
 

Desenvolupament d’una 
eina de gestió del 

coneixement 
Projecte Final de carrera 

 

Adrià Aymamí i Canut 

15/06/2011 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Adrià Aymamí i Canut 

Director: Lluís Solano Albajes 

President: Luis Pérez Vidal 

Vocal: Anna de Mier Vinué 

Modalitat: A 



Desenvolupament d'una eina de gestió del coneixement   1 
 

Facultat d’informàtica de Barcelona 
  

  



2 Desenvolupament d'una eina de gestió del coneixement 
 

Facultat d’informàtica de Barcelona  

 

Índex 
1. Resum .................................................................................................................... 7 

2. Introducció ............................................................................................................ 9 

2.1. Motivació ........................................................................................................... 9 

2.2. Context ............................................................................................................ 10 

2.3. Objectius .......................................................................................................... 11 

3. Estat de l’art ........................................................................................................ 12 

3.1. Què és la Gestió del Coneixement? .................................................................. 12 

3.1.1. Etapes de la gestió del coneixement ............................................................. 13 

3.1.2. Tipus de Projectes de gestió del coneixement ............................................... 14 

3.2. La gestió del coneixement dins la consultoria ................................................... 15 

3.2.1. La consultoria i les consultores ..................................................................... 16 

3.2.2. El paper del coneixement dins les consultores .............................................. 16 

3.3. Antecedents ..................................................................................................... 17 

3.4. Problemes i necessitats .................................................................................... 19 

3.4.1. Problemes..................................................................................................... 19 

3.4.2. Necessitats ................................................................................................... 21 

3.5. Altres productes del mercat ............................................................................. 23 

4. Metodologia pel desenvolupament de sistemes de gestió del coneixement. ....... 25 

4.1. Coneixement de l’entorn .................................................................................. 26 

4.1.1. En què consisteix observar i detectar? .......................................................... 26 

4.1.2. Sortides ........................................................................................................ 27 

4.2. Enginyeria de Requisits ..................................................................................... 27 

4.2.1. Què és l’enginyeria de requisits?................................................................... 27 

4.2.2. Fases de l’enginyeria de requisits .................................................................. 28 

4.2.3. Sortides ........................................................................................................ 28 

4.3. Reenginyeria de processos ............................................................................... 29 

4.3.1. Què és la reenginyeria de processos? ........................................................... 29 

4.3.2. Sortides ........................................................................................................ 30 

4.4. Enginyeria del software .................................................................................... 30 



Desenvolupament d'una eina de gestió del coneixement   3 
 

Facultat d’informàtica de Barcelona 
  

4.4.1. Què és la enginyeria del software? ............................................................... 30 

4.4.2. Sortides ........................................................................................................ 30 

4.5. Implementació ................................................................................................. 30 

4.5.1. Sortides ........................................................................................................ 31 

4.6. Fase de proves o test ........................................................................................ 31 

4.6.1. Sortides ........................................................................................................ 32 

4.7. Implantació ...................................................................................................... 32 

4.7.1. Sortides ........................................................................................................ 32 

4.8. Manteniment ................................................................................................... 32 

4.9. Flux de dades ................................................................................................... 33 

5. Planificació inicial ................................................................................................. 34 

5.1. Esquema de planificació ................................................................................... 34 

6. Fase de preparació del projecte ........................................................................... 36 

6.1. Creació d’una planificació aproximada ............................................................. 36 

6.2. Estudis .............................................................................................................. 38 

6.2.1. Estudi d’utilitat del projecte .......................................................................... 38 

6.2.2. Estudi econòmic previ del projecte ............................................................... 39 

6.3. Definir l’equip................................................................................................... 39 

6.4. Definir la metodologia ...................................................................................... 40 

7. Desenvolupament d’una eina de gestió del coneixement. ................................... 42 

7.1. Definició del projecte ....................................................................................... 42 

7.1.1. Resum ........................................................................................................... 42 

7.1.2. Origen de la iniciativa.................................................................................... 43 

7.1.3. Objectius....................................................................................................... 44 

7.2. Fase de coneixement de l’entorn...................................................................... 45 

7.2.1. Observacions i anotacions............................................................................. 45 

7.2.2. Reunions amb el personal ............................................................................. 46 

7.2.3. Conclusions ................................................................................................... 46 

7.3. Fase d’enginyeria de requisits .......................................................................... 48 

7.3.1. StakeHolders ................................................................................................. 48 

7.3.2. Usuaris de la solució ..................................................................................... 49 

7.3.3. Objectius dels stakeholders .......................................................................... 51 



4 Desenvolupament d'una eina de gestió del coneixement 
 

Facultat d’informàtica de Barcelona  

7.3.4. Requisits ....................................................................................................... 52 

7.3.4.1.  Requisits funcionals  .............................................................................. 53 

7.3.4.3.  Requisits no  funcionals  ....................................................................... 62 

7.3.5. Restriccions del projecte ............................................................................... 70 

7.3.5.1. Restriccions de la solució ........................................................................... 70 

7.3.5.2. Elements del sistema ................................................................................. 71 

7.3.6. Arguments de satisfacció .............................................................................. 72 

7.4. Fase de reenginyeria de processos ................................................................... 74 

7.4.1. Operacions Actuals ....................................................................................... 74 

7.4.2. Mesures de suport al software...................................................................... 76 

7.4.3. Noves operacions ......................................................................................... 79 

7.5. Fase d’enginyeria del software ......................................................................... 83 

7.5.1. Business Model ............................................................................................. 83 

7.5.1.1. Business Use Case Model .......................................................................... 83 

7.5.1.2. Business Object Model .............................................................................. 85 

7.5.2. Analysis Model .............................................................................................. 94 

7.5.2.1. Model Conceptual ..................................................................................... 94 

7.5.3. Design Model .............................................................................................. 106 

7.5.3.1. Decisions de disseny ................................................................................ 106 

7.5.4. Storyboards i mapes de navegació .............................................................. 110 

7.6. Fase d’implementació .................................................................................... 115 

7.6.1. Eines emprades........................................................................................... 115 

7.6.2. Codi ............................................................................................................ 115 

7.7. Fase de test .................................................................................................... 123 

7.7.1. Test plan ..................................................................................................... 123 

7.7.1.1. Elements a testejar .................................................................................. 123 

7.7.1.2.  Estratègia ................................................................................................ 125 

7.7.2. Test Cases ................................................................................................... 125 

7.8. Fase d’implantació ......................................................................................... 136 

8. Riscos ................................................................................................................. 137 

8.1. Pla de gestió de riscos. ................................................................................... 137 

9. Planificació i anàlisi econòmic ............................................................................ 140 



Desenvolupament d'una eina de gestió del coneixement   5 
 

Facultat d’informàtica de Barcelona 
  

9.1. Planificació ..................................................................................................... 140 

9.2. Pressupost ...................................................................................................... 142 

9.3. Beneficis del projecte ..................................................................................... 143 

9.3.1. Benefici econòmic ....................................................................................... 143 

9.3.2. Beneficis no econòmics ............................................................................... 144 

10. Futures línies de treball .................................................................................. 146 

10.1. Enviament automàtic de correus electrònics .............................................. 146 

10.2. Actualització de dades de consultor mitjançant un portal web ................... 147 

10.3. Generació de referències en forma de presentació amb diapositives .......... 148 

11. Conclusions .................................................................................................... 149 

12. Agraïments ..................................................................................................... 151 

13. Annexos ......................................................................................................... 152 

13.1. Referencia................................................................................................... 152 

13.2. Currículum Europass ................................................................................... 155 

13.3. Pressupost basat en Effort by Use Case ....................................................... 158 

13.4. Planificació Inicial ........................................................................................ 159 

13.5. Planificació Final ......................................................................................... 160 

13.6. Evolució dels serveis oferts per al departament amb l’ajud de l’eina........... 161 

14. Bibliografia ..................................................................................................... 163 

 

 

 

  



6 Desenvolupament d'una eina de gestió del coneixement 
 

Facultat d’informàtica de Barcelona  

  



Desenvolupament d'una eina de gestió del coneixement   7 
 

Facultat d’informàtica de Barcelona 
  

1. Resum 
Actualment el món de la tecnologia evoluciona a un ritme molt accelerat, els elements 

tecnològics sovint queden obsolets al cap de molt poc temps, i aquest temps cada cop 

és més petit. Això fa que les empreses que volen ser competitives, constantment 

tinguin que estar-se reinventant o actualitzant dins el món de les TIC. I és que per 

entendre aquest projecte és clau entendre les TIC i com aquestes han revolucionat la 

societat.    

Aquesta revolució de les TIC ha estat rebuda amb els braços oberts per part de la 

societat, fet que ha produït canvis molt importants en les diferents cultures del món.  I 

és que quan parlem de societat no només englobem a les persones, sinó que també hi 

posem les organitzacions tant privades com públiques dins el sac.  

Anys enrere les organitzacions podien anar fent front amb més o menys mesura a les 

evolucions  que sofria la tecnologia, el problema els ha sorgit amb les TIC, ja que 

moltes organitzacions han vist com els seus departaments d’informàtica es veien 

sobrepassats.  

Les empreses comencen a veure que necessiten departaments d’informàtica més 

potents, fet que resulta inviable per la majoria, és a les hores quan les empreses veuen 

en l’outsourcing l’oportunitat de continuar sent competitives i d’anar evolucionant 

amb les TIC. Es el moment perfecte per a les consultores. 

Les organitzacions comencen a requerir els serveis d’empreses dedicades a la creació 

de solucions basades en les TIC, però es tan gran el nombre d’empreses que els 

requereixen que el mercat de les consultores TIC comença a créixer molt, tant en 

nombre de negocis com en nombre d’empleats. S’obra així un gran ventall d’opcions 

de mercat per a cada empresa que requereixi una solució. 

La situació de mercat creada, juntament amb el gran nombre de tecnologies, 

metodologies, productes, etc. que hi ha, obliga a les grans consultores a tenir un volum 

de plantilla molt gran, però que alhora estigui qualificat. 

Quan una empresa requereix una solució el que fa és plantejar un problema, i sovint és 

llença un concurs, sobre tot les grans organitzacions. En aquest concurs les consultores 

han d’acreditar que són capaces de donar solució al problema plantejat, i per fer-ho és 

presenta la documentació requerida on s’acredita que disposes del personal adequat 

per a aquella tasca i que ja s’han fet solucions de manera exitosa per a problemàtiques 

similars a la plantejada. Aleshores la empresa que ha llençat el concurs escull una de 

les candidatures per dur a terme la solució. 

Sovint un dels grans problemes que tenen les consultores es la preparació d’aquestes 

candidatures amb el personal més adequat i qualificat per a cada cas. El problema 
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s’agreuja quan aquests concursos són de terminis molt reduïts, ja que fa que la cerca 

de personal no es pugui fer de manera correcta i per tant fa que les candidatures que 

pugui presentar la consultora no estigui a l’alçada de les altres, i que per tant no estigui 

amb opcions de disputar-se la victòria del concurs. El fet de no poder competir en els 

concursos suposa deixar d’ingressar un volum molt important de diners.  

Neix aleshores una iniciativa que intenta donar suport a la gestió del coneixement, de 

manera que permeti tenir centralitzades les dades del coneixement de l’empresa i dels 

seus empleats en un punt. Amb aquesta iniciativa es vol crear un sistema capaç de 

realitzar les cerques necessàries de personal i d’històric, principalment per a la 

preparació de candidatures. 

La possibilitat de tenir un sistema que t’asseguri la preparació òptima, en quan a 

informació es refereix, per a una candidatura dóna una nova visió de la gestió del 

coneixement dins la consultoria que permetrà no desaprofitar el capital humà que es 

té dins l’empresa, i d’aquesta manera aprofitar el màxim les possibilitats que té 

l’empresa. 

I aquestes idees són les que han fet néixer el projecte de creació d’una eina que sigui 

capaç de gestionar tot el coneixement intern d’una gran consultora.  
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2. Introducció 
En aquest apartat es procura situar el lector dins l’entorn del projecte, explicar que ha 

sigut el que ha portat a dur a terme el projecte, i per a quines finalitats a estat creat, 

de manera que la lectura de tota la memòria sigui més comprensible. 

2.1. Motivació 
Tot va començar el dia en què a l’ institut em van dir que havia de marcar en un paper 

les carreres que volia cursar i en quina facultat les volia de cursar. En aquell moment, 

puc assegurar, ara que m’ho miro amb perspectiva, que no sabia que estava apuntant 

o que estava escollint. Suposo que influenciat per la televisió o per les noves 

generacions de videojocs que començaven a aparèixer, la meva idea de la informàtica 

no es corresponia gens amb el que després em trobaria. De fet no es cap tonteria dir 

que, durant les primeres assignatures, sovint pensava que estava fent jo en aquesta 

carrera, ja que a mesura que anava avançant en la meva formació, era més conscient 

de lo equivocada que era la visió que jo tenia de la informàtica. 

I per què no em vaig canviar de carrera? Bé, doncs la resposta es que vaig trobar una 

branca de la informàtica que m’agradava, una branca en la que si que m’hi veia futur. 

Vaig començar a conèixer el món de l’empresa i com els SI podien aportar grans i 

bones solucions per aquestes, no només a nivell informàtic, sinó també a nivells de 

processos generals de la empresa. Des d’aleshores he intentat adquirir un perfil que 

m’orientés en el camí que vull que agafi la meva vida professional. 

Es llavors quan em sorgeix la possibilitat de dissenyar i construir un sistema de gestió 

del coneixement, un projecte que no només implicaria ser un escriptor de codi, sinó 

que em permetria poder créixer i formar-me com a enginyer. 
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2.2. Context 
Actualment un dels sectors més prolífics de la informàtica és de la consultoria. Una 

empresa dedicada a la consultoria informàtica, en general es dedica a crear solucions a 

problemes que es presenten en altres empreses. Sovint aquestes solucions són 

coneixements nous que es creen en base a coneixements que la empresa havia 

adquirit anteriorment. Per denominar a aquestes solucions es fa servir el terme 

“projecte”.  

Per tal que l’empresa que té el problema a solucionar esculli a una determinada 

consultora, aquesta, com és lògic, haurà d’acreditar que té professionals capacitats per 

fer-ho, i que ha aportat, anteriorment, solucions, relacionades amb la problemàtica 

presentada, amb èxit. Per tant es pot dir que l’èxit d’una consultora recau en el 

coneixement que ha anat adquirint, tant l’empresa com els seus professionals.  

 El problema neix quan per presentar l’empresa com a candidata a dur a terme una 

solució, hi ha un termini molt curt, o quan l’empresa es vol presentar com a candidata 

a varies ofertes a la vegada. A la pràctica però, aquesta problemàtica s’agreuja 

independentment dels terminis degut a què no es té centralitzat tot el coneixement de 

l’empresa, i es aleshores quan comencen a sorgir les converses i pèrdues de temps de 

l’estil: 

-Saps si algú coneix o es entès en X? 

-Si crec que Y en sap, però pregunta-li a Z que ell ho deu saber. 

I així es pot anar allargant fins a trobar la persona que es busca, i tot i això res no 

assegura que aquella persona que s’ha trobat es la més adequada per al projecte. A 

més, hi ha la possibilitat que la cerca no sigui exitosa, a més a més, si aquesta sofreix 

masses demores, l’empresa pot perdre l’oportunitat de presentar-se candidata per a 

una proposta, i en conseqüència no firmar un contracte i deixar d’obtenir uns possibles 

beneficis econòmics. 

És en aquest punt on entra en joc el projecte que es presenta en aquesta memòria, el 

projecte serà una eina que permetrà tenir tot el coneixement de l’empresa centralitzat 

i a l’abast de la mà, agilitzat el procés de cerca i de presentació de candidatures. 

A continuació es detallen els objectius del projecte. 
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2.3. Objectius 
Com ja s’ha comentat en l’apartat anterior el principal objectiu d’aquest projecte serà 

agilitzar el procés de preparació de candidatures d’una empresa del sector de la 

consultoria mitjançant la creació d’un sistema o eina de gestió del coneixement. 

