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1 INTRODUCCIÓ 

BOOKSA s’ha plantejat la instal·lació de SAP com aplicació per a gestionar i controlar tots els seus processos 

empresarials, donat que a la actualitat disposa de diferents sistemes no connectats, per la realització de cadascuna 

de les tasques de gestió i això dificulta la gestió diària i disposar de la informació necessària per prendre decisions. 

Prèviament a aquesta implantació cal analitzar i documentar tots els procediments que es realitzen actualment, 

aprofitant per buscar millores i optimitzar, sempre que sigui possible, aquests procediments. 

Actualment, el sistema de gestió està distribuït en diferents aplicacions, que segons les necessitats del moment es 

van posar en marxa. Durant força temps han complert l’objectiu pel que es van dissenya, però el volum de gestió 

actual i les previsions de creixement han fet que BOOKSA vulgui replantejar aquesta infraestructura per tal de: 

 Optimitzar processos 

 Centralitzar la gestió dels processos 

 Millorar la qualitat i velocitat d’obtenció de la informació 

 Millorar la infraestructura actual 

 Actualitzar i modernitzar  

A grans trets, els sistemes dels que disposa BOOKSA actualment son: 

 Gestió de finances 

o Programa per gestionar les finances sense integració amb la resta de programes que s’utilitzen a 

l’empresa. 

 Gestió logística de compres i vendes 

o Actualment Desenvolupament a mida realitzat pel departament TIC 

 Gestió del magatzem 

o Actualment Desenvolupament a mida realitzat pel departament TIC. Compleix amb les 

necessitats del magatzem.  

 Portal de vendes per distribuïdors (llibreries) i clients particulars 
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o Actualment portal de vendes de codi obert, Magento. El manteniment de les dades necessàries 

pel funcionament d’aquest portal i la gestió de les comandes es realitza directament sobre la 

plataforma del portal. 

Altres gestions, com per exemple les nòmines, contractes de personal, es fan a una gestoria externa, donat que el 

volum actual no justifica la necessitat de tenir un departament dedicat amb un programari especialitzat. 

 

Es tracta de determinar la plataforma tecnològica complerta amb l’apartat de maquinari i programari per tal de 

dur a terme aquest projecte. 
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2 RESUM EXECUTIU I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

L’objectiu d’aquest projecte es aconseguir una integració de processos, millorar la gestió de les dades, tant pel 

manteniment com per la gestió de les dades transaccionals, (com per exemple una comanda de vendes), com 

dades mestres (referencies de producte), així com aconseguir una infraestructura de sistemes homogènia. 

L’ERP, sistema de gestió de l’empresa, substituirà al programari de gestió financera actual i els desenvolupaments 

fets a mida per la gestió logística de compres i vendes, i al programari de la gestió de magatzems. 

Es substituirà el portal de vendes per un portal de SAP (EP) integrat amb el SAP de gestió (ERP), aconseguint que 

les dades necessàries pel portal (referències actives, unitats disponibles, gestió d’usuaris registrats de portal) i les 

transaccions de vendes (generació de comandes i valoracions) estiguin o es facin en un mateix sistema (ERP). 

Per tal d’homogeneïtzar i simplificar la infraestructura de sistemes, a mes d’aconseguir una millor integració i 

monitorització dels processos de l’empresa, s’instal·larà també un Solution Manager (SOLMAN), que es capaç de 

monitoritzar els diferents servidors ERP, EP i el propi SolMan, alhora que ajuda al manteniment amb la distribució 

o aplicació de Support Packages entre d’altres tasques. 

Donat que actualment BOOKSA ja te una història de mes de 15 anys, disposa de dades que cal migrar al nou 

sistema, tant mateix caldrà depurar aquestes dades històriques, donat que la qualitat de les dades existents no es 

idònia, per exemple un mateix client té diferents codis de gestió, al portal de vendes tenen un codi, al sistema de 

facturació en te un de diferent.  

Per tal de simplificar l’adopció del nou sistema de gestió per BOOKSA, hi haurà un suport post-arrancada per tal 

d’ajudar a cadascun dels diferents departaments, així com garantir que BOOKSA no disminuirà la seva activitat per 

problemes de gestió. 

Durant les fases prèvies, es realitzarà formació amb els usuaris, per tal que pugui tenir la formació necessària per la 

utilització del sistema, així com la monitorització i manteniment dels diferents sistemes. 

2.1 OBJECTIUS 

L’objectiu principal del projecte es la implantació del sistema SAP R/3 a BOOKSA, tot considerant les àrees i les 

funcionalitats definides a l’abast. 



TFC |Artur Vivó Claravalls| Pág. 7 de 61 

 

Com a objectius de BOOKSA s’identifiquen: 

Implantar el nou sistema de gestió SAP R/3. 

Implementar les funcionalitats requerides per donar suport als processos actuals: 

 Comptabilitat (Financera i analítica) 

 Gestió de compres 

 Gestió de vendes 

 Gestió de magatzems 

 Portal de vendes 

 Estandardització dels circuits de negoci de BOOKSA 

 Millorar el control i la gestió dels circuits 

 Millorar el nivell d’informació per facilitar la presa de decisions 

 Optimització dels processos de negoci 

 Centralització de les dades mestres de BOOKSA 

 Disposar d’un sistema que permeti l’expansió de BOOKSA 

 

Com a objectius principals del projecte s’identifiquen: 

Definició de l’arquitectura tècnica: 

• Maquinari 

• Dimensionat de servidors  

• Entorns de desenvolupament, qualitat i explotació 

• Sistemes addicionals necessaris (si hi ha). 

• Programari 

• Sistema Operatiu 

• Base de dades 

• Sistema SAP (Productes) 

Definició del pla de manteniment: 

• Maquinari 

• Programari 

• Monitoratge 
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Com a objectius específics del projecte s’identifiquen: 

Definició de l’arquitectura tècnica: 

• Determinació de la infraestructura necessària per un projecte SAP, amb eines que permetin determinar 

l’arquitectura d’una forma clara i senzilla. 

Definició del pla de manteniment: 

• Definir procediments pel manteniment de la infraestructura determinada. 

