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Resum del projecte 
 
Ja fa més de deu anys que la meva dona em va presentar la UOC. Vaig decidir després de 
molts anys, estudiar de nou. Com qui no vol la cosa em vaig matricular d’una assignatura 
de Multimèdia, quin gran encert.  
 
Vaig començar poc a poc, i la veritat és que em va generar gran il·lusió ja que tot el tema 
multimèdia m’agrada molt. Posteriorment vaig traslladar el meu antic expedient universitari 
per tal de tenir-lo disponible i vaig seguir fent assignatures. Amb l’aparició del Procés de 
Bolonya, vaig començar a alternar assignatures comunes a les dues titulacions i amb la 
situació d‘extinció dels plans antics, vaig focalitzar-me per tal de treure ETIG, deixant per 
més endavant la resta d’assignatures de Multimèdia. 
 
Després de tot aquest temps d’estudis, em trobo presentant aquest treball de final de 
carrera. He volgut desenvolupar una solució per una de les empreses client amb la que 
treballo actualment, que fos eminentment pràctic i amb l’objectiu de realitzar la seva 
implantació real. A banda de preparar la implantació, la meva idea ha sigut millorar el meu 
coneixement de l’eina que estem implantant als nostres clients, així com millorar el 
coneixement sobre sistemes de la informació, i d’aplicar una metodologia de gestió de 
projectes a la meva empresa. D’aquesta manera aconseguirem una amplia millora a l’hora 
de gestionar qualsevol projecte futur, tant a sistemes de informació com a qualsevol altre 
tipus de projecte futur que puguem desenvolupar. 
 
El principal escull d’aquest projecte ha sigut peculiaritat d’ haver-hi  desenvolupat un enllaç 
de dades, tant necessari avui dia, amb un programa aliè i mitjançant Web Services. He 
tingut l’oportunitat de fer servir els coneixements de programació i base de dades per tal 
de poder desenvolupar-lo i poder connectar el sistema de gestió amb la plataforma B2B. 
 
Finalitzat el projecte de carrera, espero fer efectiva la implantació per tal de tancar el 
cercle del desenvolupament del projecte real. 
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Abstract 
 
More than 10 years ago my wife informed me about  what the UOC was. 
I decided  to study again  after a lot of years without doing it. I enrolled to a subject called 
Multimedia . It was a great thing. I started step by step with a lot of expectations because  I 
like everything what is related to multimedia. 
 
After that I change  my old university file  in order to have it more available  and I kept 
doing and studying subjects. When the Bologna process began  I started to combine 
compulsory subjects and optional  ones in both degrees, but when the extinction of the old 
study plans arrived , I focus on ETIG,  thinking that I could  do later  on the Multimedia 
subjects. 
 
After all this time now I find myself presenting this final work. In this work I have   
developed  a solution for one of my client companies that I am working currently with. My 
objective has been that it had to be  very practical and with the goal to have a real 
implementation. Apart from that , my idea has been  to improve my knowledge about the 
tool that we are implementing into our client companies, and at the same time  improving 
the knowledge of information systems and IT , and applying a management  project 
methodology in my company. This way we have reached  a great improvement  in any 
future project not only in information systems but  in whatever project  we could develop in 
a future. 
 
The main choice in this project  it has been the development of data links , so necessary 
nowadays , with a  different program and thanks to web services. I had the opportunity to 
use the programming   and database  knowledge in order to  develop it and connect it  to 
the management system with the B2B platform. 
 
Once I have finished de final degree project, I hope to make effective the implementation to 
close the development circle of the real project. 
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1. Introducció i descripció del projecte 
 
El projecte desenvolupat es tracta de la implementació pràctica d’un nou ERP així com el 
enllaç de dades per mitjà de web Services amb una plataforma de B2B. La idea general és  
tenir una base de preproducció per tal de substituir l’actual ERP del Client al que 
prèviament s’han detectat diferents deficiències al seu dia a dia. Aquestes deficiències no li 
permeten afrontar un futur amb garanties suficients amb el proveïdor actual.  
 
Aquest proveïdor manté un nivell de negoci conceptualment antic, ja que manté la seva 
cartera de clients mantenint un complert hermetisme sobre el seu sistema, a més de la 
problemàtica que suposa incorporar qualsevol eina externa a l’actual ERP. 
 
L’extracció de dades per explotació, per exemple, amb un sistema de BI és completament 
impossible i no té altre opció que treballar amb l’eina de BI del proveïdor. Igualment es va 
implantar una plataforma de mobilitat per que els comercials puguin fer comandes a les 
seves visites i el proveïdor no ha donat cap mena de informació per poder incorporar 
aquesta eina. Actualment el Client treballa amb dues plataformes B2B. Aquesta  
situació es produeix pel fet que el proveïdor del ERP obliga a passar per la seva 
plataforma per tal de poder enllaçar les dades. Aquesta situació provoca un increment de 
costos ja que obliga al client a pagar doblement totes les llicencies que faci servir. 
 

 
Il·lustració 1. Situació del Client 

El Client es dedica a la distribució de recanvis d’automoció. Actualment té una 
infraestructura de deu seus físiques a la província de Barcelona. Una de les seus és el 
magatzem central però a banda d’aquest, totes les seus disposen de magatzem propi. 
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Totes les seus del Client disposen d’una infraestructura informàtica de entre tres i dotze 
PCs depenent de la seu central. Aquests equips es connecten a  uns servidors ubicats a la 
seu central a Barcelona, un total d’entre quaranta i cinc i cinquanta usuaris concurrents. 

2. Motivació per realitzar el projecte 
 
Durant aquest últims anys l’empresa on treballo s’ha focalitzat en diferents serveis 
relacionats amb tecnologies de la informació i sempre mantenint a banda el sistemes de 
gestió empresarial. Fa cosa d’uns anys ens vam començar a preparar per dues raons 
principals. La primera, que alguns del nostres clients ens ho havien plantejat però en 
aquell moment no disposàvem de recursos. La segona, tots aquest anys ens hem tingut 
que barallar amb diferents empreses de ERP, per temes que ni tan sols eren 
responsabilitat nostre i moltes vegades hem acabat donant la solució nosaltres. 
 
Aquests anys ens han donat l’oportunitat de veure com treballen aquestes empreses i tot i 
que no es pot generalitzar, vam veure que podríem tenir oportunitat amb aquest àmbit, ja 
que com sempre diem “...les coses es podem fer d’un altre manera...”. 
 
Al principi dos persones del nostre equip van fer la formació del Proveïdor i vam poder fer 
la implantació interna. Posteriorment vam començar a poder desenvolupar projectes 
d’ERP a petita escala a empreses de dos a cinc usuaris.  
 
Abans de la realització d’aquest TFC, he tingut l’oportunitat de fer la formació funcional i 
tècnica del producte. Aquest procés de desenvolupament del projecte, a fet que consolidi 
els coneixements sobre el producte i poder abordar algunes de las problemàtiques 
habituals d’aquests sistemes de la informació. 
 
Com indicava a la meva sol·licitud del TFC, aquesta àrea de negoci està en creixement a 
la nostre empresa. Vaig pensar que el TFC seria una bona manera d’aprofundir en 
aquesta àrea i que l’equip tingues no només un nou recurs per tal de fer les implantacions, 
sinó que també poguéssim conèixer el funcionament dels Web Services i veure d’establir 
una metodologia àgil com SCRUM a la nostre gestió de  projectes. 

3. Àmbit d’aplicació del projecte 
 
La implantació d’un sistema de gestió ERP pot donar-se al àmbit de qualsevol empresa 
amb la necessitat d’integrar amb un únic sistema tots el processos de negoci de l’empresa. 
Aquest tipus de software estan dissenyats per automatitzar el processos de tal manera 
que la informació estigui disponible per tota la empresa. 
 
Diferencialment amb els clàssics productes de gestió, permet un millor tractament de les 
dades de l’empresa oferint unes característiques pròpies que fan que la empresa millori la 
qualitat de  la seva gestió i presa de decisions.  
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• Modularitat: El mòduls d’un sistema ERP són independents però tenen la capacitat 
de combinar-se entre ells. S’instal·laran només els mòduls que necessiti l’empresa 
Client segons els seus processos de negoci. 

• Integració: Tots els mòduls treballen com un únic sistema que comparteix la 
mateixa informació amb tots els departaments en temps real. 

• Adaptabilitat: E l’ERP és un software dissenyat per adaptar-se a  les necessitats del 
client, ja sigui per parametrització o per desenvolupament nous mòduls. 

Les problemàtiques descrites anteriorment sobre el Client, fan que sigui un entorn ideal de 
millora amb tots el àmbits que suposa un ERP, ja que el Client actualment no pot gaudir 
100% dels avantatges que suposa un sistema d’aquest tipus. 

4. Objectius del projecte 
 
Sobre els objectius del TFC i després de investigar sobre gestió de projectes, definirem els 
objectius del projecte seguin les condicions S.M.A.R.T. 
 

• Specific (Concret): Definim per aquest TFC tres objectius principals. 
Client: Establir la base d’una instal·lació de preproducció per tal de poder 
implementar una solució real d’ERP. D’aquesta manera donar una alternativa a 
l’empresa Client per treure-la de la situació  de bloqueig en que es troba, oferint-li 
una solució d’un fabricant conegut i que els hi permeti afrontar el futur amb garantia 
de continuïtat sense bloquejos ni peatges davant situacions noves. 
 
Autor: Aprofundir sobre els coneixements dels sistemes de gestió ERP i la seva 
implementació. Desenvolupament d’enllaços de dades amb aplicacions externes 
fent servir Web Services. Seguiment i gestió de projectes amb metodologies àgils 
fent servir metodologia SCRUM. 
 
Proveïdor: com objectiu a banda del TFC, establir una metodologia de 
desenvolupament de projectes per qualsevol àmbit de la nostra empresa. Es farà 
servir com a base un sistema de desenvolupament de projectes àgil, basat en 
metodologia SCRUM. 
 

• Measurable (Mesurable):  
Per el tipus de projecte únicament podem establir tres punts de mesura. El primer 
punt seria aprofundir sobre el coneixement de la implantació d’aquests sistemes, 
desenvolupant la base per tal de poder abordar la implementació del canvi de 
sistema del Client. Com a segon objectiu adquirir els coneixements per tal d’establir 
comunicacions amb plataformes alienes mitjançant l’ús de Web Services. Finalment 
la implantació de metodologia Scrum a la pròpia empresa per la gestió de projectes. 
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• Archievable (Assolible) 
La planificació del projecte tot i que es basa amb la poca experiència dels anteriors i 
tenint el suport del Client, fa que sigui un projecte assolible. 
 

• Realist (Realista) 
Fins el moment del TFC, tots els projectes del proveïdor han sigut d’una dimensió 
petita, de dos a deu usuaris. Els temps d’implantació sempre han sigut setmanes. La 
planificació dintre del TFC fins a quatre mesos, tot i ser amplia, no és suficient per un 
projecte d’aquest tipus i part del mateix queda fora del àmbit del TFC. 
 

• Time Limited (Definit en el temps) 
S’havia establert una planificació de projecte que coincidia amb el temps del TFC i 
que era massa optimista, és per aquesta raó que es va fer una segona planificació 
per tal de poder fer una instal·lació el més propera a la realitat i preparada per posar-
la en producció els propers mesos. 

5. Planificació del projecte  
5.1. Anàlisi preliminar 
Previ aquest TFC, s’han desenvolupat una sèrie de tasques, com reunions amb el 
client i recollida de informació, no només per tal agilitzar el propi projecte sinó també 
per establir una sèrie de condicions sobre el mateix. Aquestes condicions quedaran 
excloses del TFC per  confidencialitat. 
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Il·lustració 2. Organigrama de l'empresa Client 
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5.1.1. Cronograma 
 

Nom Descripció Inici Fi 
PAC1 – Pla de Treball 26/02/15 16/03/15 

Gestió/Estudi Revisar materials de la assignatura 26/02/15 01/03/15 
Gestió/Estudi Revisar material SI 02/03/15 08/03/15 
Gestió/Estudi Preparar document esborrany 02/03/15 08/03/15 
Gestió/Estudi Sol•licitar informació B2B 09/03/15 11/03/15 
Gestió/Estudi Document PAC1 11/03/15 16/03/15 

PAC2 – Memòria preliminar 1 17/03/15 20/04/15 
Gestió/Estudi SCRUM 17/03/15 10/04/15 
Gestió/Anàlisi Requisits generals del client – Gerència 17/03/15 18/03/15 
Gestió/Anàlisi Requisits plataforma B2B 19/03/15 29/03/15 
Programació Estudi de Web Services 23/03/15 10/04/15 
Gestió/Anàlisi Requisits generals del client – Dir. Compres 30/03/15 30/03/15 
Implementació Instal•lació del nou ERP en proves 31/03/15 31/03/15 
Programació Programació i proves Web Services 03/04/15 14/04/15 

Implementació Extracció/Importació de dades 03/04/15 14/04/15 
Gestió/Estudi Document PAC2 15/04/15 20/04/15 

PAC3 – Memòria preliminar 2 21/04/15 25/05/15 
Gestió/Anàlisi Reunions altres actors 21/04/15 25/05/15 
Programació Finalitzar desenvolupament de Web Services 21/04/15 08/05/15 
Programació Probes de verificació B2B 21/04/15 08/05/15 

Implementació Requisits generals 27/04/15 08/05/15 
Implementació Requisits específics 04/05/15 15/05/15 
Implementació Extracció de dades dels arxius mestres 11/05/15 22/05/15 
Implementació Importació de dades al ERP 11/05/15 22/05/15 
Implementació Creació de documents del client 11/05/15 17/05/15 
Gestió/Estudi Document PAC3 11/05/15 25/05/15 

Memòria i Presentació - lliurament Final 26/05/15 15/06/15 
Tribunal – Defensa del projecte 22/06/15 27/06/15 
 
Fora del abast del TFC 

Programació Desenvolupament de la resta de Web Services 01/07/15 31/07/15 
Gestió/Estudi Requisits que puguin faltar de altres actors 01/07/15 31/07/15 
Implantació Formació 14/09/15 14/10/15 
Implantació Actualització dels mestres i inventari 15/10/15 18/10/15 
Implantació Posada en marxa 19/10/15 19/10/15 
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5.1.2. Diagrama de Gannt 
 

 
Il·lustració 3. Diagrama de Gannt. 
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5.1.3. Anàlisis de requisits 
5.1.3.1. Requisits generals del client – Direcció 
Encara que previ aquest projecte, ja es coneixen una sèrie de mancances 
destacades per part de la direcció del client, s’han establert una sèrie de 
reunions amb els càrrecs de  direcció de l’empresa per tal de documentar els 
requisits generals del tots els departaments a nivell de la direcció. 
 
Requisits Direcció General 
La reunió amb la gerència fa incís primordial en mantenir la comunicació amb la 
plataforma B2B del grup al que pertany. Durant l’any passat (2014) aquesta 
plataforma va generar el 5% de les compres dels seus clients. Aquest any tenen 
previst que superi el 7%. 
 
Per una altra banda a la Gerència li preocupa la seguretat a nivell d’usuari. 
L’aplicació actual no té massa ben definides les restriccions de cara als usuaris i 
s’han produït problemes per visualització de dades que no corresponen a l’suari, 
així com la modificació d’altres per usuaris que no els i pertoca fer modificacions. 
La possibilitat d’establir diferents nivells de seguretat segons el perfil d’usuari, 
esdevé un segon punt de màxima importància. 
 