Aquest gran objectiu es pot subdividir amb altres. Els quals s’exposen a continuació: 

 Recollir i centralitzar el coneixement de l’empresa i dels seus empleats:  

Qualsevol eina que pretengui dur a terme una gestió del coneixement, haurà 

de nodrir-se d’una bona o bones fonts d’informació. També haurà de ser capaç 

d’emmagatzemar aquesta informació. Per tal d’arribar a cobrir totes les fonts 

d’informació possible l’eina haurà de contemplar varies vies o maneres de fer la 

càrrega d’informació. 

 

 Oferir cerques ràpides, eficients i que cobreixin els criteris de cerca establerts: 

Per dur a terme una bona gestió del coneixement l’eina haurà de dotar l’usuari 

d’un bon sistema de consultes i d’extracció de dades. Les cerques no només 

hauran de ser ràpides sinó que caldrà que sigui correctes i que siguin el més 

exactes possible. A més a més el sistema haurà de suportar cerques per a cada 

un dels criteris útils que s’han definit 

 

 Generació de documents per a la presentació de les candidatures: El sistema 

haurà de poder generar els diferents documents necessaris per tal que es 

puguin explotar les informacions generades de manera correcte. 

 

 Integració del sistema dins els processos operacionals de l’empresa: L’eina 

haurà de ser capaç de nodrir-se de la informació dels diferents processos de la 

empresa i ser capaç d’encabir-se dins els processos operacionals d’aquesta. 

D’aquesta manera l’eina no haurà de resultar una feina afegida, sinó que serà 

un camí per el qual els processos interns de l’empresa retallin els seus terminis i 

es millori la serà eficiència 

 

 Ser usable i útil: Com qualsevol projecte el seu fi es ser usable i útil, ha de ser 

una eina que faciliti les coses als seus usuaris i haurà de passar per un procés de 

revisió de la usabilitat per tal que el projecte acabi sent incòmode per als 

usuaris i caigui en desús. 

 

 Afegir valor a l’organització: Aquest és l’objectiu més clar i evident, si aquest 

no es compleix cap dels altres té sentit, ja que la principal funció del sistema 

serà aportar més valor a l’empresa. 
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3. Estat de l’art 
Avui en dia tant directius com empleats comencen a ser conscients que un actiu molt 

important de qualsevol negoci o empresa es el seu coneixement intern. Fins fa poc 

anys el coneixement no era una cosa que es consideres que aportava valor. És  ara 

quan comença a tenir consciencia que molt del coneixement de l’empresa no rau en 

cap document o sistema d’emmagatzemat de dades, sinó que es troba dins la ment 

dels empleats o treballadors de l’organització. I sovint les diferencies o avantatges 

competitives d’aquestes organitzacions formen part d’aquest coneixement intangible.  

A mesura que es va anar prenent consciencia d’aquesta realitat van anar sorgint idees 

per tenir controlat tot aquest coneixement, sobre el qual no se’n tenia control ni de 

quantitat, ni qualitat. 

Es aleshores quan es comença a dibuixar la idea de la Gestió del coneixement. 

Al llarg d’aquest capítol s’exposaran: 

 Que és la gestió del coneixement 

 La gestió del coneixement dins la consultoria 

 Antecedents 

 Problemes i necessitats 

 Altres productes del mercat 

3.1. Què és la Gestió del Coneixement? 
La gestió del coneixement no és simple, està formada per diferents conjunts de 

pràctiques, tecnologies i mètodes o metodologies que al ser unides i enllaçades ajuden 

a gestionar la informació, es a dir, faciliten els processos d’anàlisi, la selecció, 

l’emmagatzematge i la compartició d’aquesta, de manera que es més accessible, i de 

manera més ràpida, per a cadascun dels membres d’una organització o del col·lectiu 

on s’està duent a terme aquesta iniciativa de gestió del coneixement. 

Però aquestes que acabem d’anomenar no són les úniques finalitats de la gestió del 

coneixement. Ja que el que s’ha citat fins ara no aporta massa valor a l’organització. 

Altres finalitats com la capacitat d’aprenentatge, la generació de nou coneixement, la 

reutilització eficient del coneixement, etc. Si que ens aportaran un valor afegit més 

gran. 

Si ens centrem dins de l’àmbit empresarial veiem que la definició s’amplia a els 

elements externs a la organització, de manera que per una empresa el concepte no 

només s’aplica a el que serien coneixements generats purament per l’empresa, sinó 

que també engloba el que faria referència a coneixements que arriben de fora com per 

exemple estudis de mercat, publicacions, etc. 
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Una manera simple de veure la gestió de coneixements es mirar-la com si fos una 

simple organització de coneixements d’aquesta manera és més fàcil d’entendre. Així si 

ho mirem des d’aquest prisma veiem que sempre hi ha hagut el mateix problema. 

L’emmagatzematge. Es aquí on gràcies a l’arribada de les TIC s’ha pogut donar una 

bona solució al problema, com poden ser, per exemple les bases de dades. 

No es fins a l’inici dels 90 quan es defineix la gestió del coneixement com a una 

disciplina. Que, com ja s’ha comentat anteriorment, es una disciplina transversal, que 

engloba varies àrees disciplinaries o àmbits. Entre aquests en destaquen els següents:  

 Les ciències cognitives que son les encarregades d’estudiar la cognició i els 

pensaments associats i que aporten els fonaments teòrics de l’aprenentatge. 

 L’enginyeria de les organitzacions que estudien els processos dins de les 

organitzacions i els seus fluxos d’informació i models organitzatius. 

 L’economia del coneixement que estudia i analitza l’impacte econòmic de la 

generació i difusió del coneixement. 

 La gestió documental que estudia i estableix les metodologies i els estàndards 

per al tractament de la informació 

 Les Tecnologies de la informació i la Comunicació que faciliten la 

infraestructura per tant de maquinari com de programari. 

3.1.1. Etapes de la gestió del coneixement 

La gestió del coneixement és una disciplina circular, és una continua iteració que fa 

que el coneixement no tingui un punt final, i per tant que sempre estigui en moviment, 

generant així, nou coneixement, i fent-ne possible una explotació a nivell corporatiu. 

En el figura següent es pot veure la gestió del coneixement de forma sistemàtica. 

Selecció Organització

Detecció

Explotació Presentació

Filtrat

 

Figura 1: Etapes de la Gestió del Coneixement. 

 Tot seguit es detallen aquestes etapes. 

 Detecció:  Es la fase del procés on es localitzen els models cognitius, el 

coneixement intangible, i els actius que tenen valor per a la organització i que 

es troben en la ment de cada una de les persones de l’empresa. Aquests 
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membres de l’organització, juntament amb la informació que coneixen seran el 

que determini les noves fonts de coneixement de l’empresa. 

 

 Selecció: És  el procés d’avaluació i elecció del model, que girarà en torn a un o 

uns determinats criteris que siguin d’interès per a l’organització. Aquest criteris 

poden tenir diferents orígens, com poden ser de caràcter comunals, 

organitzacionals o individuals. 

 

 Organització: És la fase on el model o representació passa a ser 

emmagatzemat de manera estructurada. 

 

 Filtrat: Un cop les fonts d’informació ja estan organitzades, estan llestes per a 

ser accedides de manera automatitzada mitjançant consultes. Aquestes 

automatitzacions es construiran en voltant de motors de cerca. Les cerques es 

basaran en accessos simples i complexes. 

 

 Presentació: Els resultats obtinguts en la fase anterior, per tal que es puguin 

usar, necessiten tenir una presentació, han de ser presentats ja sigui el 

destinatari una persona o una màquina o sistema. En cas que els receptors de 

les dades siguin persones, aquesta presentació haurà d’estar dissenyada per a 

ser més comprensible per a la ment humana. Si el destinatari és una màquina o 

sistema, les dades hauran de seguir els formats i protocols que hagin estat 

descrits en els requeriments d’aquesta. 

 

 Explotació: Per tal que tot el cicle tingui sentit ha d’existir la fase d’explotació 

del coneixement. Aquesta consisteix en aplicar el coneixement obtingut a un 

determinat problema. És en aquest punt on avaluar el valor del coneixement és 

més senzill. També és el punt on comença el procés de retroalimentació que 

s’observa en la Figura anterior. 

3.1.2. Tipus de Projectes de gestió del coneixement 

Dins de la gestió del coneixement hi ha moltes tipologies diferents de projectes. Tot i 

aquestes diferents categories en les classifiquen els diferents projectes, tots tenen un 

objectiu comú. L’aportació de valor afegit a l’organització. A continuació es mostra una 

categorització dels projectes.  

 Captació i reutilització del coneixement: Aquest tipus de projectes entenen 

que el coneixement es troba inclòs en les sortides que dóna l’organització, com 

per exemple pot ser el disseny de productes, propostes, codis de software, 

processos d’implementació, etc. 



Desenvolupament d'una eina de gestió del coneixement   15 
 

Facultat d’informàtica de Barcelona 
  

 Captació i compartició dels aprenentatges adquirits de de la pràctica: Aquest 

tipus de projectes es caracteritzen per capturar el coneixement generat per 

l’experiència i l’intent d’adaptar-lo per a un futur ús en contextos diferents. 

 Identificació de fonts i xarxes d’experiència: Pretenen capturar i desenvolupar 

el coneixement contingut, de manera que es permeti fer-ne una visualització i 

que sigui més fàcil accedir a un nivell de coneixement expert, facilitant la 

interacció entre els individus que tinguin el coneixement i aquells que el 

necessitin usar. 

 Estructuració i mapeig de les necessitats de coneixement per tal d’obtenir una 

millora de rendiment: Aquest projectes intenten donar suport a els esforços en 

el desenvolupament de nous productes o de redisseny de processos, fent 

explícit el coneixement necessari per cada una de les etapes del procés global 

en què sigui necessari. 

 Mesura i gestió del valor econòmic del coneixement: Són aquells projectes 

que entenen que els actius com per exemple les patents, drets d’autor o 

llicències de software són capaços de crear ingressos i despeses per a 

l’organització com qualsevol altre actiu, per tant aquests actius s’administren 

d’una manera més quantificativa. 

 Sintetització i compartició del coneixement des de fonts externes: Aquest 

tipus de projectes persegueixen l’aprofitament de les fonts d’informació i de 

coneixement externes a l’organització, proveint així, un gran volum de 

coneixement, i intentant aprofitar tot el disponible. 

Cal fixar-se en què aquestes categories que es descriuen no són unes exclusives, sinó 

que un mateix projecte es pot classificar dins de varies. Un clar exemple seria aquest 

projecte, que es pot encabir dins de la primera i la segona categoria alhora. 

Resumint, podem dir que la gestió del coneixement es la disciplina que te com a missió 

el disseny i la implementació de sistemes o creació de metodologies que siguin 

capaces d’identificar, de capturar i de compartir de manera continuada el coneixement 

que  es troba dins i fora de les organitzacions, de manera que aquest pugui ser 

transformat en un valor afegit i que, per tant, contribueixi de manera activa en l’ 

assoliment dels objectius que es marca l’organització que decideix aplicar-la. 

3.2. La gestió del coneixement dins la consultoria 
Un cop s’ha definit què és la gestió del coneixement, ara es mostrarà com s’adequa la 

idea dins el món de la consultoria en general, i en concret en el cas particular que 

tracta aquest projecte. Però per poder fer-ho, abans, cal definir o donar una idea de 

què és realment la consultoria, i que és una consultora. 
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3.2.1. La consultoria i les consultores 

A continuació s’exposa una definició molt superficial, però que explica molt bé 

l’essència del que és la consultoria. 

Com molt bé expressa el seu nom, la base de la consultoria és l’assessorament. Així 

doncs, aquesta disciplina consisteix, principalment en avaluar altres empreses, fer 

informes, i veure els punts per on es pot arribar a una millora del conjunt de l’empresa. 

La consultoria es una disciplina que es pot aplicar a qualsevol sector o àmbit d’una 

empresa, i per això hi ha tantes empreses que es dediquen a tantes branques diferents 

de la consultoria, aquestes empreses, s’anomenen consultores. 

Tot i la definició que hem donat de consultoria, les consultores no s’han limitat 

simplement a donar consell, sinó que, la majoria, no només es limiten a donar el 

consell sobre com fer o desfer, sinó que també ofereixen donar el servei. Com veurem 

més endavant, això en el cas de les consultores TIC es una constant, ja que no es pot 

entendre aquesta branca de la consultoria, sense alhora oferir el servei o la construcció 

o realització del consell aportat. 

Les consultores han anat ocupant cada un dels sectors de les empreses degut a la cerca 

que fan les empreses per arribar al rendiment òptim a partir de la millora en cada un 

dels diferents sectors o departaments que la formen.  

Aquesta disciplina neix a mesura que les organitzacions se n’adonen que tenir 

contractats en plantilla experts en sector de l’empresa, era inviable. Era molt més 

pràctic poder contractar temporalment un grup d’expert en un sector determinat, ja 

que degut a l’experiència acumulada, segurament aportarien millors solucions, i amb 

un cost econòmic menor, que el de tenir en plantilla un conjunt d’experts similars. 

En el cas de la consultoria TIC això s’accentua, ja que l’equip d’experts que pot 

acumular o ajuntar una consultora, normalment, no és assumible o completament 

inútil de mantenir per l’organització contractant. 

3.2.2. El paper del coneixement dins les consultores 
El primer que es fa quan una persona té un dubte, i es decideix demanar ajuda o 

consell, és decidir i escollir qui et pot proporcionar l’ajuda. Però òbviament aquesta 

decisió no és pren de manera aleatòria, sinó que primer es fa una tria de les persones 

que tenen o poden tenir aquesta informació. Aquest procés sembla trivial, però quan 

s’aplica a una organització creix de manera exponencial. 

Aleshores, amb la idea donada de consultora, es pot veure com el coneixement no 

només es un punt important dins aquest tipus d’empreses, sinó que és un dels pilars 

claus sobre els que se sustenta. Es molt important tenir en compte aquest fet, ja que 

es una de les idees bàsiques sobre les que neix i es construeix  aquest projecte. 
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El coneixement esdevé un element importantíssim dins la cadena de valor de les 

consultores. Un bon coneixement dins de l’organització haurà de veure’s reflectit en 

les solucions que aquesta aporta o proposa. Normalment això és així, però el fet que 

les solucions aportades siguin bones, no vol dir que siguin les millors que pot o podria 

haver aportat l’empresa. És en aquest punt es on entra en joc la gestió del 

coneixement. 

 El fet que l’empresa disposi d’una bona gestió del coneixement permetrà agafar o 

escollir, en cada moment, l’expert més adequat per a cada una de les tasques de 

consultoria o solucions que es vulguin realitzar. 

3.3. Antecedents 
Al llarg de tot aquest treball es va fent referència a la joventut que té la gestió del 

coneixement, això no és del tot correcte, és la idea de gestió del coneixement com a 

disciplina el que és recent, ja que, de fet, la gestió del coneixement existeix des del 

mateix moment en què l’esser humà té consciencia. Fins i tot es podria dir que la 

gestió del coneixement existeix, en la seva forma més simple, en el món animal. Si 

intentem deixar de banda el context de la societat o l’empresa podem veure que la 

gestió del coneixement es simplement una transferència de coneixement, per tal que 

aquest perduri, no caigui en l’oblit, es pugui reutilitzar i perquè es pugui anar millorant. 

Per exemple, les orques durant milions d’anys han anat perfeccionant la tècnica de la 

caça a la platja fora de l’aigua. Això es possible gràcies a què duen a terme una gestió 

de coneixement. Entre els exemplars adults, hi ha uns encarregats de transmetre els 

coneixements a les cries, de manera que aquest coneixement no es perd. 

Si deixem de banda el món animal, i ens centrem en el món humà, o les persones. 

Veiem que aquesta transferència de coneixement també ha estat una preocupació 

important que ha acompanyat l’espècie durant tota la seva història. Des dels orígens 

els homes hem intentat fer perdurar, tant els nostres coneixements com les nostres 

preocupacions, un exemple molt clar són les pintures rupestres. 

Però no és fins a la Grècia clàssica quan aquesta transferència de coneixement es 

comença a normalitzar. Aleshores s’organitzaven fòrums filosòfics i és feien escrits, 

que serien el que nosaltres anomenem documents. I Això anat seguit una evolució fins 

les, per exemple biblioteques digitals. Però si es fa un cop d’ull ràpid a aquesta 

evolució, és fàcil que aquesta ha crescut exponencialment amb l’arribada de les TIC. I 

diem les TIC per què és més exacta la relació amb les TIC que no pas amb la 

informàtica en general. 