• Definir procediments per la realització dels canvis, tot tenint en compte les possibles afectacions sobre les 

funcionalitats existents: 

• Gestió de canvis 

• Gestió de problemes  

• Gestió de transports 

• Manteniment de la documentació 

Monitoratge: 

• Monitoratge de la solució per tal de minimitzar les possibles incidències de servei. 
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2.2 ABAST 

L’abast d’aquest projecte que definit en l’àmbit de sistemes a determinar la plataforma necessària per tal de poder 

fer la implantació de SAP R/3 a BOOKSA, així com la definició de les capacitats necessàries per tal que el sistema 

sigui plenament funcional. 

2.3 METODOLOGIA 

Per tal de garantir l’èxit del projecte, respecte de les millors pràctiques per dur a terme la implementació del 

projecte, SAP disposa d’una metodologia, ASAP Accelerated SAP, de provada eficàcia, que ha anat evolucionant 

amb el temps. Actualment l’ultima versió es la 8, que incorpora les necessitats que s’han generat amb l’aparició de 

nous productes i per tant noves necessitats, així com les millores incorporades a un procediment que evoluciona 

amb l’experiència guanyada amb el temps. 

La metodologia ASAP dóna una manera integral per simplificar l'aplicació, actualització i millora del programari 

SAP. ASAP ofereix els següents beneficis: 

 Reducció del cost total d'execució mitjançant la incorporació dels principis de SAP Advanced Delivery 

Management en un mapa simplificat i modular de cara a l’execució d’ASAP. 

 Elecció del mètode d'implementació àgil o estàndard de la solució SAP 

 Acceleradors d'implementació, plantilles i guies per l’estrategia de projectes d'implementació de SAP. 

 Gestió eficaç de projectes, de la qualitat  

 Enfocament que combina el disseny centrat en l'usuari, i els processos de negoci amb l’arquitectura TIC 

 Cobertura de tot el cicle de vida del projecte, des de l'avaluació fins al lliurament del projecte 

 

 

ASAP consta de 6 fases: 

1. Preparació del projecte 
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Durant aquesta fase, l'equip passa a través de la planificació i preparació de projectes SAP. 

2. Blueprint 

El propòsit d'aquesta fase és assolir un enteniment comú de com la companyia té la intenció d'executar 

SAP per donar suport al seu negoci. A l’estàndard ASAP8 el resultat és el Pla de Negocis, una 

documentació detallada dels resultats recollits durant la pressa de requisits. El resultat és una línia de 

base per construir el projecte que reflecteixi els requisits de la solució SAP prioritzant el valor del negoci. 

3. Realització 

El propòsit d'aquesta fase és la implementació de tots els requisits de processos de negoci basats en el pla 

de negocis. La configuració del sistema amb l’estàndard ASAP es realitza en dos paquets de treball: 

configuració de línia de base (major abast); i la configuració final (abast restant).  

4. Preparació final 

El propòsit d'aquesta fase és completar la preparació final (incloent les proves, capacitació de l'usuari 

final, la gestió del sistema i les activitats) per finalitzar la seva disposició. La fase final de la preparació 

també serveix per resoldre tots els assumptes crítics oberts.  

5. Support de posada en marxa 

El propòsit d'aquesta fase és passar d'un entorn de pre-producció a producció 

6. Utilització 

L'objectiu principal d'aquesta fase és assegurar l'operativitat de la solució. 

Per l’execució d’aquest projecte i amb el context definit a l’abast del projecte, s’utilitzaran sols els apartats d’ASAP 

que siguin necessaris. 

2.4 ACTIVITATS I TASQUES 

Les activitats que cal realitzar, detallades a la planificació, son: 

 Anàlisi 

Fase inicial per tal de poder fer l’execució del projecte. 

o Presa de requeriments 

En aquest apartat, l’equip de consultoria i el grup d’usuaris principals, determinaran valors 

necessaris per la realització del dimensionat. 

o Estudi de la solució 
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L’equip de consultoria determinarà la solució a instal·lar 

 Execució 

En les següents fases es realitzarà el projecte. 

o Maquinari 

Obtenció i muntatge del maquinari 

o Programari 

Obtenció i instal·lació del programari 

 Preparació 

 Instal·lació 

 Configuració 

 Validació 

 Lliurament 

Lliurament del projecte acabat al client. 

 

2.5 PLANIFICACIÓ 

La durada total del projecte, s’estima en 46 dies, repartits segons la planificació descrita a continuació. 

Per tal de poder visualitzar millor la planificació, es presenta el diagrama en 3 parts: 

General 

Es poden identificar les fases del projecte d’anàlisi, execució i lliurament. 

 

Fase d’anàlisi 

A la fase d’anàlisi s’identifiquen les tasques de presa de requeriments i estudi de la solució. 
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Fase d’execució 

A la fase d’execució es distingeixen la part relacionada amb el maquinari i les tasques necessàries per la instal·lació 

del programari, sistema operatiu, base de dades i programari SAP. 
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3 ANÀLISI  

Per tal de poder determinar la plataforma tecnològica necessària per doner suport a tots els processos 

empresarials de BOOKSA, cal fer un anàlisi previ funcional i tècnic. 

De l’anàlisi funcional es determinaran les funcionalitats que ha de suportar el nou sistema de gestió SAP, 

bàsicament es tracta de donar suport a tots els processos actuals. 

De l’anàlisi tècnic, es determinaran requeriments tecnològics per satisfer les necessitats de BOOKSA. 

3.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EMPRESA 

Als següents apartats s’identifiquen les principals àrees de l’empresa que intervindran al projecte. 

3.1.1 DESCRIPCIÓ 

BOOKSA es dedica com a activitat principal a l’adquisició tant de drets d’autor com de mercaderies, (llibres i 

material audiovisual) i la seva posterior venda i distribució tant al detall com a l’engròs. 

Una descripció gràfica dels principals processos de negoci de BOOKSA, processos “core” de negoci pot ser: 

 Determinació del catàleg i aprovisionament de mercaderies 

El departament de vendes, determina amb el catàleg els productes dels que cal disposar, els productes 

que es volen vendre. El departament de compres amb aquesta informació, tracta d’adquirir els drets 

corresponents o les mercaderies, per tal de disposar del productes que es volen vendre. Amb la compra 

dels productes el magatzem ha de gestionar les entrades de mercaderia. El departament de finances, 

gestiona els pagaments al proveïdor. 