Requisits Adjunt Direcció General 
L’adjunt de direcció destaca com a preocupació les comunicacions amb la 
central. No només els talls de connexió deixen els centres completament 
inoperatius, sinó que la pròpia definició de la xarxa fa que qualsevol operació 
s’alenteixi. 
 
Requisits Direcció de Vendes 
La reunió amb la direcció de vendes es va focalitzar a l’explicació de la 
plataforma B2B. El Client fa servir 2 plataformes B2B, quan en teoria no seria 
necessari. El proveïdor actual obliga a que per qualsevol accés a la seva base 
de dades es faci passant pel seu B2B, per aquest motiu, el Client té la necessitat 
de pagar llicencies d’accés als dos proveïdors. 
 
Per altra banda, la direcció de vendes no té forma de poder entregar una 
documentació o llistats als seus comercials amb la informació que requereixen 
per tal de fer un seguiment dels seus Clients. 
 
Requisits Direcció de Compres 
La reunió amb la direcció de compres es va focalitzar a l’extracció de dades. Un 
dels principals problemes en que es troben, és l’extracció de dades a nivell 
estadístic, llistats en general, rotació de productes, estat de magatzems, llistats 
de trencaments d’estocs. 
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5.1.3.2. Requisits generals del client – altres actors 
Per al desenvolupament del projecte he tingut en compte opinions d’altres 
actors, principalment els responsables de cada centre, així com el personal 
responsable de cada botiga al seu càrrec i els comercials. 
 
Requisits Responsables de tenda i mostradors: 
La problemàtica generalitzada en que es troben als centres es focalitza 
principalment en carències del sistema actual i igualment que la direcció, amb  la 
extracció de informació concreta de cada centre.  
 
Sistema actual: 
La problemàtica del sistema té dues besants. Per una banda el temps de 
resposta dels equips i del servidor. Al seu dia el proveïdor no va fer un 
dimensionament massa correcte del sistema i no va tenir en compte les 
comunicacions. Actualment els servidors es troben a la oficina central del Client 
el que provoca, que cada vegada que perden la comunicació amb la central, tots 
els centres queden sense servei, el que impossibilita poder entrar comandes i 
tenen que fer albarans de manera manual i que posteriorment tenen que entrar 
al sistema. (veure Annexa de taula de proveïdors B2B) 
  
Per altre banda el sistema d’impressió de l’empresa. Actualment totes les tendes 
fan servir impressores matricials que depenen dels PCs. Un dels problemes 
principals es refereix a aquest tipus de sistema. Per si mateix, això no és un 
problema durant les hores d’oficina, però la major part de les comandes del B2B 
els hi arriben per la nit. Aquesta situació fa que cada nit tinguin que deixar el 
PCs de les impressores encesos. A banda d’això, el programa actual gestiona 
totes les comendes del B2B, per mitja d’una única cua, pel que provoca que 
cada vegada que una impressora queda encallada, la resta de centres no reben 
les seves comandes,  això comporta que a l’endemà no les puguin servir. 
 
Paral·lelament a aquest projecte, he desenvolupat un altre que permetrà 
substituir totes les impressores matricials per impressores làser amb xarxa. 
D’aquesta manera tots els PCs quedaran aturats cada nit i el fet de no fer servir 
paper continu farà mes difícil que quedin aturades les comandes. S’han definit 
dos impressores per centre, de tal forma que una queda a disposició del 
mostrador de botiga i l’altre per el magatzem que disposa cada tenda. Per evitar 
problemes addicionals, es deixa al magatzem central una impressora de reserva 
per casos d’averies. Com diàriament es desplacen vehicles de les tendes al 
magatzem Central, en cas que es produeixi una averia, es podrà substituir 
ràpidament. 
 
S’ha encarregat al proveïdor actual la definició dels documents en format làser 
per tal de poder substituir totes les impressores i que com es evident  
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posteriorment es tindran de definir a la nova instal·lació. 
 
Extracció de dades: 
A nivell d’extracció de dades, igual que els perfils de direcció, és necessari 
definir una sèrie de llistats que permetin als responsables de cada centre, 
extreure diferents tipus de llistats que els hi proporcionen la informació requerida 
sobre el centre del que són responsables, de la mateixa manera que als perfils 
directius. 
 
Requisits Equip Comercial 
A nivell de l’equip comercial al moment del desenvolupament d’aquest projecte, 
només disposen d’extracció de llistats massius, els quals, una vegada exportats 
a Excel, han de perdre un munt d’hores re calculant les dades de les columnes 
que els interessen,  per tal de obtenir la informació que volen. Igual que a la 
resta de perfils es defineixen d’acord amb les necessitats uns llistats per tal de 
solucionar les seves mancances. 
 
5.1.3.3. Característiques no estàndards 
Totes les empreses tenen particularitats als seus processos de negoci i en el 
com fan les coses durant el seu dia  a dia. Al cas que del Client i com ja s’ha 
indicat, és una empresa que es dedica a la distribució de recanvis del sector 
d’automoció. Aquesta empresa segueix un procés de negoci que no difereix dels 
estàndards habituals si no fos pel canvi que ha sofert aquests anys amb la 
incorporació de la venda per Internet.  
 
Les característiques no estàndards venen determinades com la resta del 
projecte pel que fa amb l’enllaç  amb la plataforma B2B. Tota empresa 
habitualment disposa d’una taula de dades on guarda totes les dades dels seus 
proveïdors. Com és evident, és impossible que aquesta taula coincideixi ja que 
no tots el proveïdors tenen perquè ser proveïdors de recanvis.  
 
Es dóna el problema que per una plataforma B2B, s’estableixen una sèrie de 
proveïdors que com ja he indicat, no tenen per que coincidir amb el proveïdors 
que disposa el sistema de informació del Client. És per aquesta raó que la 
plataforma B2B, estableix la seva pròpia llista de proveïdors amb els seus propis 
codis interns per tal de diferenciar-los. Aquesta característica quedarà explicada 
a l’apartat corresponent al Diccionari i que ens serveix per incorporar qualsevol 
taula nova de dades al sistema. (veure Annexa de taula de proveïdors B2B) 
 
Amb aquesta idea, em de proporcionar al sistema de informació la manera de 
relacionar els seus proveïdors i que corresponen amb els de la plataforma B2B. 
Per aquesta raó, podem implementar una copia de la taula de proveïdors del 
B2B al sistema de informació i incorporant a la fitxa del proveïdor del sistema de 
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 informació aquests camps, podríem establir la relació amb els dos sistemes. 
 
5.1.3.4. Requisits d’enllaç amb la plataforma B2B 
El sistema B2B del grup de compres al que pertany el Client, es tracta d’un 
sistema de intercanvi de dades que permet als usuaris del B2B la possibilitat de 
veure l’estat dels articles així com sol·licitar comandes directament al sistema 
del Client. 
 
Aquest sistema es basa a l’intercanvi de informació entre el servidors amb 
l’ajuda d’estructures ben formades. La informació segueix el flux del gràfic. 
 

 
Il·lustració 4. Interacció de la plataforma B2B 

1. Una sol·licitud des de un Explorador Web al servidor B2B (després d’una 
interacció de l’usuari, per exemple mostrar una llista d’articles). 

2. El servidor B2B crearà una sol·licitud ben formada al sistema del Client. 
3. El servidor de B2B rebrà la resposta ben formada del sistema del Client. 
4. La resposta es transformada en una representació visual i situada a la 

interfície del usuari final. 

La comunicació entre els servidors es pot implementar de tres formes diferents: 
 

1. Un Web Service SOAP estàndard. 
2. Mètode HTTP POST utilitzant XML. 
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3. Mètode HTTP POST utilitzant JSON. 

Com que el proveïdor de la plataforma B2B deixa l’elecció del sistema a criteri 
del desenvolupador, s’ha fet una anàlisi i probes de les tres tecnologies. 
Després de la investigació portada a terme sobre Web Services, s’ha determinat 
que la millor opció actualment és fer servir els Web Services seguint tecnologia 
REST full. Com el proveïdor del B2B actualment no disposa d’aquesta 
tecnologia, es fa el desenvolupament amb la tercera opció.  
(veure Annexa Web Services) 
 
La interfície dels mòduls de serveis publicats per la plataforma, esta dividida en 
tres mòduls:  
 

1. Interfície de sol·licitud de informació dels articles 
2. Interfície de comandes i estat de las comandes 
3. Servei d’Esdeveniments 

Mòduls de Servei 
1. Interfície de sol·licitud de informació de l’article 

Aquest mòdul es fa servir per obtenir informació d’un article, disponibilitat, 
preus, articles suggerits, estat dels magatzems. Tenim 5 tipus de resposta: 

1.1. WS (Webshop) 
Serveix per obtenir informació sobre un article concret. La informació de 
retorn per part del Client serà el preu i l’estat del article. 
 
1.2. WH (Warehouse) 
Serveix per obtenir informació sobre l’estat del magatzem. Es pot enviar la 
quantitat disponible i estat de la quantitat (cap, baixa, mitja, alta) i informació 
addicional. 
 
1.3. AM (Aftermarket) 
Serveix per obtenir informació sobre articles recomanats al lloc del 
seleccionat. 
 
1.4. OE (número OEM) 
Serveix per obtenir informació sobre articles recomanats al lloc del 
seleccionat. 
 
1.5. SA 
Serveix per obtenir informació sobre articles suggerits per els articles 
sol·licitats. El proveïdor recomana a l’usuari quin producte comprar a partir 
d’un altre article. 

Autor: Luis de Andrés Vicente Consultora: Humi Guill Fuster v.3.0 21 | 109 

  



 

ENGINYERIA TÈCNICA D’INFORMÀTICA DE GESTIÓ 

FEB / JUN - 2015 
 

 
  

2. Interfície de comandes i estat de les comandes 
Aquest mòdul es fa servir per realitzar comandes directament al sistema del 
proveïdor fen servir l’aplicació B2B. L’usuari envia les seves comandes i pot 
comprovar l’estat de las mateixes. 

2.1. Sol·licitud de comanda (OrderRequest) 
L’usuari envia una petició que inclou dades de identificació i tots els 
articles que s’inclouen a la comanda. També pot incloure informació 
addicional de la comanda. 
 

2.2. Comprovar el estat de la comanda (CheckStatusRequest) 
Serveix per obtenir l’estat de la comanda fen servir el número indicat a la 
sol·licitud. El venedor pot canviar l’estat de la comanda al sistema del 
proveïdor. L’usuari pot consultar l’estat de la comanda a la plataforma 
B2B. 

3. Servei de esdeveniments 
Aquest servei serveix per informar dels quatre esdeveniments principals del 
sistema: LogOn, LogOff, confirmació de comandes i creació de 
pressupostos. 

Sobre aquest serveis publicats pel proveïdor, al moment de desenvolupament 
d’aquest projecte el Client encara que no far servir totes les possibilitats que ofereix 
la plataforma, i el seu ús és redueix als serveis de Webshop i al Warehouse. Per 
aquesta raó  s’han desenvolupat les funcions principals per poder interactuar amb 
aquest serveis de la plataforma i de la mateixa manera que ho fan actualment i que 
és el principal requisit de la gerència de l’empresa. 
 
Per tal d’establir la comunicació, s’estableixen una sèrie d’estructures de dades per 
tal d’establir la sol·licitud i la resposta entre el dos sistemes. 
(veure Annexa de Estructura de Dades corresponent a la Plataforma B2B) 

 
5.2. Implantació i implementació dels requisits 

5.2.1. Instal·lació del ERP 
Per dur a terme aquesta part hem fet servir la plataforma d’infraestructura pròpia de 
la nostra empresa i que dóna servei als clients i que proveeix de la infraestructura 
necessària per dur a terme el projecte. 

 
Per tal de desenvolupar el projecte, he preparat 3 tipus d’instal·lació del ERP.  
 

o Instal·lació 1: 
per proves de test amb les dades i les eines de gestió, per tal de dur a terme 
l’aprenentatge. Aquesta instal·lació s’ha preparat en un ordinador portàtil per 
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tal de fer les proves del dia a dia amb l’ERP y Web Services. 
 

o Instal·lació 2: 
per validar el processos  desenvolupats al portàtil i fer proves per part dels 
usuaris. Aquesta instal·lació s’ha preparat en un servidor virtual a un centre 
de dades, i tot l’entorn s’instal·la i es defineix amb un parell de màquines 
virtuals, de tal manera que una conté la instal·lació base i l’altre com servidor 
dels Web Services i per tal de fer proves amb els mateixos. 
 

o Instal·lació 3: (veure Annexa de Instal·lació de Preproducció)  
per l’entorn de preproducció. Aquesta instal·lació es fa al més propera a la 
realitat possible. S’estableixen diferents servidors virtuals: 
 

• Servidor de Base de Dades 
Instal·lació de Microsoft SQL Server 2012 

• Servidors de Comunicacions 
Dos servidors amb Microsoft Terminal Server instal·lat 

• Servidor de Gateway 
Instal·lació de Microsoft Gateway i Connection Broker 

 
La característica principal d’aquesta instal·lació, es que separem els rols dels 
diferents serveis en servidors diferents per tal de repartir la càrrega de cada 
servei i obtenir un millor rendiment de tot el sistema. 
 
Servidor de Base de Dades: Instal·lació i optimització del servidor de base de 
dades Microsoft SQL Server 2012. 
 
Servidor de Comunicacions: S’implementen dos servidors d’aquest tipus  i 
s’instal·la  una solució  que fa servir Microsoft Terminal Services, que permet 
a qualsevol PC connectar-se en remot. Dos servidors permetran balancejar 
la càrrega de les connexions. A cadascú dels servidors de comunicacions 
s’instal·la el programa client del ERP. 
 
Servidor de Gateway: Servidor que fa de porta d’accés al programa instal·lat 
als servidors de comunicacions i que ens permet accedir als recursos de la 
xarxa de manera segura. Per mitjà del Rol de Connection Broker ens 
permetrà balancejar la càrrega entre diferents servidors per tal que el 
sistema funcioni de manera més eficient. 
 
Aquesta instal·lació caldria afegir-hi el servidor de Web Services que en 
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situació de producció, s’instal·laria a un servidor independent per tal de donar 
servei per separat, ja que aquest servidor quedaria publicat a Internet per 
poder fer l’intercanvi de dades amb la plataforma B2B. 

A les tres instal·lacions, s’ha instal·lat el producte seguint el annexos 
Instal·lació de Microsoft SQL Server 2012 i el de Instal·lació  de A3ERP. Es fa 
servir la versió gratuïta de Microsoft SQL Server 2012 Express. 
Posteriorment s’actualitzarà a la llicència Enterprise per poder donar 
resposta a les pròpies necessitats de la base de dades del Client i per tal 
poder aprofitar al màxim les capacitats especifiques dels servidors. 
(veure Annexa Instal·lació Microsoft SQL Server 2012) 
(veure Annexa Instal·lació A3ERP) 
 

5.2.2. Configuració i parametrització de la empresa 
Com qualsevol programa ERP, per tal de poder posar-nos a treballar requereix de 
una configuració mínima per començar a treballar. Podem accedir-hi a la 
configuració al menú “Configuració” a la primera opció “Dades generals 
Parametrització empresa”. Il·lustració 5. 

 

 
Il·lustració 5. Accés a parametrització de l'empresa 

Una vegada em seleccionat l’opció accedim a una finestra de pestanyes on 
explicaré les més importants. Il·lustració 6. 
 