Però com ja s’acaba de dir quan parlem de gestió del coneixement no fem relació a la 

idea que s’acaba d’exposar, sinó, que ens estem referint a la idea de la gestió dins d’un 

context actual i sobre tot lligat al món de les organitzacions o societats. 
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Com acabem d’esmentar aquesta disciplina és molt nova, ja que, per exemple a 

l’època de la revolució industrial, el que és gestionava era només allò que era tangible. 

Tot i això, d’aquella gestió a la d’avui en dia no hi ha tanta diferència. L’origen es 

remunta als Estats Units o principis dels anys 90’s. 

Una de les primeres oportunitats que tindria la gestió del coneixement per obrir-se 

camí seria la creació del que es va anomenar el “fons de comerç”. En aquest fons es 

valorava tant el capital tangible com l’intangible de les empreses. Però no era encara 

un concepte dinàmic, sinó que només es tenia en compte alhora de fer compra-venda 

o fusions d’empreses. 

La disciplina comença a prendre cos dins el món acadèmic, on clarament, el 

coneixement, sempre ha estat valorat com a un actiu molt important i bàsic. Es 

començaven a crear arxius i bases de documents que pretenien tenir organitzat el 

coneixement i que en permetés, posteriorment, la seva difusió i reutilització. Així 

doncs veiem clarament que la gestió del coneixement com la coneixem avui en dia 

començava  a ser una realitat. Ràpidament els projectes impulsats per les institucions 

acadèmiques van començar a saltar al món de l’empresa. Però es va trobar amb una 

gran entrebanc, i es que les organitzacions, i els seus directors encara estaven 

escaldats de moltes modes que es van implantar als anys 80, i que van resultar no ser 

res. Molt empresaris ho van veure com una moda més, ja que se’ls proposava fer un 

canvi radical en el que fins ara era la única manera de dur a terme la gestió 

empresarial. Aquests dubtes es van començar a dissipar amb l’arribada de les TIC. Les 

empreses començaven a canviar el que hi havia fins a aquell moment. Les empreses 

van començar  a veure que amb la gestió del coneixement, el model de tenir un gran 

volum de mà d’obra poc qualificat, i pocs empleats qualificats es podia canviar, amb 

una bona gestió de lo intangible és podien reduir costos i augmentar l’efectivitat de 

l’organització. De manera que el model passava per tenir no tant volum de mà d’obra, 

però aquesta havia de ser ven qualificada. 

Centrant-nos en el cas particular de la consultora per la qual es desenvolupa el 

projecte no es pot parlar d’antecedents ja que fins a l’arribada d’aquest projecte. Fins 

ara s’havien intentat dur a terme iniciatives de gestió del coneixement dins l’empresa, 

mai a nivell global, ni tan sols a nivells regionals o departamentals. El que es feia fins 

ara era intentar recollir en una gran varietat de formats tant els projectes que anava 

desenvolupant l’empresa com els coneixements que anaven adquirint els empleats. 

Però aquest coneixement que s’anava recollint no era reutilitzat. Degut al fracàs de 

aquestes iniciatives es quan es crea un departament que s’encarregarà de dur a terme 

l’explotació del coneixement. Però per poder dur a terme aquesta fase de la gestió del 

coneixement és necessari que aquest nou departament de l’organització dugui a terme 

el cicle complet de la gestió. És en aquest punt on sorgeix aquests projecte de creació 

d’una eina que sigui capaç de donar suport i ajudar a aconseguir les metes del nou 
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departament. En el següent apartat s’expliquen els motius que van fer fracassar les 

anteriors iniciatives, tant a nivell general com a nivell concret. 

3.4. Problemes i necessitats 
En aquest apartat el que es fa es intentar exposar quins són els problemes que hi 

havien dins l’organització, o quines eren les necessitats que anaven sorgint a mesura 

que evolucionava l’organització. Aquests problemes i necessitats són a les que el 

projecte intentarà posar remei. 

3.4.1. Problemes 

Amb el gran auge que han patit les TIC en els últims anys, les empreses han pogut 

créixer molt més i fer-se, moltes, internacionals. Això ha comportat que les seves 

plantilles cada cop siguin més grans i tinguin un tant per cent de personal ben 

qualificat cada cop més elevat. Per tant cada cop tenen el seu coneixement més 

dispers, no tan sols a nivell geogràfic, sinó que també a nivell humà. Les organitzacions 

s’han anat adonant que això podia ser un gran problema, ja que com hem comentant, 

sovint dins aquest coneixement és troba gran part de l’avantatge competitiu.  

Quan parlem d’empresa com, la idea típica de una creadora de productes o serveis, 

aquesta diversificació existeix, però el volum de coneixement útil dispers és menor que 

si parlem del cas particular al que fa referencia el projecte, ja que aquestes tenen un 

producte final o servei elaborat, en la majoria de casos, per personal no tant qualificat. 

El problema s’accentua quan parlem d’empreses dedicades al món de la consultoria. 

Això és deu a què tot la majoria del personal involucrat en la creació del producte final 

a d’estar qualificat. Si tenim en compte aquest juntament amb el creixement que han 

tingut les consultores en els últims anys, i per tant el seu número d’empleats, és crea 

un gran problema a l’hora de tenir que designar personal per  a cada projecte. 

Però no l’anterior no és l’únic problema que apareix, una de les principals 

característiques de les plantilles de les empreses de la consultoria és que són molt 

dinàmiques, i sovint la gent canvia molt de lloc de treball, cosa que en cas de no tenir-

se ben gestionat provocarà, no tan sols fuga de coneixement, sinó també pèrdues. I 

per tant l’organització perd capital intel·lectual, fet que sovint es veurà reflectit en els 

resultats econòmics que aquesta presenti a finals de casa exercici. 

Podríem dir que aquest són els principal problemes, ara a continuació veurem quin són 

els altres problemes que creen o generen dins les pròpies consultores. A continuació ja 

parlaré del cas en particular que tracta a aquest projecte, però les problemàtiques amb 

major o menor grau es poden aplicar a la majoria de les consultores, ja que són 

empreses que s’estructuren de forma pràcticament calcada, i que competeixen entre 
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elles per oferir un determinat. Per tant, tot i que no es el que es tracta en aquest cas, 

veurem que entre unes estructures idèntiques i els mateixos productes, aquí la gestió 

del coneixement hi tindrà un paper clau. Fet aquest apart passem ja al problema 

concret del projecte. 

Com hem comentat, l’empresa ja havia fet intents de tirar endavant altres iniciatives 

relacionades amb aquesta disciplina, però per falta d’unanimitat, sobretot, de 

responsables i directius no havien tirat endavant. Per tant un dels primers problemes 

que trobem és fer veure als directius i responsables  de l’organització que és important 

tenir una bona gestió del coneixement. És un gran problema que els responsables de 

les àrees de l’organització no creguin en la gestió del coneixement, ja que sense el 

suport d’ells no es pot dur a terme una bona gestió, ja que la informació que es tindria 

no seria completa. Un altre problema que es deriva d’aquest es que els responsables 

han de pressionar al personal que dirigeixen per tal que posin a disposició del sistema 

el seu coneixement, sino, tampoc es tindria la informació completa. 

Un altre factor que havia fet fracassar les iniciatives anteriors, és que es podria dir que 

cada departament o secció que havia engegat una iniciativa havia fet la guerra pel seu 

compte, i per tant al fer-se una gestió per grup o volum de coneixement petit, la 

iniciativa no era necessària i per tant queia en desús. A part com a molt, cada 

departament tenia el seu coneixement, i per tant eren com illes separades i quasi 

incomunicades entre sí. 

Aquest problemes passarien “desapercebuts” en un altra tipus d’organització, però no 

en una consultora on cada cop que l’empresa decidia presentar-se a concurs 

necessitava regirar tots els coneixements dels seus empleats així com els històrics de 

l’empresa i preparar-ne la documentació en terminis de temps molt ajustats i molt 

petits. I aquest és en el fons el problema que fa tirar endavant la iniciativa que proposa 

aquest projecte. 

El problema és el següent, quan una consultora decideix presentar candidatura a una 

oferta o proposta, necessita acreditar que compleix una sèrie de requisits, que entre 

d’altres tenen molt a veure amb el coneixement, tant històric de l’empresa com amb el 

dels seus empleats.  

Cada cop que un responsable decideix presentar una candidatura per a qualsevol 

proposta necessita fer una recol·lecció de la documentació que acrediti a l’empresa 

per poder-se presentar-s’hi. Si aquesta documentació no està organitzada, catalogada 

o feta, per a cada proposta que cal preparar es perd una quantitat de temps 

important, i més si es té en compte que qui fa aquesta recol·lecció es un personal 

altament qualificat. Això és un problema, ja que aquesta informació no es té generada 

i sovint ni organitzada, o en els pitjors dels casos, si que es té però per falta de 

comunicació o organització es torna a refer. Això comporta que el temps que es dedica 
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a la recerca i recopilació d’aquesta documentació, és temps que no es dedica a la 

presentació final de la candidatura, i per tant, o ve perquè no s’ha pogut  preparar bé 

la candidatura es perd, o directament, quan es calculen els terminis es veu que no 

s’arribarà a temps i per tant ni es crea la candidatura. 

Tots aquest problemes que s’han detectat es pot veure que tot i fer relació directa al 

coneixement o informació de l’empresa, es poden extrapolar fàcilment, i quasi de 

manera directa a cost econòmic. 

Per exemple, si només tinguéssim en compte el pressupost que es destina al 

màrqueting de la preparació de candidatures i miréssim el temps que es dedica només 

a la recopilació de la informació veuríem el gran impacte econòmic que estoa tenint 

aquesta problemàtica, però això ja es farà en l’apartat d’estudi econòmic. 

En el següent apartat és mostra com aquests problemes esdevenen necessitats, que, 

es poden identificar amb els requisits i objectius del projecte 

3.4.2. Necessitats  

Com ja hem comentat la gestió del coneixement pot jugar un paper clau dins 

l’estratègia de l’organització, per tant, tot i l’existència de software estàndard, si el que 

es vol es donar un tret característic la primera necessitat serà tenir un software a mida. 

Això permetrà tenir una diferencia respecte dels competidors del sector i alhora 

s’elimina la dependència que pogués crear amb determinats fabricants. Un altre punt 

que fa necessari que es creï un software a mida i no s’opti per un sistema ja establert, 

és la comunicació dels sistemes. Es permet flexibilitat en les entrades i les sortides del 

sistema de manera que, tot i que sigui necessari redissenyar alguns processos, es 

puguin aprofitar els que no cal millorar, perquè ja funcionen de la millor manera 

possible. Cal recordar també que el sistema ha de ser de suport i integrar-se sense 

causar molèsties. 

La implantació d’un software estàndard també comportaria la necessitat de tenir 

experts sobre aquests, llicències, etc..., de manera que el cost seria molt més elevat. I 

si a més a més afegim que sovint molts mòduls dels grans softwares estàndard cauen 

en desús suposaria, ja no despeses, sinó pèrdues. 

Així doncs la creació del software a mida és pot dir que es una necessitat i no pas una 

opció. 

Un cop argumentada la necessitat de la creació d’un software a mida, anem a veure 

quines són les necessitats que haurà de cobrir. 

En primer lloc l’empresa necessita saber quin és el seu capital a nivell de coneixement, 

és a dir ha tenir controlat el coneixement que hi ha dins les seves parets, tant a nivell 
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d’organització com a nivell humà. Com ja hem comentat, les consultores TIC es 

dediquen a crear solucions a problemes que tenen altres empreses, però per tal de 

poder ser escollides per crear aquesta solució cal acreditar que es tenen les 

possibilitats de crear-la. 

Per tant, els encarregats de decidir si l’empresa es presenta a una candidatura o no 

necessiten tenir a mà si l’empresa té capacitat d’assumir-la o no, a nivell de 

coneixements. I només això sinó que apart de saber-ho també cal que ho acreditin. 

Per fer possible aquesta recopilació i per tant acreditació d’informació és important 

que aquesta sigui fàcilment accessible i que es trobi concentrada en un lloc. La 

informació ha de ser completa, ja que no pot haver-hi dubtes. Per exemple un 

responsable no pot tenir el dubte, en cas que no trobi la informació, que no hi és 

perquè no es té, o no es té perquè no ha estat recollida. Per tan serà vital tenir tota la 

informació. 

Del paràgraf anterior en podem extreure una conclusió en forma de necessitat. Cal que 

la informació necessària sigui completa, i per tant caldrà que tot el personal implicat 

en la creació dels projectes posi a disposició del sistema de gestió de coneixement, el 

seus coneixements i els que han aportat a l’empresa. Serà necessari doncs definir uns 

formats estàndards on plasmar aquest coneixement. Això que sembla una contradicció 

amb la necessitat de no afegir molèsties als empleats, veurem més endavant, on es 

defineix la integració de l’eina que no és així. 

Apart de tenir tot la informació, cal que aquesta sigui actualitzada i per tant es 

necessari dissenyar, dins dels processos de l’empresa una via per la que la informació 

estigui actualitzada. 

Apart de saber quina informació o capital intel·lectual té l’organització és molt 

important que aquest sigui explotable, per tant es necessitaran generadors de 

documentació on es presentin les informacions i per tant puguin ser explotades. 

Amb això neix una altra necessitat. La definició dels formats en els quals es 

presentaran aquestes informacions. Cal definir les estructures dels fitxers tant 

d’entrada com de sortida del sistema de manera que el procés o processos de 

manteniment puguin ser  més àgil i es puguin fer de manera sistemàtica. Tot i que no 

és necessari, el disseny d’aquests fitxers convé que estigui pensant en què puguin ser 

tant d’entrada com de sortida, així es redueix el nombre d’estàndards. Però alhora 

aquests formats cal que es dissenyin seguint les directrius actuals de l’empresa, però 

alhora, tenint en compte que l’empresa està en constant evolució i per tant els formats 

hauran de ser fàcilment actualitzables. 

Tot i no formar part de la vista tecnològica del projecte, es important que es dugui una 

bona mentalització del personal de l’empresa a través dels seus responsables, de 



Desenvolupament d'una eina de gestió del coneixement   23 
 

Facultat d’informàtica de Barcelona 
  

manera que aquests facin veure als seus la importància i les millores que suposarà per 

a tots el nou projecte. Aquesta mentalització és clau en el procés ja que sense la 

participació integra de l’empresa no es podrà assolir l’èxit. 

Resumint, si ajuntem les necessitats anteriorment descrites podem dir que és 

necessita tenir centralitzat tot el know-how de l’empresa de manera que s’hi pugui 

accedir fàcilment, i en conseqüència que les cerques de personal i històric necessàries 

per a la preparació d’una candidatura siguin rapides i eficients. Apart es necessita 

poder disposar de la documentació necessària de manera immediata, descarregant així 

els responsables d’aquesta tasca monòtona. 

3.5. Altres productes del mercat 
Cada cop més, les empreses dedicades a la creació d’eines software tenen més clar 

que la gestió del coneixement és clau per les organitzacions, i per tant estan llençant al 

mercat diferents productes per donar suport a aquesta disciplina. És per això que en el 

mercat hi podem trobar una gran varietat de productes destinats a donar suport a la 

gestió del coneixement. Fins i tot algunes empreses ofereixen serveis de suport en 

xarxa de manera gratuïta. 

Però com ja hem comentat, la gestió del coneixement avarca molts àmbits, cosa que 

ha fet que les empreses productores de software s’hagin decantat per crear solucions 

dedicades a àmbits concrets de la gestió del coneixement. Això permet organitzar les 

aplicacions en diferents tipus. Tot seguit es mostren diferents eines que es troben al 

mercat orientades a la gestió del coneixement. Aquestes es mostren categoritzades 

segons quina es la seva missió principal. 