 Venda de producte acabat. 

D’altra banda el departament de vendes, genera necessitats de venda per diferents canals. El magatzem 

alimenta les expedicions de producte acabat i el departament de finances gestiona els cobraments. 
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3.1.2 ORGANIGRAMA 

BOOKSA distribueix les responsabilitat de cadascun dels processos de negoci, segons l’organigrama: 

 

 

3.1.3 ACTIVITATS PRINCIPALS 

Relació de les principals activitats desenvolupades per cadascuna de les diferents àrees, per poder identificar els 

requeriments que el sistema de gestió ha de suportar. 

3.1.3.1 DIRECCIÓ GENERAL 

La direcció general s’encarrega de marcar les directrius de funcionament de l’empresa. Per tal de poder prendre 

les decisions de gestió amb eficàcia, es necessiten informes de cadascuna de les àrees de BOOKSA.  

3.1.3.2 DIRECCIÓ ADJUNTA 

A més de donar suport a la direcció general, s’encarrega de les tasques relacionades amb la gestió de personal. 
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3.1.3.3 ÀREA DE GESTIÓ DE FINANCES 

Es responsabilitza de les gestions financeres: 

 Comptabilitat analítica 

 Comptabilitat de costos 

 Integració bancaria 

3.1.3.4 ÀREA DE GESTIÓ DE COMPRES  

Es responsabilitza de les adquisicions, entre d’altres: 

 Compra i gestió de drets d’autor. BOOKSA no produeix material ni imprès ni electrònic, s’encarrega de 

l’explotació d’aquestes dades per BOOKSA o per tercers. 

 Compra de producte acabat, principalment llibres i productes audiovisuals com CD’s de música o DVD’s de 

pel·lícules o documentals. 

 També s’encarrega de les compres que necessita BOOKSA pel seu funcionament normal, com el material 

d’oficina, equips informàtics o mobiliari.  

3.1.3.5 ÀREA DE GESTIÓ DE VENDES 

Es responsabilitza de les vendes per diferents canals: 

 Venda de producte acabat als distribuïdors, llibreries o grans superfícies. 

 Venda de producte acabat a clients finals, disposa d’una cadena de botiges i d’un portal WEB. 

3.1.3.6 ÀREA DE GESTIÓ DEL MAGATZEM 

Es responsabilitza de la gestió del magatzem: 

 Recepció de la mercaderia que gestiona el departament de compres. 

  Expedicions del producte acabat gestionat pel departament de vendes. 

3.1.3.7 ÀREA TIC 

S’encarrega de donar suport tecnològic a cadascuna de les àrees de l’empresa 
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3.2 SELECCIÓ D’USUARIS PRINCIPALS 

Per tal de poder construir el projecte, es imprescindible la implicació dels usuaris principals de cadascun dels 

departaments implicats, tots, així com una implicació total de la direcció. L’abast d’aquest projecte queda inscrit a 

la determinació de la solució tecnològica, havent de donar suport a tots els departaments de BOOKSA. 

3.3 EQUIP DE PROJECTE I MATRIU DE RESPONSABILITATS 

La determinació de las capacitats de maquinari, estan estretament lligades amb l’ús que se’n fa del sistema, per 

tant es imprescindible la implicació de tots els usuaris principals de tots els departaments de l’empresa. 

Des d’un punt de vista de BOOKSA, els usuaris principals identificats i les tasques on es necessària la seva 

implicació son: 

Usuari Mòdul SAP  Tasca 

Director General / Sotsdirector Tots Recolzament al projecte 

Presa de decisions estratègica 

Director de Finances FI / CO /AM /TR Determinar volumetries 

Director de Compres MM Determinar volumetries 

Director de vendes SD 

PORTAL VENDES 

Determinar volumetries 

Descripció del procés de vendes amb el portal 

Director de magatzem LO Determinar volumetries 

Director TIC BASIS 

PORTAL 

SOLUTION MAN. 

Determinar volumetries 

Determinar arquitectura 

 

L’Equip de consultoria, consta de: 

Consultor Mòdul SAP Tasca 

Cap de projecte TOTS Coordinació de l’equip de con 

Consultor funcional FI FI Requeriments FI 

Consultor funcional MM MM Requeriments MM 

Consultor funcional SD SD Requeriments SD 

Consultor funcional LO LO Requeriments LO 

Consultor BASIS BASIS Requeriments BASIS 
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A l’abast del projecte definit, els consultors funcionals han de poder determinar els paràmetres necessaris, amb la 

informació proporcionada pels usuaris principals, per determinar la capacitat de la plataforma tecnològica. 

3.4 REQUERIMENTS 

Durant aquesta fase s’identifiquen les dades necessàries per l’objecte d’aquest projecte. Aquestes dades 

s’incorporen al sizing de sistemes. 
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4 DISSENY TÈCNIC 

Els sistemes SAP son independents del sistema operatiu (Linux, Windows, HP-UX, ...) i del sistema gestor de la base 

de dades (ORACLE, MSSQL, ...), triar un sistema depèn bàsicament de les preferències de qui haurà d’assumir la 

seva gestió, dels sistemes no SAP dels que disposi l’empresa, cal tenir en compte que aquesta decisió pot incidir 

sobre el preu final de la instal·lació, així com els costos de manteniment. 

4.1 PLATAFORMA TECNOLÒGICA   

El responsable TIC, ha decidit que basat amb la seva experiència i formació, així com la de les persones que hi 

treballen al departament TIC, vol: 

 Sistema Operatiu: Windows 2008 

SAP requereix que el sistema operatiu sigui de 64bits i l’idioma EN. 

 Sistema de base de dades: ORACLE 

El medis d’instal·lació de SAP, tenen tot el programari necessari excepte el sistema operatiu, lògicament 

aquests medis s’han de triar en funció d’aquest. La base de dades forma part dels medis d’instal·lació, ja 

que tenen configuracions especials per utilitzar SAP, per tant tot i que el producte es el mateix i la seva 

gestió també, la configuració es particular. 