 
Il·lustració 6. Pantalla de parametrització d'empresa 
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Segons la selecció de cada pestanya, ens apareixen dintre més pestanyes amb 
més opcions. Destacables: 
 
• Empresa: Permet modificar dades de l’empresa. Il·lustració 6. 

o Dades de identificació. Dades generals de l’empresa 
o Dades fiscals. Segons el tipus d’empresa, dades de facturació. 
o Dades d’Hisenda. Dades per fer declaracions d’impostos i estadístiques. 

 
• Valors per defecte: Són valors generals d’us a l’ERP. Il·lustració 7. 

o Comú. Dades generals de forma de pagament per defecte, Província, País, 
moneda, tipus d’IVA, etc. 

o Facturació.  Característiques generals que s’apliquen a l’hora de facturar. 
o Comptabilitat. Característiques generals que s’apliquen a la comptabilitat. 
o Enviament de documents. Formats dels documents que es generen. 

 

 
Il·lustració 7. Valors per defecte de l'empresa. 

• Comptes: Definició de les comptes comptables de cara a fer la Comptabilitat. 
Il·lustració 8.  Aquest és un del punts més important de cara a mantenir el 
correcte funcionament de la comptabilitat. Aquesta informació hauria de ser 
validada per l’equip de Comptabilitat de l’empresa. Tot i que el Pla General 
Comptable té definides les comptes comptables, a que es refereixen i perquè es 
fan servir, existeixen particularitats d’ús dintre de cada empresa que cal tenir en 
compte. 
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• Preferències: opcions generals de funcionament, tant comunes com del mòdul 

de comptabilitat i la facturació. Il·lustració 9. 
 

 
Il·lustració 9. Preferències de funcionament. 

Il·lustració 8. Configuració de comptes comptables. 
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• Estoc: Opcions generals de tractament de l’estoc d’articles. 

 
Il·lustració 10. Configuració de la gestió de estoc. 

5.2.3. Seguretat del sistema de informació 
Un dels requisits per part de la Direcció General és la seguretat. La seguretat del 
A3ERP té dues besants, la seva pròpia i la del Microsoft SQL Server.  
 
• Microsoft SQL Server 

Cada vegada que creem un nou usuari al programa, automàticament es crea al 
servidor de Microsoft SQL Server i la seguretat del mateix queda a càrrec del 
Administrador del servidor. Aquesta seguretat 
s’aplica a la definició de llistats i vistes de SQL. 
Tota la resta d’opcions, s’apliquen des de el propi 
programa. 
 

• Seguretat A3ERP 
Amb la seguretat d’A3ERP a un usuari amb un 
determinat perfil, es poden establir permisos per 
accedir a diferents àrees del programa i no 
deixar-li a unes altres. Un exemple que es podria 
donar seria que un usuari tingues accés a la fitxa 
d’un client, evidentment podria veure-la, però 
podrien voler evitar que pogués modificar-la. 

L’accés a la seguretat de l’A3ERP el podem fer 
per dos camins.  Il·lustració 11. Gestió d'Empresas / Seguretat 

Autor: Luis de Andrés Vicente Consultora: Humi Guill Fuster v.3.0 27 | 109 

  



 

ENGINYERIA TÈCNICA D’INFORMÀTICA DE GESTIÓ 

FEB / JUN - 2015 
 

 
  

Per una banda, quan accedim al programa, a la pantalla de “Gestió de Empresas” 
amb al botó de “Seguretat”.  
 
I per altre, dintre del programa podem trobar-la al menú “Configuració” del menú 
principal. Al menú desplegable tenim l’opció de “Seguretat A3ERP”. Il·lustració 12. 
 
Quan comencem a treballar amb la seguretat és molt importat no modificar mai la 
seguretat de l'usuari “Supervisor” ja que això podria provocar no poder accedir al 
programa.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 12. Configuració / Seguretat 

Il·lustració 13. Pantalla de Seguretat 
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Per treballar amb la seguretat disposem de tres pestanyes:  
 

• Perfils: Es defineixen perfils per tal d’agrupar usuaris amb les mateixes 
característiques. 

• Usuaris: Es donaran d’alta tots els usuaris que puguin treballar amb el 
programa. 

• General: L’Administrador escollirà el tipus de seguretat que vol per l’accés al 
programa. 

Pestanya General 
Començarem per la pestanya “General” ja que previ a definir els perfils i usuaris, 
tenim que establir el tipus de seguretat que volem per el programa. Il·lustració 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per defecte el nivell de seguretat esta establert a “Mínima”. A tenir en compte: 
 
• Mínima: Cada perfil d’usuari que generem serà creat amb els permisos “TOT”, 

pel que tindrà accés a qualsevol opció del programa. En cas que l’usuari del 
programa no sigui de la base de dades no tindrà accés a vistes i llistats. Cada 
nou perfil tindrà permisos de crear empresa, esborrar-la i accés a la seguretat. 
  

• Màxima: Cada perfil d’usuari que generem serà creat amb permisos “RES” pel 
que no tindrà accés a cap opció. Si no és usuari de la base de dades, no tindrà 
els permisos especials per crear empresa, esborrar-la i accés a la seguretat. 

Il·lustració 14. Pantalla de Seguretat / General 
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Pestanya Perfils 
Com s’ha indicat a la seguretat d’usuari, els perfils són grups d’usuaris que tenen 
unes mateixes característiques de seguretat. Il·lustració 15. 
 
Els perfils els podem establir segons ens interessi, però habitualment es defineixen 
perfils d’usuari per departaments de l’empresa. D’aquesta manera definint una 
seguretat per un determinat perfil, cada vagada que a un usuari el fiquem dintre del 
perfil passarà a tenir la seguretat heretada del perfil. 
 

 
Il·lustració 15. Pantalla de Seguretat / Perfiles 

Assignació de permisos  
Una vegada tenim definits els perfils podem començar a definir els permisos de 
cadascun. Com podem veure a la Il·lustració 15, tenim un botó per tal d’assignar els 
permisos. Segons el tipus de seguretat que tinguem assignada els permisos per 
defecte seran uns o altres. Per defecte si la seguretat que hem escollit és MINIMA 
cada vegada que establim un nou perfil tindrà permís TOTAL. En el cas que la 
seguretat estigui establerta a MAXIMA, per defecte serà “SIN PERMISO”. 

 
 
 
 
 

Una vegada em fet clic al botó de permisos, tindrem disponible una pantalla d’edició 
de permisos a on tenim l’opció d’escollir el perfil amb el que volem treballar. També 
tenim disponible un desplegable al centre de la pantalla amb la llista de permisos 
del programa i uns botons per establir el tipus de permisos a assignar a cada opció 
seleccionada. Il·lustració 16.  

Il·lustració 16. Botó per establir permisos. 
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Il·lustració 17. Pantalla de edició de permisos 

El programa disposa de 3 tipus de permisos principals: Total. L’usuari te accés total 
a l’opció. Només lectura. L’usuari té permís per veure, però no podrà fer cap canvi. 
Sense permís. L’usuari no pot accedir a la opció especificada. Il·lustració 18. 
 

 
Il·lustració 18. Botons d’assignació de permisos 

A la il·lustració 19 podem veure com al perfil del Departament Comercial li traiem 
l’accés a l’àrea Comptable.    
 

 
Il·lustració 19. Eliminació de permisos 
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Pestanya Usuaris 
Aquesta pestanya donarem d’alta tots els usuaris que fan servir el programa. El 
programa crearà per defecte l’usuari SA que pertany al perfil del SUPERVISOR i 
que no es pot canviar. És molt important assignar una contrasenya a aquest usuari 
ja que es l’usuari que disposa de tots els accessos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com podem veure a la il·lustració 20, tenim dos botons disponibles. Amb el botó 
“Canviar contrasenya”, tenim la possibilitat de caviar la contrasenya de l’usuari 
sempre que sigui necessari. Amb el segon botó “Configuració d’usuari” accedim a 
totes les opcions de configuració d’usuari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il·lustració 20. Pantalla de Seguretat / Usuaris. 

Il·lustració 21. Configuració de seguretat d'usuari / General. 
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Com podem veure a la il·lustració 21, tenim diferents pestanyes amb les que podem 
modificar la seguretat d’usuari. Destaquem les tres principals. 
 
Pestanya General: podem modificar les opcions de seguretat que fan referencia al 
panel de gestió del programa. Il·lustració 21. 
 
Empresas: podem modificar les opcions de seguretat i donar accés o no a l’usuari a 
la llista d’empreses disponibles. Il·lustració 22. 
 
Perfils: podem modificar les opcions de seguretat per assignar determinats perfils a 
l’usuari seleccionat. Il·lustració 23. 
 

 
Il·lustració 22. Configuració de seguretat d'usuari / Empresas 

  
Il·lustració 23. Configuració de seguretat d'usuari / Perfils 
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5.2.4. Exportació de dades dels arxius mestres del programa antic 
Com a qualsevol tipus de canvi del programa de gestió de l’empresa Client, 
migrarem els arxius mestres del programa actual, extraient les dades del mateix. 
 
L’extracció de dades del programa actual es pot fer directament de la base de 
dades i mitjançant scripts SQL o si el propi programa disposa de opcions 
d’exportació a arxius CSV. 
 
Comprovat que no hi problema per exportar dades a EXCEL, només cal disposar de 
informació en format que requereix A3ERP per tal de poder fer importacions de 
dades. Per tal de poder dur a terme les proves es fa l’extracció de dades de la taula 
d’articles similar a la il·lustració 24 i que canviarà segons el programa origen. 
 

 
Il·lustració 24. Exportació de dades del programa actual 

A l’exemple s’ha fet una extracció de dades dels articles filtrada per la marca BO 
(BOSCH) per tal de poder fer les proves de la plataforma B2B. De la mateixa 
manera, tots el articles els tenim ubicats a banda del magatzem Central, a totes i 
cadascuna de les tendes, per la qual cosa, serà necessari extreure la llista dels 
magatzems que disposa el Client. Igualment, cada magatzem es composa de 
diferents ubicacions a las que podem trobar els articles, pel que serà necessari 
igualment, extreure la informació de les ubicacions de cadascun dels magatzems.  
 
Amb aquest recull de dades, tenim tota la informació necessària per tal de poder fer 
la importació de les mateixes per fer proves de la plataforma B2B i que seran 
necessàries al següent punt. 
 
És molt important tenir en compte que aquest procés lògic que he aplicat, és 
necessari  igualment per la resta de arxius mestres, amb l’objectiu final que el Client 
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disposi del màxim número de dades possibles al nou Sistema. El cas d’exemple, 
em exportat els productes del proveïdor Bosch, però és evident, que la taula o arxiu 
mestre de Proveïdors, s’haurà  d’importar complerta al nou Sistema. 
 
5.2.5. Importació de dades dels arxius mestres de l’A3ERP 
Seguint l’exemple del punt anterior, per la importació de dades, he desenvolupat  la 
migració dels arxius relacionats amb els articles, d’aquesta manera podran fer les 
proves d’enllaç amb la plataforma B2B.  
 
Abans de poder realitzar qualsevol procés d’importació de dades, és necessari 
conèixer el format de les taules de dades i els camps que les componen. Dintre del 
propi programa d’A3ERP tenim una opció que ens permet conèixer aquesta 
informació. Al menú “Arxiu”, tenim l’opció “Llistat d’arxius” que obre la finestra de la 
il·lustració 25. 
 

 
Il·lustració 25. Pantalla de selecció de Llistat de arxius 

Aquesta finestra disposa d’un desplegable que ens permet seleccionar la taula de 
dades sobre la qual volem conèixer la seva estructura. En el nostra cas ens 
interessa la taula de dades d’articles, “Articles”. Il·lustració 26. 
 

 
Il·lustració 26. Pantalla de selecció de Llistat de arxius. Llistat d'articles 

Una vegada seleccionada, ja podem fer clic al botó “Imprimir” i tenint marcat el 
quadre de selecció de “Vista prèvia”, obtindrem la informació que ens cal i semblant 
a la il·lustració 27, on s’ha reduït el llistat de camps. 
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Il·lustració 27. Llistat de camps de la taula d'articles 

Per al procés d’importació de dades fem servir l’eina IN&OUT, disponible per els 
distribuïdors del producte A3ERP. Aquesta eina ens permet realitzar qualsevol tipus 
d’importació/exportació de dades. 
 
Per poder aconseguir una importació correcta és necessària la informació que 
indicàvem abans i que ens proporciona el format. De tota manera, amb la eina 
IN&OUT també podem fer una exportació de la base de dades que ens interessa, i 
evidentment, com inicialment no disposa de dades, obtindrem un arxiu en el format 
que necessitem completament vuit.  
 
El procés seria el següent. Una vegada en marxa el programa IN&OUT, al menú de 
“Utilitats”, escollim l’opció d’exportar dades fen clic al botó “Exportació”. Il·lustració 
28. 
  
 
 
 
 

 
 

Com és evident, ens demanarà un 
arxiu on volem extreure les dades. 
Ara com a cas d’exemple faré servir 
l’arxiu de “almecenes”. 
 
Una vegada hem indicat l’arxiu, fem 
clic al botó “Següent”. A continuació ens demana la taula que volem exportar de la 
llista de tales disponibles al servidor de bases de dades. Com és evident, escollim 

Il·lustració 28. Menú Utilitats/Exportació. 

Il·lustració 29. Assistent d'exportació de dades. Nom d'arxiu 
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la taula “Magatzems” ja que en aquest cas és la que ens interessa. 
 

 
Il·lustració 30. Exportació de dades. Taula a exportar 

 
Il·lustració 31. Selecció de camps de la taula a exportar 

Després de fer clic al botó “Següent” ens dona a escollir els camps que volem 
exportar. Depenen de la situació que tinguem al projecte ens poden interessar mes 
o menys camps. Com a l’exemple dels articles , nomes faré servir els camps 
necessaris, el codi de magatzem i el seu nom. Il·lustracions 30, 31. A la situació de 
la migració definitiva, ens interessarien totes les dades del magatzem, adreça, codi 
postal, població, telèfon, etc., per tal de tenir el major número de dades entrades en 
sistema de manera automàtica. Fent clic al botó “Següent”, repetim l’operació, ja 
que ni ens interessa filtrar les dades ja que la taula saben que es buida, i no ens 
calen comprovar els errors. Il·lustracions 32,33. 
 

 
Il·lustració 32. Exportació de dades. Tipus d'exportació 

 
Il·lustració 33. Exportació de dades finalitzada 

Amb aquest procés d’exportació, aconseguim un arxiu Excel que ens serveix per 
obtenir una informació bàsica de la taula dels magatzems. D’aquesta manera ja 
tenim format de dades d’aquesta taula, com a la il·lustració 34. Cal tenir en compte 
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els noms de les capçaleres de les columnes així com el nom de la fulla que no pot 
modificar-se. 

 

 
Il·lustració 34. Arxiu obtingut de l'exportació de dades 

Una vegada tenim l’arxiu només tenim 
que agafar la exportació que em fet del 
programa origen i adaptar-la per tal de 
deixar-la igual que el format de 
l’exportació. De tal manera que 
obtindríem un arxiu similar a la 
il·lustració 35. 
 
Cal destacar que tot i que el nom del 
arxiu no és el mateix, tant les 
capçaleres com el nom de la fulla, 
compleix els requisits per poder fer una 
importació correcta. 
 
Una vegada definit per complert totes 
les dades que necessitem, podem 
procedir amb el procés d’importació 
d’aquest arxiu. De la mateixa manera 
que abans, seleccionem el menú 
“Utilitats” i fem clic a l’opció de 
“Importació”. 
 