 Cercadors d’informació 

o SAP knowledge Warehouse 

o Oracle Database Server 

o Meridio 

o AXS Point Solutions 

o Documentum 4i 

o IBM KB2 KnowledgeX Workgroup 

 Distribució personalitzada d’informació 

o Netscape Compass Server 

o AWD Business Intelligence 

o Broadia 

 Treball en grup 

o Meta 4 KnowNet 

o IBM KB2 KnowledgeX Workgroup 

o Dataware Knowledge Management Suite 
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o Lotus Notes 

o Microsoft NetMeeting 

 Portals corporatius 

o Verity Portal One 

o Livelink. Personal Workspace 

o Sintagma 

 Eines de simulació 

o Teamware ProcessWise WorkBench 

o ThinkTools Suite 

o Project Challenge 

Aquest només són alguns exemples d’eines disponibles, però la llista és molt més 

llarga, és pot consultar en el fitxer PDF publicat a la URL següent: 

http://www.gestiondelconocimiento.com/documentos2/america/herramientas.pdf 

Tot i tenir diferents missions, totes aquestes eines acaben tenint funcionalitats 

bàsiques en comú. És clar que la base de qualsevol sistema o eina relacionada amb la 

gestió del coneixement serà la informació. I per tant totes elles tenen un sistema 

d’emmagatzematge de dades, normalment centralitzat per donar més agilitat a les 

consultes i extraccions. Però per què aquest emmagatzematge d’informació tingui 

sentit cal que les eines tinguin funcionalitats que permetin tant introduir la informació 

com extreure-la.  
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4. Metodologia pel desenvolupament de sistemes de gestió del 

coneixement. 
En aquest apartat només ens centrarem en la definició de la metodologia de 

desenvolupament que s’ha seguit. Un cop exposada la metodologia es mostrarà com 

s’ha anat aplicant durant tot el projecte. 

Com en qualsevol procés  o projecte que es pretén que acabi amb èxit el calen dues 

coses bàsiques, una bona planificació i una metodologia que estigui definida 

prèviament, i ambdues han de permetre seguir un fil de desenvolupament continuat i 

que evitarà la necessitat d’improvisar, i que, com a conseqüència, ajudarà a reduir els 

riscos del projecte. 

Una bona metodologia ens permetrà, apart de evitar el que s’ha comentat en el 

paràgraf anterior, poder definir unes passes a seguir que ajudaran a detectar les 

desviacions que puguin aparèixer durant el procés. 

El desenvolupament d’una eina de gestió del coneixement no és cap excepció, haurà 

de ser un procés metòdic i molt ben estructurat, ja que, com s’ha dit en apartats 

anteriors, pot ser que gestioni gran part de l’avantatge competitiu de l’organització 

que hagi decidit aplicar-la. 

En el cas d’aquest projecte s’ha optat per no seguir cap metodologia concreta ni cap 

conjunt de bones pràctiques ja determinats o estàndards.  Aquesta metodologia que 

s’exposa a grans trets a continuació, ha estat creada enllaçant aspectes de l’enginyeria 

informàtica i de la gestió de processos en les organitzacions. Amb això s’ha pretès que 

cobrir tant els aspectes a nivell tècnic del projecte, com els aspectes que fan relació a 

l’organització. Es per això que, en els objectius, s’ha posat èmfasi en lo important que 

resulta que el projecte quedi ben encabit dins les operacions de l’empresa. 

Aquesta estructuració del procés consta de diferents parts o fases dependents entre sí, 

ja que cada fase tindrà com entrada la sortida de l’etapa anterior.  

Aquestes fases es detallen en els següents apartats i són: 

 Coneixement de l’entorn 

 Enginyeria de Requisits 

 Reenginyeria de processos 

 Enginyeria del Software 

 Implementació 

 Fase de proves o test 

 Implantació 

 Manteniment 
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Figura 2: Etapes de la metodologia definida 

No s’ha cregut convenient posar com a una etapa del procés la documentació, ja que 

totes i cada una de les fases porten implícit el desenvolupament de la documentació 

de cada etapa. 

Abans de seguir amb la descripció de les etapes cal recordar que quan es parla 

d’informació com a una sola entitat, es fa per comoditat, però s’està fent referència a 

informació com a conjunt de les diferents informacions o fluxos d’informació dins 

l’organització. 

4.1. Coneixement de l’entorn 
Hem volgut posar com a una fase externa a la enginyeria de requisits i no com a un 

subapartat d’aquesta, l’etapa de coneixement de l’entorn. Aquesta decisió s’ha pres 

perquè com ja s’ha comentat abans, la gestió del coneixement pot tenir una gran 

influència dins l’estratègia de l’organització i per tant té molta importància. 

Cal tenir molt en compte quina es la cultura de l’organització, i dels seus empleats, i 

sobre tot, quin es el funcionament i la dinàmica actual de l’empresa i dels directius. Per 

tant, en aquesta fase el que es farà es bàsicament observar, detectar i preparar les 

fases següents. 

4.1.1. En què consisteix observar i detectar? 

És important tenir molt present que la base i motiu de tot el projecte és la informació. 

Per tant el que s’haurà de fer és fixar-se en on i com es troba la informació, és a dir on 

està emmagatzemada o qui la té, en quin format ho està, etc. 



Desenvolupament d'una eina de gestió del coneixement   27 
 

Facultat d’informàtica de Barcelona 
  

Un cop s’hagi detectat on es troba la informació haurem de trobar quin es el seu 

origen i quin camí segueix fins al seu punt final. Amb això s’està detectant quin es el 

flux d’informació dins l’organització i quina direcció i sentit té. A mesura que es va 

observant es convenient anar anotant els colls d’ampolla i carrerons sense sortida que 

hi ha en el camí de la informació. 

Però l’entorn no només es redueix a la informació. Es molt important que es posi 

especial atenció en la cultura de la empresa, i la dels seus directius i empleats, i en els 

processos i operacions interns de l’empresa. 

4.1.2. Sortides 

Amb les observacions que s’han fet i les anotacions preses, ens començarem a 

preparar per les reunions i trobades de la següent etapa. Les anotacions seran molt 

útils, per no dir bàsiques, en la fase de reenginyeria de processos.  

4.2. Enginyeria de Requisits 
Abans d’explicar en què consistirà l’etapa en sí, es farà una breu i informal explicació 

del concepte.   

4.2.1. Què és l’enginyeria de requisits? 

Es una disciplina que intenta fer més fàcil d’entendre el problema que es vol encarar i 

per el qual els enginyers del software treballaran en una solució. Es un dels camins que 

més acosten el client i usuaris que esperen la solució, i els creadors d’aquesta solució. 
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Intenta trobar tots els requisits del problema mitjançant metodologies, eines i principis 

que facilitaran el descobriment i la documentació d’aquests, de manera que sigui un 

procés sistemàtic i repetible. Per tant proporcionarà una explicació per escrit del 

problema.  

L’enginyeria de requisits ens permetrà també, fer categoritzacions dels diferents tipus 

de requisits que s’han trobat.  

La principal diferenciació i la més emprada, tot i que no la única és la diferenciació 

entre requisits funcionals i requisits no funcionals. 

 Requisits funcionals: Són els que fan referència als serveis que s’esperen del 

sistema, que solen poder-se representat com a relacions bijectives amb el 

conjunt de les funcionalitats, per no dir que són, pràcticament, el mateix. 

 Requisits no funcionals: Són els requisits que fan referència a restriccions dels 

requisits funcionals. 

4.2.2. Fases de l’enginyeria de requisits 

L’enginyeria del software es una disciplina molt complexa, així que aquí se’n fa un petit 

resum de les etapes: 

 Obtenció de Requisits: A través d’entrevistes i reunions amb els diferents 

stakeholders s’intenta trobar quines són les seves metes, desitjos i expectatives 

referents a la solució que es construirà. 

 Anàlisi dels requisits:  Es corregeixen els requisits, es trien, i es transformen, ja 

que sovint els requisits obtinguts sorgeixen d’errors de llenguatge. De manera 

que es preparen per la fase de disseny. 

 Documentació dels requisits: Un cop estan decidits els requisits cal passar a 

documentar-los en el format acordat entre els stakeholders. 

  Validació de requisits: La documentació es presenta als stakeholders per tal 

que els validin. Un cop acabada la fase de validació podem donar, en aquest 

cas, acabada l’etapa de l’enginyeria de processos. 

4.2.3. Sortides 

Abans de passar a la fase següent cal que els requisits siguin òptims, cal tenir 

consciència que aquesta és la fase més crítica de tot el projecte. Un sòl requisit 

malament pot fer trontollar o directament anul·lar l’èxit de tot el projecte. Una altra 

cosa que també serà clau es tenir en compte tots els stakeholders del sistema, ja que 

de no fer-ho podria causar tants o més problemes que l’absència de qualsevol dels 

requisits. 
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Per tant un cop assegurats els objectius o requisits del futur sistema es tindran que 

posar en comú amb les observacions anotades en la primera fase. 

4.3. Reenginyeria de processos 
Sovint es confon la  reenginyeria de processos amb una simple automatització 

d’aquests. Aquesta idea sovint condueix en molts errors, sobre tot, alhora d’implantar 

grans projectes de S.I. on es pot caurà en intentar adaptar un software estàndard a uns 

processos que poden presentar deficiències. I això provoca sovint el fracàs del projecte 

d’implantació. 

Una bona manera d’evitar-ho és realitzant una feina de reenginyeria de, com a mínim 

els  processos que es veuran afectats amb la implantació del nou S.I. i que ho 

necessitin. 

Es en aquesta fase on entren en joc les dades recollides en les dues etapes anteriors. 

Es per aquest motiu que és tant important ser bons observadors en la primera fase, ja 

que es ara on, conjuntament amb les deficiències o ineficàcies de processos 

detectades, i els requisits obtinguts, es dissenyaran els nous processos on el S.I., i que 

e tindran com a meta millor les operacions internes de l’organització, i per tant afegir-

hi valor. 

4.3.1. Què és la reenginyeria de processos? 

La reenginyeria de processos com indica el seu nom no és una simple automatització, 

ni tan sols una optimització, si no que és la reformulació dels processos. La idea parteix 

que si un procés o operació no està ben plantejada per moltes millores i optimitzacions 

que es facin sobre ell mai podrà ser òptim si parteix d’un mal plantejament. El que 

proposa aquesta disciplina és refer o redissenyar el procés. Una bona manera de veure 

clarament que és exactament aquesta disciplina és amb un exemple: 

“ Si  un jove cada matí baixa al carrer, i al costat de casa té el quiosc i hi compra 

el diari, el següent edifici, es la fruiteria, i hi compra la fruita, després bé el forn 

on hi compra el pa, desprès la carnisseria on hi compra la carn i finalment una 

botiga de queviures on i compra coses vàries. I després torna a casa. 

Es clar que aquest procés es optimitzar-lo, per exemple, si el que fes es caminar 

fins a la botiga de queviures, comprar les coses vàries, desprès a la carnisseria i 

així, està millorant el procés, ja que no ha de carregar pes durant tanta estona. 

Suposem ara que per fer-ho agafa la moto, només s’està fent una 

automatització del procés. 
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Ara bé, si un dia decideix fer la compra per Internet a un supermercat i que li 

portin a casa, això sí que es una reenginyeria del procés, ja que l’ha replantejat 

de 0”. 

Aquest exemple és molt simple però es un bon resum de el que fa aquesta disciplina. 

4.3.2. Sortides 

Arribats en aquest punt ja es tenen els requisits definits i validats, i es té el disseny o la 

definició de com el nou S.I. s’integrarà dins els processos operacionals de 

l’organització, i per tant aquesta informació ja està preparada per poder extreure’n 

una solució  

4.4. Enginyeria del software 
Es en aquest punt on ja es comença a definir una solució al problema, o l’esquelet del 

software.  

4.4.1. Què és la enginyeria del software? 

L’enginyeria del software es la disciplina que proveeix de metodologies i tècniques als 

enginyers per tal de poder dur a terme el desenvolupament i el manteniment del 

software. Tot i que la creació de software no deixa de ser un procés creatiu, es 

necessari que se segueixin diverses pautes ja que es un punt crític en un projecte de 

software. 

 Es en aquesta fase on es decidirà l’estructura de les dades i com s’emmagatzemaran. 

També es dissenyen els casos d’ús del sistema a partir dels requisits obtinguts en la 

fase anterior, així com les diferents pantalles que mostrarà el sistema i amb les que 

interactuarà l’usuari o l’arquitectura del projecte. Resumint, es crea l’especificació del 

sistema. 

4.4.2. Sortides 

Un cop finalitzada aquesta fase el projecte està llest per passar a la fase 

d’implementació, on els programadors plasmaran en codi les especificacions que han 

creat els arquitectes i els analistes. 

4.5. Implementació 
En aquesta fase es on el disseny i model conceptual que té com a sortida la fase 

anterior donarà com a fruit l’aplicació, o el S.I. com a una realitat. 

Tot i que sembli una fase del procés trivial, es una fase on es pot guanyar, i donar molt 

avantatge el sistema si els programadors duen a terme processos de optimització del 



Desenvolupament d'una eina de gestió del coneixement   31 
 

Facultat d’informàtica de Barcelona 
  

codi, ja que això pot significar, sobre tot, reducció de cost en temps, fiabilitat del codi i 

possibilitat de reutilització d’aquests. 

És important que durant la fase d’implementació es dugui a terme una programació 

estructurada i modular, ja que d’aquesta manera s’obtindrà un codi font més 

entenedor i reutilitzable, fet que serà molt útil si en un futur necessita modificacions. 

Ja que d’aquesta manera qualsevol persona sigui capaç de modificar-lo. 

Tant en el cas d’aquesta fase com en la de la següent es bo anar-les intercalant a mida 

que es van implementant els diferents requisits o les diferents funcionalitats, ja que en 

cas d’error el problema o volum a corregir seria menor, a part fer-ho això permet anar 

establint punts de control. 

Una altra cosa a tenir en compte es la categorització dels requisits que s’ha fet en la 

fase d’enginyeria de requisits, ja que ens marcarà la prioritat de cada un d’ells i 

permetrà fer prioritzacions. 

4.5.1. Sortides 

Un cop finalitzat el procés d’implantació, es passa a la fase de test. S’agafa tota la 

documentació que s’ha anat generant fins ara i es passen a els encarregats de dur a 

terme el test. 

4.6. Fase de proves o test 
Com ja s’ha comentat en l’apartat anterior aquesta fase convé que es vagi intercalant 

amb els objectius intermedis que es vagin marcant o definint en la fase anterior.  

Dit això, en aquesta fase es rep la documentació que s’ha generat durant tot el procés, 

i es dissenyen proves que permetin comprovar el bon funcionament de cada una de les 

funcionalitats que han estat implementades. Les proves han de ser dissenyades 

pensant tant en el software com en el hardware ja que hauran d’intentar abrasar totes 

les casuístiques possibles, i aplicar proves d’estrès al sistema. 

Apart de les proves purament tecnològiques també convé dissenyar proves o testos 

d’usabilitat, sovint un dels testos d’usabilitat més eficients i simples es el d’agafar una 

persona que no sàpiga de què va el sistema i que intenti fer-lo anar, d’aquesta manera 

es troben i s’identifiquen les errades bàsiques molt ràpidament. 

Un cop dissenyades les proves, s’apliquen sobre el S.I.. En aquest punt hi ha dues 

possibilitats, o bé el sistema supera la prova o bé no. En cas que superi el test, es vàlida 

aquella funcionalitat. Però en cas que això no sigui així, el procés, o si més no, la 

funcionalitat testejada haurà de tornar enrere a la fase següent. 
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Com s’ha anat dient al llarg del procés, es bàsic que les fases de disseny de requisits, 

processos i software siguin perfectes, sinó, el fet de tenir que revisar-les implicaria una 

desviació massa gran en la planificació del projecte. 

Com més exhaustiva i més ben dissenyada estigui aquesta fase, major robustesa i 

fiabilitat tindrà el sistema. 

4.6.1. Sortides 

Un cop el sistema a passat totes les proves de test, ja està llest per ser implantat. 

Arribats a aquest punt cal recollir tota la documentació que es té. Així com l’historial. 

Aquest historial ens permetrà reduir el temps de reacció en cas de trobar 

complicacions. 