 Maquinari: 

Com a proveïdor de maquinari, BOOKSA te un acord marc amb DELL. No hi ha problema amb aquest 

aspecte, ja que DELL disposa de productes que compleixen els requeriments del projecte. 

A partir d’aquestes especificacions genèriques es determinarà el maquinari necessari per l’objectiu del projecte. 

4.2 PAM 

En aquest apartat es determina quines combinacions de producte estan suportades, en funció de: 

 Sistema Operatiu 

 Base de dades 

 Producte SAP 
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Donades les indicacions del responsable TIC de BOOKSA, cal verificar si son possibles i determinar la combinatòria 

a utilitzar. 

4.2.1 PAM – ERP I EP 

Sel·lecionant la última versió de Kernel, Oracle com a gestor de la base de dades i Windows com a sistema 

operatiu: 

 

 

Obtenim aquestes posibles combinacions: 

 

4.2.2 PAM - SOLMAN 

Sel·lecionant la última versió de Kernel, Oracle com a gestor de la base de dades i Windows com a sistema 

operatiu: 
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Obtenim aquestes posibles combinacions: 

 

Es verifica que es poden complir els desitjos del director TIC respecte de la plataforma seleccionada. 

4.3 SISTEMES  

Per donar cobertura als requeriments funcionals, es defineix el següent mapa de servidors: 

 



TFC |Artur Vivó Claravalls| Pág. 22 de 61 

 

4.3.1 SISTEMA ERP 

Es proposen una arquitectura de 3 capes: 

EXP: Explotació  

Sistema real de l’empresa, aquí es on estan les dades d’explotació i on es connecten els usuaris pel seu treball 

diari. 

INT: Integració 

Sistema d’integració, en aquest sistema hi ha dades reals, de fet es recomana fer copia de dades amb certa 

freqüència, per tal de poder verificar que els nous desenvolupaments o configuracions funcionen com es degut. En 

aquest sistema es realitzen les proves integrades. 

DES: Desenvolupament 

Sistema per desenvolupar i configurar SAP. 
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4.3.2 SISTEMA EP 

Es proposa una arquitectura de 2 capes, donat que les proves d’integració de dades es fan amb el sistema ERP. 

EXP: Portal real de l’empresa 

Sistema real de l’empresa, aquí es on estan les dades d’explotació i on es connecten els usuaris pel seu treball 

diari. 

DES: Portal per desenvolupament 

Sistema per desenvolupar i configurar el portal. 

 

 

4.3.3 SISTEMA SOLMAN 

Sols hi ha sistema d’explotació, donada la baixa cripticitat d’aquest sistema. 

EXP: Solution Manager real de l’empresa. 

 

 



TFC |Artur Vivó Claravalls| Pág. 24 de 61 

 

4.4 DIMENSIONAT   

Per tal de poder determinar el maquinari necessari, SAP disposa d’una eina que, en funció dels productes a 

instal·lar i de paràmetres específics de cadascuna de les àrees, realitza una avaluació i dona com a resultat unes 

especificacions que fan que es puguin determinar les necessitats. 

Aquesta eina es el “Quick Sizer Tool” de SAP, que disposa d’un apartat complert a la WEB de SAP, on es pot trobar 

tota la informació rellevant https://service.sap.com/sizing . 

https://service.sap.com/sizing
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4.4.1 ERP 

Donades les especificacions del client per l’apartat funcional i els requeriments tècnics del departament TIC, 

s’informen aquestes dades a l’eina de SAP per obtenir el resultat. 

4.4.1.1 ERP – PLATAFORMA I COMUNICACIÓ 

Aquestes dades son informatives i no es necessari emplenar-les per la realització del dimensionat, tot i que ajuden 

a la correcte documentació. 

S’informen les següents dades: 

 Entorns: Explotació, Integració i desenvolupament 

 Sistema gestor de base de dades: Oracle 

 Sistema operatiu: Windows 

 

4.4.1.2 ERP – DISPONIBILITAT 

Aquestes dades son informatives i no es necessari emplenar-les per la realització del dimensionat, tot i que ajuden 

a la correcte documentació. 

S’informen les següents dades: 

 Finestres de temps per cada dia de la setmana on es possible parar el sistema de forma planificada. 

 Disc dur:  

o Disk Mirroring:  (RAID1), pel sistema operatiu. 
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o RAID necessari: RAID 5, per les dades. 

 Copia de seguretat: 

o Tipus de backup: OnLine. 

o Periodicitat: Diària. 

 Maquinari d’alta disponibilitat: 

o Es necessari que el sistema tingui alta disponibilitat. 

o Tots els servidors disposen de sistema d’alimentació in-interrompuda. 

 Rendiment durant fallides de sistema: 

o S’accepta una pèrdua de rendiment, sempre que el sistema continuï funcionant. 
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4.4.1.3 ERP – XARXA 

Aquestes dades son informatives i no es necessari emplenar-les per la realització del dimensionat, tot i que ajuden 

a la correcte documentació. 

S’informen les següents dades: 

 Tipus de xarxa per usuaris: Ethernet. 

 Tipus de xarxa per servidors: GigaEthernet. 

 

 

4.4.2 ERP - NECESSITATS FUNCIONALS 

Tenint en compte cadascuna de les funcionalitats, que suporten els diferents processos empresarials als que s’han 

de donar cobertura al sistema ERP, cal fer un anàlisis per determinar la càrrega que comportarà pel sistema. 

4.4.2.1 FINANCES 

Dades generals per determinar les hores a les que el sistema suportarà la càrrega de feina d’aquesta àrea, així com 

la franja horària en la que s’espera me càrrega de feina. 
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L’horari d’oficina per BOOKSA es de 9:00 a 18:00, tot i que es coneix per experiència que de 10:00 a 13:00 es quan 

es produeixen mes comptabilitzacions de documents. 

Determinació de la càrrega en funció  del nombre d’usuaris per cadascun dels mòduls d’aquesta àrea: 

 CO - Control de costos 

 FI – Finances 

A més es necessari per cadascuna d’aquestes àrees, cal identificar el nombre d’usuaris de mitjana segons el volum 

d’activitat (Baixa, Mitja, Alta) i el temps que romandran les dades a la base de dades, 60 mesos, es a dir 5 anys. 