 
 
 
 Il·lustració 36. Selecció del menú Utilitats/Importació 

Il·lustració 35. Preparació d'arxiu per importació. 
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Il·lustració 37. Assistent d'importació de dades 

A la primera pantalla del procés d’importació, fem clic al botó “Següent”. La següent 
pantalla seleccionarem el arxiu de dades Excel que em preparat al apartat anterior. 
 

 
Il·lustració 38. Selecció d’arxiu de dades a importar 

Una vegada que hem seleccionat l’arxiu fem clic al botó “Següent” per tal d’iniciar el 
procés d’importació. A la següent pantalla em de seleccionar els arxius / fulles del 
llibre Excel que volem importar. Il·lustració 37 i 38. 
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Il·lustració 39. Selecció de taula on importar les dades 

 
Il·lustració 40. Procés d’importació finalitzat 

Abans de la importació el programa realitza 
tasques de comprovació de dades. En cas 
que no es produeixin errors apareixerà una  
pantalla com la il·lustració 40. 
 
Finalitzat el procés d’importació, i si no es 
produeixen errors, la consulta de magatzems 
dintre del programa, obtindríem un resultat amb les mateixes dades que al arxiu 
Excel com podem veure a la Il·lustració 42. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 41. Arxiu origen de la taula 

Il·lustració 42. Exemple de llistat de magatzems importats. 
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Un exemple de consulta d’articles una vegada realitzada la importació ho podem 
veure a la Il·lustració 43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’aquesta manera seguint el processos d’exportació i importació, tenim disponible 
informació sobre un grup d’articles i la distribució als magatzems per tal de poder fer 
proves amb la plataforma B2B. Al cas descrit dels articles, posteriorment a la 
importació es necessari fer un inventari automàtic per tal de consolidar les dades 
del articles i tenir la valoració d’estoc. 
 
Com s’ha indicat al punt anterior, és molt important tenir en compte que aquest 
procés d’importació de dades, es repetirà per a cadascun un del arxius mestres que 
calguin per l’activitat del Client, exportació de dades del sistema antic i posterior 
importació al nou sistema. 
 
Depenen del tipus d’arxius, es tenen que tenir en conte determinats aspectes que 
tenen a veure amb la gestió d’empresa. Per exemple, amb el cas de les dades 
comptables, es farà una exportació i importació de totes les comptes comptables i 
els valors que tenen a la data que es deixi de fer servir el programa antic. D’aquesta 
manera amb data de inici del nou programa, les comptes comptables hauran de 
tenir els valors que corresponen a cada compte comptable. 
 
Aquest exemple es vàlid per qualsevol aspecte de la gestió de l’empresa, i la 
corresponent exportació i importació de dades, es farà tenint en compte les 
implicacions per cada àrea de negoci. 
 

Il·lustració 43. Exemple de llistat de Articles importats. 
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5.2.6. Exportació de dades dels arxius mestres del A3ERP 
Igual que s’ha pogut veure al punt anterior el programa IN&OUT permet fer 
exportació de dades del arxius mestres de l’A3ERP. Com a exemple d’utilització, 
ens podria interessar una vegada tenim el producte en producció fer un canvi 
massiu de dades. Un exemple pràctic seria actualització de preus de productes. Tot 
i que el programa disposa d’opcions per actualitzacions automàtiques, es podria 
donar el cas que no s’adaptés i fos necessari exportar per tal que canviar les dades 
i posteriorment tornar-les a importar. 
 
El procés seria el següent. Una vegada en marxa el 
programa IN&OUT, al menú de “Utilitats”, escollim l’opció 
d’exportar dades fen clic al botó “Exportació”. Tenim que 
indicar un nom d’arxiu sobre el que farem l’exportació i 
posteriorment seleccionar la taula. Al nostra cas, la 
taula “Articles”. Il·lustracions 44, 45, 46, 47. 
 

 
Il·lustració 45. Inici del assistent d’exportació 

 
Il·lustració 46. Selecció d’arxiu on s’exportarà 

 
Il·lustració 47. Selecció de taula de dades a exportar 

Il·lustració 44. Menú Utilitats/Exportació 
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Al següent pas tenim l’opció de seleccionar els camps que ens interessa exportar al 
arxiu Excel i finalment fer alguns tipus de filtre. En aquest cas no seleccionarem 
filtre. Il·lustracions 48, 49, 50. 
 

 
Il·lustració 48. Selecció de camps de la taula a exportar 

 
Il·lustració 49. Selecció del tipus d’exportació 

 
Il·lustració 50. Final del procés d’exportació 

Amb aquesta operació obtindrem un arxiu Excel articulos.xls amb l’exportació de 
dades de la taula d’articles. Com es evident, aquesta operativa es aplicable a 
qualsevol taula de A3ERP que permeti exportació. 
 
5.2.7. Explotació de les dades 
Un dels principals problemes que he trobat al projecte per part del Client és la 
explotació de dades. Com ja he indicat, actualment les opcions que té disponibles al 
seu sistema no li permeten gaudir d’una de les principals eines de qualsevol ERP, 
l’extracció i gestió de la informació. 
 
El software A3ERP, permet la extracció y gestió de informació per mitjà de 3 
maneres principals:  
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• Estadístiques i llistats 
• Excel Services 
• BI 

5.2.7.1. Informes de Estadístiques  
Ens permeten analitzar informació de vendes, 
compres, etc., a demes de incorporar diversos 
filtres per article, proveïdor etc. 
 
Tenim diferents tipus d’estadístiques: 
 
Analítiques: Que ens permet d’obtenir informes 
d’un determinat període. 
 
Comparatives: En permet d’obtenir comparatives entre dos períodes de temps. 
 
Detallades: Permet d’obtenir informes detallats i agrupats per elements que 
s’hagin escollit prèviament. 
 
Definibles: Per d’obtenir informació segons les capçaleres i línies de documents  
si es sol·licita.   
 
Per fer la presentació de les dades tenim dos possibilitats, ja sigui de manera 
analítica o per mitjà de gràfics.  El format analític ens permetrà presentar les 
dades de forma numèrica. Il·lustració 52. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 51. Menú d'Informes de Estadístiques. 

Il·lustració 52. Dades Estadístiques / Analítica. 
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Per fer la presentació de les dades en format gràfic, seleccionem la pestanya 
“Gràfic” pel tipus d’estadístiques que ens ho permetin. Il·lustració 53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com podem veure a la il·lustració 54, disposem 
d’un desplegable que ens permet seleccionar entre 
diferents tipus d’analítiques. Una vegada em 
seleccionat el tipus d’analítiques, només ens cal fer 
clic al botó de calcular, per tal de re calcular les 
estadístiques, o el botó d’Excel en cas que vulguem 
treballar les dades amb l’Excel. Il·lustració 54. 
 
 

  
 
 

 
Independentment del llistat estadístic que ens interessi, qualsevol d’ells disposa 
de l’opció de poder definir filtres per tal de limitar els càlculs. Un exemple de 
dades filtrades podria ser un llistat de vendes d’un client de un determinat article, 
o les vendes d’un determinat representat. Evidentment tots aquests filtres que 
acotats pel rang entre dues dates. 
 
A la il·lustració 56 tenim un exemple de filtre de dades analítiques i 57 gràfiques. 

Il·lustració 53. Gràfic estadístic. 

Il·lustració 54. Tipus de gràfic estadístic. 

 

Il·lustració 55.Botons Estadístiques. Calcular / Excel. 
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Il·lustració 57. Gràfic d'Estadística. 

Exemple de exportació a Excel. Il·lustració 58. 
 

 
Il·lustració 58. Gràfica analítica. Exportació Excel. 

Com es port veure a la il·lustració 58, la versatilitat de les estadístiques permetrà 
al Client treure qualsevol tipus de llistat estadístic ja definit. Qualsevol tipus 
d’estadístiques no definides, tenim l’opció de “Definibles”, que en tot cas 
permetrà dintre la pròpia parametrització establerta per el programa, treure nous 
tipus d’estadístiques. 

Il·lustració 56. Filtre d'Estadística. 
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5.2.7.2. Excel Services 
Com extensió de les estadístiques del punt anterior, A3ERP disposa d’aquesta 
eina molt potent i que ens permetrà accedir directament a les dades de la base 
de dades en temps real, per tal d’extreure-les i gestionar-les per mitjà d’Excel. 
 
Habitualment es fa servir per els perfils de direcció que demanen dades 
estadístiques específiques i amb paràmetres també específics. Com Excel que 
ens permet la definició desplegables i altres eines de personalització, només es 
requereix de posar en marxa el llistat i informar de les dades per tal d’obtenir la 
informació. 
 
A més d’això, aquest complement afegeix una sèrie de funcions a Excel que li 
permeten interactuar directament amb la base de dades i que no venen per 
defecte a Excel. (veure Annexa d’ Instal•lació de Excel Services) 
 
A la il·lustració 58, podem veure un informe fet a mida per al Director Comercial. 
Amb aquest informe únicament fent el canvi de any, exercici i mes pot veure 
ràpidament els articles més venut i en comparació amb l’any anterior. A la 
il·lustració es compara les dades de gener del 2014 amb gener del 2013 per tal 
de veure la diferencia d’un mateix període. 
 
Com podem veure disposem de diferents camps definits al llistat, Empresa, 
Exercici, Mes, i d’un desplegable amb el que també podríem filtrar per 
representant i presentar només les seves dades. 
 

 
Il·lustració 59. Excel Services. Vendes d’articles per representant. 
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Amb aquest informe, el Director comercial a demanat poder disposar d’una sèrie 
de gràfics comparatius i de consulta ràpida. Il·lustració 60. 
 

 
Il·lustració 60. Excel Services. Gràfic comparatiu. 

Com podem veure a la il·lustració 60, el llistat disposa de pestanyes per tal de 
seleccionar els gràfics trimestrals o mensuals. 
 
A la il·lustració 61 podem veure el resum de vendes trimestrals. 
 

 
Il·lustració 61. Excel Services. Gràfic vendes trimestrals. 

Un altre informe que s’ha definit és el de vendes per província. Aquest informe 
és un exemple de versatilitat de l’eina, ja que aquest informe només caldrà 
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indicar l’any i el mes per obtenir a l’instant les vendes que s’han fet a cadascuna 
de les províncies. Il·lustració 62. 
 

 
Il·lustració 62. Excel Services. Vendes per representat i província. 

Ràpidament tenim la capacitat d’identificar quina zona de vendes ha augmentat 
d’un any l’altre. Aquesta eina permet, sense necessitat de consultar el programa, 
extreure dades en un moment determinat, es a dir, al proporcionar dades en temps 
real, és una foto de les dades en el moment en el que s’executa el llistat. Són molt 
útils fer definicions com la de l’eixample. Il·lustració 63 que obtenim un balanç de 
situació abreujat. 
 

 
Il·lustració 63. Excel Services. Balanç de situació abreujat. 
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5.2.7.3. Business Intelligence 
L’eina de Business Intelligence (BI) permet l’accés a la base de dades per tal de 
poder crear qualsevol tipus d’informe estadístic i sobre qualsevol dada de 
l’empresa. Es una eina d’ajuda a la presa de decisions i que analitza les dades 
de l’empresa per mitjà de cubs multidimensionals. 
 
De la mateixa manera que Excel Services, és una eina de servei per a 
departaments de gerència, financers, compres o vendes, i té una sèrie de cubs 
ja definits,  que es poden modificar a gust de l’usuari o del departament. 
 
A diferencia de Excel Services, l’eina permet fer el tractament de les dades i 
quan les exportem a Excel ho fa fent servir taules dinàmiques. Això permet 
disposar d’un conjunt de les dades del moment al que s’ha fet l’exportació i 
permet al usuari jugar amb les dades segons 
l’interessi. 
 
Al menú principal de l’A3ERP podem trobar la 
opció per tal de accedir a l’eina de BI. Il·lustració 
64. 
 Il·lustració 64. Menú Business Intelligence. 
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Fen clic a la opció de “Cubs Multidimensionals” accedirem al mòdul de l’aplicació 
de BI. Que arrenca tindrem disponible el menú de la il·lustració 65. 

 

 
Com podem veure a la il·lustració 65, per defecte tenim seleccionada l’empresa 
amb la que estem treballant. Fen clic a la opció de “Cubs” accedirem a la 
pantalla de selecció de tots el tipus de cubs que te disponibles l’aplicació. 
Il·lustració 66.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Com a exemple de les necessitats descrites pel Client, seleccionarem les vendes 
totals detallades. Il·lustració 67. 

Il·lustració 65. Barra de opcions del BI. 

Il·lustració 66. BI. Selecció de cubs. 

Autor: Luis de Andrés Vicente Consultora: Humi Guill Fuster v.3.0 51 | 109 

  



 

ENGINYERIA TÈCNICA D’INFORMÀTICA DE GESTIÓ 

FEB / JUN - 2015 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vegada tenim generat el cub, tota la resta d’opcions de la barra d’eines queda 
activada i ens permet fer servir la resta d’opcions. Il·lustració 68. 

 
Com podem veure a la il·lustració 68, tenim disponible exportar les dades del cub a 
Excel, PDF o HTML. També tenim disponible modificar la definició del llistat 
traslladant el diferents camps disponibles per tal de creuar les dades. Il·lustració 69. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 67. Cub vendes totals detallades. 

Il·lustració 68. Barra de eines BI. 

Il·lustració 69. BI. Camps definits al llistat. 
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5.2.8. Camps parametrizables i relacions 
El software de A3ERP compleix amb els estàndards de la major part de les 
empreses comercials, tot i que sempre pot donar-se el cas que una empresa tingui 
necessitat d’afegir dades més específiques. 
 
L’opció la podem trobar al menú Arxius / Classificació / Parametrizables.  
A la lustració 69 podem veure com es pot accedir tal i com he indicat.  Aquesta 
opció ens dona accés a la finestra on podem establir relacions. De tota manera serà 
necessari la creació dels camps als que podem accedir fen clic al botó “Definir”. 
Il·lustració 70. 
 
Pel cas del projecte, el Client que es dedica als recanvis d’automoció, té la 
necessitat que quan crea un article, a banda dels camps de la descripció, preus de 
venda o compra, poder indicar la marca per tal de no fer servir el camp de 
descripció. També te necessitat de saber la procedència o l’any de fabricació.  
 
Fer totes aquestes incorporacions a molts programes és una tasca de molt temps 
de programació, disseny de base de dades i funcionalitats. Per al cas de l’A3ERP 
incorpora els anomenats camps parametrizables i relacions, que permeten afegir 
informació extra per tal de permetre que l’usuari pugui afegir informació extra amb 
un cost de d’implantació mínim. En poc temps també podem establir relacions entre 
diferents objectes com articles o factures. Il·lustració 71. 
 
Una vegada tenim accés a la pantalla dels camps parametrizables, podem veure la 
llista de nous camps que podem arribar a definir. He definit el camps indicats al 
primer paràgraf així com l’indicat per al B2B. Il·lustració 72.  
 
  

 
 Il·lustració 71. Relacions i camps parametrizables. 

Il·lustració 70. Menú Arxiu / Parametrizables. 
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A banda dels anteriors camps, per tal de poder complir el requisits del B2B, es 
necessari poder establir una relació entre la taula de proveïdors del Client i la taula 
de fabricants de la plataforma B2B. D’aquesta manera a la fitxa del proveïdor he 
donat d’alta un camp PRODUCERNUMBER que informarà del codi del proveïdor 
del B2B. Il·lustració 73. (veure Annexa Taula reduïda de proveïdors B2B). 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
Una vegada hem definit els nostres camps parametrizables, ja els tenim disponibles 
per tal de fer-los servir a cadascuna de las corresponents pantalles. A la il·lustració 

Il·lustració 73. Definició parametrizables a la fitxa de Proveïdors. 