4.7. Implantació 
La fase d’implantació de posada en marxa es una fase que, en aquest cas serà més 

senzilla, ja que no cal fer un traspàs o una migració. En aquesta fase s’integra el S.I. 

dins els processos operacionals de l’empresa, esdevenint així una realitat. 

Abans de començar pròpiament la implantació, cal definir una planificació molt 

detallada del procés, que guardi marges per si sorgeixen contratemps. 

Fora de l’àrea tecnològica, aquesta fase també ha de cobrir, en cas de ser necessari, la 

formació. Es important que, tot i que s’hagi dissenyat una eina usable i àgil, fer aquesta 

feina d’ensenyament, ja que, al igual que els factors que intervenen durant la fase de 

construcció, els usuaris finals també son claus per l’èxit del projecte. 

4.7.1. Sortides 
Quan es finalitza o completa la fase d’implantació, el S.I. ja es funcional al 100%, i ja es 

troba integrat dins les operacions de l’empresa. Per tant, l’eina ja és un element més 

de la cadena de valors de l’empresa. 

4.8. Manteniment 
Tot i que aquesta etapa ja no forma part del procés de creació del projecte, s’ha decidit 

situar-la dins seu per la gran importància que té.  

És vital que hi hagi un manteniment del sistema, ja que al igual que la societat, les 

empreses o organitzacions son dinàmiques, i per tant les seves necessitats també. Això 

provoca que les fonts d’informació, sovint augmentin,  per tant, si no es va realitzant 

un manteniment del sistema o actualització, en seguida quedarà obsolet. I per tant el 

projecte haurà, tot i funcionar correctament, fracassat. 
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4.9. Flux de dades 
Com es pot veure cada etapa de les definides per a la metodologia rep algun tipus 

d’entrada d’alguna o algunes altres etapes. I alhora cada etapa genera una o unes 

sortides. Per veure com funciona aquest flux de dades ho podem veure a partir de la 

figura següent. 

Coneixement 

de l’entorn

Enginyeria de 

Requisits

Reenginyeria 

de processos

Enginyeria 

del Software

Implementació

Testeig o 

Proves

Implantació

Manteniment

 

Figura 3: Flux de dades entre etapes de la metodologia 

A partir del diagrama ja definit e a l’inici d’aquest punt s’afegeixen nous flux de dades. 

Es pot veure com per exemple, els processos de manteniment i d’implantació del 

sistema  es defineixen en l’etapa de redisseny de processos. També podem veure com 

la fase de coneixement de l’entorn alimenta les fases de enginyeria de requisits i de 

reenginyeria de processos. Es important veure també el flux de dades iteratiu que hi 

ha entre les etapes d’implementació i de test. 
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5. Planificació inicial 
En aquest apartat es mostra la planificació que es va fer a l’inici del projecte.  En 

aquest cas dins de la planificació del projecte s’ha subdividit en pre-projecte, i 

projecte. Dins el que anomenem el pre–projecte hi van incloses aquelles tasques que 

precedeixen el projecte, com són per exemple la seva preparació, o els estudis i 

valoracions sobre la conveniència o no de dur-lo a terme. La part de projecte engloba 

el projecte en sí, totes les tasques que estan incloses dins la seva elaboració. 

Aquestes dues grans divisions de la planificació s’han subdividit en altres fases, que 

alhora s’han dividit en metes més petites, que faciliten el control del seguiment de la 

planificació. A continuació s’anomenen cada una de les fases de la planificació, on 

surten indicades aquestes metes a grans trets, en els diagrames de Gantt de l’annex es 

poden veure les fases i terminis de la planificació. 

5.1. Esquema de planificació 

 Pre-Projecte 

o Creació d’una planificació aproximada 

o Estudis 

 Utilitat del projecte 

 Econòmic previ 

o Definir l’equip 

 Cerca de candidats 

 Selecció de candidats 

 Assignació de responsabilitats 

o Definir la metodologia 

 Elaborar metodologia 

 Generar documentació de la metodologia definida. 

 Projecte 

o Creació de la planificació definitiva 

 Definir el projecte 

 Enteniment del problema 

 Definició de la visió i l’abast 

 Definició prèvia dels objectius 

o Etapa de coneixement de l’entorn 

 Observació comportaments i operacions de l’empresa 

 Reunions amb personal de l’empresa 

 Extracció de conclusions 

o Etapa d’enginyeria de Requisits 

 Identificació stakeholders 

 Definició i organització de requisits 

 Redefinició d’objectius 
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 Elaboració del funcional 

o Etapa de reenginyeria de Processos 

 Detecció de deficiències en les operacions 

 Redisseny de les operacions 

 Generació de la documentació 

o Etapa d’enginyeria del software 

 Creació del model conceptual 

 Creació del model funcional 

 Disseny de l’arquitectura 

 Disseny de les vistes 

 Generació de la documentació 

o Etapa d’implementació 

 Implementació de la funcionalitat 

 Generació de la documentació 

o Etapa de proves 

 Disseny de proves 

 Aplicació del test 

 Aplicació del test d’estrès 

 Generació de documentació 

 Generació del manual 

o Etapa d’implantació 

 Educació del personal 

 Traspàs de la informació 

 Inclusió del sistema en les operacions de l’empresa 

 Generació de la documentació 

o Manteniment 

 Solució d’errors 

 Solució de l’error 

 Notificació de l’error 

 Afegir a l’històric 

 Actualització de dades 

 Manteniment de la integritat de les dades 

 Seguiment dels processos 
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6. Fase de preparació del projecte  
Al llarg d’aquest apartat s’exposen i expliquen aquelles fase que formen part del que 

hem anomenat, en l’apartat anterior on es detalla la planificació, el pre-projecte. 

6.1. Creació d’una planificació aproximada 

Per poder fer tots els estudis necessaris, i planificar les tasques que cal realitzar s’ha fet 

en primer lloc una planificació orientativa del cost que pot tenir, tant la preparació del 

projecte com la seva execució. Per fer-ho s’ha recopilat informació d’altres projectes 

duts a l’empresa amb un volum de feina similar. 

Tot i ser orientativa la planificació ha d’aproximar-se el màxim possible de manera que 

els estudis posteriors siguin el més fidels a la realitat possible. 

 

Figura 4: Detall de la planificació d'estudis 

En la figura anterior podem veure que les tasques d’estudi tenen assignades duracions 

més grans del que teòricament parlant els tocaria, això és degut a la dificultat de la 

recopilació d’informació per tal de fer els estudis. També és pot veure com les fases de 

selecció de personal tenen assignades més de dues setmanes, això és també degut a la 

dispersió de la informació que hi ha a l’empresa.  

L’elaboració i disseny de la metodologia així com la generació de documentació 

ocupen una part important del temps que es dedicarà a aquesta fase de preparació del 

projecte. 

 

Figura 5: Detall de la planificació de l'elaboració i documentació de la metodologia. 

Com s’ha dit en el paràgraf anterior veiem que la metodologia juntament amb la seva 

documentació té gairebé un mes assignat. 
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Un cop vista la planificació del pre-projecte o de la preparació del projecte veiem la 

planificació que s’ha fet per a el projecte en sí. 

 

Figura 6: Planificació de la part del projecte. 

En aquesta figura és important observar que una de les parts a les que és dedica més 

esforços, a part de a la fase d’implantació, és a la fase de reenginyeria de processos. 

Això és perquè es vol aconseguir que el sistema realment esdevingui un avantatge 

competitiu per a l’empresa, i per cal l’estudi dels nous processos, així com dels 

formats, tipificacions, etc... haurà de ser minuciós i acurat, de manera que es pugui 

exprimir el sistema al màxim. 

Per acabar aquest  apartat  podem veure un resum de la planificació inicial que s’ha fet 

del projecte. 
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Figura 7: Resum de la planificació inicial del projecte 

En l’annex de la planificació inicial es pot veure tota la planificació en detall, així com 

els gràfics de Gantt. 

6.2. Estudis 
En aquest apartat s’expliquen i exposen els resultats o conclusions dels diferents 

estudis que ajudaran en la presa de decisió de l’arracada o no del projecte. 

6.2.1. Estudi d’utilitat del projecte 
Aquest estudi busca determinar el valor útil que tindrà el futur projecte, en aquest cas, 
com que el projecte no està encara definit l’estudi es basa en una idea inicial i simple 
del projecte. En aquest cas la idea a estudi es la de tenir centralitzada la informació en 
un punt per tal de ser consultada. 

Partint d’aquesta idea es busca en quins processos s’usa actualment la informació, i es 

mira quines d’aquestes operacions es beneficiarien de la nova centralització de les 

dades i en quin tant per cent ho farien. Apart es fan consultes a els membres del 

personal involucrat en aquestes operacions. 

Finalment, juntament amb les dades objectives que s’obtenen, i l’opinió de les 

persones s’elabora un informe amb la decisió. 

La taula següent mostra les principals operacions en què intervé la cerca de 

coneixement dins l’empresa. 

 

Taula 1: Resum de reducció temporal estimada 

Com es pot veure en la taula anterior les reduccions que s’han estimat són notables, 

sobre tot si es te en compte que acostuma a haver-hi unes dues preparacions de 

candidatures cada tres dies com a mínim. I de cerca de perfils unes dues diàries també 

com a mínim. Si ens fixem en el % en què es redueixen les parts de les operacions que 

tenen a veure amb la cerca d’informació veiem que queden quasi bé reduïes per 

complet. També podem observar com en el pitjor cas s’estima que com a mínim cada 

operació es reduirà en un 60% del seu temps total. Es important el detall que 

Operació Durada*% Cerca Informació % reducció estimada % reducció total nova durada*

Preparar documentació de candidatures 10 70% 80% 56% 4,4

Cerca puntual de perfils 2 100% 80% 80% 0,4

Cerca puntuald'històrics 2 100% 80% 80% 0,4

Actualització de perfils 3 80% 80% 64% 1,08

*(dies)
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operacions com les cerques de perfils i d’històrics passen a ser pràcticament 

instantànies. 

Com ja hem comentat, a part de fer uns càlculs objectius, s’han realitzat una sèrie 

d’entrevistes amb un conjunt dels responsables que es veuen involucrats en aquestes 

operacions. 

Com a resultat d’aquestes entrevistes n’obtenim que una gran part dels responsables 

entrevistats veuen amb bons ulls que es tiri endavant el projecte. També es cert que 

d’aquesta majoria, aproximadament el 60% diuen que no usarien el futur sistema si 

per a cada ús hagués de destinar-hi recursos econòmics dels que té assignats. Una altra 

conclusió que s’extreu de les entrevistes és que els responsables no volen que sigui 

una feina extra ni per ells ni pels seus equips. Un dels factors més importants i clau que 

hem obtingut és que com més amunt de la piràmide de l’empresa es troba un grup 

d’entrevistat, el % per cent d’aprovació del projecte és més alt. 

La conclusió que podem extreure un cop s’ajunten les dues part de l’estudi és que el 

projecte, des d’un punt d’utilitat es pot tirar endavant, i per tant l’estudi d’utilitat es 

dóna per superat. 

6.2.2. Estudi econòmic previ del projecte 

L’estudi econòmic és un estudi confidencial que es va realitzar dins a l’empresa, del 

qual només es poden comentar dues idees, però que són de vital importància. 

La primera idea, és que, com a resultat de decidir que el projecte seria dut a terme per 

un becari o estudiant, els costos per l’empresa són mínims, i per tant es pot dir que es 

un projecte amb un risc econòmic molt baix, ja que de no fructificar o tirar endavant la 

iniciativa, el becari es podria reassignar a qualsevol altre tasca. 

Però la conclusió més gran que es pot extreure de l’estudi, i que pot ser anomenada 

sense mostrar dades és la següent. 

Tenint en compte una multinacional dedicada a la consultoria, i la quantitat de caps de 

projecte que hi treballen, si de l’estudi anterior n’extraiem una dada aportada per els 

mateixos responsables, que diuen que de tot el pressupost que l’empresa dedica a la 

preparació de candidatures, un cop el sistema funcioni al 100%, poden estalviar-se 

entre un 30% i un 40% d’aquest pressupost. 

6.3. Definir l’equip 
Com que ja estava decidit que la feina la duria a terme un becari, l’etapa es va separar 

del que s’havia decidit prèviament al fer la planificació. El que es va fer va ser assignar 

el projecte a un departament on encaixes. Es va buscar quin era el departament que 
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més s’aproximava a la temàtica del projecte, i  es va assignar al departament de 

propostes de la Unió Europea, (preparació de candidatures a propostes de la UE), ja 

que era el que més s’apropava. Aleshores el responsable que dirigiria el projecte seria 

el responsable d’aquest departament. 

6.4. Definir la metodologia 
Com que la metodologia ja ha estat descrita en apartats anteriors, en aquest apartat 

definirem el procés de creació de la metodologia i els motius que han portat a prendre 

la decisió de la inclusió de cada una de les etapes i del seu ordre. 

Per experiència de les consultores TIC saben que un cop implantada una solució, 

aquesta encara pot fallar. Això és perquè la solució pot caure en desús per part dels 

operaris del client que l’haurien d’usar. Aquest problema bé donat per que durant  les 

fases del projecte no es va tenir en compte la cultura o costums ni de l’empresa ni dels 

seus empleats. Es per evitar aquest problema que el primer pas de la metodologia que 

s’ha definit es el coneixement de l’entorn. Un dels altres motius que han fet incloure 

aquesta fase dins la metodologia ha estat el suport que ens aportaria per a fases 

següents, ja que permetrà no tenir que començar les etapes des de zero. 

En segon lloc s’hi defineix una etapa amb el nom d’enginyeria de requisits. Un cop ja 

s’ha fet la presa de contacte amb el client. Cal que es defineixin els objectius o requisits 

concrets, tant funcionals com no funcionals del futur sistema o projecte, per tant 

també cal que posteriorment es faci una revisió de l’abast del projecte. El principal 

objectiu d’aquesta fase serà obtenir els requisits del sistema definits i documentats. 

A continuació es marca una etapa de reenginyeria de processos. S’ha decidit posar en 

aquest ordre les etapes i no al revés, per què és una manera de donar prioritat al nou 

projecte davant els processos operacionals anteriors. De manera que el projecte porti 

el valor afegit de millorar els processos interns de l’empresa. Així doncs, amb aquest 

ordre un cop estiguin definits el requisits i amb les anotacions preses en la primera 

fase a la mà, es podrà comprovar quins processos actuals ens son útils i són correctes, 

quins són útils però cal redissenyar i quins són inútils i es poden eliminar. Així doncs 

com hem comentat abans l’ús dels requisits per a dur a terme aquesta catalogació dels 

processos actuals es fonamental i per tant aquest es el motiu de l’ordre de les dues 

etapes. 

A continuació, quan ja es tenen les noves operacions definides, juntament amb les 

operacions que no s’han de modificar i els requisits, ja es pot passar a la fase 

d’enginyeria del software. L’etapa del software és una fase vital del projecte, és per 

això que s’ha volgut donar uns bons fonaments a l’etapa amb les etapes anteriors. Que 

la dotaran de un funcional ben definit, i d’un bon pla d’integració dins les operacions 

de l’empresa. Amb el model funcional i conceptual, el disseny de l’arquitectura i les 
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vistes definides, ja es pot passar a la fase d’implementació, on la documentació 

generada durant l’etapa d’enginyeria del software, es transforma en el sistema. 

Tot i que en la metodologia estan exposades per separat, les fases d’implementació i 

test van agafades de la mà, ja que hauran d’anar-se fent iteracions. Ja s’ha comentat 

en la definició de la metodologia, però cal recordar que per tal de no tenir que donar 

tantes passes endavant i endarrere es decideix que aquestes dues etapes s’intentaran 

dividir en petits blocs. És a dir, a test es passaran funcionalitats o petits blocs de 

funcionalitats des de la implementació de manera que es puguin anar validant 

funcionalitats, i es puguin tenir punts de control dels quals no calgui tirar més enrere. 