 

Aquesta aproximació per fer el càlcul dels requeriments, no té en compte les transaccions que s’estiguin fent, sols 

una mitjana. Per tal de poder afinar una mica mes, l’eina de SAP Quick Sizer Tool, admet informar altres dades que 

si que depenen del submòdul afectat. 

 CO-PA-BIL: Billing documents posted to controlling 

 CO-PA-FI: Financial documents posted to controlling 

 CO-PA-SLS: Sales orders posted to controlling 

 CO: Controlling documents 

 EC-PCA: Profit center documents 

 FIN-BAC: Business accounting documents. 

Aquests apartats son els que identifica SAP per tal de poder fer una mesura correcta en aquest apartat. 

A més es necessari per cadascun d’aquests submoduls, cal identificar el nombre de documents(objects) i posicions 

que contenen(Items), el temps que romandran les dades a la base de dades, 60 mesos, es a dir 5 anys i separat per 

mitjana (A) i pic (P) segons una escala temporal assignada a cada fila any (Y) període (P). 
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4.4.2.2 LOGISTICS EXECUTION 

Dades generals per determinar les hores a les que el sistema suportarà la càrrega de feina d’aquesta àrea, així com 

la franja horària en la que s’espera me càrrega de feina. 

 

L’horari d’oficina per BOOKSA es de 9:00 a 18:00, tot i que es coneix per experiència que de 15:00 a 18:00 es quan 

es produeixen les expedicions de mercaderia, per tant es quan el magatzem fa un us mes intensiu del sistema . 

Determinació de la càrrega en funció  del nombre d’usuaris per cadascun dels mòduls d’aquesta àrea: 

 LE-USER –Usuaris de Logistics Execution 

A més es necessari per cadascuna d’aquestes àrees, cal identificar el nombre d’usuaris de mitjana segons el volum 

d’activitat (Baixa, Mitja, Alta) i el temps que romandran les dades a la base de dades, 60 mesos, es a dir 5 anys. 

 

 

Aquesta aproximació per fer el càlcul dels requeriments, no té en compte les transaccions que s’estiguin fent, sols 

una mitjana. Per tal de poder afinar una mica mes, l’eina de SAP Quick Sizer Tool, admet informar altres dades que 

si que depenen del submòdul afectat. 
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 LE-WM: Warehouse Management  

 LE-SHP: Delivery  

 

Aquestes tasques son els que identifica SAP per tal de poder fer una mesura correcta en aquest apartat. 

A més es necessari per cadascun d’aquests submòduls, cal identificar el nombre de documents (objects) i posicions 

que contenen (Items), el temps que romandran les dades a la base de dades, 60 mesos, es a dir 5 anys i separat per 

mitjana (A) i pic (P) segons una escala temporal assignada a cada fila any (Y) període (P). 

4.4.2.3 SALES & SERVICE 

Dades generals per determinar les hores a les que el sistema suportarà la càrrega de feina d’aquesta àrea, així com 

la franja horària en la que s’espera me càrrega de feina. 

 

L’horari d’oficina per BOOKSA es de 9:00 a 18:00, tot i que es coneix per experiència que de 10:00 a 14:00 es quan  

es produeixen generalment les comandes de clients. 

Determinació de la càrrega en funció  del nombre d’usuaris per cadascun dels mòduls d’aquesta àrea: 

 CS-USER – Usuaris a Customer Service 

 SD-USER -  Usuaris a vendes i distribució 

A més es necessari per cadascuna d’aquestes àrees, cal identificar el nombre d’usuaris de mitjana segons el volum 

d’activitat (Baixa, Mitja, Alta) i el temps que romandran les dades a la base de dades, 60 mesos, es a dir 5 anys. 
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Aquesta aproximació per fer el càlcul dels requeriments, no té en compte les transaccions que s’estiguin fent, sols 

una mitjana. Per tal de poder afinar una mica mes, l’eina de SAP Quick Sizer Tool, admet informar altres dades que 

si que depenen del submòdul afectat. 

 CS-AG: Customer Service 

 SD-CUST: Customer contacts 

 SD-BIL: Billing documents 

 SD-POS: Point of sales (No utilitzat) 

 SD_SLS: Sales orders 

 

Aquestes tasques son els que identifica SAP per tal de poder fer una mesura correcta en aquest apartat. 

A més es necessari per cadascun d’aquests submoduls, cal identificar el nombre de documents(objects) i posicions 

que contenen(Items), el temps que romandran les dades a la base de dades, 60 mesos, es a dir 5 anys i separat per 

mitjana (A) i pic (P) segons una escala temporal assignada a cada fila any (Y) període (P). 

4.4.2.4 CORPORATE SERVICES 

Dades generals per determinar les hores a les que el sistema suportarà la càrrega de feina d’aquesta àrea, així com 

la franja horària en la que s’espera me càrrega de feina. 

 

L’horari d’oficina per BOOKSA es de 9:00 a 18:00, tot i que en aquest apartat els comercials registren les seves 

despeses de viatge. No hi ha gran volum de transaccions en aquest apartat. 

Determinació de la càrrega en funció  del nombre d’usuaris per cadascun dels mòduls d’aquesta àrea: 
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 TV - RECEIPT – Travel receipts 

A més es necessari per cadascuna d’aquestes àrees, cal identificar el nombre d’usuaris de mitjana segons el volum 

d’activitat (Baixa, Mitja, Alta) i el temps que romandran les dades a la base de dades, 60 mesos, es a dir 5 anys. 
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4.4.3 ERP - RESULTAT  

Un cop identificades les tasques i la càrrega que es realitzarà al sistema, es possible obtenir el resultat. 

4.4.3.1 ERP – RESULTAT - RESUM  

Aquest resultat informa del nombre de SAPS, memòria total necessària i espai d’emmagatzemament total 

necessari. 

 

Distribució  de càrrega durant el dia 
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Distribució de càrrega durant el dia. 

 

La CPU Cat determinada pel resultat del Quick Sizer de SAP (XS) ajusta els valors obtinguts. 

