/04/14 

246 Àrea Informàtica 1 06/04/14 07/04/14 

247 Àrea manteniment i energia 1 07/04/14 08/04/14 

248 Àrea qualitat 1 08/04/14 09/04/14 

249 Àrea productiva 10 09/04/14 19/04/14 

24901 Matança Espècie 1 1 09/04/14 10/04/14 

24902 Matança Espècie 2,3 1 10/04/14 11/04/14 

24903 Especejament Espècie 1 1 11/04/14 12/04/14 

24904 Especejament Espècie 2, 3 1 12/04/14 13/04/14 

24905 Filetejat i envasat 1 13/04/14 14/04/14 

24906 Elaborat 1 14/04/14 15/04/14 

24907 Embotit 1 15/04/14 16/04/14 
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24908 Congelat 1 16/04/14 17/04/14 

24909 Preparació 1 17/04/14 18/04/14 

24910 Àrea Logística 1 18/04/14 19/04/14 

24999 Lliurament Pac2 1 22/04/14 22/04/14 

3 Fase elecció 33 23/04/14 26/05/14 

31 Diferents candidats 4 23/04/14 28/04/14 

32 Valoracions i elecció final 13 28/04/14 10/05/14 

33 Exposició del Projecte al 
Consell Administració (Costos / 
Beneficis) 

5 10/05/14 15/05/14 

34 Requeriments tècnics 2 15/05/14 17/05/14 

35 Metodologia de Implantació 1 17/05/14 18/05/14 

36 Anàlisis de Riscos 1 18/05/14 19/05/14 

37 Fase 1: Aspectes a tenir en 
compte en la implantació de 
processos de Gestió. 

2 19/05/14 21/05/14 

38 Fase 2: Aspectes a tenir en 
compte en la implantació de 
processos de Producció 

3 21/05/14 24/05/14 

3999 Lliurament Pac3 1 25/05/14 26/05/14 

4 Presentació Memòria Final 1 27/05/14 16/06/14 

41 Realització de la Memòria 10 27/05/14 06/0614 

42 Conclusions 1 06/06/14 07/06/14 

43 Repàs final i últimes 
correccions 

3 06/06/14 09/06/14 

4999 Lliurament Pac4 1 16/06/14 16/06/14 
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1.1.4.2. Diagrama de Gantt. 
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2. FASE ANÀLISI FUNCIONAL 
 

Des del moment en que la direcció de l’empresa pren la decisió de buscar una 

solució que s’adapti a les nostres necessitats, s’aposta per fer un anàlisi funcional de 

totes les àrees.  

En un primer moment es contemplava la possibilitat de que fos una empresa externa 

la que fes aquest estudi i que es realitzessin entrevistes en cadascun dels caps de 

les diferents àrees departamentals de l’empresa. Finalment s’opta per fer-ho de 

forma interna i es crea un equip de treball de 3 persones que seran les que lideraran 

el projecte: 

 

Gerent.- Persona amb amplia informació acadèmia i universitària, provinent d’una 

empresa tecnològica. 

 

Cap d’Administració.- Persona amb 30 anys d’experiència a l’empresa. Formació 

informàtica i empresarial. Va dissenyar l’aplicació anterior i domina  l’àrea 

administrativa i documental, així com tots els processo que es duen a terme en 

aquest departament. 

 

Responsable d’Informàtica.- Formació universitària en informàtica de sistemes  i en 

empresarials. Coneixement dels processos productius a planta i a administració, 

BBDD, soft i hard. 

 

Aquestes persones són les que  valoraran, en un primer escenari, les necessitats de 

cada departament; necessitats que es poden veure ampliades a mesura de que 

s’estudiïn les diferents opcions de programari. 
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2.1. ORGANIGRAMA 

             

Gerència 

Àrea 
administrativa 

Àrea compres 
matèria prima 

Àrea compres 
matèries auxiliars 

Area vendes 

Exportació 
Fabricants i Grans 

Superfícies 

Xarxa Comercial 

Àrea R.R.H.H. Àrea Informàtica 

Àrea 
manteniment i 

energia 
Àrea qualitat 

Àrea productiva 

Matança Espècie 
1 

Matança Espècie 
2,3 

Especejament 
Espècie 1 

Especejament 
Espècie 2, 3 

Filetejat i envasat Elaborat 

Embotit Congelat 

Preparació Àrea Logística 
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2.2. ESTRUCTURACIÓ PER ÀREES DE TREBALL 
 

La implantació d’una nova ERP afectarà a totes les àrees de l’empresa. Pot implicar 

canvis importants en la metodologia de treball, en l’entrada de informació i afectar en 

tots els nivells a la pròpia àrea. 

 

Els diferents capítols que hem definit responen a la particularitat i casuística de 

treball de cadascú. Cada àrea té una forma pròpia de treball i caldrà observar tots els 

processos per saber quin són susceptibles de millora amb la nova ERP.   

 

Per tant, les persones responsables del projecte tindran un feed – back profund amb 

els caps departamentals per tal de buscar les solucions més adients a cada cas, i a 

partir d’aquí, amb les presentacions dels possibles candidats, veure si les 

funcionalitats de cada ERP cobreixen les copsades, a priori, per l’equip que lidera el 

projecte, i quines noves funcionalitats, que no hem contemplat, pot aportar cada 

ERP. 

 

Dins de cada àrea, veurem de quina manera tracten la informació actualment; 

definirem de forma conjunta les mancances que s’entreveuen en els processos 

informats i marcarem un objectiu inicial per àrea que serà el que es presentarà a les 

ERP candidates, i a partir d’ on ells hauran d’exposar de quina manera cobreixen o 

milloren els objectius marcats per l’empresa.  

 

Per tal de tenir una visió general de cada àrea de forma ràpida, concretarem dins de 

cada una els següents punts: 

 

 

 Descripció resumida dels procediments actuals. 

 

 Objectius 

 

 Principals dificultats (si se n’observen) 
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2.3. REUNIÓ DE TREBALL : OBJECTIUS 
 

Es periodifica una reunió setmanal, de aproximadament 90 minuts de durada amb les 

tres persones responsables del projecte, amb un total de 6 setmanes. 

En aquestes reunions s’exposen les necessitats de cada àrea, es contemplen 

possibles solucions i es “dibuixa” la possible idoneïtat  amb la informació de cada 

departament. 

L’equip responsable del projecte haurà de valorar si els objectius de cada 

departament són factibles, tenen algun inconvenient des del punt de vista tècnic, de 

gestió, o empresarial. (Ens referim a tots els processos de qualitat, auditoria, 

traçabilitat, o inclús a tots aquells nous processos que impliquin canvis a nivell de 

recursos). 

 

2.4. ANÀLISI FUNCIONAL GENERAL  
 

Situació actual 

Les diferents àrees de l’empresa estan cobertes per sistemes de informació 

independents o integrats que permeten que el dia a dia de l’activitat funcioni 

normalment; per tant no estem davant un període crític ni en front una necessitat 

imperiosa de canvi imminent.  

De fet, la situació actual es fruit d’una implantació d’una ERP realitzada a l’any 1999 

amb l’empresa Ross-Systems Ibèrica* El projecte inicial contemplava una implantació 

gairebé integral, però finalment només es va posar en marxa en l’àrea de gestió de 

vendes i gestió financera. Podríem dir que uns dels principals problemes que varem 

tenir va ser que les personalitzacions foren molt  feixugues i costoses d’implantar, 

derivant cap a una necessitat interna de poder variar aquest software de forma 

contínua, propiciant un deslligament progressiu entre l’empresa propietària del 

software i l’empresa, que era molt més àgil fent la programació a mida, però a l’hora 

es tancava a les avantatges de l’externalització, a tenir molts problemes amb les 

actualitzacions degut als desenvolupaments propis i a una obsolescència tecnològica 

derivada de la impossibilitat de canvi. 

                                           

(*) Ross Systems, S.L. Desarrollo y Comercialización de Software de Gestión Empresarial y Solusiones eBusiness. 
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La versió implantada és la v4.4. de Ross Systems Ibérica, sobre una plataforma 

Unix, amb Tru64 ver 5.1B i BBDD sobre Unix ver. 9.2.5.  

Com podem observar estem davant una tecnologia entre 7 i 9 anys d’antiguitat. 

Malgrat l’ERP ha estat en funcionament fins ara, ha cobert poques àrees de 

l’empresa, els departaments que no estan coberts en l’actualitat pel sistema “integral” 

de Ross són: 

 Compres 

 

o Matèries auxiliars 

 

 Recursos Humans 

 

o Riscos Laborals 

 

 Manteniment 

 

 Qualitat 

 

 Producció 

 

o Matança espècie 1 

o Matança espècie 2, 3 

o Especejament espècie 1 

o Especejament espècie 2, 3 

o Filetejat i envasat 

o Elaborat 

o Embotit 

o Congelat 

o Preparació 

 

En realitat moltes de les àrees tenen programes “satèl·lit”, que són susceptibles 

d’enllaç amb l’actual ERP; altres no tenen cap tipus de registre informatitzat i com  

 

 

veurem més endavant treballen amb fulles de càlcul, tipus Excel o BBDD tipus 

Accés. 