Un cop ja s’ha testejat, i validat el sistema està llest per ser inclòs dins els processos 

operacionals de l’empresa, això es farà seguint la documentació que hem generat en 

l’etapa de reenginyeria de processos. Un cop feta la implantació només caldrà dur a 

terme una labor de manteniment, que es farà seguint els processos que s’hagin definit 

per a aquesta fita. 
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7. Desenvolupament d’una eina de gestió del coneixement. 
El projecte es desenvolupat dins l’empresa Everis Consulting, IT & Outsourcing 

Professional Services. A grans trets el projecte es pot definir com la creació d’un 

sistema que permeti tenir les dades històriques de l’empresa i els seus empleats 

centralitzada per tal de poder-la consultar i extreure ràpidament.  

El primer punt titulat definició del projecte inclou un resum més detallat del projecte, 

exposa els objectius, la visió, l’abast i l’objectiu d’aquest. 

7.1. Definició del projecte  
En aquest apartat es mostra una breu presentació del projecte que inclou el resum del 

projecte i el seu context, una breu explicació de com neix la iniciativa, i un resum dels 

objectius.  

7.1.1. Resum 

Actualment el món de la tecnologia evoluciona a un ritme molt accelerat, els elements 

tecnològics sovint queden obsolets al cap de molt poc temps, i aquest temps cada cop 

és més petit. Això fa que les empreses que volen ser competitives, constantment 

tinguin que estar-se reinventant o actualitzant dins el món de les TIC. I és que per 

entendre aquest projecte és clau entendre les TIC i com aquestes han revolucionat la 

societat.    

Aquesta revolució de les TIC ha estat rebuda amb els braços oberts per part de la 

societat, fet que ha produït canvis molt importants en les diferents cultures del món.  I 

és que quan parlem de societat no només englobem a les persones, sinó que també hi 

posem les organitzacions tant privades com públiques dins el sac.  

Anys enrere les organitzacions podien anar fent front amb més o menys mesura a les 

evolucions  que sofria la tecnologia, el problema els ha sorgit amb les TIC, ja que 

moltes organitzacions han vist com els seus departaments d’informàtica es veien 

sobrepassats.  

Les empreses comencen a veure que necessiten departaments d’informàtica més 

potents, fet que resulta inviable per la majoria, és a les hores quan les empreses veuen 

en l’outsourcing l’oportunitat de continuar sent competitives i d’anar evolucionant 

amb les TIC. Es el moment perfecte per a les consultores. 

Les organitzacions comencen a requerir els serveis d’empreses dedicades a la creació 

de solucions basades en les TIC, però es tan gran el nombre d’empreses que els 

requereixen que el mercat de les consultores TIC comença a créixer molt, tant en 

nombre de negocis com en nombre d’empleats. S’obra així un gran ventall d’opcions 

de mercat per a cada empresa que requereixi una solució. 
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La situació de mercat creada, juntament amb el gran nombre de tecnologies, 

metodologies, productes, etc. que hi ha, obliga a les grans consultores a tenir un volum 

de plantilla molt gran, però que alhora estigui qualificat. 

Quan una empresa requereix una solució el que fa és plantejar un problema, i sovint és 

llença un concurs, sobre tot les grans organitzacions. En aquest concurs les consultores 

han d’acreditar que són capaces de donar solució al problema plantejat, i per fer-ho és 

presenta la documentació requerida on s’acredita que disposes del personal adequat 

per a aquella tasca i que ja s’han fet solucions de manera exitosa per a problemàtiques 

similars a la plantejada. Aleshores la empresa que ha llençat el concurs escull una de 

les candidatures per dur a terme la solució. 

Sovint un dels grans problemes que tenen les consultores es la preparació d’aquestes 

candidatures amb el personal més adequat i qualificat per a cada cas. El problema 

s’agreuja quan aquests concursos són de terminis molt reduïts, ja que fa que la cerca 

de personal no es pugui fer de manera correcta i per tant fa que les candidatures que 

pugui presentar la consultora no estigui a l’alçada de les altres, i que per tant no estigui 

amb opcions de disputar-se la victòria del concurs. El fet de no poder competir en els 

concursos suposa deixar d’ingressar un volum molt important de diners.  

Neix aleshores una iniciativa que intenta donar suport a la gestió del coneixement, de 

manera que permeti tenir centralitzades les dades del coneixement de l’empresa i dels 

seus empleats en un punt. Amb aquesta iniciativa es vol crear un sistema capaç de 

realitzar les cerques necessàries de personal i d’històric, principalment per a la 

preparació de candidatures. 

La possibilitat de tenir un sistema que t’asseguri la preparació òptima, en quan a 

informació es refereix, per a una candidatura dóna una nova visió de la gestió del 

coneixement dins la consultoria que permetrà no desaprofitar el capital humà que es 

té dins l’empresa, i d’aquesta manera aprofitar el màxim les possibilitats que té 

l’empresa. 

I aquestes idees són les que han fet néixer el projecte de creació d’una eina que sigui 

capaç de gestionar tot el coneixement intern d’una gran consultora. 

7.1.2. Origen de la iniciativa 
L’origen d’aquest projecte té lloc quan es comencen a analitzar els problemes i 

demores que patien quasi bé la totalitat de les elaboracions de candidatures. Els 

responsables invertien molt de temps en la seva elaboració, cosa que era un problema 

ja que sovint els responsables tenen sous elevats, i per tant el temps que destinat era 

de cost molt elevat. Així doncs des del departament de “Propostes de la UE” s’estudia 
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quines disciplines o pràctiques poden ajudar a solucionar el problema. Everis aposta 

per la gestió del coneixement. 

7.1.3. Objectius 
El principal objectiu del projecte es la creació d’un sistema que doni suport a la gestió 

del coneixement que es vol dur a terme dins de l’empresa, i que alhora aporti un valor 

afegit a l’organització, de manera que ajudi a reduir despeses i recursos a l’empresa a 

l’hora de dur a terme operacions que tinguin a veure amb la consulta d’informació 

relativa al coneixement de l’empresa, i no només en el cas de preparació de les 

candidatures. 

Per poder complir el objectius s’implementarà una eina que sigui capaç de recollir el 

coneixement dels empleats i l’empresa i emmagatzemar-lo. El sistema també aportarà 

solucions a l’hora d’extreure la informació en formats estàndards dins l’organització.  
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7.2. Fase de coneixement de l’entorn 

En aquest apartat es pot trobar com s’ha dut a terme l’etapa i quines anotacions i 

observacions s’han anat realitzant. En el darrer apartat s’hi poden trobar les 

conclusions que s’han extret al final de l’etapa. 

7.2.1. Observacions i anotacions 

Aquesta primera fase es limita a l’observació i no intervenció, és una fase de “paper i 

llapis” on cal anotar tot allò que es cregui, en cara que sigui en un grau mínim, útil per 

el projecte. Tot i que la iniciativa neix de la voluntat d’agilitzar la creació de 

candidatures, seria un error centrar-se en un inici en aquest procés, ja que ens 

interessa una visió com a conjunt de l’empresa, en aquest cas de l’oficina de 

Barcelona.  

Començant amb una visió amplia podrem saber quins són els diferents fluxos 

d’informació que recorren l’empresa. La idea es que amb aquesta visió més global, 

apart d’ajudar a entendre les operacions de l’empresa, permeti fer l’eina més útil i 

adaptable per a altres objectius. Poc a poc cal anar focalitzant en els diferents fluxos 

d’informació fins a arribar a les persones concretes. Amb aquesta feina es van recollir 

tot un llistat d’observacions. A continuació n’exposo algunes de les que van resultar ser 

útils per al projecte.  

Observacions 

 Hi ha poca comunicació i per tant transferència d’informació entre 

departaments de projectes. 

 Hi ha diferents tipus de flux d’informació  

o Neix en els responsables. 

o Neix en els consultors 

o Neix en un SI. 

 Son els mateixos responsables els que duen a terme el procés de cerca en la 

preparació de candidatures. 

 Hi ha clients diferents amb el mateix codi identificador 

 El caps de projecte han de generar un document explicatiu al finalitzar un 

projecte, i obtenir-ne el certificat de bona execució. 

 Els empleats han d’actualitzar el currículum al finalitzar la seva estada en un 

projecte. 

 El nivells d’idioma dels currículums sovint no es corresponen a la realitat. 

 No es tenen ben controlats els coneixements dels empleats. 

 A final de més cada consultor ha de imputar el seu tempos laboral als projectes 

en què ha estat. 
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 Un cop l’any els consultors tenen una revisió del seu treball i han de portar un 

document on estan tipificats els diferents coneixements actualitzats. 

 Els coneixements utilitzats en cada departament poden variar molt. 

 Es presenten candidatures en diferents idiomes. 

 Hi ha un sector anomenat “staff” on hi ha els consultors que no estan assignats 

a cap projecte. 

 Es dona molta importància a la imatge corporativa, els colors són un símbol de 

l’empresa. 

 Sovint per comoditat els projectes es donen d’alta de manera incorrecte en el 

sistema. 

 Sovint els consultors no realitzen les actualitzacions de currículums ni de la 

tipificació dels coneixements adquirits. 

 Els llocs de treballs dins la oficina no són sempre fixes cosa que fa que es perdi 

més temps de lo normal en la localització de les persones. 

 Els canals de comunicació interns de l’empresa són àgils i ràpids.  

 

7.2.2. Reunions amb el personal 

Els objectius d’aquesta reunió es tenir una primera presa de contacte amb els diferents 

implicats en el projecte, ja sigui directa o indirectament de manera informal, per 

conèixer la seva opinió. 

Es vol que els assistents coneguin la iniciativa, de manera que ells mateixos i donin 

voltes. Es fa un petit resum del projecte, s’expliquen els objectius, l’abast qui el tirarà 

endavant, etc. 

Les entrevistes o xerrades són en grup de manera que siguin més disteses i s’admeten 

preguntes per fomentar l’entusiasme dels assistents. I per tant com a objectiu implícit 

tenim el de guanyar més adeptes al projecte. Que com ja s’ha dit en la part de “Pre-

Projecte” no eren la totalitat dels responsables. 

7.2.3. Conclusions 

Les conclusions que es poden extreure després d’aquesta primera fase de 

familiarització amb l’entorn és que pràcticament la gestió del coneixement és nul·la,  i 

que la predisposició dels responsables es bona en principi, sempre això no comporti 

més carrega de feina, ja que degut a la que ja tenen, seria impossible assumir-la. 

Els fluxos d’informació de l’empresa no funcionen bé, sovint la informació no arriba al 

seu punt final, o ni arriba a néixer, i d’aquesta manera no és pot tenir controlat el 

coneixement de dins l’empresa.  
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Hi ha processos operacionals dels quals podria nodrir-se el sistema per tal de mantenir 

les dades actualitzades. 

Hi ha diferents fonts d’informació dins l’empresa que degut a la poca comunicació 

entre departaments queda inútil, ja que no s’aprofita. 

El volum de candidatures a preparar es molt alt i multiplicat pel cost del temps que els 

responsables hi dediquen resulta una despesa important per a l’organització. 

El fet que hi hagi codis identificadors tant de clients com de projectes repetits pot 

suposar un problema. 
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7.3. Fase d’enginyeria de requisits 
En aquest apartat es mostra la documentació generada al llarg de la fase requisits. Es 

mostren els stakeholders del sistema i es mostren els diferents requisits que s’han 

identificat. 

7.3.1. StakeHolders 

En aquest apartat es defineix cada un dels stakeholders del sistema. Que són les 

entitats implicades en el sistema. 

Promotor 

El promotor és aquell que està interessat en l'elaboració del producte i fa, per tant, la 

inversió en ell. És un dels stakeholders més important, ja que serà qui decideixi 

després si comprar o no el producte. En aquest cas el promotor és la pròpia 

organització ja que serà el projecte es durà a terme des d’una iniciativa interna. 

Client 

És aquell que comprarà el producte una vegada llançat al mercat. És important tenir en 

compte l'opinió d'aquest stakeholder, ja que l'èxit del producte vindrà determinat pel 

grau d'acceptació que s'aconsegueixi en ell. En aquest cas, tot i que se’n faci un 

“llançament al mercat”  es distingeix un tipus de client: 

 Els responsables de projecte que usaran el sistema per poder aconseguir de 

manera més ràpida la informació que cerquen 

Consultor  

Haurà de mantenir les seves dades personal actualitzades i comunicar-les al sistema. 

És clau a l’hora d’obtenir resultats òptims en les cerques 

 Coneixement necessari: Omple els documents que el sistema facilita. 

 Grau d'implicació: Gran, participa activament en l’actualització constant de les 

dades de la base de dades 

 Grau d'influència: Gran, si no actualitzen les dades constantment el projecte 

serà un fracàs. 

 

Cap del Projecte   

S'encarrega que es compleixin terminis i especificacions del producte. És responsable 

de l'èxit del projecte. 

 Coneixement necessari: Guia el projecte des d'un punt de vista tècnic i 

empresarial. 

 Grau d'implicació: Gran, participa en totes les fases del projecte i el guia. 
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 Grau d'influència: Gran, les seves decisions acostumen a convertir-se en 

ordres, i determinen l'èxit del projecte un cop el sistema està acabat i en 

funcionament. 

 

Departament legal  

És aquell departament de l'empresa que dona suport per resoldre els assumptes legals 

relacionats amb el tractament de la informació.  

 Coneixement necessari: Aporta coneixement legal, especialment sobre la LOPD 

i la LSSICE, que afecten el tractament d'informació personal que requereix el 

sistema. 

 Grau d'implicació: Des del principi del projecte haurà implicar-se en les parts 

del sistema en què es tracti informació personal . 

 Grau d'influència: Té una gran influència en la decisió de requisits no 

funcionals. Quan el sistema està en funcionament ajuda a mantenir-lo dins de 

la legalitat. 

Sistemes d’informació  

És la principal font d’entrada del coneixement al sistema, aporta requisits com els 

formats de les dades o temps d’actualització  

 Coneixement necessari:  Cap. 

 Grau d'implicació: Cap. 

Grau d'influència: Té una gran influència en la decisió de requisits . Determina 

gran part del com i el quan entren les dades al sistema projectat. 

7.3.2. Usuaris de la solució 

En aquest punt es mostren els usuaris del sistema, que seran els que hi tindran 

convivència  durant el dia a dia. 

Administrador  
 
És la persona, o grup de persones, encarregat de gestionar el bon funcionament de la 
base de dades. 

 Rol: 
S’encarrega de la creació de nous usuaris per al sistema, donar de baixa els que 
deixin de necessitar-hi accés.  

 Experiència i coneixements en la solució: 
Cal que tingui un coneixement de com funciona el negoci per detectar 
incongruències que la lògica d’una màquina no pot detectar. 
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 Experiència i coneixements tecnològics: 
Quant a la plataforma es refereix, l'usuari es considera expert, ja que, de fet, ha 
de controlar el correcte funcionament d'aquesta plataforma. Pel que fa a les 
xarxes el sistema queda encabit dins del sistema de l’empresa i per tant l’hi és 
aliè. 
 

Usuari sense permisos 
 

Tot usuari que accedeix al sistema, però que només té permisos de consulta, i que per 
tant no pot actualitzar la base de dades. 

 Rol:  
El rol d'aquest usuari recau simplement en dur a terme operacions de consulta 
i extracció d’informació, i la generació de fitxers. 

 Experiència i coneixements en el negoci: 
Aquest usuari a de tenir un cert punt de coneixement de l’empresa i del negoci 
per tal de poder fer cerques de resultats òptims. 

 Experiència i coneixements tecnològics:  
No necessita cap tipus d’expertesa tecnològica. 

 Altres Característiques: 
L’usuari s’ha de trobar còmoda navegant per l’eina de manera que li sigui 
agradable l’ús del sistema i continuï usant-lo, de manera que aquest no caigui 
en desús 

Usuari amb permisos  
 

Tot usuari que accedeix al sistema amb tots els permisos per usar les funcionalitats de 
l’eina que impliquin insercions o actualitzacions dins de la base de dades. 

 Rol:  
El rol d'aquest usuari recau simplement en dur a terme operacions de consulta, 
extracció i modificació de la informació. Apart també pot generar documents o 
fitxers. 

 Experiència i coneixements en el negoci: 
Aquest usuari a de tenir un bon coneixement del negoci, ja que abans de fer 
modificacions a través del sistema, caldrà que validi les dades segons els 
criteris que el sistema no pot fer. Apart necessita un punt de coneixement de 
l’empresa i del negoci per tal de poder fer cerques de resultats òptims. 