 

Per tant dels valors obtinguts durant el resultat del quick sizer de SAP, s’haurien d’adoptar els valors: 

 SAPS Memòria (MB) Disc (GB) 

Quick Sizer 3500 11.264 368 

Categories 8000 12.288 400 
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4.4.4 EP  

Donades les especificacions del client per l’apartat funcional i els requeriments tècnics del departament TIC, 

s’informen aquestes dades a l’eina de SAP per obtenir el resultat. 

4.4.5 EP - PARÀMETRES  

Plataforma i Comunicació 

4.4.5.1 EP – PLATAFORMA I COMUNICACIÓ 

Aquestes dades son informatives i no es necessari emplenar-les per la realització del dimensionat, tot i que ajuden 

a la correcte documentació. 

S’informen les següents dades: 

 Entorns: Explotació, desenvolupament 

 Sistema gestor de base de dades: Oracle 

 Sistema operatiu: Windows 
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4.4.5.2 EP – DISPONIBILITAT 

Aquestes dades son informatives i no es necessari emplenar-les per la realització del dimensionat, tot i que ajuden 

a la correcte documentació. 

S’informen les següents dades: 

 Finestres de temps per cada dia de la setmana on es possible parar el sistema de forma planificada. 

 Disc dur:  

o Disk Mirroring:  (RAID1), pel sistema operatiu. 

o RAID necessari: RAID 5, per les dades. 

 Copia de seguretat: 

o Tipus de backup: OnLine. 

o Periodicitat: Diària. 

 Maquinari d’alta disponibilitat: 

o Es necessari que el sistema tingui alta disponibilitat. 

o Tots els servidors disposen de sistema d’alimentació in-interrompuda. 

 Rendiment durant fallides de sistema: 

o S’accepta una pèrdua de rendiment, sempre que el sistema continuï funcionant. 
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4.4.5.3 EP – XARXA 

Aquestes dades son informatives i no es necessari emplenar-les per la realització del dimensionat, tot i que ajuden 

a la correcte documentació. 

S’informen les següents dades: 

 Tipus de xarxa per usuaris: Ethernet. 

 Tipus de xarxa per servidors: GigaEthernet. 
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4.4.6 EP - NECESSITATS FUNCIONALS 

Dades generals per determinar les hores a les que el sistema suportarà la càrrega de feina d’aquesta àrea, així com 

la franja horària en la que s’espera me càrrega de feina. 

 

 

L’horari d’oficina per BOOKSA WEB es de 24:00 hores, tot i que en l’horari en que hi ha mes volum de càrrega de 

servidor es de 10:00 a 18:00. 

A més es necessari per cadascuna d’aquestes àrees, cal identificar el nombre d’usuaris de mitjana segons els 

següents criteris: 

Con. User: Nombre d’usuaris concurrents connectats. 

Think t: Mitjana de temps d’utilització del sistema en segons (per pas) 

Emb iV: Nombre de vistes que hi ha de mitjana 
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A mes a més al tenir en compte el nombre d’accessos al sistema per hora. 

Donat que es un portal que poden utilitzar el clients, siguin botigues o particulars, s’estima un nombre elevat per 

garantir la resposta del sistema. 

 

4.4.7 EP - RESULTAT  

Un cop identificades les tasques i la càrrega que es realitzarà al sistema, es possible obtenir el resultat. 

4.4.7.1 EP – RESULTAT - RESUM  

Aquest resultat informa del nombre de SAPS, memòria total necessària i espai d’emmagatzemament total 

necessari. 
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Distribució  de càrrega durant el dia 

 

La CPU Cat determinada pel resultat del Quick Sizer de SAP (XS) ajusta els valors obtinguts. 

 

Per tant dels valors obtinguts durant el resultat del quick sizer de SAP, s’haurien d’adoptar els valors: 

 SAPS Memòria (MB) Disc (GB) 

Quick Sizer 3500 10.240 - 

Categories 8000 10.240 400 
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4.4.8 SOLMAN 

Donades les especificacions del client per l’apartat funcional i els requeriments tècnics del departament TIC, 

s’informen aquestes dades a l’eina de SAP per obtenir el resultat. 

4.4.9 SOLMAN - PARÀMETRES  

Plataforma i Comunicació 

4.4.9.1 SOLMAN – PLATAFORMA I COMUNICACIÓ 

Aquestes dades son informatives i no es necessari emplenar-les per la realització del dimensionat, tot i que ajuden 

a la correcte documentació. 

S’informen les següents dades: 

 Entorns: Explotació, desenvolupament 

 Sistema gestor de base de dades: Oracle 

 Sistema operatiu: Windows 
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4.4.9.2 SOLMAN – DISPONIBILITAT 

Aquestes dades son informatives i no es necessari emplenar-les per la realització del dimensionat, tot i que ajuden 

a la correcte documentació. 

S’informen les següents dades: 

 Finestres de temps per cada dia de la setmana on es possible parar el sistema de forma planificada. 

 Disc dur:  

o Disk Mirroring:  (RAID1), pel sistema operatiu. 

o RAID necessari: RAID 5, per les dades. 

 Copia de seguretat: 

o Tipus de backup: OnLine. 

o Periodicitat: Diària. 

 Maquinari d’alta disponibilitat: 

o Es necessari que el sistema tingui alta disponibilitat. 

o Tots els servidors disposen de sistema d’alimentació in-interrompuda. 

 Rendiment durant fallides de sistema: 

o S’accepta una pèrdua de rendiment, sempre que el sistema continuï funcionant. 
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4.4.9.3 SOLMAN – XARXA 

Aquestes dades son informatives i no es necessari emplenar-les per la realització del dimensionat, tot i que ajuden 

a la correcte documentació. 

S’informen les següents dades: 

 Tipus de xarxa per usuaris: Ethernet. 

 Tipus de xarxa per servidors: GigaEthernet. 
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4.4.10 SOLMAN - NECESSITATS FUNCIONALS 

Dades generals per determinar les hores a les que el sistema suportarà la càrrega de feina d’aquesta àrea, així com 

la franja horària en la que s’espera me càrrega de feina. 

 

 

L’horari d’oficina per BOOKSA es de 9:00 a 18:00, però donat que es tracta d’un sistema que monitoritza durant les 

24:00 hores, cal pensar que l’horari d’aquest serveis es de 0:00 a 24:00. En horari de 10:00 a 18:00, es quan el 

sistema te mes càrrega. 