 



    Elecció d’un ERP en base a 
l’optimització de processos informàtics en una indústria càrnia 

15 
 

Necessitats. 

La obsolescència del nostre software, juntament amb un numero massa elevat de 

processos independents, sumant-hi les mancances tecnològiques, ens porten a tenir 

un control de la informació poc eficaç. Necessitem poder accedir a la informació de 

forma àgil i que les dades siguin fiables per tal de poder gestionar l’empresa de forma 

més eficient.  

 

2.4.1. Àrea administrativa. 

 

           Procediments actuals 

Hauríem de fer dos grans divisions en aquesta àrea, que responen a la funcionalitat 

real d’aquest departament: 

1. Comptabilitat 

2. Vendes (comandes, expedicions, facturació) 

 

1. La Comptabilitat general de l’empresa “corre” sobre la part estàndard de la ERP 

de Ross Systems, S.L, però tot i així no utilitza les taules propietàries de Ross, 

sinó que hi ha unes taules particulars creades per la pròpia empresa. Inclús molt 

dels processos són fruit d’una personalització. Això provoca que no es puguin 

implementar les actualitzacions legals que requereix la comptabilitat, i que s’hagin 

de fer continues adaptacions sobre les taules afectades. Malgrat una actualització 

és un procés força senzill, el fet de realitzar-la sobre un “custom” fa que es tingui 

una gran dependència de la persona o persones que dominen el funcionament 

del programa. Aquest és un aspecte que s’ha de solucionar amb la 

implementació de la nova ERP.  

 

Si fem un anàlisi dels processos de treball, veiem, per exemple, que hi ha una 

duplicitat de tasques en el procés  d’apunts de caixa. Existeix una estructura en fulles 

Excel, molt particular, que crea un entorn propi, àgil, però no integrat amb l’ERP; de 

forma que les dades hauran de traspassar-se, una part manualment i l’altra amb 

sistemes d’integració de fitxers. 

 

2. El procés de vendes, comença per la rebuda de comandes, la majoria de forma 

manual a través d’una pantalla simple modus caràcter, però a l’hora  

 

molt funciona, també es reben comandes a través d’altres  mètodes: (fitxers plans, 

integracions programades amb altres BBDD, etc...). 
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Exemple de tipus de pantalla mode caràcter, en aquest cas entrada de comandes 

 

Objectius 

 Disposar d’un sistema comptable amb un sistema d’actualitzacions senzill i 

d’entrada única, capaç d’interactuar amb tots els sistemes: conciliació 

bancària, hisenda, sistemes edi, etc.. 

 Processos automatitzats d’enviament de documentació, interacció web per 

part de comercials i/o personal amb treball telemàtic. 

 Disposar d’una gestió documental i eliminar, amb la mesura del possible, 

l’ampli arxiu de que disposa l’empresa. 

 Agilitzar l’extracció de dades de forma ràpida, senzilla i programada amb 

programes tipus Business Intelligence, etc... 

Principals dificultats 

 Gran resistència al canvi per part de les persones que formen el departament 

degut al temor d’enfrontar-se a un sistema totalment nou. 
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2.4.2. Àrea compra matèria prima. 

 

            Procediments actuals 

En el nostre cas la matèria prima són els animals vius entrats a les nostres 

instal·lacions de les espècies de porcí, oví o boví.  

Existeix, en aquest cas, un personalitzat de l’ERP de Ross que permet fer aquestes 

entrades i gestionar-ne tot el seu control fins al pagament. Les dades més 

voluminoses com són els pesos, són incorporades a l’ERP a partir de fitxers plans i 

de processos que s’executen de manera manual i que recullen la informació. El 

problema és que s’entra la informació dels animals al sistema, una vegada ja han 

estat especejats, quan lo òptim seria que la pròpia persona que els recepciona els 

registrés al sistema al mateix moment que s’entren físicament a les instal·lacions. 

El sistema de pagament i classificació són molt complexes i és fàcil cometre errors 

que poden ser molt importants. 

Objectius 

 Entrar la informació al mateix moment que es recepcionen els animals. 

 Automatitzar els processos de pagament (liquidacions). 

 Crear uns escalats de pagament intuïtius i àgils. 

        Principals dificultats 

 Instal·lació de hard a zona de corrals per registrar en temps real les entrades i 

mantenir un magatzem amb les dades actuals. 

 

2.4.2.1.  Àrea compra matèries auxiliars. 

 

És una de les àrees que té més moviment, de fet seria el mòdul que anomenem 

Compres. Aquest mòdul existia dins l’antiga ERP, però no es va arribar a fer 

funcionar mai, ja que era un sistema molt carregós i desenvolupar un personalitzat no 

va semblar la millor opció. 

En aquesta àrea es fan les comandes de tots els materials comprats (a excepció dels 

animals), se’n fa el seguiment del dia de recepció i finalment s’entra a l’empresa. 

Tota la gestió es fa, en aquests moment de forma semi-manual.  

       En aquests moments no existeix un magatzem informatitzat, el que provoca que no hi 

hagi una informació veraç del estoc en cada moment. A més, hi ha tants magatzems 

diferents, que la persona responsable de compres no té el control de pràcticament  
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 cap estoc i necessita que la informació li vingui donada dels diferents responsables 

de les àrees. 

 Una altra de les dificultats és que el sistema de control de preus dels productes,       

juntament amb les seves variacions, es porta de forma manual i molt personalitzada. 

Dins d’aquesta àrea també contemplem la de gestió de magatzem, que s’haurà de 

tenir molt en compte a l’hora de instal·lar el mòdul de compres. 

Objectiu 

 Tenir una propi mòdul de Compres, que permeti fer les funcions essencials: 

entrar comandes, control de preus, seguiment de les mercaderies. 

 

 Disposar d’un magatzem virtual que controli tot l’estoc en temps real. 

 

 Disposar de sistemes de hard que permetin identificar i lotificar totes les 

entrades de mercaderies a l’empresa. 

Principals dificultats 

 Inversió en hardware en tota la part de recepció. 

   

2.4.3. Àrea de vendes 

 

L’àrea de vendes esta estructurada en tres departaments: exportació, grans clients 

(fabricants i grans superfícies) i xarxa comercial (que engloba tots aquells clients 

atesos pels representants). 

 

2.4.3.1. Exportació 

 

La importància La importància d’aquesta àrea, degut a l’alt volum d’exportació, al 

voltant d’un 35% de la facturació total, ens fa reflexionar, de com podem agilitzar els 

processos. Si bé en aquest moment la part d’exportació queda limitada estrictament 

a la part administrativa en quan a la utilització de l’ERP, creiem que seria òptim que 

el nou sistema contemplés una àrea on pogués tenir cabuda tota la gestió 

d’exportació.  

La seva responsable porta molt sistemes paral·lels, de previsions de comandes, 

controls de pagament, etc... que haurien de intentar agrupar en  
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un sol escenari. Hem d’esbrinar si els diferents candidats d’ERP tenen algun capítol 

dedicat, suposem dins del mòdul de vendes; i si més no veure si en aquest mòdul 

encaixen totes les particularitats de la venda a l’exterior. 

Objectius 

 Tenir un sol escenari de informació, evitant duplicitat de informació. 

 

2.4.4.2. Fabricants i Grans Superfícies 

 

Per la importància del volum de facturació d’aquesta tipologia de clients, aquesta 

àrea es porta de forma independent. Els clients tenen una atenció personalitzada i 

continuada, que obliga que constantment hi hagi una necessitat de comunicació 

entre el client i aquest departament comercial. 

Observem en primer lloc una mancança més que important, la absència d’un CRM 

que ens hauria de permetre registrar qualsevol operació realitzada amb el client. Això 

suposaria compartir la informació amb d’altres membres del departament o d’altres 

àrees, agilitzant-ne la gestió.  

D’altra banda observem que en aquesta secció s’està fent una feina d’entrada de 

registres molt elevada, registres que ja són a la BBDD i que s’haurien de poder 

extreure amb un sistema més àgil. El motiu que ens argumenta el cap del 

departament és que necessita la informació estructurada d’una forma determinada i 

que no troba cap report estandarditzat que li aporti aquesta informació  que es crucial 

pel departament. En aquesta situació creiem convenient tenir eines molt potents de 

report i informes, inclús de quadres de comandament, que haurien de donar molta 

més capacitat d’acció a l’hora de prendre decisions. Si bé es cert, que l’empresa 

disposa d’un sistema de BI (Business Objects), empresa actualment propietat de 

SAP que permet fer molts d’aquests informes d’una manera ràpida...encara és 

insuficient i en aquests moment obsoleta, ja que estem parlant d’una versió 6.5.1. 