Il·lustració 72. Definició parametrizables a la fitxa d’Articles. 
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74 podem veure la pantalla d’un article i els seus corresponents camps 
parametrizables. Igualment a la il·lustració 75 pel cas dels proveïdors. 
 

 
Il·lustració 74. Parametrizables fitxa article. 

 
Il·lustració 75. Parametrizables fitxa proveïdor. 

Una opció molt interesant que permeten el camps parametrizables és la possibilitat 
de transferir aquets camps als diferents documents que té disponible A3ERP. Per tal 
de poder fer servir aquesta funcionalitat ens cal establir una relació entre el 
parametrizable i un document. En primer lloc escollirem el tipus de document a la 
pantalla inicial a la part inferior, com podem veure a la il·lustració 76. 

 

 
Il·lustració 76. Camps parametrizables. Selecció de document. 
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Una vegada hem escollit el document, 
podem establir la relació entre els camps 
parametrizables. Cadascun dels quadres 
estableix la relació quan arrosseguem d’una 
casella a l’altre. La relació quedarà definida 
per mitjà d’una línia i els quadres quedaran 
marcats amb color verd. Il·lustració 77. 

 
5.2.9. Diccionari 
El Diccionari d’A3ERP és una eina de metadades amb l’objectiu de tenir 
centralitzada l’extensibilitat del programa. És un programa completament extern a 
A3ERP, que ens permet crear noves taules i afegir camps a taules ja existents 
d’una base de dades gestionada per A3ERP. Això li permet tenir una flexibilitat per 
tal de poder adaptar l’aplicació, basada en estàndards, a les necessitats que 
requereixi el Client. 
 
És interesant el funcionament, ja que no és necessari generar-se scripts, ni tenir 
diferents carpetes, ja que queda tot centralitzat i endreçat per mitjà d’arxius XML. 
Aquesta organització permet que qualsevol actualització que es faci al programa, el 
propi A3ERP s’encarrega de fer els canvis correctius sobre les especificacions que 
trobi dintre del Diccionari. 
 
Per el cas de la plataforma B2B, el punt anterior, hem incorporat un camp per tal de 
poder identificar el número del productor. Al Diccionari s’ha creat la taula de 
productors, per que faci de relació entre la llista de Proveïdors del Client i els 
productors de la plataforma B2B. Il·lustració 78. A la il·lustració 79, podem veure 
com he creat els camps i d’aquesta manera poder fer consultes. 
 

 
Il·lustració 78. Diccionari. Creació de taula de Productors. 

 
Il·lustració 79. Diccionari. Camps per la taula Productors. 

 

Il·lustració 77. Camps parametrizables. Relacions. 

Autor: Luis de Andrés Vicente Consultora: Humi Guill Fuster v.3.0 56 | 109 

  



 

ENGINYERIA TÈCNICA D’INFORMÀTICA DE GESTIÓ 

FEB / JUN - 2015 
 

 
  

Com és de suposar, aquesta eina permet moltíssimes més funcionalitats, però he 
resumit en aquest apartat les més importants de cara a ampliar les funcionalitats de 
A3ERP per tal de donar solució a diferents problemàtiques com és el cas de la 
plataforma B2B. Com he indicat el cas d’exemple va associat a la taula de 
Productors. (veure annexa de Taula reduïda de proveïdors/productors B2B). 
 
5.2.10. Edició de documents 
Qualsevol programa ERP pot definir els documents de treball del client. A3ERP  
com no podia ser d’un altre manera, permet definir formats de documents a l’hora 
d’imprimir la diferent documentació de gestió que genera l’empresa.  
 
Aquests documents són personalitzables a la imatge de l’empresa i fins i tot permet 
l’adaptació dels mateixos segons l’ús. Un exemple d’aquest us són les necessitats 
específiques de clients o proveïdors que requereixen els documents amb un format 
específic. Es pot determinar que per un client o proveïdor el document surti de la 
manera definida pel seu cas. El documents definibles son els següents: 
 

• Ofertes/proforma de venta/compra 
• Comandes de venda/compra 
• Albarans de venda/compra 
• Albarans de depòsit de venda/compra 
• Albarans de regularització  
• Albarans de traspàs 
• Factures de venta/compra 

Com altres opcions del programa, l’editor de documents permet accedir a qualsevol 
dada o camps disponible de la base de dades, sentencies condicionals i variables.  
 
Aquestes possibilitats permeten mostrar a qualsevol document les dades que es 
requereixin i amb les opcions condicionals configurar si es mostra o no una 
determinada dada en funció de la condició establerta.  
 

 
Il·lustració 80. Editor de documents. Barra d'eines. 
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A banda de la incorporació de camps, és possible que tinguem la necessitat 
d’incorporar nous llistats de dades que venen incorporats per defecte. Per mitjà de 
consultes SQL, podem incorporar-los dintre del document o modificar les ja 
existents. Il·lustració 81, 82. 
 

 
Il·lustració 81. Editor de documents. Edició de factura de venda. 

 
Il·lustració 82. Editor de documents. Edició SQL. 
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Personalment l’editor de documents és la part del programa que menys m’ha 
agradat. Les eines d’edició no són massa intuïtives, i respecta a afegir gràfics, tot i 
que deixa, és una mica limitat. Trobo  que el programa podria enllaçar amb alguna 
eina externa per la definició de documents i que donaria més versatilitat. 
 
5.2.11. Probes de verificació de la plataforma B2B 
Les probes de verificació de la plataforma B2B, tenen l’objectiu de validar el 
intercanvi de dades entre els Web Services que he desenvolupat i publicat a 
Internet amb l’empresa alemanya que gestiona la plataforma B2B. 
(veure Annexes dedicats a la plataforma B2B) 
 
La plataforma B2B consumeix els Web Services per tal de mantenir la informació 
del partner (Client) sobre els seus productes i estocs, per tal que el client final pugui 
fer les seves compres. 

 
Il·lustració 83. Interacció de la plataforma B2B 

Tal i com indica el gràfic, l’Usuari, és el client final i qui fa les compres mitjançant la 
plataforma B2B, mentre que el Client pel qual es desenvolupa aquest projecte, 
realment és un dels partners de la plataforma i que pertany al grup de compres que 
gestiona la plataforma. 
 
Per poder fer les proves de test, l’empresa que gestiona la plataforma, proporciona 
un programa desenvolupat a mida per tal que es facin aquestes proves. Aquet 
programa simula la interacció entra la plataforma B2B i el servidor que contingui els 
Web Services desenvolupats per la comunicació amb l’ERP. Il·lustració 84. 
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Il·lustració 84. Aplicació de test que simula la plataforma B2B 

El programa de simulació de comunicació de la plataforma B2B el dividirem en 4 
punts i identificarem cadascun d’ells. La il·lustració 84 mostra una execució 
d’exemple.  

 
1. RequestData (veure definició) 

Estructura de dades que envia la plataforma B2B per fer la consulta 
corresponent: 

(RequestHeader) Identificar al partner.  
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

4 
 

2 
 

1 

Il·lustració 85. RequestHeader 

3 
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(RequestBody) Especificar el tipus de consulta que es farà.  

 
 
 
 
 
 
 
 
El tipus de consulta del RequestBody en indicada per el camp BodyType. Com 
s’indica l’apartat Interfície de sol•licitud de informació del article la petició per 
aquest projecte pot ser de dos tipus WS (Webshop) per informació corresponent 
al producte, o WH (Warehouse) per informació corresponent l’estat del 
magatzem. 
 
(ArticleList) Especifica la llista d’articles sobre els quals es fa la consulta.  Com 
es pot veure al gràfic, es tracta d’una llista de registres amb l’estructura de 
ArticleStatus i els quals s’aplicarà la consulta del RequestBody indicada per el 
camp BodyType del punt anterior. Il·lustració 86, 87. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Tipus de tecnologia dels Web Services 
Segons els requisits establerts al punt 5.1.3.4. Requisits d’enllaç amb la 
plataforma B2B en el cas de aquest desenvolupament, he desenvolupat els Web 
Services amb llenguatge de programació PHP i JSON com a sistema de 
intercanvi de dades.  

Il·lustració 86. RequestBody 

Il·lustració 87. ArticleList del Request. 
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A la il·lustració 87 es pot veure la crida al Web Service WS (WebShop) tal i com 
s’indicava al camp corresponent del RequestBody indicada pel camp BodyType 
del punt 1 d’aquesta secció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

3. ResponseData (veure definició) 
Estructura de dades de resposta que dona el Web Service en relació a la 
consulta que a fet la plataforma B2B corresponent al punt 1 d’aquest apartat: 

 
(ResponseHeader) Capçalera de resposta. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
(ResponseBody) Tipus resposta definida per la consulta.  
 
 

 

Il·lustració 88. Tipus de Web Services que es fa servir 

Il·lustració 89. ResponseHeader 

Il·lustració 90. ResponseBody 
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4. Console 

La pantalla de Console presenta les dades del resultat tant del Request com del 
Response. Al gràfic es mostra una consulta i resposta de dades sense que 
s’hagin produït errors. 
 

 
Il·lustració 92. Consola de resultats 

Il·lustració 91. ArticleList del Response 

Autor: Luis de Andrés Vicente Consultora: Humi Guill Fuster v.3.0 63 | 109 

  



 

ENGINYERIA TÈCNICA D’INFORMÀTICA DE GESTIÓ 

FEB / JUN - 2015 
 

 
  

5.3. Formació  
Com he indicat anteriorment, l’empresa Client té deu ubicacions físiques a la 
província de Barcelona, el que complica la formació al personal. També tindrem en 
compte que s’hauran de formar unes 60 persones, que a data d’avui són els que fan 
servir el producte de gestió actual, sobre un total de 50 llicencies d’usuari. 
 
He establert dos grups de formació. Cadascú dels grups estarà format per dues 
persones de cadascun dels centres. D’aquesta manera tenim dos grups de 20 
persones. Com és evident el client té un dia a dia, per aquest motiu s’establirà una 
quantitat d’hores sobre un mínim de 2h diàries. Cada grup al final de la formació 
haurà disposat de 20h de aprenentatge mínim. Il·lustració 93. 
 
D’aquesta manera formem a 40 persones dels diferents centres. Caldrà establir 
amb el Client la possible necessitat d’ampliació, tot i que alguns dels perfils fan 
tasques molt bàsiques de consulta, podrien ser  formats per els seus companys. 
 

 
Il·lustració 93. Calendari de formació. 

5.4. Actualització dels mestres 
L’actualització de dades prèvia a la Posada en marxa, es l’últim procés intensiu que 
es farà de traspàs de dades. Seguiré el processos ja documentats d’exportació i 
importació de dades, sempre tenint en compte la lògica de negoci tal i com s’ha 
indicat als punts d’exportació/importació. 
 
Aquests processos que treballen intensivament els sistemes de bases de dades, i 
que gestionen milers de registres, per la qual cosa s’haurien de planificar en dates 
que no afectin al funcionament normal de l’empresa Client. Dintre del cronograma 
del projecte s’estableix la planificació però queda fora de l’abast del TFC. 
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5.5. Posada en marxa 
Ja durant les últimes fases del projecte, s’establirà una data de posada en marxa 
d’acord amb la direcció de l’empresa. En aquest moment, el personal ja hauria de 
estar format i les dades principals actualitzades. Es valorarà amb la direcció de la 
empresa client el fet d’establir un temps de treball en paral·lel amb els dos 
sistemes, l’antic i el nou. S’ha establert una data aproximada dintre de la planificació 
però igual que el punt anterior queda fora del abast del TFC. 

6. Conclusions sobre el projecte 
 

Per fer un petit resum de les conclusions, les dividiré segons les àrees. 
 
• Implantació de Sistemes de Informació: El que és evident és que no es poden planificar 

els projectes de tipus petits igual que els mitjans o grans. Havia fet un calendari molt 
optimista i s’ha de tenir en compte els possibles imprevistos ja siguin pel dia a dia que 
té el propi Client o circumstancies fins i tot personals. He tingut que readaptar al 
calendari d’acord amb la disponibilitat del Client i desenvolupar el TFC en una situació 
poc favorable personalment. Tampoc és el mateix afrontar el TFC jo sol, com implantar 
un sistema de informació per un equip de varies persones. 
 

• Web Services: L’ haver après a desenvolupar Web Services té un gran valor per tal 
d’establir enllaços entre aplicacions alienes unes de les altres i és molt important de 
cara a altres possibles projectes. Amb l’A3ERP ja estic pensant com establir l’enllaç 
amb un sistema d’ecommerce com és Prestashop. 
 

• Gestió de projectes: Tot i que dintre del propi TFC aquesta part la tenia en un segon 
pla, establir una metodologia àgil de gestió de projectes és clau per el correcte 
desenvolupament de qualsevol àrea i per al futur de la nostre empresa. Amb 
l’experiència d’aquest mesos, l’implantarem a la resta de l’equip i valorarem aconseguir 
les certificacions corresponents. 
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7. Glossari 
 
B2B: El comerç electrònic realitzat entre empreses s'anomena en anglès Business-to-
business o B2B. El B2B pot estar obert a qualsevol que estigui interessat (com l'intercanvi 
de mercaderies o matèries primeres), o bé estar limitat a participants específics qualificats 
(mercat electrònic privat). Wikipedia. 
 
BI: La intel·ligència empresarial (BI, del anglès business intelligence) fa referència a l'ús de 
dades d'una empresa per a facilitar la presa de decisions. Inclou tant la comprensió del 
funcionament actual de l'empresa com la predicció d'esdeveniments futurs, amb l'objectiu 
d'oferir coneixements per donar suport a les decisions empresarials. Wikipedia. 
 
Connection Broker: Rol de servidor que permet gestionar les connexions entrants a una 
xarxa i que depenent de la quantitat de servidors disponibles reparteix la càrrega per tal 
que el sistema funcioni més eficientment. 
 
CSV: Els fitxers CSV (de l'anglès comma-separated values) són un tipus de documents en 
format obert senzill per representar dades en forma de taula, en què les columnes es 
separen per comes o punt i coma, on la coma és el separador decimal i les files per salts 
de línia. 
 
ERP (Enterprise Resource Planning): Els sistemes de Planificació de Recursos 
Empresarials o ERP (de l'anglès Enterprise Resource Planning), integren (o pretenen 
integrar) totes les dades i processos d'una organització en un sistema unificat. Un sistema 
ERP típic utilitzarà múltiples components de programari i maquinaria per aconseguir la 
integració. Un component clau de la majoria d'ERPs és l'ús d'una base de dades única per 
emmagatzemar la informació dels diferents mòduls del sistema. Wikipedia. 
 
Gestió de Projectes: Dins l'àmbit de la gestió, és l'activitat de planificar, organitzar, 
motivar i controlar recursos, procediments i protocols per tal d'aconseguir un objectiu 
específic, com pugui ser realitzar un projecte dintre d'unes restriccions d'abast, qualitat, 
temps i cost. Un projecte és un esforç temporal assumit per a crear un producte, resultat o 
servei únic, que porta canvis beneficiosos o valor afegit. Wikipedia. 
 