A més es necessari per cadascuna d’aquestes àrees, cal identificar el nombre d’usuaris de mitjana segons els 

següents criteris: 

 Low activity users: Usuaris amb baixa activitat 

 Medium activity users: Nombre d’usuaris a activitat mitja 

 High activity users: Nombre d’usuaris amb alta activitat 
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Per tal d’ajustar correctament la càrrega que tindrà el sistema, cal identificar les tasques que realitzarà i respecte 

de quins sistemes: 

<XL S: Nombre de sistemes de categoria menor que XL 

S.M: Utilització de la solució de monitorització 

T.M: Utilització de la solució de monitoratge tècnic 

 

Nombre de processos de negoci monitoritzats: 

 

Utilització de les eines de service desk: 

 

4.4.11 SOLMAN - RESULTAT  

Un cop identificades les tasques i la càrrega que es realitzarà al sistema, es possible obtenir el resultat. 

4.4.11.1 SOLMAN – RESULTAT - RESUM  

Aquest resultat informa del nombre de SAPS, memòria total necessària i espai d’emmagatzemament total 

necessari. 
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Distribució  de càrrega durant el dia 

 

 

La CPU Cat determinada pel resultat del Quick Sizer de SAP (XS) ajusta els valors obtinguts, tot i que la categoria 

del disc (espai d’emmagatzematge) es M. 
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Per tant dels valors obtinguts durant el resultat del quick sizer de SAP, s’haurien d’adoptar els valors: 

 SAPS Memòria (MB) Disc (GB) 

Quick Sizer 5900 9216 681 

Categories 8000 10.240 1000 
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4.5 CONFIGURACIÓ DE LA PLATAFORMA   

Determinades les característiques que han de tenir els diferents sistemes que intervenen a la instal·lació, cal 

determinar com configurar, a nivell de sistemes cadascun dels equips. 

A nivell de Windows, cal seguir les especificacions del fabricant, no havent cap restricció a nivell de SAP, mes enllà 

de la versió identificada i de l’idioma que ha de ser necessàriament anglès. 

4.5.1 SISTEMA DE FITXERS 

Per cadascun dels sistemes es necessari definir com s’organitzen els fitxers a al sistema de fitxers. 

Hi ha particularitats que fan que el sistema pugui tenir millor rendiment i millor seguretat davant errades de 

hardware. 

4.5.1.1 ERP 

Del resultat del sizing d’aquest sistema: 

 SAPS Memòria (MB) Disc (GB) 

Quick Sizer 3500 11.264 368 

Categories 8000 12.288 400 

 

Els espais definits al sizing de SAP, no tenen en compte els espais necessaris per emmagatzemar el sistema 

operatiu o els executables de les diferents aplicacions, antivirus, actualitzacions, etc. 

A mes a mes cal tenir en compte que la base de dades i el propi sistema SAP generen logs que poden emplenar el 

sistema de fitxers i aturar el sistema. 

Disc Utilització Tipus Espai Total 

(GB) 

C Sistema Operatiu RAID1 75 

 

Disc lògic 1 Disc 1  75 

Disc lògic 2 Disc 2  75 

D Executables SAP i BD  RAID 5 200 

 

Disc lògic 2 Disc 3  100 

Disc lògic 2 Disc 4  100 
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Disc lògic 2 Disc 5  100 

E Fitxers de dades (BD)  RAID 5 400 

 

Disc lògic 3 Disc 6  200 

Disc lògic 3 Disc 7  200 

Disc lògic 3 Disc 8  200 

F Archive Redologs  RAID 5 200 

 

Disc lògic 4 Disc 9  100 

Disc lògic 4 Disc 10  100 

Disc lògic 4 Disc 11  100 

 

4.5.1.2 EP 

Del resultat del sizing d’aquest sistema: 

 SAPS Memòria (MB) Disc (GB) 

Quick Sizer 3500 10.240 - 

Categories 8000 10.240 400 

 

Els espais definits al sizing de SAP, no tenen en compte els espais necessaris per emmagatzemar el sistema 

operatiu o els executables de les diferents aplicacions, antivirus, actualitzacions, etc. 

A mes a mes cal tenir en compte que la base de dades i el propi sistema SAP generen logs que poden emplenar el 

sistema de fitxers i aturar el sistema. 

Disc Utilització Tipus Espai Total 

(GB) 

C Sistema Operatiu RAID1 75 

 

Disc lògic 1 Disc 1  75 

Disc lògic 2 Disc 2  75 

D Executables SAP RAID 5 400 

 

Disc lògic 2 Disc 3  200 

Disc lògic 2 Disc 4  200 

Disc lògic 2 Disc 5  200 
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4.5.1.3 SOLMAN 

Del resultat del sizing d’aquest sistema: 

 SAPS Memòria (MB) Disc (GB) 

Quick Sizer 5900 9216 681 

Categories 8000 10.240 1000 

 

Els espais definits al sizing de SAP, no tenen en compte els espais necessaris per emmagatzemar el sistema 

operatiu o els executables de les diferents aplicacions, antivirus, actualitzacions, etc. 

A mes a mes cal tenir en compte que la base de dades i el propi sistema SAP generen logs que poden emplenar el 

sistema de fitxers i aturar el sistema. 

Disc Utilització Tipus Espai Total 

(GB) 

C Sistema Operatiu RAID1 75 

 

Disc lògic 1 Disc 1  75 

Disc lògic 2 Disc 2  75 

D Executables SAP i BD  RAID 5 200 

 

Disc lògic 2 Disc 3  100 

Disc lògic 2 Disc 4  100 

Disc lògic 2 Disc 5  100 

E Fitxers de dades (BD)  RAID 5 1000 

 

Disc lògic 3 Disc 6  500 

Disc lògic 3 Disc 7  500 

Disc lògic 3 Disc 8  500 

F Archive Redologs  RAID 5 200 

 

Disc lògic 4 Disc 9  100 

Disc lògic 4 Disc 10  100 

Disc lògic 4 Disc 11  100 
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5 MONITORATGE DE LA SOLUCIÓ 

Els sistemes evolucionen i necessiten d’una millora continua per cobrir les necessitats de negoci canviants, noves 

especificacions, nous processos i d’altres canvis. Per tal de tenir garanties del bon funcionament de la plataforma 

cal monitoritzar cadascun dels apartats, tant a nivell tècnic com a nivell funcional, monitoratge dels processos de 

negoci. Aquestes tasques es poden realitzar amb el Solution Manager. 