Un altre de les prioritats d’aquest departament és prioritzar l’agilització de canvi de 

preus. Existeix una casuística de canvis de preus força complexa, però que entenem 

que un bon mòdul de vendes ha de contemplar. 

Objectius 

 Disposar d’un CRM  

 Tenir un sistema de report i informes àgil i actual (BI) 

 Cobrir les necessitats de la casuística particular en el canvi de preus. 
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Principals dificultats 

 

La forma de treball és molt sistematitzada amb esquemes molt ben definits. Hi haurà 

d’haver molt diàleg amb el cap d’aquest departament per cobrir les seves necessitats 

d’una forma nova i sobretot que asseguri augmentar l’eficàcia actual. 

 

2.4.4.3    Xarxa Comercial 

 

Existeixen un grup de comercials que disposen d’algunes eines, eficaces, però 

també obsoletes; cada representant disposa d’una PDA amb un programa per entrar 

comandes anomenat Preventa, propietat de l’empresa de software propi PH 

Systems S.L., des d’aquest dispositiu es poden transmetre les comandes on line a 

través d’un procés de sincronització amb la BBDD amb la versió d’oracle-lite 10 que 

hi ha instal·lada en un servidor dedicat de l’empresa. Però creiem que amb una altre 

tipus de dispositiu es podria anar molt més enllà. Estem parlant de un aparell tipus 

“Tablet” que permetin veure fotografies de producte al propi client i que actuïn 

directament sobre l’entorn web de l’empresa i a ser possible sense necessitat de 

instal·lar programari propi. A més, es vol obrir accés a tots els comercials via web, 

accedint a àrees privades on se’ls permeti unes accions de consulta i interacció 

determinada: entrar comandes, consultar estat de la comanda, preu dels productes, 

saldos de clients, informacions puntuals com ofertes, previsions de preus, etc.... 

Per tant, 

Objectius 

 Obrir l’ERP a la xarxa comercial 

Principals dificultats 

 La nova ERP ha de donar molt valor afegit a tota la xarxa comercial de 

representants. Ells són els primers interessats a poder gaudir d’aquests 

canvis. En el cas de representants autònoms hi podria haver alguna dificultat, 

però perfectament salvable, a l’hora de decidir qui es fa càrrec de la inversió 

del hardware, i discutir si aquest dispositiu ha de ser exclusiu o poden 

utilitzar-lo per altres representacions. 
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2.4.4. Àrea R.R.H.H. 

 

L’empresa va apostar fa menys de 2 anys per migrar el mòdul de Ross de Recursos 

Humans cap a una solució de l’empresa Meta4, en concret el producte: TINNOVA, 

per lo qual obviarem aquest departament. 

2.4.5. Àrea Informàtica. 

 

Una nova ERP provocarà molts canvis en els sistemes de l’empresa,preveiem els 

següents. 

 Instal·lació d’un servidor exclusiu per la nova ERP. 

 Inversió en una SAN actual per l’emmagatzemament de la nova 

BBDD. 

 Instal·lació de ThinClient substituint els Pc convencionals de molts 

departaments. 

 

 Ajustament del software complementari a partir de les necessitats del 

propi ERP, Sistemes Operatius, etc... 

 Ampliar els Recursos humans del departament per tal d’ afrontar el 

projecte. 

         Objectius 

 Fer una transició d’ERP el més ordenada possible. 

 

 Aprofitar el canvi d’ERP per millorar la tecnologia, tant en hard com en soft. 

 

 Tenir una ERP i una infraestructura amb un entorn d’àmplia disponibilitat. 

Principals dificultats 

 La principal dificultat del Departament de Informàtica és que haurà de 

plantejar un augment de personal, en concret una persona, per tal de  

 

seguir cobrint l’àrea i a l’hora involucrar-se de ple en el projecte. Davant de 

direcció serà el principal escull a salvar, però n’hi haurà d’altres, com  

convèncer a l’òrgan directiu que aquest projecte s’ha de contemplar com un 

abans i un després de tota la infraestructura de sistemes, i per tant s’haurà 

d’invertir en tot l’entorn. 
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2.4.6. Àrea de Manteniment i Energia. 

 

L’àrea de manteniment té un programa propi anomenat Linx de Publicaciones y 

Sistemas Informáticos, S.L. Es un software capaç d’organitzar la feina del dia a dia a 

tots els operaris de manteniment, assignant ordres de treball en un calendari 

determinat. A més té una gestió documental pròpia que ajuda al treballador a tenir 

tota la informació i instrucció dels procediments preventius o correctius de qualsevol 

element. 

No es preveu, a priori, cap canvi en aquesta àrea, però si que es té la voluntat 

d’integrar el magatzem de recanvis en l’estructura de Compres generals de 

l’empresa. 

En quan al control dels sistemes energètics de l’escorxador, es controlen a través de 

diferents software, tipus Escada, que entenem que són fora de l’abast d’actuació del 

propi ERP. De tota manera, de cara a comptabilitzar costos de seccions diferents, es 

necessitarà tenir algun procés per tal de importar les dades als diferents anàlisi de 

costos. 

Objectius 

 Incloure al magatzem de recanvis al mòdul oportú en la ERP. 

 

 Poder importar dades del software actual a la nova estructura de l’ERP, per 

tal de poder fer càlculs de costos, etc... 

 

Principals dificultats 

 Registrar i catalogar tot l’estoc de recanvi en un magatzem ordenat. 

 

 Invertir en hard per dur a terme la tasca anterior. 

 

2.4.7. Àrea de Qualitat. 

 

Actualment aquest departament té les seves pròpies dades, sense tenir cap 

vinculació amb l’ERP.  

Per la importància creixent d’aquesta àrea, fruit d’una legislació internacional cada 

vegada més exigent, entenem que el mòdul de Qualitat ha de ser present en la nova 

ERP. Es necessari que les dades estiguin enllaçades als outputs productius. Per 
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exemple, un analítica ha d’estar enllaçada a un lot de producció i tota la informació 

ha d’estar perfectament estructurada. 

Els responsables del Departament, ens fan avinent de la necessitat que la traçabilitat 

estigui reflectida en cada nivell nou d’un procés, transformació o agrupació 

determinada. I que cal posar èmfasi en la necessitat del seguiment del lot, des de 

producció fins a l’expedició; evitant procediments manuals. 

Objectius 

 Implantar un mòdul de qualitat, que permeti tenir enllaçat el mòdul de qualitat i 

el productiu (si s’esdevenen diferents) 

 A partir de la nova ERP controlar tot el sistema de lots des d’aquesta àrea. 

Principals dificultats 

 La necessitat de tenir més informació a nivell productiu, farà, a priori, que 

alguns processos necessitin fer-se amb unes exigències més altes, per 

exemple registrar en cada OF (ordre de fabricació), lots dels diferents 

components o crear una estructura automatitzada en algun cas de lots amb el 

sistema FIFO. 

 

2.4.8. Àrea productiva. 

 

En aquesta part és on l’empresa vol treure més rendiment a la inversió. L’amplitud 

d’aquesta àrea i els diferents processos que s’hi duen a terme, fa que el recull de 

dades pel seu posterior tractament, sigui realment complexa i a l’hora important. La 

societat necessita tenir la informació de tots els processos productius d’una manera 

molt exacta i en temps real. 

En aquests moments els moviments entre diferents seccions s’anoten d’una forma 

més o menys manual, així com els resultats del processos productius. (quan diem 

manual ens referim a dades que s’inclouran en fulles d’ Excel, o similars, pel 

posterior tractament). Aquesta forma de treball és la que es vol canviar; però són 

tants els moviments de producte fresc al llarg d’una jornada que és realment difícil 

dissenyar un sistema de registre de moviments, de transformació o de producció 

d’una forma veraç, i potser l’entrada d’informació no es tant el problema sinó que el 

que importa, i molt, és el temps que es necessita per fer-ho. 

S’estan pensant sistemes diferents per dur-ho a terme, i és en aquest punt on 

gerència proposa la visita a altres escorxadors de Catalunya, dels quals ens consta 

que tenen la producció amb un grau de informatització molt alt. És necessari 

avançar-nos a les propostes dels diferents candidats, per tal de tenir una visió més 

àmplia dels processos que es poden dur a terme. A l’espera de concretar dates per  
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les visites, seguim treballant amb l’objectiu d’anotar les necessitats que nosaltres 

veiem als processos productius. 

 

2.4.9.1  Matança espècie 1 (porcí) 

 

Quan parlem d’espècie 1, ens referim a l’espècie de més volum: el porcí. Per situar-

nos en context, val a dir que la nostra empresa sacrifica una mitjana de 1.600 porcs 

diaris. 

A partir de les compres fedes per l’àrea de compra de matèria primera (en aquest 

cas animals) es creen unes ordres de matança amb un seqüència determinada. 