Microsoft Excel: És una aplicació distribuïda que pertany al paquet ofimàtic Microsoft 
Office. Es fa servir per tasques financeres i de comptabilitat. Wikipedia 
 
Microsoft IIS: Servidor web i Serveis de la plataforma de sistemes operatius de Microsoft. 
El seu objectiu es presentar pàgines web ja sigui a intranet o Internet. Wikipedia 
 
Microsoft Remote Desktop Gateway: Es un component de servei que augmenta la 
seguretat per mitjà de protocols de comunicació segura i que ens permet accedir als 
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recursos interns d’una xarxa. Wikipedia 
 
Microsoft SQL Server: Sistema de gestió de bases de dades relacionals de la plataforma 
de sistemes operatius de Microsoft. Implementa el llenguatge estàndard ANSI SQL per 
manipular dades, taules i relacions. Wikipedia 
 
Microsoft Terminal Server: Serveis d’escriptori remot que permeten a un usuari 
connectar-se a un escriptori per tal d’accedir aplicacions i dades que es troben a un altre 
ordinador. Wikipedia 
 
PHP: Llenguatge de programació interpretat amb la finalitat de crear pàgines web de 
manera dinàmica. S’executa de manera dinàmica al servidor i al navegador només arriba 
HTML. Wikipedia 
 
Requisits: En enginyeria, un requisit (o requeriment)[1] és una necessitat singular 
documentada de que un determinat producte o servei ha de ser o fer. És més comunament 
usat en un sentit formal en enginyeria de sistemes, enginyeria del programari o enginyeria 
empresarial. És una declaració que identifica un atribut necessari, capacitat, característica, 
o qualitat d'un sistema perquè tingui valor i utilitat per a un usuari. Wikipedia. 
 
REST Full: (Rest) Representational State Transfer. És un estil de software que segueix 
directrius i bones pràctiques per la creació de Web Services. Es caracteritza per la seva 
senzillesa i habitualment fa servir el verbs HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, etc.) per 
establir la comunicació amb servidors remots. Wikipedia 
 
SCRIPT: A l’àmbit de la informàtica, és un arxiu d’ordres en un determinat llenguatge 
interpretat i que es desenvolupa per una funció específica.  Wikipedia 
 
SCRUM: Marc de treball per la gestió de projectes. Inicialment força estès entre els 
desenvolupadors de programari. Amb el temps Scrum també s'ha fet popular per la gestió 
de programes i de múltiples equips de desenvolupament. Wikipedia. 
 
S.M.A.R.T.: A la gestió de projectes les condicions smart estableixen una guia per 
l’organització d’un projecte. Blog. 
 
Rol de servidor: programa que s’instal·la a un servidor Microsoft i que li proporciona una 
determinada funcionalitat per tal de donar un determinat servei. Technet 
 
SQL: llenguatge estructurat i declaratiu que s’utilitza per interrogar bases de dades 
relacionals i fer operacions amb les mateixes. Wikipedia 
 
VPN: Virtual Private Network. Xarxa virtual privada. És un tipus de xarxa que es 
caracteritza per fer extensió d’una xarxa local sobre la xarxa publica i que permet la 
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interconnexió de diferents ubicacions físiques. La informació viatja de manera privada i 
encriptada. Wikipedia 
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3. Wikipedia 

Scrum 
http://es.wikipedia.org/wiki/Scrum 

 
Scrummanager 
http://www.scrummanager.net/ 
http://www.scrummanager.net/bok/index.php?title=Scrum_Manager_BoK 

 
Nota: a partir del primer llibre que he trobat del Juan Palacio, he recopilat més informació 
de cara al projecte sobre SCRUM. Fent aquesta tasca d’investigació, he tingut l’oportunitat 
de contactar amb ell i m’ha proporcionat el PDF de l’última versió de “Gestión de proyectos 
Scrum Manager”.  
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Annexes 

Solució A3ERP 
 
Funcionalitats A3ERP 
Segons el tipus de funcionalitats i requisits del client es determina la gama de producte 
que s’implantarà per al client. Amb el cas d’aquest projecte s’ha determinat que el Client 
necessita la versió PLUS. La següent taula determina les funcionalitats de producte 
segons la gama del mateix. 
 
Característiques Generals 
 

 
Il·lustració 94. Característiques generals del ERP  

Àrea de Compres i Vendes 
 

 
Il·lustració 95. Àrea de Compres i Vendes 

Autor: Luis de Andrés Vicente Consultora: Humi Guill Fuster v.3.0 70 | 109 

  



 

ENGINYERIA TÈCNICA D’INFORMÀTICA DE GESTIÓ 

FEB / JUN - 2015 
 

 
  
Àrea de Logística 

 

 
Il·lustració 96. Àrea de Logistica 

Àrea Comptable  
 

 
Il·lustració 97. Àrea Comptable 
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Àrea Financera  

 

 
Il·lustració 98. Àrea Financera 

Àrea de Direcció  
 

 
Il·lustració 99. Àrea de Direcció 
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Pressupost de llicencies A3ERP 
 
Per tal de tenir una idea general del que suposa el cost d’un ERP i pel cas d’estudi, he 
cregut convenient incorporar un petit pressupost de llicencies del programa. Per al Client 
que s’ha tractat he seleccionat la gama de programa A3ERP | Plus, ja que aquesta opció 
cobreix tots els requeriments del Client, tant actuals com futurs. 
(veure Annexa de Funcionalitats A3ERP) 
 
Com és habitual també, el programa disposa de dos tipus de preus, la llicencia de compra 
al moment d‘adquisició i el posterior preu de manteniment. De la mateixa manera el preu 
de la llicencia de producte independentment de la versió, té un cost de llicencia per usuari. 
 

Llista de preus A3ERP - 2015 

 Llicencia Manteniment 

 Aplicació Usuari Aplicació Usuari 

a3ERP | plus integral 1.610€ 644€ 575€ 104€ 

 
Pressupost 

 Llicencia Manteniment anual 

 Aplicació Usuaris x 50 Aplicació Usuari x 50 

a3ERP | plus integral 1.610€ 644€ 575€ 104€ 

 1.610€ 32.200€ 575€ 5.200€ 

Total 33.810€ 5.775€ 
 
Cal tenir en compte, que per política d’A3, el pagament de la llicencia inclou sis mesos de 
manteniment, per tant als 6 mesos s’ha de pagar el primer any de manteniment. 
 
Aquest pressupost no té en compte les hores d’anàlisi, desenvolupament de la part de 
Web Services, instal·lació i formació. Per l’acord que vam establir amb el Client per tal de 
fer aquest TFC, la major part de les hores tant de l’anàlisi com de la part del 
desenvolupament, s’han fet amb hores de servei que ja té contractat amb nosaltres com a 
Direcció Tecnològica. D’aquesta manera hem unit sinergies entre les dues empreses per 
tal de poder desenvolupar el TFC i oferir-los una solució a la seva problemàtica. 
 
Excloses del pressupost les hores que estiguin fora del termini del TFC, així com les 
llicencies de Microsoft SQL Server, i el desplegament dintre d’un centre de dades. 
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Instal·lació de A3ERP 
 
Instal·lació del Microsoft SQL Server 2012  
Suposem la descarrega feta del instal·lador del MS SQL Server 2012 y gestionem el 
servidor amb l’usuari administrador. Una vegada iniciat el programa instal·lador ens dóna 
dues opcions i seleccionem l’opció d’instal·lació nova: 
 

 
Il·lustració 100. Instal•lació nova Microsoft SQL Server. 

Posteriorment acceptem el contracte de llicencia. Marcant l’acceptació s’activarà el botó 
“Següent”. 

 
Il·lustració 101. Acceptació de llicencia Microsoft SQL Server 
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Il·lustració 102. Selecció de actualitzacions Microsoft SQL Server 

 
Il·lustració 103. Selecció de característiques Microsoft SQL Server 

Desactivem les opcions que no ens interessen per tal de deixar exclusivament el necessari 
i prenem el botó “següent” 
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Il·lustració 104. Opcions seleccionades Microsoft SQL Server 

 
Il·lustració 105. Verificació de instal·lació Microsoft SQL Server 
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Per defecte, Ms SQL Server té com a nom d’instancia del SQL el nom SQLEXPRESS, ja 
que estem fent servir la versió básica que posterirment l’actualitzarem.  
 

 
Il·lustració 106. Configuració de la instancia Microsoft SQL Server 

Cambiem el nom de la instancia a A3ERP i prenem el botó “Siguiente”. 
 

 
Il·lustració 107. Nom de la instancia Microsoft SQL Server 
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Al desplegable escollir “Examinar”  
 

 
Il·lustració 108. Configuració Microsoft SQL Server 

Al quadre indicar “Servicio” i prenem “Comprovar nom” i seleccionem “Servicio de Red”. 
Prenem al botó “Següent” 

 

 
Il·lustració 109. Selecció de servei de xarxa Microsoft 
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Il·lustració 110. Servei de xarxa seleccionat 

Indiquem la contrasenya de la base de dades i prenem el botó “Següent” 
 

 
Il·lustració 111. Sistema de autenticació Microsoft SQL Server 

Autor: Luis de Andrés Vicente Consultora: Humi Guill Fuster v.3.0 79 | 109 

  



 

ENGINYERIA TÈCNICA D’INFORMÀTICA DE GESTIÓ 

FEB / JUN - 2015 
 

 
  
Després d’una estona i si tot ha sigut correcte, veurem la següent finestra. Només restarà 
que prenem el boto “Tancar” si tenim totes las característiques en verd. 

 

 
Il·lustració 112. Instal·lació correcta de Microsoft SQL Server 
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Edicions del MS SQL Server 2012 
 

Característiques Enterprise Business 
Intelligence Standard 

Número màxim de nuclis SO màxim 
16 nuclis, SO de 
base de dades 
max. AS&RS ¹ 

16 nuclis 

Capacitat de programació (T-SQL, tipus de dades, 
FileTable)  X X X 

Manejabilitat (SQL Server Management Studio, 
administració basada en directives)  X X X 

Alta disponibilitat bàsica ²  X X X 
Seguridad bàsica (separació de tares, auditoria bàsica)  X X X 
OLTP bàsica  X X X 
BI bàsica corporativa (informes, anàlisis, modelo 
semàntic multidimensional, mineria de dades)  X X X 

Integració de dates bàsica (connectores de dades 
integrats, transformacions de dissenyador)  X X X 

Business Intelligence de Autoservei (alertes, Power 
View, Power Pivot para SharePoint Server)  X X  

BI corporativa avançada (modelo semàntic BI tabular, 
anàlisis e informes avançats, motor de anàlisis en 
memòria, mineria de dades avançada)  

X X  

Administración de dades empresarials (Data Quality 
Services, Master Data Services)  X X  

Integració de dades avançada (agrupació i busqueda 
aproximades, captura de dades modificades)  X   

Seguridad avançada (auditoria de SQL Server, xifrat de 
dades transparenta)  X   

Emmagatzemament de dades (Almacen de columnes 
en memòria actualitzables, compressió, particions)  X   

Alta disponibilitat avançada (AlwaysOn, varius 
secundaris actius, agrupació en clústers geogràfics 
multi ubicació)  

X   

Processament de transaccions avançada (OLTP en 
memòria)  X   

¹ Analysis Services i Reporting Services. 

² El nivell bàsic inclou transvasament de registres, creació de reflexos de la base de dades, compatibilitat 
amb Windows Server Core i clústers de commutació per error de dos nodus.  

La versió inicial que he fet servir ha sigut el MS SQL Server Express, que es gratuïta però 
amb limitacions de memòria i espai limitat de base de dades. Aquesta versió es pot 
ampliar en qualsevol moment actualitzant el codi de llicencia. Per l’entorn de preproducció 
he fet  servir la versió Enterprise amb llicencia per 90 dies. 
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Instal·lació d’A3ERP - Server  
 
Com qualsevol programa, una vegada executem el programa instal·lador, anem seguint 
les instruccions del mateix. Inicialment validem l’acord de llicencia i fem clic al botó 
“Següent”. 
 

 
Il·lustració 113. Llicencia A3ERP 

 
Il·lustració 114. Ruta d’instal·lació per defecte 

El programa instal·lador ens proposa una ruta de instal·lació per defecte i que és 
recomanable no canviar-la. Fem clic al botó “Instal·lar”. 
 
El programa de configuració ens dóna la benvinguda. Fem clic al botó “Següent”. 

 

 
Il·lustració 115. Inici del configurador de A3ERP 

El programa de configuració ens dóna l’opció d’escollir un tipus d’instal·lació de servidor 
web que volem fer servir. Habitualment  utilitzarem la primera que ens permet fer servir el 
programa dintre de la nostra xarxa/intranet. Fem clic al botó “Següent”. 
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Il·lustració 116. Selecció del tipus de servidor per A3ERP 

El programa de configuració ens dóna a escollir la tipologia de xarxa que farem servir. 
Habitualment farem servir “Red local”. Farem clic al botó “Següent”. 

 

 
Il·lustració 117. Selecció del tipus d’instal·lació A3ERP 

El programa de configuració ens dóna a escollir el servidor Microsoft SQL Server que 
tinguem a la nostra xarxa amb el desplegable que ens presenta als servidors. Fem clic al 
botó “Següent” i el quadre de la dreta ens anirà informant del procés de la instal·lació. 
 

 
Il·lustració 118. Selecció del servidors Microsoft SQL Server disponibles 

El programa de configuració ens dóna la possibilitat de instal·lar un certificat de seguretat. 
En el cas que no disposem, fem clic al botó “Següent”. 
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Il·lustració 119. Instal·lació de certificat d’empresa 

El programa de configuració ens dóna la ubicació per defecte dels llistats. Es recomana 
una ruta de la xarxa disponible a tots els usuaris o no modificar la proposada si s’accedeix 
per sistemes de terminal. Fem clic al botó “Següent”. 

 

 
Il·lustració 120. Definició de carpeta de Llistats 

Finalment el programa confirmador presenta totes les opcions escollides i fem clic al botó 
“Tancar”. 

 
Il·lustració 121. Resum d’opcions per instal·lació de A3ERP 
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Es realitza la instal·lació i el 
programa ens informa de com 
queda cada punt al quadre de la 
dreta. Finalment si tot ha sigut 
correcte, fem clic al botó 
“Finalitzar”. 
 
El programa d’instal·lació 
presenta la següent pantalla amb 
la que podem iniciar d’instal·lació 
del programa client, fent clic al 
botó “Instal·lació de A3ERp.Windows” el primer botó.  
(veure Annexa de Instal•lació de A3 ERP - Client) 
 

 
Il·lustració 123. Missatge final d’instal·lació  

Instal·lació de A3 ERP - Client  
 
Des de la versió 9 del producte de’A3ERP, ja no és necessari fer una instal·lació de 
programa Client com a tal. A la Il·lustració podem veure un botó el primer botó que és un 
enllaç d’instal·lació i que realment instal·la un llançador de l’aplicació via web.  
 

 
Il·lustració 124. Instal·lador del llançador d'aplicació client 

Il·lustració 122. Configuració de A3ERP completada 
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Instal·lació de Excel Services 
 
Quan fem una instal·lació d’A3ERP a la carpeta principal del programa podem trobar dos 
arxius importants: a3ERPExcelServices.dll i a3ERP.xla. 
 
El arxiu a3ERPExcelServices.dll és una llibreria que tenim que registrar al sistema operatiu 
per tal de poder fer-la servir.  El procediment hauria de ser el següent: 
 

• Seleccionem Inici -> Executar i dintre del quadre “Obrir” teclegem: 
REGSVR32 " C:\Program Files (x86)\A3\A3Erp\ a3ERPExcelServices.dll”. 