 Experiència i coneixements tecnològics: 
Necessita un cert coneixement tecnològic per tal de poder entendre els 
possibles missatges d’error que pugui genera la base de dades en rebre 
actualitzacions de dades. 
Altres Característiques: 
L’usuari s’ha de trobar còmoda navegant per l’eina de manera que li sigui 
agradable l’ús del sistema i continuï usant-lo, de manera que aquest no caigui 
en desús. 
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7.3.3. Objectius dels stakeholders 

Aquest apartant ens mostra per separat els objectius particulars de cada una de les 

entitats involucrades en el projecte. 

Client(cap de projecte)  

Obtenir reduccions en els terminis d’obtenció de les dades i documentació necessàries 

per a la preparació d’una candidatura. Poder reutilitzar informació generada 

anteriorment, i per tant poder treure un benefici del treball  fet anteriorment. 

Poder mantenir actualitzades les dades de coneixement del seu departament, així com 

també l’històric de projectes realitzats, i poder-les obtenir en tres idiomes (català, 

castellà i anglès). 

Obtenir de manera immediata informació i documentació sobre projectes i 

coneixements de consultors de qualsevol departament de l’empresa. 

Poder marcar i ajustar criteris de cerca per a les consultes necessàries de manera que 

aquestes siguin 100% fiables. 

Deslliurar-se del control que els empleats que dirigeix tinguin o no actualitzades les 

dades quan les han de tenir actualitzades. 

 

Promotor(Everis)  

Permetre deslliurar de la tasca de cerca de personal o documentació, als empleats que 

es veuen obligats a dur-la a terme per poder realitzar les seves activitats principals dins 

l’empresa, de manera que es puguin centrar en la seva missió principal.  

Tenir consciència de quin és el coneixement del que disposa, tant en forma de capital 

humà com d’històric. 

Poder evitar la fuga de coneixement de l’empresa, i preveient un traspàs de 

coneixement abans de la fuga. 

Oferir a els seus empleats un nou canal per aportar-se valor a sí mateixos mitjançant 

l’actualització constant del coneixement que van adquirint dins o fóra l’empresa. 

Consultor 

Poder tenir les seves dades actualitzades en una eina corporativa de manera que 

puguin ser millor valorats per l’empresa.  

A partir de l’actualització de les dades dels seus coneixements entrar participar amb 

més nombre de projectes, per tant ser més útil per l’empresa i poder escalar posicions 

dins la mateixa empresa, augmentant així les seves responsabilitats i el seu sou. 
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Mantenir sempre el currículum actualitzat i en tres idiomes (català, castellà i anglès). 

Everis 

Aconseguir guanyar un 5% més dels concursos als que es presenta a través d’una 

millora en la gestió de la preparació de les candidatures, i per tant en el resultat final. 

L’objectiu es vol aconseguir a través de la participació dels empleats, que actualitzant 

les serves dades periòdicament permetran donar més temps als responsables  per a la 

part de la preparació de candidatures que no té a veure amb la gestió del 

coneixement. Mitjançant el sistema també es persegueix una satisfacció major de la 

plantilla, ja que a través del sistema veuran com els seus coneixements poc a poc es 

transformen en valor per l’empresa i per tant per a ells mateixos. 

Persegueix que l’empresa creixi i millori a  través de la participació i implicació dels 

seus empleats. 

7.3.4. Requisits 

En aquest apartat es mostra en primer lloc una llista dels requisits.  Posteriorment, en 

el cas dels requisits funcionals es mostra una breu descripció de cada un d’ells. 

 Requisits Funcionals: 

1. Iniciar sessió 

2. Cercar projecte 

3. Cercar consultor 

4. Cercar consultor per nom i codi 

5. Cercar “client manager” 

6. Cercar “project manager” 

7. Netejar criteris de cerca  

8. Netejar resultats de la cerca 

9. Exportar llistat de resultats  

10. Generar referència 

11. Generar currículum 

12. Modificar logotip de client 

13. Actualitzar dades de client 

14. Actualitzar dades de consultor 

15. Afegir projecte 

16. Afegir empleat 

17. Carregar referència 

18. Carregar currículum 

19. Carregar llistat d’empleats 

20. Carregar llistat de projectes. 

21. Baixa de projecte 
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22. Consultar projecte 

23. Consultar consultor 

 Requisits no Funcionals 

1. Requisits d’aspecte 

2. Requisits d’usabilitat 

3. Requisits de rendiment 

4. Requisits operacionals i d’entorn 

5. Requisits de manteniment i suport 

6. Requisits legals 

7. Requisits culturals 

8. Requisits de seguretat 

 

7.3.4.1. Requisits funcionals  

 
Per a fer la descripció dels casos d’ús es fa amb la taula següent, de manera que en 
sigui més fàcil la comprensió. En primer lloc tenim la taula  número 0 on s’explica el 
contingut de cada camp de la plantilla. En aquesta plantilla quan ens referim a usuari 
dins de qualsevol camp, estem fent referencia a qualsevol dels actors primaris definits 
 

0. Nom del requisit 

Actor Primari: Qui usa la funcionalitat 

Descripció: Explicació de la funcionalitat 

Precondició: Indica si per poder-se dur  a terme la funcionalitat cal 

trobar-se en un context determinat. 

Trigger: La voluntat que porta a l’execució de la funcionalitat 

Satisfacció del Client(*):  grau de 

satisfacció (1 al 5) en cas que el 

requisit es trobi implementat  

Insatisfacció del Client(*):  grau 

d’insatisfacció (1 al 5) en cas que el 

requisit no es trobi implementat. 

Taula 2: Taula d'explicació de la plantilla per la mostra de requisits funcionals 

(*): El criteri valora dins de la satisfacció del client, quin afegit seria. Per exemple un requisit bàsic aporta un grau 
de satisfacció de 1 i d’insatisfacció de 5, ja que és dóna per suposat que hi ha de ser. 
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1. Iniciar sessió 

Actor Primari: Administrador/ Usuari amb permisos/ Usuari sense permisos 

Descripció: El sistema acredita en el sistema l’usuari com a 

administrador, usuari amb permisos o usuari sense 

permisos 

Precondició: L’usuari no s’ha donat d’alta al sistema 

Trigger: L’usuari desitja usar el sistema 

Satisfacció del Client: 1  Insatisfacció del Client: 5 

 

2. Cercar projecte 

Actor Primari: Usuari amb permisos/ Usuari sense permisos 

Descripció: El sistema fa una cerca entre els projectes que estan 

associats amb els paràmetres indicats per l’usuari. I 

mostra com a resultats aquells projectes que compleixen 

amb els paràmetres de la cerca. 

Precondició: - 

Trigger: L’usuari vol fer una cerca entre els projectes del sistema. 

Satisfacció del Client: 1  Insatisfacció del Client: 5 

 

3. Cercar consultor 

Actor Primari: Usuari amb permisos/ Usuari sense permisos 

Descripció: El sistema fa una cerca entre els consultors que estan 

associats amb els paràmetres indicats per l’usuari. I 

mostra com a resultats aquells projectes que compleixen 

amb els paràmetres de la cerca. 

Precondició: - 
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3. Cercar consultor 

Trigger: L’usuari vol fer una cerca entre els consultors del sistema. 

Satisfacció del Client: 1  Insatisfacció del Client: 5 

 

4. Cercar consultor per nom i codi 

Actor Primari: Usuari amb permisos/ Usuari sense permisos 

Descripció: El sistema fa una cerca entre els consultors que tenen 

un codi o nom i cognoms que continguin el tros de text 

introduït per l’usuari i en mostra els resultats coincidents. 

Precondició: - 

Trigger: L’usuari vol fer una cerca entre els consultors del 

sistema. 

Satisfacció del Client: 4  Insatisfacció del Client: 2 

 

5. Cercar “client manager” 

Actor Primari: Usuari amb permisos/ Usuari sense permisos 

Descripció: El sistema fa una cerca entre els consultors que tenen 

categoria de client manager i un codi o nom i cognoms 

que continguin el tros de text introduït per l’usuari i en 

mostra els resultats coincidents. 

Precondició: - 

Trigger: L’usuari vol fer una cerca entre els consultors amb 

categoria de client manager del sistema. 

Satisfacció del Client: 2  Insatisfacció del Client: 3 
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6. Cercar “project manager” 

Actor Primari: Usuari amb permisos/ Usuari sense permisos 

Descripció: El sistema fa una cerca entre els consultors que tenen 

categoria de project manager i un codi o nom i cognoms 

que continguin el tros de text introduït per l’usuari i en 

mostra els resultats coincidents. 

Precondició: - 

Trigger: L’usuari vol fer una cerca entre els consultors amb 

categoria de project manager del sistema. 

Satisfacció del Client: 2  Insatisfacció del Client: 3 

 

7. Netejar criteris de cerca 

Actor Primari: Usuari amb permisos/ Usuari sense permisos 

Descripció: El sistema neteja els criteris que l’usuari havia definit i 

els deixa amb el valor per defecte 

Precondició: - 

Trigger: L’usuari vol tornar a tenir els valors definits per defecte 

per a els criteris de cerca 

Satisfacció del Client: 2  Insatisfacció del Client: 4 

 

8. Netejar llistat de resultats 

Actor Primari: Usuari amb permisos/ Usuari sense permisos 

Descripció: El sistema neteja i deixa en blanc el llistat de resultats 

que s’estan mostrant en el moment 

Precondició: - 

Trigger: L’usuari vol tornar netejar el llistat de resultats. 
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8. Netejar llistat de resultats 

Satisfacció del Client: 2  Insatisfacció del Client: 2 

 

9. Exportar llistat de resultats 

Actor Primari: Usuari amb permisos/ Usuari sense permisos 

Descripció: El sistema exporta en un fitxer independent les dades 

que s’han obtingut com a resultat de la cerca, en un 

format determinat. 

Precondició: El llistat de resultats no es troba buit. 

Trigger: L’usuari vol poder transportar i usar les dades fóra del 

sistema en un fitxer independent 

Satisfacció del Client: 3  Insatisfacció del Client: 4 

 

10. Generar referència 

Actor Primari: Usuari amb permisos/ Usuari sense permisos 

Descripció: El sistema exporta en un fitxer amb un format determinat 

les dades d’un projecte en un determinat idioma (català, 

castellà, anglès). 

Precondició: S’indica prèviament el projecte del qual es vol generar la 

referència. 

Trigger: L’usuari vol tenir en un fitxer la informació d’un projecte 

amb el format de les referències definit per l’empresa. 

Satisfacció del Client: 5  Insatisfacció del Client: 5 
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11. Generar currículum 

Actor Primari: Usuari amb permisos/ Usuari sense permisos 

Descripció: El sistema exporta en un fitxer amb un format determinat 

les dades del currículum d’un consultor en un determinat 

idioma (català, castellà, anglès). 

Precondició: S’indica prèviament el consultor del qual es vol generar 

el currículum. 

Trigger: L’usuari vol tenir en un fitxer independent el currículum 

d’un consultor determinat amb el format definit per 

l’empresa. 

Satisfacció del Client: 5  Insatisfacció del Client: 5 

 

12. Modificar logotip de client 

Actor Primari: Usuari amb permisos 

Descripció: El sistema modifica la imatge que el client té associada 

com a logotip. 

Precondició: S’indica prèviament el client del qual es vol modificar el 

logotip 

Trigger: L’usuari vol assignar un nou logotip a un client 

Satisfacció del Client: 5  Insatisfacció del Client: 2 

 

13. Actualitzar dades de client 

Actor Primari: Usuari amb permisos 

Descripció: El sistema modifica les dades del client. 

Precondició: El client està donat d’alta dins el sistema 
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13. Actualitzar dades de client 

Trigger: L’usuari vol modificar les dades del client 

Satisfacció del Client: 2  Insatisfacció del Client: 4 

 

14. Actualitzar dades de consultor 

Actor Primari: Usuari amb permisos 

Descripció: El sistema modifica les dades del consultor 

Precondició: El consultor està donat d’alta dins del sistema 

Trigger: L’usuari vol modificar les dades del client 

Satisfacció del Client: 1  Insatisfacció del Client: 5 

 

15. Afegir Projecte 

Actor Primari: Usuari amb permisos 

Descripció: El sistema dóna d’alta un nou projecte 

Precondició: No hi ha cap projecte al sistema amb el mateix codi 

identificador, o codi de projecte 

Trigger: L’usuari vol afegir un projecte al sistema 

Satisfacció del Client: 1  Insatisfacció del Client: 5 
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16. Afegir Consultor 

Actor Primari: Usuari amb permisos 

Descripció: El sistema dóna d’alta un nou consultor 

Precondició: No hi ha cap projecte al sistema amb el mateix codi 

identificador, o número d’empleat 

Trigger: L’usuari vol afegir un consultor al sistema 

Satisfacció del Client: 1  Insatisfacció del Client: 5 

 

17. Carregar referència 

Actor Primari: Usuari amb permisos 

Descripció: El sistema carrega el fitxer de referencia de manera que 

afegeix les dades a la base de dades. 

Precondició: El fitxer té el format estàndard definit per l’empresa. 

Trigger: L’usuari vol afegir o modificar el projecte de la referència 

en el sistema 

Satisfacció del Client: 5  Insatisfacció del Client: 5 

 

18. Carregar currículum 

Actor Primari: Usuari amb permisos 

Descripció: El sistema carrega els fitxers de referencies de manera 

que afegeix les dades a la base de dades. 

Precondició: El fitxer té el format estàndard definit per l’empresa. 



Desenvolupament d'una eina de gestió del coneixement   61 
 

Facultat d’informàtica de Barcelona 
  

18. Carregar currículum 

Trigger: L’usuari vol afegir o modificar les dades de currículum 

d’un consultor en un determinat idioma (català, castellà, 

anglès). 

Satisfacció del Client: 3  Insatisfacció del Client: 5 

 

19. Carregar llistat de projectes 

Actor Primari: Usuari amb permisos 

Descripció: El sistema carrega un fitxer de manera que afegeix o 

modifica les dades del projecte del llistat 

Precondició: El fitxer té el format estàndard definit per l’empresa. 

Trigger: L’usuari vol afegir o modificar les dades dels projectes 

del llistat. 

Satisfacció del Client: 2  Insatisfacció del Client: 5 

 

20. Carregar llistat d’empleats 

Actor Primari: Usuari amb permisos 

Descripció: El sistema carrega un fitxer de manera que afegeix o 

modifica les dades dels empleats del llistat 

Precondició: El fitxer té el format estàndard definit per l’empresa. 

Trigger: L’usuari vol afegir o modificar les dades dels empleats 

que es troben al llistat. 

Satisfacció del Client: 2  Insatisfacció del Client: 5 
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7.3.4.2. Requisits no  funcionals  

 
Per a fer la descripció dels requisits es fa amb la taula següent, de manera que en sigui 
més fàcil la comprensió. En primer lloc tenim la taula  número 0 on s’explica el 
contingut de cada camp de la plantilla.  
 

Requisit # Número de requisit  

Tipus:   fa referència al 

número assignat segons el 

tipus de requisit no 

funcional en què està inclòs 

Descripció: Explicació del requisit. 

Justificació: Justificació del requisit 

Font: Qui dóna aquest requisit 

Criteri de Satisfacció: Què determina el compliment del requisit 

Satisfacció del Client:    grau de satisfacció 

(1 al 5) en cas que el requisit es trobi 

implementat 

Insatisfacció del Client: grau d’insatisfacció 

(1 al 5) en cas que el requisit no es trobi 

implementat 

Dependències: Dependències del requisit 

Conflictes: Conflictes que presenta el requisit 

Material de suport: Material que ajuda a complir el requisit 

Taula 3: Taula d'explicació de la plantilla per la mostra de requisits no funcionals 

 

Requisit # 1  Tipus:   1 

Descripció: 
El logotip de l’empresa ha de ser visible en tot moment. 
 

Justificació: Es important associar el sistema a l’empresa 

Font: Cap del projecte 

Criteri de Satisfacció: El logotip apareix en totes les pantalles de l’aplicació 

Satisfacció del Client:  2 Insatisfacció del Client: 5 

Dependències: Cap 

Conflictes: Cap 

Material de suport: Cap 
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Requisit # 2  Tipus:   1 

Descripció: La interfície ha d’estar estructurada en blocs 

Justificació: 
L'organització en blocs proporciona claredat i ajuda a una navegació 
més intuïtiva, permetent la distribució de continguts de forma 
separada i racional. 