Existeix un programa fet totalment a mida que pesa i classifica totes les canals (porc 

mort i desviscerat), i les col·loca en unes vies perfectament classificades per a la 

seva posterior transformació. 

Aquesta primera part no seria susceptible de canvi, ja que el programa de pesatge, i 

classificació és molt actual, està lligat amb el programa que controla les vies de 

classificació de les càmeres d’oreig, i si bé es cert que totes les ERP referides a 

càrnies porten un mòdul de pesatge, segur que és molt lluny a les millores continues 

que ha sofert el nostre software. 

De tota manera s’observarà, en cas de les ERP que disposen d’aquest mòdul de 

matança i pesatge per copsar si hi ha alguna millora respecte al que ha desenvolupat 

els nostres proveïdors en enginyeria  específica de porcí. 

 

2.4.9.2.  Matança espècie 2, 3 (oví i boví) 

 

De la mateixa manera que en l’apartat anterior, existeix un programa fet a mida per 

registrar els pesos dels animals sacrificats de les espècies 2 i 3, en aquest cas són 

vedells o xais amb tota la seva varietat d’edat (màxim 2 anys en vedells), races i 

gènere. Aquest programa fet per una enginyeria independent també està adaptat a 

les necessitats del nostre escorxador, però si que en aquest cas podria ser objecte 

de variació, ja que no està tan desenvolupat i ens podria portar més agilitat a l’hora 

de tractar les dades. 

És cert que en el cas de la vedella, com que existeixen 2 programes diferents, que 

després casem a través de fitxers plans cap a la nostra ERP; seria interessant 

d’unificar-los i observar si el programa de matança de vedella s’adapta a la nostra 

forma de treball. 
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 2.4.9.3.  Especejament espècie 1 (porcí). 

 

En aquesta àrea és molt important implantar algun sistema de registre que ens 

permeti saber el rendiment real dels porcs que s’han sacrificat. S’hauria de controlar 

de forma informatitzada, totes les sortides de producte resultants del especejament 

de les canals, lloms, costelles, pernils, filets, papades, cansalada etc....per tal de 

calcular el rendiment real de tota la feina de desfer (especejar el porc en peces). En 

l’actualitat existeix un sistema de control, on a partir d’unes mostres determinades es 

calcula el rendiment d’una determinada partida de porcs d’una raça determinada o 

d’un ramader en concret. 

Es tracta però d’avaluar si el control de totes les peces que surt es necessari o es 

podria fer el registre d’un mostreig que ens aproximés molt el percentatge de 

rendiment a la realitat. El que és important és que el registre es pugui guardar a la 

BBDD, comparar, operar a través d’ ell, etc... per poder fer qualsevol tipus de previsió 

o càlcul. 

El d’especejament es realitza és una gran sala i a partir d’aquí surt cap a diferents 

zones de l’empresa. Una part s’envia a una càmera de congelat, un altre s’expedeix 

per les botigues, una tercera es destina a l’àrea de filetejat, una altra part cap a l’àrea 

d’ elaborats i cuits. També hi ha parts com ossos, tripes, etc... que reben un 

tractament residual específic d’acord amb la norma sanitària. Per nosaltres és 

important saber amb la major exactitud possible la quantitat que es destina a cada 

magatzem. La nostra idea es tenir n magatzems, tan físics com virtuals i quadrar els 

moviments amb la quantitat especejada.  

Les empreses que disposen de software de càrnies han de tenir solucions que 

resolguin aquestes inquietuds. 

Objectius 

o Controlar i registrar tot el producte que es desfer i el que surt de la sala de 

d’especejament. 

 

Principals dificultats 

o Treballar amb un producte fresc, amb una gran mobilitat, haver de registrar 

una quantitat de producte molt elevada. 

 

o Invertir en sistemes de registre, PDA, ITU, Traspales intel·ligents, ordinadors, 

etc... 
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2.4.9.4.  Especejament espècie 2 i 3 (oví i boví). 

   

L’especejament de l’espècie d’oví és molt poc significativa i el desfet no requereix un 

control de rendiment tant exhaustiu com a l’espècie de porcí o boví; de tota manera, 

ja que el trossejat de vedella és molt important, tant a nivell de producció com a nivell 

traçable, qualsevol aplicació o mòdul de l’ERP podria contemplar ambdues espècies. 

En l’actualitat existeix un programa propietat de l’empresa Cerma, S.A., que emet 

etiquetes amb el mateix codi de barres, a partir d’un codi de barres pertanyent a 

vedell determinat (SSCC, identificació única del vedell). El programa no registra el 

pes de les peces, sinó que només assegura la traçabilitat. 

Objectius 

o Controlar i registrar tot el producte que es desfà i el que surt de la sala de 

especejament d’oví i boví.  

Principals dificultats 

o Pesar el producte una vegada especejat 

   

2.4.9.5  Filetejat i envasat 

  

En aquesta secció es filetegen i s’envasen les peces provinents de la sales de 

desfer, gairebé en un 95% pertanyen a l’espècie de porcí. Els registres que s’anoten 

actualment serveixen per a realitzar estudis interns de producció on es registren les 

entrades de genero sencer que seguidament es fileteja i s’envasa amb diferent tipus 

de presentació El responsable de secció anota el lot del producte i dels elements 

com barqueta, film, gas, etc.... Es porten manualment (Excel) una sèrie de dades 

productives molt importants; és en aquest sentit que s’hauria de registrat tot 

directament a l’ERP, crear Ordres de Fabricació per cada comanda, completant-les 

de forma àgil.  

La secció hauria de tenir un magatzem propi, on es registrés qualsevol sortida cap a 

venda i quedessin anotades les entrades en la pròpia ERP; de manera que en 

qualsevol moment es pogués saber l’estoc real de producte i de matèries auxiliars 

que confluirien en el mòdul de compres. 
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Objectius 

o Registrar tots els productes entrants i sortints,unitats, quilos, destí o 

procedència. 

Principals dificultats 

o Trobar un sistema que permeti el registre esmentat de forma ràpida i eficient. 

 

2.4.9.6.  Elaborat, embotit i cuits. 

 

Quan ens referim a aquesta secció, per nosaltres anomenada fàbrica; hem de tenir 

en compte que aquí els productes pateixen una transformació. En aquesta hi 

intervenen multitud de factors, que han de ser objecte de seguiment per part de 

qualitat i/o de les auditories que certifiquen la qualitat del producte.  

En aquesta secció, que actualment registre manualment les ordres de fabricació, 

registrant tots els components que formen un elaborat, un embotit o un cuit, és bàsic 

informatitzar tots els registres pel posterior seguiment. A l’hora cal saber amb 

exactitud que tots els components estan en perfecte estat; això ens ho ha de 

controlar un programa que agrupi tots els ingredients i en faci el seguiment. La 

traçabilitat és fonamental en aquesta àrea i serà el objectiu principal, però a l’hora 

amb aquestes dades controlarem tota el moviment productiu d’aquesta zona. 

Objectius 

o Substituir la traçabilitat manual per una traçabilitat integral on es pugui accedir 

de forma ràpida. 

o Control de producció. 

Principals dificultats 

o Inversió en terminals d’entrada. 

 

2.4.9.7.  Congelat 

 

En aquesta àrea es congela el genero i s’ubica en un magatzem “caòtic”, controlat 

per un programa específic per aquesta funció. A l’hora el programa està enllaçat via 

Wifi per un dispostitiu mòbil que s’encarrega de preparar les comandes. 
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El software que controla aquesta secció estar totalment deslligat del ERP actual, el 

que provoca una duplicitat de informació important. La comanda s’ha de trasnformar 

al sistema particular i l’expedició ha de tornar a l’ERP. Existeixen mòduls que poden 

gestionar aquests magatzems caòtics; i en aquest cas el que necessitaríem seria 

integrar tota la gestió a la pròpia BBDD del nou programari.  

Objectius 

o Adquirir un mòdul que sigui capaç de gestionar la producció i el magatzem de 

congelat d’una forma integrada a l’ERP. 

Principals dificultats 

o Inversió en sistemes inalàmbrics 

 

2.4.9.8.  Preparació de comandes 

 

L’empresa disposa d’una aplicació per la preparació de comandes, sistema 

anomenat Sapp, propietat de Nuna Solutions. És un software específic per la 

preparació de comandes. L’ERP actual exporta en fitxers plans les comandes cap a 

aquest sistema i un cop finalitzades, a través d’un programa que espera els pesos 

s’importa automàticament a l’ERP. Creiem que aquest sistema de preparació no 

s’haurà de modificar, però potser el sistema de integració de comandes podria residir 

directament a la BBDD en que es recolzarà la nova ERP.  

Objetius 

o Eliminar el sistema de transmissió de fitxers plans si es possible. 