 
 

Cal tenir en compte que les versions de sistemes operatius cal registra-les amb 
l’usuari administrador i la comanda de consola:  
 

Runas /user:portatil\administrador “regsvr32….” 
 
On portàtil és el nom de la màquina on estem fent la instal·lació d’Excel Services. 
Amb posterioritat tenim que configurar l’aplicació Excel per tal de poder fer servir el 
complement. Independentment de la versió d’Excel, tenim que buscar l’opció de 
Complements i incorporar l’arxiu A3ERP.xla. A la il·lustració podem veure el 
complement ja instal·lat a Excel 2013. 
 

 

Il·lustració 125. Instal•lació del complement de A3ERP Excel Services. 
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Millora de infraestructura informàtica 
 
Encara que fora de l’àmbit d’aquest TFC s’ha inclòs aquest annexa amb requisits que són 
importants per tal de dimensionar i configurar correctament un projecte d’aquest tipus, 
encara que estan més relacionats amb l’administració de sistemes informàtics. 
 
Actualment l’empresa Client disposa d’una xarxa que interconnecta tots els centres amb la 
central per mitjà d’una xarxa tipus VPN. Com és lògic, els servidors estan ubicats a les 
oficines centrals. Un dels principals problemes en aquest sentit és que cada vegada que 
fallen les comunicacions de la Central, tots el centres queden completament aturats a 
nivell informàtic. 
 
A banda de possibles talls de connexió, tots els centres depenen de la velocitat de pujada 
de la pròpia central, que no dóna l’abast per tal de poder donar resposta a tots el centres. 
Això provoca que els temps de resposta per qualsevol procés s’alenteixi ja que no tots el 
centres disposen de bones comunicacions. 
 
El que es proposa és un canvi del model lògic de la xarxa .Amb aquest canvi, l’estructura 
de xarxa canviaria i milloraria respecte a la situació actual.  
(veure annexa de Infraestructura lògica de xarxa inicial i final al acabar el projecte) 
 
Seguint aquesta idea i per el correcta desenvolupament del projecte, es proposa que tota 
la instal·lació es faci sobre servidors virtuals ubicats a un centre de dades, d’aquesta 
manera tots els centres accedirien als servidors de manera igualment centralitzada però 
sense dependre de les comunicacions de la Central.  
(veure annexa de Instal•lació de Preproducció) 
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Infraestructura lògica de xarxa inicial i final al acabar el projecte 
 
Infraestructura lògica de xarxa inicial 
 

 
Il·lustració 126. Situació de la xarxa inicial 

Infraestructura lògica de xarxa al finalitzar el projecte 
 

 
Il·lustració 127. Situació de la xarxa final 
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Instal·lació de Preproducció – Definició de la infraestructura 
 
Per tal de desenvolupar el projecte he establert la definició d’una infraestructura sobre 
plataforma virtual. Fen servir XenServer, el software de virtualització de Citrix, he definit 
una infraestructura com a instal·lació de preproducció i el més semblant a la instal·lació 
definitiva possible. Aquesta infraestructura està composada de 4 servidors virtuals amb 
l’idea de tenir per separat cadascun dels rols. D’aquesta manera aconseguim repartir la 
carrega entre els quatre servidors. 
 

 
Il·lustració 128. Definició de la infraestructura virtual 

 

 
Il·lustració 129. Infraestructura Lògica i Servidors 
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Plataforma B2B 
 
Estructures de dades 
 

Per tal d’establir la comunicació estre les dues plataformes, es defineixen per part 
de la plataforma, unes estructures de dades que permeten l’intercanvi d’informació: 
 

Tipus QuantityStatus 
 

Descripció Candidat disponible. El proveïdor pot definir el significat de cada estat el seu 
propi sistema. Per alguns magatzems 10 potser alt i per altres potser 1000. 
Es pot escollir. 

Valors Res, Baix, Mig, Alt 
 

Tipus AvailabilityStatus 

Descripció L’estat de disponibilitat defineix si un article esta disponible al sistema 
d’articles del proveïdor o no. 
La informació més important serà si un proveïdor ha reconegut l’article de la 
petició (Available, Unavailable) o si no l’ha trobat al sistema (Unknown). 
 

Valors • Available –  L’article existeix al sistema del proveïdor i es pot fer la 
comanda. 

• Unavailable – El article existeix al sistema del proveïdor, però 
actualment no hi ha disponibilitat. 

• Unknown – El sistema del proveïdor no reconeix l’article. 

 
Tipus StatusIconColour 

Descripció Colors disponibles per als icones d’estat. 

Valors Orange, Yellow, Red, Violet, Blue, Green, Black, Gray. 

Tipus BodyType 

Descripció BodyType és una enumeració d’indicadors que determinen el tipus de 
informació que conté la sol·licitud i la resposta.  

Valors • WS– Informació bàsica sobre els articles – Disponibilitat, preu. 
• WH– Estat dels magatzems. 
• AM– Articles de recanvi per un article de aftermarket. 
• OE – Articles de recanvi pel número de OE. 
• SA– Articles suggerits.  
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Diagrama de Sol·licitud  

 
Il·lustració 130. Diagrama de Sol·licitud 
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Estructura de dades de sol·licitud 
 

Tipus RequestData 

Descripció Estructura de dades que es enviada al sistema del proveïdor/partner. 

Valors • Version – Versió del protocol que es fa servir. 
• Header – Camp de tipus RequestHeader. 
• Body – Camp de tipus RequestBody.  

 
Tipus RequestHeader 

Descripció Estructura de la capçalera que s’enviarà al sistema del proveïdor/partner. 

Valors • UserName – Nom d’usuari per identificar-se. 
• UserPassword – Contrasenya de l’usuari. 
• UserToken – Token de seguretat generat per la plataforma.  
• CustomerNumber – Nombre de l’usuari al sistema del proveïdor/partner. 

 
Tipus RequestBody 

Descripció Cos de l’estructura de dades que és enviada al sistema del 
proveïdor/partner. 

Valors • Version – Versió del protocol que es fa servir. 
• Header – Camp de tipus RequestHeader. 
• Body – Camp de tipus RequestBody. 

 
Tipus RequestArticle 

Descripció Estructura del article que es enviada al sistema del proveïdor/partner. 

Valors • OrginalArticleNumber – Numero original indicat per el fabricant. 
• ArticleNumberBySupplier – Numero que fa servir el proveïdor de l’article 

per identificar-lo al sistema. Hauria de ser diferent al numero original. 
• ProducerName – Nom del fabricant. 
• ProducerNumber – Numero del fabricant. 
• EAN - Numero d’article Europeo. 
• SupersededNumbers – Històric de números per un article. 
• Quantity – Quantitat  sol·licitada. 
• ShortArticleNumber – Numero d’article sense caràcters especials. 
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Estructura de dades de resposta 
 

Color Descripció 

 Camps obligatoris. 

 Camps recomanables que es tindrien que fer servir quan el sistema del 
proveïdor/partner disposi d’aquesta informació. 

 Camps opcionals. Millora d’experiència d’usuari a la plataforma. 

 Obsolet. Només per proves de compatibilitat. 

 
Diagrama de Resposta WS – Webshop  
 

 
Il·lustració 131. Diagrama de Resposta WS – Webshop 
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Diagrama de Resposta WH - Warehouse 
 

 
Il·lustració 132. Diagrama de Resposta WH - Warehouse 
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Estructura de dades de la resposta 
 

Tipus ResponseData 

Descripció Estructura de dades que enviarà el sistema del proveïdor/partner. 

Propietats • Version – Versió del protocol que es fa servir. 
• Header – Camp de tipus RequestHeader. 
• Body – Camp de tipus ResponseBody.  

 
Tipus ResponseHeader 

Descripció Estructura de la resposta que enviarà el sistema del proveïdor/partner. 

Propietats • UserToken – Token de seguretat generat per la plataforma a la sol·licitud.  
• Status – Estat enumerat que s’informa a la plataforma B2B sobre la 

resposta. 
• StatusMessage – Camp amb informació relativa al Status: 

Ex:     Status = NotAuthenticated 
          StatusMessage = “Wrong user and password” 

  
Tipus ResponseStatus 

Descripció Estat de la resposta. 

Valors • OK – Operació realitzada amb èxit.  
• Error – S’ha produït un error al procés de sol·licitud. 
• NotAuthenticated – La sol·licitud no tenia prou dades per validar a l’usuari. 

 
Tipus ResponseBody 

Descripció Estructura contenidora que manté la informació sobre els articles de resposta. 

Propietats • BodyType – Camp de tipus BodyType 
Els valors poden ser utilitzats amb format bit, per tant una única sol·licitud 
podria contenir més d’un tipus de informació. Exemple: 
 
BodyType = WS OE significa que els articles enviats  al sistema del 
proveïdor son números originals (articles OEM) i com a resposta el sistema 
espera el preu i l’estat de la peça original i també informació sobre 
qualsevol article de recanvi per la peça OEM. La llista d’articles alternatius 
serà omplerta amb articles que tingui el proveïdor relacionats amb el 
número OEM indicat. 
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Tipus ResponseArticle 

Descripció Estructura contenidora de ResponseArticle. Es una estructura complexa que es 
fa servir per contenir informació de resposta d’un RequestArticle. 

Valors • OrginalArticleNumber – Codi d’article. 
• ProducerName – Codi d’article original del fabricant. 
• ProducerNumber – Codi del fabricant. 
• PurchasePrice – Preu de compra de l’article.  
• PurchasePriceCurrency – Moneda, preu de compra. 
• SalesPrice – Preu de venda d’un article. 
• SalesPriceCurrency – Moneda, preu de venda. 
• TaxRate – Impostos de l’article. 
• ArticleDescription – Descripció de l’article.  
• AlternativeArticleList - Llista d’elements del tipus AlternativeArticle. 

 
Tipus AdditionalInformation 

Descripció Estructura que pretén passar valors te títol, valor i ordre, per exemple però 
incloure ofertes. 

Valors • Caption – Títol - Camp de tipus cadena. 
• SortingNumber – Aquest camp s’utilitza per ordenar les entrades. 
• Value – Campo de tipus cadena 

 
Tipus AlternativeArticle 

Descripció Estructura de tipus Article que es enviada al Sistema del proveïdor. 

Valors • OrginalArticleNumber – Codi d’article. 
• ProducerName – Codi d’article original del fabricant. 
• ProducerNumber – Codi del fabricant. 
• PurchasePrice – Preu de compra del article. 
• PurchasePriceCurrency – Moneda, preu de de compra. 
• SalesPrice – Preu de venda del article. 
• SalesPriceCurrency – Moneda, preu de venda. 
• TaxRate – Impostos de l’article. 
• ArticleDescription – Descripció de l’article. 
• EnhencedDescription – Camp de tipus EnhencedDescription 
• AdditionalInformations – Descripció addicional de l’article. Llista d’elements del 

tipus AdditionalInformation 
• IsPrefered – Camp booleà que dóna possibilitat de marcar un dels articles  com 

preferit.  
• ArticleStatus – Camp de tipus ArticleStatus. 
• EAN – Número da Article Europeo 
• ArticleNumberBySupplier – Número utilitzat per el proveïdor per identificar 

un article al sistema.  
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Tipus WarehouseStatus 

Descripció Informació sobre disponibilitat d’un article al magatzem del proveïdor. 

Valors • WarehouseName – Nom del magatzem. 
• Status – Camp de tipus QuantityStatus 
• AvailableQuantity – Quantitat disponible. 
• Comment – Camp de tipus cadena.  
• AdditionalInformations – Llista d’elements de tipus AdditionalInformations 

 
Tipus ArticleStatus 

Descripció Aquesta estructura conté informació sobre disponibilitat de l’article. 

Valors • Status – Camp de tipus AvailabilityStatus. 
• StatusIcon – Camp de tipus StatusIcon. 
• StatusIconColour – Camp de tipus StatusIconColour. 
• Comment – Camp de tipus cadena.  
• Quantity – Quantitat sol·licitada 
• AdditionalInformations – Llista d’elements de tipus AdditionalInformation. 
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Taula reduïda de proveïdors/productors B2B 
 

PRODUCERNAME PRODUCERNUMBER 
SPIDAN 1 
HELLA 2 
ATE 3 
MANN-FILTER 4 
PIERBURG 5 
LUK 6 
EBERSPÄCHER 7 
REINZ 9 
ELRING 10 
BERU 11 
PAGID 12 
WALKER 13 
BOGE 14 
NGK 15 
BILSTEIN 16 
KONI 18 
SWF 19 
LUCAS ELECTRICAL 20 
VALEO 21 
WABCO 22 
RUVILLE 23 
EXIDE 24 
VARTA 25 
SIDAT 27 
CV PSH 28 
ERNST 29 
BOSCH 30 
CONTITECH 31 
SACHS 32 

 
 
Aquesta taula s’ha inclòs dintre del sistema per mitjà de la eina de Diccionari, i amb 
l’objectiu  de poder enllaçar consultes de proveïdor amb el camp corresponent. Qualsevol 
client té una taula de Proveïdor amb els seus codis i com es evident no té perquè coincidir 
amb el de la plataforma B2B. Fent servir aquesta taula al mig, podem establir la relació 
entre les dues aplicacions. 
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Desenvolupament per enllaç amb la plataforma B2B 
 
Exemples dels documents de sol·licitud i resposta Webshop (WS) en format JSON 
 

Format de Petició 
 

{  "Version":"1.0",  
“Body":{ 

"BodyType":"WS", 
"ArticlesList":[{ 

"OrginalArticleNumber":"0 986 478 343", 
"ProducerName":"BOSCH", 
"ProducerNumber":"30", 
"Quantity":1, 
"ShortArticleNumber":"0986478343" 
}], 

"BodyLanguage":"en"}, 
"Header":{ 

"UserToken":"f767bf49e12448a9841665ee0554782c", 
"UserName":"username", 
"UserPassword":"**********" 
} 

} 
 

 
Format de Resposta 

 
{  "Version":"1.0",  "Body":{ 

"BodyType":"WS", 
"ArticlesList"[{ 

"OrginalArticleNumber":"0 986 478 343",  
"ProducerName":"BOSCH", 
"ProducerNumber":"30", 
"ShortArticleNumber":"0986478343", 
"PurchasePrice":26.80, 
"SalesPrice":33.5, 
"ArticleStatus":{ 
"Status":"Unavailable", 
"AdditionalInformations": [{ 

"Caption":"Expected delivery date", 
"Value":"2011-06-15", 
"SortingNumber":0 
}] 

} 
}], 
"BodyLanguage":"en" 
}, 

"Header":{ 
"UserToken":"f767bf49e12448a9841665ee0554782c", 
"Status":"OK"  

} 
} 
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Proves de dades JSON 
 
Per desenvolupar les proves dels Web Services i per tal agilitzar les proves he instal·lat la 
plataforma Webmatrix 3.0 de Microsoft. Aquesta plataforma proporciona el recursos 
necessaris per desenvolupar i tenir un servidor web de proves. Treballant en entorn web 
s’ha fet servir PHP, per aquesta raó he fet servir aquest llenguatge. Per començar he 
desenvolupat l’estructura de dades de la sol·licitud des de PHP, creant una funció que 
retorna un Array de dades afegint-hi una capçalera JSON: 
 