5.1 MONITORATGE TÈCNIC DE LA SOLUCIÓ 

Una de les característiques principals que cal tenir controlades es el monitoratge tècnic de la solució. Donat el gran 

nombre de sistemes, monitoritzar per separat cadascun d’ells, pot complicar enormement el procés. Per tal de 

simplificar-ho aquestes tasques s’han de centralitzar al Solution Manager. 

Cadascun dels sistemes SAP porta incorporat el CCMS, que s’encarrega de monitoritzar diferents paràmetres del 

sistema, com la base de dades, i els events que es produeixen, com per exemple una cancel·lació d’un programa. 

 

 

Aquests monitors estan centralitzats a la transacció CCMS, permetent certes configuracions que fan que s’adaptin 

a les necessitats de cada instal·lació. 
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Mostra de grups de monitors disponibles: 

 

Un cop centralitzades aquestes tasques al Solution Manager, hi ha una pantalla de control on es pot fer el 

seguiment de forma centralitzada. 

 

Un cop arrancat el projecte, cal definir els processos que cal controlar, per garantir un bon funcionament de la 

solució. 
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5.2 DETALL DEL PLA DE MANTENIMENT 

Per garantir el correcte funcionament dels diferents servidors de SAP, es defineix la llista de comprovacions 

necessàries següent: 

Transacció SAP a Verificar   

Sistema SAP 

SM51 Llista de sistemes SAP  

SM50 Resum de processos  

ST07 Distribució d’usuaris  

ST03 Rendiment  

SM13 Ordres d’actualització  

SM37 Jobs  

ST22 Dumps breus de SAP  

SM12 Entrades de bloqueig  

SCC4 Gestió de mandants  

Base de dades 

DB02 Base de dades tablespaces + indexs  

DB13 Tasques de base de dades  

Sistema Operatiu 

Fixers  Sistema de fitxers del servidor  

ST06 Monitor del sistema operatiu  

 

Aquestes comprovacions son les mínimes necessàries per garantir que el sistema funciona de forma correcta. 
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6 CONCLUSIONS 

A la vista dels resultats obtinguts, tots el processos i necessitats de l’empresa BOOKSA queden recollits amb el nou 

sistema, possibilitant  els objectius del projecte: 

 Integració de processos, incrementant les prestacions, la disponibilitat de la informació i simplificant la 

gestió de l’empresa. 

 Plataforma estàndard, simplificant el manteniment del sistema. 

 Es per tant viable i idoni la instal·lació del sistema per gestionar la companyia. 

A mes a mes cal tenir en compte que amb la nova base tecnològica de la que disposarà BOOKSA, l’empresa es 

prepara pel creixement i expansió internacional a futur. 
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7 GLOSSARI 

 
SAP f Systems, Applications and Products 
 
AcceleratedSAP f Metodologia de gestió de projectes SAP. 
Sigla: ASAP 
 
Enterprise Resource Planning f De l’anglès, planificació de recursos empresarials.  
Sigla: ERP 
 
Enterprise Portal f De l’anglès, Portal d’empresa.  
Sigla: EP 
 
Solution Manager f De l’anglès, Gestor de la solució.  
Sigla: SOLMAN 
 
Product Availability Matrix f De l’anglès, Matriu de productes.  
Sigla: PAM 
 
Systems, Applications and Products: Financial Accounting  Mòdul o component d’aplicació SAP destinat a la gestió 
de recursos empresarials relacionats amb la comptabilitat financera o externa. 
Sigla: SAP FI 
 
Systems, Applications and Products: Financial Accounting  Mòdul o component d’aplicació SAP destinat a la gestió 
de recursos empresarials relacionats amb la comptabilitat financera o externa. 
Sigla: SAP FI 
 
Systems, Applications and Products: Materials Management Mòdul o component d’aplicació SAP destinat a la 
gestió de recursos empresarials relacionats amb la gestió de materials. 
Sigla: SAP MM 
 
Systems, Applications and Products: Sales and Distribution Mòdul o component d’aplicació SAP destinat a la 
gestió de recursos empresarials relacionats amb les vendes i la distribució de productes. 
Sigla: SAP SD 

Computing Center Management System De l’anglès, Sistema central de gestió de computació  
Sigla:  (CCMS) 
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9 ANNEXOS 

Diferents detalls de les fonts d’informació utilitzades, principalment la WEB de suport de SAP. 

9.1 ANNEX 1 – METODOLOGIA ASAP 

SAP disposa d’un apartat complert a la seva documentació, amb tota la informació necessària relacionada amb la 

metodologia d’implementació de SAP ASAP. Accedint a la URL: https://service.sap.com/ASAP 

L’accés a aquesta web pot estar restringida a disposar d’un usuari registrat de SAP. 

 

Marcant l’apartat “ASAP Implementation Roadmap” 

 

Marcant l’apartat “View ASAP 8 for simplified RDS Experience” 

https://service.sap.com/ASAP
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Cadascuna de les fases disposa d’una llista de tasques i documentació d’ajuda: 

 

Per exemple a la fase 1 de preparació del projecte (1 Project Preparation), podem trobar: 

 

Una descripció del pas de la fase, els procediments a realitzar i documents d’exemple per dur a terme les tasques a 

realitzar. 
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9.2 ANNEX 2 – PAM 

Portal SAP on hi ha tota la informació necessària per determinar les combinacions de producte vàlides: 

 

L’última versió disponible es la seleccionada a la imatge: 
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9.3 ANNEX 3 – SIZING 

Portal SAP on hi ha tota la informació necessària per calcular el sizing d’una instal·lació: 
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9.4 ANNEX 4 – SOLUTION MANAGER 

Portal SAP on hi ha tota la informació necessària del Solution Manager: 

 