 

2.4.5. Logística  

   

L’empresa té una flota d’ aproximadament 35 camions, entre assalariats i autònoms, 

que reparteixen a unes rutes establertes. Cada client té una o vàries rutes possibles. 

La gestió de les rutes, els pes màxim que pot portar cada transport, l’optimització de 

la ruta, etc esta gestionat per un personalitzat del ERP de Ross. Aquesta aplicació té 

moltes mancances, encara que és funcional. És important la implantació del mòdul 

logístic a nivell d’expedició i incorporar-hi altres inputs com els registres de 

temperatures, la despesa dels propis elements de transport: gasoil, manteniment, 

amortització, etc.. per tal de poder calcular els costos reals de cada sortida. 
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Objectius 

o Adquisició d’un mòdul logístic capaç de gestionar la flota com un ens 

empresarial propi. 

3. FASE D’ELECCIÓ 

3.1. PROPOSTA DELS DIFERENTS CANDIDATS 
 

L’analisi intern que engloba totes les necessitats i inquietuds que els caps de projecte 

han pogut copsar en l’estudi, és el punt de partida per l’exposició als diferents 

candidats de les característiques mínimes que ha de incloure la nova ERP. Sense 

ser ni molt menys excloents d’altres propostes molt més ambicioses; es tracta de 

tenir identificats tots aquells processos que amb l’antiga ERP trobem obsolets o 

insuficients i que hem detallat àrea per àrea. 

A priori, l’equip director de projecte no té cap tipus de preferència per una tecnologia 

concreta, ni tan sols per una BBDD determinada, sinó que està obert a escoltar 

propostes sota unes condicions mínimes per part del proveïdor, que són les 

següents: 

L’empresa que ens aporti la seva solució ha de contemplar com es comporta davant 

les següents eventualitats: 

a) Tancament 

b) Deslocalització 

c) Absorció 

Aquests 3 punts han d’estar resolts abans de començar a parlar de qualsevol altre 

aspecte. L’empresa ha de garantir que el seu producte ha d’estar suportat per alguna 

o algunes empreses del sector, siguin auditories o empreses de dimensió reduïda. 

De la mateixa manera han de saber respondre a qualsevol problema que pugui 

derivar-se de la deslocalització de la mateixa i com a punt més important: la forma 

d’actuar davant un procés d’absorció. 

La inversió de la nostra empresa que preveu en aquest projecte, és més que 

important. No tan sols en Software, sinó que tota l’estructura de sistemes quedarà 

sotmesa a aquesta important decisió de canvi. Per aquest motiu l’empresa no 

escatimarà esforços per intentar la redacció d’un contracte legal que inclogui el 

compromís de les empreses a un retorn de inversió en cas de que s’incompleixin 

algunes de les condicions que han de reflectir-se un acord contractual. 

És obvi que el nivell de compromís que podran arribar determinades empreses o les 

seves filials, no serà igual per tots el candidats. No es podrà tenir el mateix nivell 
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d’exigència amb empreses d’àmbit nacional que amb empreses internacionals, 

aquestes últimes pensant en SAP, ORACLE, MICROSOFT, etc... 

 

A través dels nostres assessors ens sistemes i les recomanacions d’altres empreses 

del sector conformem la següent amalgama de candidats: 

 

 

                            The Best-Run Business RUN SAP (Seidor) 

       EXPERIENCIAS MICROSOFT DINÀMICS AX (IFR) 

                   KAISEVO SOFTWARE (SOFTVIC, S.A.) 

                                  LIRBA (PHSYSTEMS)          

                     SOLUCIONES DE GESTIÓN (SAGE ESPAÑA)  

 

El que l’equip del projecte té clar és que es necessita un programa que tingui uns 

mínims referits al nostre sector, el sector carni. De fet, estem buscant alguna cosa 

més que un ERP Standard. Tots tenim clar que volem un programa que ens aporti 

valor afegit i directament dirigit al nostre negoci, una solució vertical. 
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3.2. VALORACIONS I ELECCIÓ FINAL 
 

Per tal de poder concretar els aspectes que volem tenir en compte en l’elecció, 

definim els següents paràmetres: 

 

Aspectes funcionals 

 Programari específic del sector. 

 Necessitats pel desenvolupament del negoci. 

 

Aspectes tècnics 

 Tecnologia emprada 

o Llenguatge de programació 

o Sistema operatiu 

o BBDD  

o Altres 

Característiques del Proveïdor 

 Experiències i casos d’èxit en el sector. 

 Proximitat geogràfica 

 Estabilitat financera de l’empresa o implantador. 

 Presència Global. 

Característiques del Servei 

 Sistema de Manteniment 

 Sistemes d’actualitzacions 

 Metodologia de implantació. 

 Metodologia de formació. 

Aspectes econòmics 

 Preu 

o Costos externs 

 Llicències d’aplicació 

 Desenvolupaments a mida 

 Hardware 

 Formació 

 Costos d’actualització i manteniment. 

 

o Costos interns 
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 Hores dedicades pel personal de l’empresa 

 Problemes 

Concretem una valoració per cada grup: 

 

Aspectes funcionals                           (40%) 

Aspectes tècnics                                (10%) 

Aspectes econòmics                           (30%) 

Característiques del Proveïdor          (10%) 

Característiques del Servei               (10%) 

 

Per fer una valoració numèrica a cada solució, puntuarem del 1 al 4, tenint en compte 

que 1 és la puntuació més dolenta i 4 la més òptima referida a l’aspecte en qüestió. 

Com que el punt de ponderació més important és el referit a aspectes funcionals, 

caldrà agrupar en una taula tots aquelles funcions que per nosaltres són importants, i 

que en l’anàlisi personalitzat per àrea hem explicat. 

Anem a puntuar els diferents candidats: 

Aspectes funcionals                         
 

SAP IFR KAIS LIRBA SAGE 

Disposar d’un sistema comptable amb 
entrada única, capaç d’interactuar amb 
tots els sistemes: conciliació bancària, 
hisenda, sistemes edi, etc.. 
 

 
4 

 
4 

 
3 

 
2 

 
4 

Estadis de processos automatitzats 
d’enviament de documentació, 
interacció web per part de comercials 
i/o personal amb treball telemàtic. 

 

 
4 

 
4 

 
4 

 
2 

 
2 

Gestió documental 
 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
3 

Sistemes de reports i informes tipus 
Business Intelligence, etc. i/o quadres 
de comandaments (EPM) 
 

 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
3 

Sistema de tarifes capaç de gestionar 
de forma òptima la casuística de 

 
3 

 
4 

 
2 

 
2 

 
1 
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En aquest, la taula la farem esmentat del tipus de paràmetre emprat, a més a més de 

la valoració que per nosaltres suposa aquell input. 

Aspect
es 

tècnics
. 
 

SAP  IFR  KAIS  LIRBA  SAGE  

Tecnol
ogia 

empra
da 

          

Llengu
atge de 
progra
mació 

ABAP IV 
(propietari) 

 
3 

MorphX 
(propietari) 

 
3 

Visual 
i altres 

estàndar
ds 

 
3 

Visual 
Net 

 
4 

SAFE 
X3 

 
3 

Sistem
a 

operati
u 

HP-UX 

AIX 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

HP-UX 

 
 
 
 
 

 

HP-UX 

 
 
 
 
 

l’empresa 
 

     

Mòdul de compres  
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Disposar d’un CRM  
 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

Mòdul de Qualitat 
 

 
4 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2 

Capacitat de dissenyar un procés per 
pesar i registrar tot el producte que es 
desfà i  que surt de la sala de 
d’especejament. 

 

 
4 

 
4 

 
4 

 
2 

 
2 

Capacitat de registrar tots els 
productes entrants i sortints,unitats, 
quilos, destí o procedència. 

 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

Substituir la traçabilitat manual per una 
traçabilitat integral on es pugui accedir 
de forma ràpida. 

 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Control de producció. 
 

 
2 

 
4 

 
2 

 
2 

 
3 

Gestió de magatzem caòtic de congelat 
 

 
3 

 
4 

 
3 

 
3 

 
2 

http://es.wikipedia.org/wiki/HP-UX
http://es.wikipedia.org/wiki/AIX
http://es.wikipedia.org/wiki/HP-UX
http://es.wikipedia.org/wiki/HP-UX


    Elecció d’un ERP en base a 
l’optimització de processos informàtics en una indústria càrnia 

34 
 

Citrix 

GNU/Linux - 

Sólo la 

versión 

comercial de 

Red Hat 

Open VMS 

MPE/iX 

Windows 

ServerIBM 

OS/400 

IBM S/390 

MACINTOS

H 

OS/2 

 

4 Microsoft 

Windows 

Server 

 

2 Microsof

t 

Window

s Server 

 

2 Linux 

Windo

ws 

4 Linux 

Windo

ws 

4 

BBDD SAP HANA 

MAX DB 

Sybase ASE 

Informix 

Oracle 

Adabas 

IBM DB/2 

Microsoft 

SQL Server 

 

 
 
 
 
 
 
 
4 

 

 

 

Microsoft 

SQL Server 

 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

 

 

 

Microsof

t SQL 

Server 

 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 

 

Oracle 

Micros

oft 

SQL 

Server 

 

 
 
 
 
 
 
 
3 

 

 

Oracle1

0g 

Micros

oft 

SQL 

Server 

 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Citrix
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Hat_Linux
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_VMS&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MPE/iX&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IBM_OS/400&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IBM_OS/400&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IBM_S/390&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MACINTOSH&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MACINTOSH&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/OS/2
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/SAP_HANA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MAX_DB&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptive_Server_Enterprise
http://es.wikipedia.org/wiki/Informix
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/Adabas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IBM_DB/2&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
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Característiques del Proveïdor                

 SAP IFR KAIS LIRBA SAGE 

Experiències i casos d’èxit en el 
sector. 