Arxiu json_response.php 
 
<?php 
    header('Content-Type: application/json'); 
 
    function mostrar_datos() { 
        $datos = array( 
            "Version"=>"1.0", 
            "Body"=>array( 
                "BodyType"=>"WS", 
                "ArticlesList"=>array( 
                    "OrginalArticleNumber"=>"0 986 478 343", 
                    "ProducerName"=>"BOSCH", 
                    "ProducerNumber"=>"30", 
                    "ShortArticleNumber"=>"0986478343", 
                    "PurchasePrice"=>26.80, 
                    "SalesPrice"=>33.5, 
                    "ArticleStatus"=>array( 
                        "Status"=>"Unavailable", 
                        "AdditionalInformations"=>array( 
                            "Caption"=>"Expected delivery date", 
                            "Value"=>"2011-06-15", 
                            "SortingNumber"=>0 
                            ) 
                        ) 
                    ), 
                "BodyLanguage"=>"en" 
                ), 
            "Header"=>array( 
                "UserToken"=>"f767bf49e12448a9841665ee0554782c", 
                "UserName"=>"empresa", 
                "UserPassword"=>"password" 
                ) 
            ); 
        return $datos; 
    } 
    echo json_encode(mostrar_datos());   
?> 
 
Per veure de tractar aquestes dades he creat un simple arxiu PHP, per veure de recuperar 
la informació dintre de l’estructura JSON: 
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Arxiu index.php 
 
<?php 
    $json = file_get_contents('http://localhost/json_response.php'); 
    $datos = json_decode($json, FALSE); 
         
    echo "Version: ".$datos->Version."<br>"; 
    echo "BodyType: ".$datos->Body->BodyType."<br><br>"; 
 

echo "OrginalArticleNumber: ". 
$datos->Body->ArticlesList->OrginalArticleNumber."<br>"; 

    echo "ProducerName: ".$datos->Body->ArticlesList->ProducerName."<br>"; 
    echo "ProducerNumber: ".$datos->Body->ArticlesList->ProducerNumber."<br>"; 
    echo "Quantity: ".$datos->Body->ArticlesList->Quantity."<br>"; 
    echo "ShortArticleNumber: ". 
    $datos->Body->ArticlesList->ShortArticleNumber."<br><br>"; 
 
    echo "UserToken: ".$datos->Header->UserToken."<br>"; 
    echo "UserName: ".$datos->Header->UserName."<br>"; 
    echo "UserPassword: ".$datos->Header->UserPassword."<br>"; 
?> 
 
 
Resultat de les proves amb navegador recuperant dades de l’estructura JSON. 
 
 

 
Il·lustració 133. Resultat de proves amb JSON 
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Web Services 
 
Avui dia qualsevol empresa disposa de diferents àrees o departaments que fan servir 
sistemes informàtics i bases de dades específics per tal de poder desenvolupar les seves 
tasques diàries. Moltes vegades,  fins i tot dintre de la mateixa empresa, aquests sistemes 
poden ser de proveïdors diferents o desenvolupadors diferents. Arribat un punt, totes les 
empreses tenen la necessitat de poder integrar-los per treballar en conjunt i per evitar 
duplicació de dades. Per altra banda, tota aquesta informació, cada vegada més les 
empreses requereixen poder oferir-la dintre de serveis a Internet. Poden ser casos 
d’exemple posar a disposició dels clients les seves factures, poder consultar l’estat d’una 
comanda, etc. Es per aquesta raó que apareixen el Web Services, un mecanisme de 
comunicació independent de la plataforma amb la que es treballa, mitjançant estàndards 
de gramàtiques d’intercanvi de dades com XML o JSON faciliten la integració de les 
dades. 
 
Amb els Web Services es proveeix d’un sistema estàndard per tal que les aplicacions 
puguin ser publicades a una intranet o directament a Internet. El funcionament és molt 
similar al funcionament d’una pàgina web. Un servidor HTTP respon a les sol·licituds d’un 
navegador, enviant-li planes HTML. Per el cas dels Web Services el funcionament és el 
mateix, però a les dades de resposta, en comptes de HTML, s’envia la informació de 
manera estandarditzada i encapsulada en format XML o JSON. 
 
La característica més important és que qualsevol servei disponible a una intranet o xarxa 
local, o publicat a Internet, no depèn de cap tipus de sistema operatiu o llenguatge de 
programació per deixar oberta la porta per tal de poder escollir la plataforma que més 
interessi al desenvolupador. 
 
 

Request Message
HTTP

Response Message
XML / JSON

Client

INTERNET

Web Services

 
Il·lustració 134. Esquema de funcionament dels Web Services 
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Desenvolupament Web Services 

 
Per tal de fer el desenvolupament dels Web Services, he preparat tota la infraestructura al 
meu portàtil a banda d’un servidor per donar servei a futurs clients, tant amb aquest Web 
Services com amb altres. He instal·lat i configurat l’última versió de MS IIS més el mòdul 
de PHP per tal de que reconegui aquest llenguatge de programació. Això m’ha permès 
tenir un servidor web que atén les peticions d’informació de la plataforma B2B sobre 
disposició d’articles (WS) i estat dels magatzems (WH). 
 
<?php 

    // 
    // Nomes s’executa si rep un arxiu de dades. 
    // 
    if ($json = file_get_contents('php://input')) { 
        // 
        // Netegem l’objecta JSON de tots el caràcters que sobren 
   //  
   for ($i = 0; $i <= 31; ++$i) {  
    $json = str_replace(chr($i), "", $json);  
   } 
   $json = str_replace(chr(127), "", $json); 
 
        // 
   // Aquesta part es la mes comuna. Tots el arxius comencen amb 'efbbbf'  
        // per marcar l’inici del arxiu. Amb aquet codi el detectem i 

  // l’esborrem. 
        //  
        if (0 === strpos(bin2hex($json), 'efbbbf')) { 
        $json = substr($json, 3); 
    }     
 
        // 
        // Descodificació de les dades de consulta 
        //          
        $datos = json_decode($json); 
 
        // 
        // Construcció de la estructura de resposta  
        // segons especificacions de la plataforma B2B 
        // 
        $array = array ( 
            'Version' => $datos->Version, 
            'BodyType' => $datos->Body->BodyType, 
            'ArticlesList' => array ( 
                'OrginalArticleNumber' => '',  
                'ProducerName' => '', 
                'ProducerNumber' => '', 
                'ShortArticleNumber' => '', 
                'PurchasePrice' => '', 
                'SalesPrice' => '', 
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                'ArticleStatus' => array( 
                    'Status' => '', 
                    'AdditionalInformations' => array( 
                        'Caption' => '', 
                        'Value' => '', 
                        'SortingNumber' => '' 
                    ) 
                ) 
            ), 
            'BodyLanguage'=> 'en',  
            'Header' => array( 
                'UserToken' => $datos->Header->UserToken, 
                'Status' => 'OK', 
                ) 
            ); 
 
        // 
        // Aquest mateix codi es vàlid pel cas del Warehouse però canviant  
        // la consulta y la estructura de resposta 
        // 
        // Recorregut de la llista d’articles un a un 
        foreach($datos->Body->ArticlesList as $articulos){ 
            // 
            // Fer la consulta sobre Webshop o Warehouse segons interesi 
            // 
            // Pel cas del WS 
            // 
            // Quantitat per fer la consulta    

// --- $articulos->Quantity. 
            // Codi d'article per fer consulta  

// --- $datos->Body->ArticlesList->ShortArticleNumber 
            // 
            // Afegir les dades del article a la llista de resposta segons 

// resultats de consulta 
        }  
 
        // 
        // Resposta en format JSON de la petició WS 
        // 
        echo json_encode($array, JSON_FORCE_OBJECT); 
    }  
?>    

 
Al codi que manca a la clau es deixa comentat a nivell informatiu, ja que la part més 
importat és la del tractament de la informació JSON i poder llegir y donar resposta amb el 
format especificat als requisits de la plataforma B2B.  
 
Com indican els comentaris del codi, aquesta solució és per el Web Service del Webshop 
(WS). Per el cas del Warehouse (WH), l’estructura desenvolupada seria la mateixa 
adaptant la consulta a la base de dades i l’estructura JSON de resposta. 
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A la il·lustració 135, es pot veure un retall d’una una prova de test del Web Service WS 
(Webdhop) amb PHP amb les dades de la petició i de la resposta, que queden retallades 
per espai. 

 

 
Il·lustració 135. Dades de resposta Webshop. 
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Gestió de projectes 
 
Metodologies Àgils - Scrum 
Dintre de la diversitat de sistemes de gestió de projectes destaquen els sistemes que 
anomenem àgils. Com el seu nom indica, l’objectiu d’aquestes metodologies es centren a 
la realització de processos  interactius amb l’idea que el Client disposi de la solució que 
necessita. Durant el desenvolupament es fan entregues ràpides i funcionals. Es tracta de 
promoure la participació del Client al projecte per tal d’obtenir el resultat desitjat pel mateix.  
 
Les metodologies àgils es distancien d’altres més pesants i que poden provocar lentitud 
duran el desenvolupament dels projectes. Es centren més a la gestió de persones per 
obtenir un resultat òptim, eficaç i ràpid del projecte. Les metodologies àgils es basen al 
manifest àgil presentat a la reunió celebrada a SnowBird, Utath al 2001 per Kent Beck. 
(veure Annexa Manifest Àgil) 
 
Una de les metodologies àgils més comú i estesa és Scrum. L’idea principal de Scrum, és 
la gestió de petits equips de 4 a 9 persones i desenvolupaments iteratius constants. 
Il·lustració 136. Per el correcte funcionament és necessari establir una bona comunicació 
diària, i de millora continua buscant la màxima qualitat entre tots els membres de l’equip. 
 
Resumint, Scrum segueix unes normes que busquen la facilitat de la gestió fent possible 
una organització ràpida i sense obstacles. Totes aquestes normes es basen en iteracions 
curtes i constants, reunions diàries a la mateixa hora i lloc, sense excedir el temps de les 
mateixes. 

 
Il·lustració 136. Diagrama iteratiu de SCRUM. 
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Manifest Àgil 
 
El manifest àgil segueix els següents principis: 
 
• La major prioritat és satisfer al Client per mitjà de l’entrega primerenca i continua de 

software/projectes de valor. 
 

• Acceptem que els requisits canviïn fins i tot amb etapes finals del desenvolupament. 
Els processos àgils aprofiten el canvi per proporcionar avantatges competitius al Client.  

 
• Entreguem software/projectes funcionals freqüentment entre dues setmanes i dos 

mesos, amb preferència del període de temps més curt possible. 
 

• Els responsables del negoci i els desenvolupadors treballem junts de forma quotidiana 
durant tot el projecte. 
 

• Els projectes es desenvolupen en un entorn de persones motivades. Tenen el entorn i 
el recolzament que necessiten i els hi confiem l’execució del projecte. 
 

• El mètode més eficient i efectiu per comunicar la informació l’equip de 
desenvolupament i als seus membres és la conversa cara a cara. 
 

• El software/projecte funcionant és la mida principal de progres. 
 

• El processos àgils promouen el desenvolupament sostenible. El promotors, 
desenvolupadors i usuaris tenen que ser capaços de mantenir un ritme constant de 
forma indefinida. 
 

• L’atenció continua a la excel·lència tècnica i al bon disseny millora l’Agilitat. 
 

• La simplicitat, o l’art de maximitzar la quantitat de treball no fet, es fonamental. 
 

• Les millors arquitectures, requisits i dissenys surten de equips auto-organitzats. 
 

• Regularment l’equip reflexiona sobre com ser més efectiu i posteriorment ajusta i 
perfecciona el seu comportament en conseqüència. 
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Aplicació de Scrum a la nostra empresa 
 
Quan vaig contactar amb el Juan Palacio, que é un guru del SCRUM, no pensava que em 
dones resposta al meu correu electrònic. La veritat és que en va sorprendre molt la seva 
resposta. Molt amablement em va fer arribar la documentació per poder conèixer SCRUM i 
per preparar la certificació de SCRUM, i de fet alguns de nosaltres tenim la intenció de 
participar als propers cursos necessaris per la certificació. 
 
Com afegit del TFC, vaig pensar que era una bona oportunitat d’establir una metodologia 
de gestió de projectes. Ja que el TFC es tracta d’un projecte individual i no veia molt clar 
com fet SCRUM dintre del propi TFC de ERP. Després de pensar-hi, vaig decidir proposar-
ho a la meva empresa. L’idea va ser acollida amb una mica d’escepticisme, però quan 
l’equip va començar a llegir la documentació proporcionada per el Juan Palacio, tothom es 
va interessar. 
 
Vam decidir començar amb el nostre equip de desenvolupament de projectes web. Ha 
sigut molt curiós anar comentant el tema de SCRUM i els plantejaments que presenta el 
dia a dia, ja que algunes de les recomanacions que presenta, nosaltres ja les tenim 
assumides com pròpies. Com bé indica la documentació de SCRUM, algunes de les 
recomanacions són pur sentit comú i tractant de simplificar la gestió al màxim. 
 
Habitualment nosaltres fem reunions cada quinze dies, que precisament és el que 
recomana SCRUM per les reunions de Sprint, el que anomenen iteració. Durant aquest 
Sprint es fan petites reunions de 15 minuts per repassar el dia anterior i el que es farà el 
mateix dia. Tot això fins al final del Sprint. Aquestes  reunions matinals també les tenim 
incorporades al nostre ordre del dia, tot i que em reduït els temps de la reunió i anem més 
al gra en cada tema.  
 
Una altre de les característiques és que els grups son auto organitzats. Nosaltres ja fa un 
temps que treballem d’aquesta manera. Quan arriba un projecte l’equip analitza eines més 
adients, analitzen els requisits i preparen la planificació. Tothom en tot moment té 
coneixement de l’estat al qual es troba el projecte i les tasques assignades. 
 
La part potser més interesant és les eines com el backlog o la pila de producte que no és 
una altre cosa que la llista de requisits endreçada per prioritats. Actualment nosaltres fem 
servir el Trello, programa d’entorn web que serveix per organitzar-se simplificant i fent 
servir metodologia GTD (Getting Things Done). Precisament hem trobat inicialment una 
gran similitud tot i que com és evident, SCRUM té molta més profunditat i seguirem 
treballant per incorporar totes les eines que proporciona. 
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Vídeo presentació del projecte 
 
Aprofitat que també sóc alumne del Grau Multimèdia, he volgut fer un petit vídeo resum de 
presentació del projecte. Com una presentació amb àudio no m’acabava d’agradar, vaig 
pensar fer un curt de presentació, tant de moda avui en dia. Té el següent esquema: 
 

• Inici 
o Presentació autor/consultor  
o Presentació projecte 

 Idea general del projecte: Implantació d’un sistema de informació 
 Tasques principals a desenvolupar: 

 Implantació SI 
 Enllaç B2B 
 Gestió projectes  

 Àrees d’estudi 
 Sistemes d’informació 
 Web Services 
 Gestió de projectes 

• Nus 
o Objectius 

 Del Alumne 
 Aprofundir al coneixement dels sistemes d’informació. 
 Aprendre a programar Web Services 
 Gestió de projectes fent servir metodologies àgils. 

 Del TFC 
 Implementació del sistema 
 Programació de Web Services per enllaç B2B 
 Implantar metodologia àgil a la meva empresa 

o Dedicació 
o Tecnologies utilitzades  

 A3ERP  
 PHP/JSON 
 SCRUM 

• Desenllaç 
o Objectius Assolits 

 Client 
 Proveïdor 
 Autor 

o Comiat  
 Dades del projecte 
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