1 4 3 1 1 

Proximitat geogràfica 2 3 4 2 1 

Estabilitat financera de 
l’empresa o implantador. 

3 4 2 3 3 

Presència Global. 4 3 2 1 3 

 

Característiques del Servei               

 SAP IFR KAIS LIRBA SAGE 

Sistema de Manteniment 3 4 3 2 2 

Sistemes d’Actualitzacions 3 4 3 2 3 

Metodologia de implantació 3 3 3 3 2 

Metodologia de formació 3 3 3 2 2 

 

Aspectes econòmics 

Preu SAP IFR KAIS LIRBA SAGE 

Costos externs      

Llicències d’aplicació 1 3 4 4 2 

Desenvolupaments a mida 2 3 3 1 2 

Requisits Hardware 1 3 2 3 2 

Formació 3 3 2 2 2 

Costos d’actualització i 
manteniment 

1 2 1 4 3 

Costos interns      

Hores dedicades pel personal 
 de l’empresa 

1 2 1 1 1 

      

 

Per tant segons aquest quadre el resultat és el següent: 

% 40 10 20 20 10   

  Funcionals Tècnics Economics Proveïdor Servei   

SAP 81 92 63 75 38 72,67 

IFR 87 58 88 87,5 67 82,34 

KAIS 65 58 69 75 54 65,81 

LIRBA 53 92 44 68,75 67 59,62 

SAGE 56 92 50 56,25 50 58,00 
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L’ERP triada és l’Axapta de Microsoft del grup IFR. 

 

      EXPERIENCIAS MICROSOFT DINÀMICS AX (IFR) 

 

3.3. EXPOSICIÓ DEL PROJECTE AL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 
 

 

ESTUDI DE RETORN DE INVERSIÓ (ROI) DE LA IMPLANTACIÓ D’UN ERP 

 

De fet, el càlcul del retorn de inversió no és pot calcular de forma exacta, ja que la 

majoria de variables són intangibles, pel que qualificar-les en un valor econòmic  és 

pràcticament impossible. Però si que podem realitzar una estimació subjectiva i 

orientativa que ens aporti una visió aproximada de l’esforç que fa l’empresa.  

ROI – ERP: INVERSIÓ 

El conjunt de les variables que agrupen aquest capítol les englobarem en 2 grups: 

 ROI – ERP: INVERSIÓ DIRECTA 

Aquestes variables són les més senzilles de determinar, fàcilment justificables en 

factures: 

1.- Import de la compra de les eines de software. 

La solució que proposem tindrà un cost aproximat complet (en software) de 

+250.000 €. (*) 

2.- Import de les llicències. L' import de les llicències tindrà un cost anual de 

+10.000 € aproximadament. Aquest cost ens donarà dret a qualsevol canvi legal 

o actualització i suport complet. 

3.- Import de la consultoria, anàlisi, disseny i formació, així com la migració. En 

aquest cas són costos que venen compresos amb el preu del software. 

4.- Import de les infraestructures TIC. Calculem que ens faran falta uns +110.000 

€ (*) per tal de tenir la infraestructura necessària per suportar aquesta nova ERP.  
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Amb aquesta partida incloem el hard de mobilitat pels transportistes i els 

terminals mòbils per planta. 

 

5.- La dependència del departament informàtic augmentarà sensiblement, i es 

necessari estudiar la possibilitat d’una persona complementària que podria fer a 

l’hora altres tasques en altres departaments. Es considera que seria necessària 

una dedicació de ½ jornada d’una persona amb formació tècnica amb l’objectiu 

de complementar a la persona actual i substituir-lo puntualment si fos necessari. 

El cost imputable a ½ jornada seria aprox. de +15000 € anuals.  

6.- Import de manteniment de les Infraestructures. En aquest cas, calculem que 

podrem fer la compra amb una garantia adscrita de 3 anys. Durant aquests anys 

tindrem un estalvi dels següent costos: 

Manteniment Hardware actual, Storage EVA:      -4000 € 

       Manteniment de servidor central (DS 25):                 -6000 € 

Manteniment del sistema de copies:                            -3000 € 

 ROI – ERP: INVERSIÓ INDIRECTA 

Saber el valor de les variables que engloben aquesta inversió és complex, ja que 

alguns elements són totalment intangibles. De tota manera, nosaltres no 

contemplarem un cost en aquest capítol, sinó que entenem que hi haurà d’haver 

una implicació per part de totes les parts, i una millor organització de les tasques 

personals, per tal de poder compaginar la nova implantació amb la feina del dia a 

dia. 

1.- Pèrdua de temps derivada de la resistència al canvi. No ho contemplem. 

2.- Costos derivats de incidències. No ho contemplem 

3.- Dedicació de RRHH interns al projecte. 

Hauríem de contemplar altres possibles costos interns, però que no computarem, 

ja que entenem que s’hauran de fer dins de jornada. 

3.1. Temps de formació.  La formació està inclosa en el pressupost. En 

quan els usuaris, la formació es realitzarà dins de la seva jornada 

normal laboral. 

 3.2. Recopilació de dades.  

 3.3. Migració de dades.  
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Podria ser que en aquest capítol necessitéssim una col·laboració 

externa, la valorem en + 2.500 €. Es tractaria de optimitzar la BBDD 

oracle per tal d’extreure aquelles taules mestres que necessitarà la 

nova aplicació. 

3.4. Alimentació del sistema. Serà per part dels usuaris. Les dades que no 

es puguin migrar d’una forma automatitzada s’hauran d’entrar pels 

usuaris. No es preveu un temps dedicat a aquesta feina. 

3.5. Anàlisi i disseny del processos. Inclòs en el projecte. Aquesta tasca es 

realitzarà conjuntament entre les persones que lideraran el projecte i 

els propis implantadors. Aquesta fase, en quan al proveïdor extern, 

està inclosa en el projecte.  

ROI – ERP: BENEFICIS TANGIBLES 

En el nostre projecte, definirem com a tangibles, tots aquells paràmetres que es 

poden percebre de forma precisa. 

 Hores / Persona 

 Preu / Hora 

 

1. Millorar el control de estoc i inventaris. El fet de poder controlar els estocs en 

temps pràcticament real afecta directament a la balança de pagaments evitant 

un sobre-estocatge i minimitzant els problemes de producció o servei que 

se’n poguessin derivar.  

A part hem de contemplar la reducció de temps que els operaris dediquen a 

controlar estocs: 

 

CONTROL DE STOCK 

HORES SETMANA PREU/HORA TOTAL ANY 

2                  15,00 €      1.590,00 €  
 

2. Eliminació de redundàncies. En aquest capítol contemplarem aquelles 

tasques que es realitzen de forma redundant : 

 

 

 Canvis de preus per clients. Passarà a ser de forma general a partir d’unes 

plantilles definides a l' ERP parametritzades pel Departament comercial, que 

han de permetre, canviar els preus  de tots els clients amb una sola execució, 

no pas client per client com fins ara. (Referint-nos a aquells clients amb tarifat 

especial). 
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 Manteniment d’estadístiques comercials. En aquest cas, s’ha de mantenir tot 

en una única BBDD, desestimant tota la duplicitat que representa passar part 

d’aquesta informació a fulles de càlcul. 

 

 

 

 Eliminació del punt de caixa. El punt de caixa, actual, és un amalgama de 

fulls d’ Excel (perfectament sincronitzats), que controlen els saldos i apunts de 

forma aliena a l' ERP. Aquestes dades, una vegada quadrades, s’introdueixen 

al sistema (ERP). Amb el nou estadi d’aplicació s’eliminarà aquest pas i 

s’entraran directament els apunts a l’aplicació; sigui de forma interna o 

externa (viatjants, representants, etc...) 

 

PUNT DE CAIXA 

HORES SETMANA PREU/HORA TOTAL ANY 

10                     20,00 €     10.600,00 €  
 

 

3. Reducció de processos fora del sistema. Aquest és un capítol molt important, 

ja que la pràctica habitual és que cada departament personalitzi de forma 

exagerada moltes de les seves tasques diàries en fulles de càlcul. Entenem 

que amb la nova ERP i el seu sistema de reportatge a través de les eines de 

BI reduirem considerablement el temps que els diferents departaments 

consumeixen dedicant esforços a alimentar aquestes fulles. La nostra 

estimació és la següent: 

 

REDUCCIÓ UTILITZACIÓ EINES EXTERNES 

HORES SETMANA PREU/HORA TOTAL ANY 

10                     20,00 €     10.600,00 €  
 

 

 

MANTENIMENT DE PREUS I TARIFES 

HORES SETMANA PREU/HORA TOTAL ANY 

10                     15,00 €      7.950,00 €  

MANTENIMENT D'ESTADÍSTIQUES COMERCIALS 

HORES SETMANA PREU/HORA TOTAL ANY 

10                     15,00 €     7.950,00 €  
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4. Reducció de temps i costos de material consumible. Processos més àgils i 

automatització de tasques. 

Ens centrarem en les tasques administratives sobre les que hem previst un 

estalvi de temps considerable. 

 

4.1. Control de canats (caixes contenidores) de forma automàtica. 

Es tracta de reduir tot el sistema manual que es fa actualment. Cada 

xofer porta un carpeta amb una fulla de càlcul impresa i omple de 

forma manual els canats entregats i els recollits, resultant un saldo 

final, aquesta operació la fa el personal administratiu. 

L’objectiu és que a partir d’un terminal mòbil, el xofer o transportista 

introdueixi la informació i que quedi incorporada a la BBDD de forma 

automatitzada, apareixent el saldo a la propera entrega del client. 

 

4.2. Gestió d’albarans signats de forma automatitzada. 

A partir del mateix dispositiu els albarans s’han de poder signat de 

forma digital i aquesta firma queda registrada a la BBDD, estalviant 

l’ordenació de 500 albarans diaris, a més de les 500 quartilles en 

paper que es redueixen. 

 

4.3. Implantació d’un sistema de Workflow. 

Tot el circuit de validació d’albarans, factures, pressupostos; ha d’estar 

integrat en un sistema que ha de subministrar el propi ERP i que ha 

d’agilitzar tot el moviment interdepartamental del personal 

administratiu i d’aquests documents. 

 

4.4. Implantació de la gestió documental de forma progressiva. 

La reducció del paper ha de ser un punt de reducció progressiu, que 

ens ha de dur un estalvi directe en paper i la gestió del mateix. 

 

REDUCCIÓ DESPESA Preu/Hora 
Hores 

setmana Cost any Material Total 

4.1.GESTIÓ CANATS 15 15 11925 500 12425 

4.2.GESTIÓ ALBARANS 
SIGNATS 15 10 7950 3000 10950 

4.3.IMPLANTACIÓ DE 
WORKFLOW 15 3 2385   2385 

4.4.IMPLANTACIÓ 
GESTIO DOCUMENTAL 15 5 3975 10000 13975 

       
 
 

   
TOTAL 39735 
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5. Traçabilitat.  

 

El fet de que la nostra empresa sigui del sector alimentari implica que aquest 

input tingui una importància rellevant a nivell productiu. Actualment aquest 

control es porta majoritàriament manual i/o amb fulles de càlcul, depenen de 

l’àrea productiva. El que és clar que la traçabilitat es segueix 

escrupolosament, ja que per poder superar les diferents auditories, tan 

internes com externes, aquest punt és essencial. Amb el nou sistema, cada 

procés, sigui d' emmagatzament o productiu estarà informat al terminal de 

que disposi cada àrea i aquest estarà compost per una matèria primera, o bé 

ja transformada, i matèries auxiliars, totes elles identificades amb un lot, i que 

s’agrupen e un lot fill posterior fruit del procés que s’està fent en cada 

moment. 

El cost per mantenir tota aquesta informació, és ara com ara, molt alt i molt 

susceptible d’errors, en el següent quadre en fem una estimació: 

 

  Preu/Hora 
Hores 

setmana Cost any Total 

TRAÇABILITAT 15 45 31800 35775 

     

    
35775 

      ROI – ERP: BENEFICIS INTANGIBLES 

 

Hi ha aspectes que són intangibles, però no per això deixen de tenir la seva 

importància i la seva transcendència: 

 

 Millora de la imatge corporativa de l’empresa. 

 Millores en valoracions d’auditories 

 Major integritat de totes les àrees 

 Adaptació a la internacionalització. 

....i sobretot 

 Informació veraç, que en definitiva ens ha d’ajudar a prendre les 

decisions. 
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Estimació ROI 

INVERSIÓ APROXIMADA 
  SOFTWARE 250000 

 HARDWARE (inclou software industrial aprox.) 110000 
 

   

   

   COST ANUAL 
  SOFTWARE 62500 (Amortització a 4 anys) 

HARDWARE 27500 (Amortització a 4 anys) 

Llicències (inclouen manteniment) 10000   

Suport extracció dades Oracle 2500   

Ampliació manteniment Hard 24 x 7 6000   

Cost personal complementari ½ jornada 15000 
 Estalvi manteniment Alpha DS25   6000 

Estalvi manteniment SAN - EVA   4000 

Estalvi mantenim sistema copies   3000 

1.Estalvi en gestió de estocs   1590 

2.Reducció de redundàncies   26500 

3.Estalvi en la reducció de utilització de eines 
externes   10600 

4.Agilització de tasques   39735 

5.Control de Traçabilitat 
 

35775 

   

  
  

      

TOTAL 123500  127200 

           

 CONCLUSIONS ROI 

Segons l’estudi aproximat, l’amortització de la inversió és factible. La informació s’ha 

de interpretar amb molta cura però el que és evident és que la nova ERP ha de 

provocar una reorganització i redistribució de tasques molt important. 

(Cal fes esment que a partir del 3er o 4art. any poden augmentar els costos de 

manteniment, ja que les extensions de garantia no cobreixen un període 

d’amortització de 4 anys. De tota manera, caldrà estudiar si és millor un canvi en 

alguns escenaris de hard en front un possible manteniment superior als 4 anys). 
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3.4. REQUERIMENTS TÈCNICS 
 

Bàsicament necessitarem la definició de les estructures: 

COMPONENT  REQUISITS TÈCNICS MÍNIMS 

 HARDWARE    

 Processador 

Processador Pentium III Xeon o superior de la família Intel 

Pentium/Celeron o compatible com a mínim;  

1,1 GHz o superior recomanat 

 Disc dur  30 GB o més d’espai en disc dur 

RAM 

4 GB de RAM o superior para Servidores (AOS) 

2 GB de RAM o superior para Servidores (Client)  

Al tres 

Monitor Super VGA (1024x768) o superior 

Unitat de DVD (necessària para la instal·lació des de DVD) 

 

SOFTWARE    

Sistema 

Operatiu 

Servidor  

 Windows Server 2012 Standard o Datacenter Edition 

 Windows Server 2008R2 Standard, Enterprise o Datacenter 

Edition 

 Windows Server 2008 Standard, Enterprise o Datacenter 

Edition con SP 2 

 Nota: Windows Server 2012 es suportat solament con 

Dynamics AX 2012 R2 

Servidor de Microsoft SQL Server 2012 Standard, Enterprise o BI 
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Base de 

Dades  

Edition con SP1 

Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Enterprise o BI Edition 

con SP2 

Microsoft SQL Server 2008, Standard Edition o Enterprise 

Edition, con Service Pack 2 o posterior 

Notas: SQL Server 2012 es soportado por defecte con 

Dynamics AX 2012 R2.   

Si es desitja usar amb  versions anteriors s’ha de  instal·lar el 

hotfix 2680186.  

Solament es suporta versió de 64bits  

Enterprise 

Portal  

Rol de Web Server 

IIS7.0, IIS 7.5 o IIS 8.0 (suportat solament en Dynamics AX 

2012 R2) 

SharePoint Server 2010 Standard o Enterprise Edition 

Servidor de 

Ajuda  

Rol de Web Server 

IIS7.0, IIS 7.5 o IIS 8.0 (suportat solament en Dynamics AX 

2012 R2) 

Sistema  

Operatiu 

Client  

Windows 8 Pro y Enterprise.  32 y 64 bits 

Windows 7 Professional, Ultimate y Enterprise.  32 y 64 bits 

Windows Vista Business, Ultimate o Enterprise Edition, Service 

Pack 2  

Explorador 

Internet Explorer 10.0, Internet Explorer 9.0, Internet Explorer 

8.0  

o bé Mozilla Firefox 3.5  
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Microsoft 

Office  

System 

Office 2013 

Office 2010  

Office 2007 SP 3  

 

Com hem comentat en algun punt del treball, l’empresa necessita un canvi tecnològic 

en sistemes. Serà necessària la substitució de la cabina EVA3000 (en funcionament 

des del 2005) per una nova estructura que permeti la virtualització de tots els 

servidors i clients. 

 

L’empresa està decidida en invertir en tecnologia per tal de garantir la màxima 

disponibilitat apostant per: 

 

 Virtualització de servidors 

 

 Virtualització de clients. 

 

El departament de informàtica té la intenció de virtualitzar qualsevol punt de 

treball que sigui succeptible de fer-ho. Tindrem algunes limitacions en 

processos productius, on la connexió local amb altres dispositius, 

probablement, ens limitaran en alguns casos, aquesta possibilitat. Però 

buscarem totes les solucions possibles: multiplexors que permetin traduir la 

senyal a Ethernet, etc... per tal d’evitar que qualsevol fallada en un ordinador 

pugui provocar una parada significativa i es pugui restablir el servei a partir 

d’una granja virtual de pc’s i servidors. 

 

 Virtualització de dades 

 

Per a saber quin sistema s’adapta més a les nostres necessitats, la nostra 

indústria disposa de serveis d’assessorament per part de l’empresa gironina 

PhSystems amb personal altament qualificat per la configuració de productes HP 

i Microsoft.  
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En aquest sentit es crearà un espai de treball on hi participaran: 

 

 IFR (Partner d’Axapta) 

 PhSystems (assessors de sistemes) 

 Empresa (Client) 

 

Cal remarcar, que s’ha descartat qualsevol instal·lació en Cloud, donat que les 

empreses operadores de telefonia i/o banda ampla no garanteixen un caudal idoni 

per treballar totalment on line. L’empresa està situada a les afores del centre urbà i 

lluny dels ramals de fibra òptica que inhibeixen qualsevol procés al núvol. 

 

3.5. ANÀLISI DE RISCOS 
 

No són pocs els temors que gerència i el departament de informàtica tenen a l’hora 

de portar a terme un projecte tant important com la implantació de la nova ERP i tots 

els seus sub-projectes associats: instal·lació de hardware nou, sistemes SAN nous, 

sistemes virtuals, a més de la nova forma de treballar de pràcticament tots els 

usuaris de l’empresa.  

De tota manera tot el projecte es plantejarà en paral·lel als sistemes actuals i es 

programarà una parada progressiva dels sistemes obsolets. La implantació serà 

gradual i s’intentarà definir-la en un diagrama de Gant que contempli tots els 

processos amb totes les empreses externes implicades i tot el personal intern afectat.  

Per tant haurem de tenir en compte molts aspectes: 

 Períodes de vacances 

 Contractes i baixes del personal afectat pels nous processos. 

 Disponibilitat de dates de les empreses proveïdores 

 Viabilitat energètica (potencia necessària) 

 Disponibilitat del personal per formació. 

 Etc... 

Per tant, a priori, les tres empreses que abans hem anomenat han de dissenyar un 

pla de implantació ordenat, sense preses, però a l’hora, sense dilacions, i amb dates 

definides per la finalització de cada sub-procès o tasca.  

Per tal de subdividir en dos grans blocs aquests processos es plantegen dues fases, 

clarament diferenciades: 
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3.6. FASE I. IMPLANTACIÓ EN PROCESSOS DE GESTIÓ 
   

 En aquesta primera fase es durà a terme el següent: 

1. Instal·lació del nou Hardware.  

Tota l’estructura de servidors i clients en un nou espai físic i virtual. 

 

2. Connexió via Terminal-Server des d’administració cap als clients virtuals, 

fent servir,a priori, els mateixos Pc que tenen tot el programari anterior. 

 

3. Migració de dades amb aquest ordre:Taules mestres Dades comptables. 

 

4. Període d’adaptació a la gestió d’albarans, expedicions, factures. 

 

Ha d’existir un període, el més curt possible, de treball en paral·lel, que en 

principi, portarà una carrega de feina afegida a l’usuari, que a l’hora haurà 

de informar de les mancances del nou sistema i que en la mesura del que 

sigui factible en les adaptacions pressupostades es corregiran pels 

responsables de la implantació. 

 

5. Implantació del nou sistema de Compres (matèries auxiliars i matèries 

primeres). 

Configuració del nou mòdul de compres de matèries auxiliars que en 

aquests moments no existeix, i adaptació del nou mòdul de compres de 

matèria primera (animals). 

 

6. Posada en marxa de tota la fase administrativa d’oficines. 

 

3.7. FASE II. IMPLANTACIÓ EN PROCESSOS DE PRODUCCIÓ  
   

1. Una vegada hàgim implantat la primera fase i tenint en compte que 

gairebé tots els processos productius que implantarem seran totalment 

nous, no hauríem de tenir entrebancs en els sistemes productius ja que 

s’aniran introduint els processos a mida que es vagin desenvolupant. 

Entenem que la majoria de les implantacions a producció seran 

personalitzades o molt adaptades a les nostres necessitats. 

El primer que haurem de implantar serà la gestió de magatzems, que són 

molts en nombre, veiem l’estructura que pretenem crear: 

 

-“Magatzem” d’animals. 
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-Magatzems de matèries auxiliars. 

-Magatzems interns. 

Aquests grans grups englobaran tots els punts d’entrada i sortida d’estoc 

possible. Com que hi han tants punts d’entrada, sobretot quan ens referim 

a matèries auxiliars, no podem definir un magatzem o un punt de recepció 

estàtic sinó que els magatzems seran virtuals i es controlaran a través de 

dispositius mòbils que portarà el personal responsable de tota recepció. 

En aquest punt s’haurà de pensar amb com es controla tota la traçabilitat 

(lots de productes), i quins sistemes es duen a terme per tal de identificar 

els milers de sub-lots que tindrem en moltes unitats contenidores, 

contemplarem sistemes FIFO, magatzems caòtics, etc... 

2. Quan tinguem realitzada la tasca anterior començarem a contemplar els 

controls de producció en les diferents seccions de l’empresa: Desfet, 

elaborat, envasat, etc...dissenyant de forma òptima els sistemes mòbils de 

pesatge que adoptem per de controlar tots els moviment entre 

magatzems. 

 

3. I per fi posar en marxa el sistema de reportatge de les dades que haguem 

extret, a partir d’un sistema de Business Intel·ligents, resultant-ne un 

sistema de gestió integral i òptim per la visió de les dades a través d’un 

quadre de comandament (EPM). 
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4. CONCLUSIONS 
 

La practicitat del treball fruit de l’estret lligam amb el projecte real ha fet que aquest 

document hagi estat de gran utilitat. L’objectiu principal que era: tenir a l’abast una 

eina que ajudés a direcció a prendre la decisió, ha estat aconseguit. 

Se que molts dels sub-projectes que s’han definit són tan sols la “punta del iceberg” 

del que seran processos complerts, i caldrà treballar de valent per aconseguir que 

siguin una realitat; però era important tenir una definició el més concreta possible de 

cada nova tasca, fos de l’àmbit d’administració o producció. 

L’estudi del retorn de inversió, per exemple, ha estat un procés del tot real. En 

aquests moments és a les mans del propi Consell d’Administració de l’empresa i és 

la principal eina documental que tenen a l’abast. 

El fet d’enfocar el treball com un anàlisi intern de la gestió actual de moltes tasques i 

processos interaccionant amb les persones responsables de cada departament fa 

que el treball es pugui presentar a qualsevol persona que ho necessiti, ja que el gros 

del treball fuig de la literatura més tècnica. 

Quan es comença un treball que reflexa la magnitut d’un projecte d’aquest tipus te 

n’adones de que no el pots fer sol. Crec que el projecte s’ha de desenvolupar amb 

una estructura humana molt horitzontal per tal de hom s’hi vegi implicat. En la 

implantació de nous processos hi ha elements que estan per sobre de qualsevol 

tecnicisme, de qualsevol robot de precisió, i aquests són les persones. Durant el 

treball, desenvolupat en paral·lel, a un procés real, veig que el que fa possible 

aquesta implantació és la il·lusió del projecte, el desig de millora; des d’un usuari a 

peu de màquina a un alt directiu. No ha esta fàcil re-dissenyar els processos per 

implantar-los, sobretot perquè de vegades ens creuem amb persones que són molt 

reticents al canvi i a l’espai que han creat al voltant de les seves tasques. Aquestes 

dificultats són les que enriqueixen el projecte i el fan més sòlid una vegada implantat. 

No es pot anar contra l’evidència de les facilitats que ens aporta la tecnologia.  

Professionalment , el projecte real que s’està desenvolupant en paral·lel a aquest 

treball, és sens dubte el més important de la meva carrera professional. Aquestes 

línies m’han ajudat a replantejar-me moltes coses, a organitzar-les, a ordenar-les; 

però sobretot a interactuar amb altres persones per buscar una petita millora en un 

dels seu espais vitals: la seva feina. 
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