Font: Desenvolupador 

Criteri de Satisfacció: 

Es validarà sobre un prototip amb un grup escollit d'usuaris. Es 

considera que l'estructura és adequada quan ho aprovi un 75% 

d'ells. 

Satisfacció del Client:    2 Insatisfacció del Client: 4 

Dependències: Cap 

Conflictes: Cap 

Material de suport: Cap 

 

Requisit # 3  Tipus:   1 

Descripció: L'aplicació ha de presentar un aspecte uniforme en totes les seves 
pantalles. 

Justificació: Cal que l'aplicació tingui un aspecte uniforme per facilitar-ne l’ús. 

Font: Desenvolupador 

Criteri de Satisfacció: 
L'aplicació conserva una aparença homogènia en totes les 

seves pantalles. 

Satisfacció del Client: 2 Insatisfacció del Client: 3 

Dependències: Cap 

Conflictes: Cap 

Material de suport: Cap 

 

Requisit # 4  Tipus:   1 

Descripció: L'aplicació ha d'oferir un aspecte amigable i proper. 

Justificació: Cal que sigui agradable usar el sistema o aplicació per tal que no 
caiguin en desús. 
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Requisit # 4  Tipus:   1 

Font: Cap de projecte 

Criteri de Satisfacció: 

Es validarà sobre un prototip amb un grup escollit d'usuaris. Es 

considera que l'estructura és adequada quan ho aprovi un 75% 

d'ells. 

Satisfacció del Client: 2 Insatisfacció del Client: 3 

Dependències: Cap 

Conflictes: Cap 

Material de suport: Cap 

 

Requisit # 5  Tipus:   1 

Descripció: La aplicació ha de tenir un aspecte modern i poc carregat.  

Justificació: Cal que l'usuari tingui la sensació que està davant d'un producte nou i 
actual. 

Font: Cap de projecte 

Criteri de Satisfacció: 

Es validarà sobre un prototip amb un grup escollit d'usuaris. Es 

considera que l'estructura és adequada quan ho aprovi un 75% 

d'ells. 

Satisfacció del Client: 4 Insatisfacció del Client: 3 

Dependències: Cap 

Conflictes: Cap 

Material de suport: Cap 

 

Requisit # 6  Tipus:   2 

Descripció: L'aplicació ha de permetre un maneig senzill i intuïtiu. 

Justificació: Es necessari que permeti un maneig senzill per facilitar la feina als 
usuaris que hi hagin de treballar dia a dia. 

Font: Cap de projecte 

Criteri de Satisfacció: 

Es validarà sobre un prototip amb un grup escollit d'usuaris. Es 

considera que l'estructura és adequada quan ho aprovi un 75% 

d'ells. 
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Requisit # 6  Tipus:   2 

Satisfacció del Client: 4 Insatisfacció del Client: 5 

Dependències: Cap 

Conflictes: Cap 

Material de suport: Cap 

 

Requisit # 7  Tipus:   2 

Descripció: La terminologia de la interfície ha de ser correcta i ajustar-se al 
llenguatge usual de l’empresa. 

Justificació: L’ús de la terminologia usada a l’empresa en facilitarà l’ús i evitarà 
confusions. 

Font: Cap de projecte 

Criteri de Satisfacció: S’usa la terminologia usada entre els empleats. 

Satisfacció del Client: 3 Insatisfacció del Client: 3 

Dependències: Cap 

Conflictes: Cap 

Material de suport: Cap 

 

Requisit # 8  Tipus:   3 

Descripció: El sistema ha de funcionar ininterrompudament. 

Justificació: Cal que l'usuari trobi el sistema permanentment disponible i 
accessible. 

Font: Cap de projecte 

Criteri de Satisfacció: 
Es comprovarà que els sistemes d'alimentació ininterrompuda estan 
dimensionats per aguantar possibles fluctuacions i errors esporàdics 
de xarxa elèctrica (fins a 20 minuts) amb els equips a ple rendiment.  

Satisfacció del Client: 5 Insatisfacció del Client: 5 

Dependències: Cap 

Conflictes: Cap 

Material de suport: Cap 
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Requisit # 9  Tipus:   3 

Descripció: El sistema ha de ser fàcilment escalable i ampliable. 

Justificació: Es necessari que el sistema permeti el seu propi creixement mantenint 
les característiques principals. 

Font: Cap de projecte 

Criteri de Satisfacció: Programació clara i modular. Es consultarà expert per mirar si el 
sistema compleix aquesta condició  

Satisfacció del Client: 1 Insatisfacció del Client: 5 

Dependències: Cap 

Conflictes: Cap 

Material de suport: Cap 

 

Requisit # 10  Tipus:   3 

Descripció: El sistema ha de suportar processos manuals de còpia de seguretat 

Justificació: Es necessari poder mantenir la integritat de les dades. 

Font: Cap de projecte 

Criteri de Satisfacció: El servidor guardarà una còpia de les dades cada nit.  

Satisfacció del Client: 1 Insatisfacció del Client: 5 

Dependències: Cap 

Conflictes: Cap 

Material de suport: Cap 

 

Requisit # 11  Tipus:   3 

Descripció: El ha de permetre la connexió de tants usuaris com té registrats a 
l’hora. 

Justificació: Es necessari que si pugui accedir sempre que es necessiti 

Font: Cap de projecte 

Criteri de Satisfacció: Es realitzen proves d’estrès amb nombre elevats de connexions 
simultànies.  



Desenvolupament d'una eina de gestió del coneixement   67 
 

Facultat d’informàtica de Barcelona 
  

Requisit # 11  Tipus:   3 

Satisfacció del Client: 2 Insatisfacció del Client: 5 

Dependències: Cap 

Conflictes: Cap 

Material de suport: Cap 

 

Requisit # 12  Tipus:   4 

Descripció: L'aplicació ha de funcionar sense obligar a l'usuari a instal·lar cap 
programari aliè a ella. 

Justificació: La instal·lació de software addicional pot ser un problema i suposar 
costos afegits. 

Font: Cap de projecte 

Criteri de Satisfacció: L’aplicació ha de funcionar sense cap tipus d’element extern. 

Satisfacció del Client: 2 Insatisfacció del Client: 5 

Dependències: Cap 

Conflictes: Cap 

Material de suport: Cap 

 

Requisit # 13  Tipus:   4 

Descripció: El sistema ha d’integrar-se dins dels processos operacionals de 
l’empresa. 

Justificació: El sistema no ha de causar molèsties ni suposar canvis en els 
sistemes ja establerts. 

Font: Cap de projecte 

Criteri de Satisfacció: 
El sistema processa les sortides dels sistemes com a entrades, i 
genera com a sortides entrades processables per a els altres 
sistemes. 

Satisfacció del Client: 2 Insatisfacció del Client: 5 

Dependències: SI de l’empresa 

Conflictes: SI de l’empresa 

Material de suport: Cap 
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Requisit # 14  Tipus:   5 

Descripció: Les operacions de manteniment han de realitzar-se de manera 
transparent per als usuaris. 

Justificació: L’usuari no necessita saber que passa dins el sistema. 

Font: Cap de projecte 

Criteri de Satisfacció: Les tasques de manteniment es realitzaran en un entorn de 
desenvolupament i s’implantaran en hores de poc tràfic de dades. 

Satisfacció del Client: 2 Insatisfacció del Client: 5 

Dependències: Cap 

Conflictes: Cap 

Material de suport: Cap 

 

Requisit # 15  Tipus:   6 

Descripció: Els conjunts d'identificació de dos usuaris registrats qualssevol han de 
ser diferents. 

Justificació: L'única forma de distingir dos usuaris diferents és que cada conjunt 
d'identificació sigui únic. 

Font: Desenvolupador 

Criteri de Satisfacció: Les tasques de manteniment es realitzaran en un entorn de 
desenvolupament i s’implantaran en hores de poc tràfic de dades. 

Satisfacció del Client: 2 Insatisfacció del Client: 5 

Dependències: Cap 

Conflictes: Cap 

Material de suport: Cap 

 

Requisit # 16  Tipus:   6 

Descripció: Els conjunts d'identificació de dos usuaris registrats qualssevol han de 
ser diferents. 

Justificació: L'única forma de distingir dos usuaris diferents és que cada conjunt 
d'identificació sigui únic. 

Font: Desenvolupador 

Criteri de Satisfacció: Cada usuari registrat tindrà un conjunt d'identificació únic i irrepetible. 
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Requisit # 16  Tipus:   6 

Satisfacció del Client: 5 Insatisfacció del Client: 5 

Dependències: Cap 

Conflictes: Cap 

Material de suport: Cap 

 

Requisit # 17  Tipus:   6 

Descripció: El sistema ha de garantir la integritat de les dades. 

Justificació: La pèrdua de consistència de les dades genera inestabilitat i 
comportaments anòmals. 

Font: Desenvolupador 

Criteri de Satisfacció: Els punts d'entrada de dades estan protegides i el seu pas a 
persistència segueix el principi de transacció. 

Satisfacció del Client: 5 Insatisfacció del Client: 5 

Dependències: Cap 

Conflictes: Cap 

Material de suport: Cap 

 

Requisit # 18  Tipus:   7 

Descripció: El sistema ha de complir amb la LOPD, nivell bàsic. 

Justificació: El tipus de dades que es manegen s'enquadra dins del nivell bàsic de 
la LOPD. Aquesta llei ha de complir-se. 

Font: Cap de projecte 

Criteri de Satisfacció: Un assessor legal determinarà que es compleixen tots els punts a què 
obliga la LOPD. 

Satisfacció del Client: 5 Insatisfacció del Client: 5 

Dependències: Cap 

Conflictes: Cap 

Material de suport: 
Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de 

Dades de caràcter personal 
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7.3.5. Restriccions del projecte 

7.3.5.1. Restriccions de la solució 
 

Les restriccions de la solució són aquelles característiques del sistema que són 
invariables, és a dir, que s'han de respectar per tal que el producte compleixi amb els 
objectius i especificacions: 
 
La base de dades s’instal·larà en un servidor de la xarxa interna de l’empresa. 

 
Justificació: Per no afegir més costos econòmics al projecte s’aprofiten 
els servidors que ja posseeix l’empresa, d’aquesta manera se’n poden 
aprofitar els sistemes de seguretat. 
 
Criteri de Satisfacció: Totes les dades que contingui la base de dades es 
trobarà dins el domini de l’empresa, i estarà protegit per els sistemes de 
seguretat de l’empresa.  
 

La part maquinari del sistema comptarà amb alimentació elèctrica ininterrompuda i 

amb algun tipus de sistema d'alimentació en cas que ocorri algun imprevist. 

 
Criteri de Satisfacció: El servidor del sistema haurà d'estar actiu 24 
hores / 7 dies a la setmana doncs, en qualsevol moment, un usuari ha de 
poder interactuar amb aquest. 
 
Justificació: El servidor no s'ha de apagar mai de manera involuntària. Ja 
que l’empresa pot necessitar usar les dades en qualsevol moment.  

 
Només es podrà donar d’alta nous usuaris, per ordre directe del responsable del 

projecte, i amb els permisos que aquest indiqui. 

 
Criteri de Satisfacció: L’accés a les dades ha d’estar restringit al personal 
autoritzat. 
Justificació: Cal minimitzar el risc d’accions malintencionades. 
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7.3.5.2. Elements del sistema  

1. Externs  
1. Hosts dels usuaris (entenent per usuaris tant els que tenen permisos 
com els que no) 
1. Host de l’administrador 

 
2. Interns  

1. Firewall.  
2. Servidors 
4. Nodes de base de dades  
2. Xarxa de desenvolupament (privada)  
1. Hosts de desenvolupament 
2. Servidor de desenvolupament 
3. Node de la base de dades de desenvolupament 

 
Elements Externs  
Ambdós usen la connexió a la xarxa interna de l’empresa en cas de trobar-se en 
el seu lloc de treball, o usen una VPN en cas de no ser-hi. Amb això tenen accés 
a l’eina que es troba a la xarxa de l’empresa. En el cas de l’administrador a més 
a més tindrà accés directe al servidor de la base de dades.  
Elements interns  
Com ja hem comentat el projecte es desenvoluparà dins la xarxa de la qual 
disposa ja l’empresa.  
 
La part de desenvolupament per al manteniment de l’eina constarà de host de 
desenvolupament que a través d’un tallafocs es connectaran al servidor de 
desenvolupament mitjançant els nodes per a aquesta base de dades de proves. 
Amb això podrem tenir un servidor que serveixi per guardar les versions de 
manera que els canvis siguin fàcilment reversibles. 
 
Amb tota aquesta estructura funcionant, es poden arribar a fer canvis que 
impliquin a tot el sistema i que siguin transparents per als nostres usuaris ja 
que, un cop implementats i provats, només serà qüestió de substituir el codi de 
producció pel de desenvolupament. Aquest mecanisme es pot automatitzar 
mitjançant un procés shell script, però de moment no està previst. 
 

Aplicacions col·laboratives  

 
Tenint en compte els avenços actuals de la tecnologia, cada vegada hi ha més 
gent que utilitza Internet al seu mòbil per poder treballar. En una consultora les 
visites a client són constants, i per tant sovint no es disposa de portàtil o de 
connexió a través d’un ordinador a la xarxa de l’empresa. Per tant com a una 
futurible aplicació es contempla la possibilitat que els caps de projecte que 
sovint es troben a les instal·lacions puguin accedir a la informació del sistema. 
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Aprofitant que les plataformes de correu de l’empresa, i sobre la que treballa el 
sistema són similars, i per tant fàcilment combinables es pot plantejar en un 
futur l’automatisme de correus, però sobretot l’enviament de dades 
directament des del correu al sistema. 
 

Característiques de l'entorn d'ús del producte  
 
El nostre sistema utilitza tot allò que comporta la connexió a una xarxa ja que 
es basa en la xarxa interna de l’empresa. Es fonamental que per poder usar el 
sistema es tingui un punt d’accés a la xarxa interna de l’empresa, ja sigui en un 
punt de xarxa del lloc de treball, a través de WIFI o mitjançant una VPN. 
 

7.3.6. Arguments de satisfacció 

En aquest apartat es mostren un petit resum  dels criteris a través dels quals es pot 

valorar si han estat satisfets els objectius dels principals stakeholders. 

Client(Cap de projecte)  

Cada cop que el cap de projecte documentació i perfils per a una candidatura ho pot 

obtenir de manera ràpida i eficaç, i així pot reduir els terminis totals de l’operació. A 

més a més cada cop que serveix informació actualitzada al sistema aquesta es 

classificada i actualitzada i passa a estar disponible immediatament. 

Promotor(Everis)  

Els caps de projecte no realitzen la tasca de recerca, i dediquen més temps a la bona 

preparació de les candidatures aprofitant així millor els recursos que l’empresa posa a 

la seva disposició. Poden preparar les transferències de coneixement del personal que 

marxa de l’empresa, en cas que sigui necessari perquè disposen de tot el coneixement 

de l’empresa. 

Quan un consultor actualitza el seu currículum el seu valor augmenta i això es veu 

reflectit en les assignacions a projectes, i en la seva escalada dins l’empresa. 

Consultor 

El consultor té les seves dades actualitzades en tres idiomes i a mesura que augmenta 

la seva experiència va sent considerat per a suplir perfils més elevats i de major 

responsabilitat dins els projectes als que se l’assigna. 

Pot posar en coneixement de l’empresa tot els seus certificats i que aquests siguin 

valorats a l’hora de cercar perfils. 

Everis 
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Aquest apartat no s’explica en aquest punt ja que en la part d’anàlisi econòmic es pot 

veure en detall en l’apart de “rendiment econòmic esperat” 
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7.4. Fase de reenginyeria de processos 
 

En aquest apartat primer podem trobar una descripció de les operacions que 

actualment i de com es realitzen, s’exposa quines són les mesures que s’han pres i com 

finalment es durà a terme l’operació, és a dir com quedarà el nou procés amb les 

mesures adoptades. 

7.4.1. Operacions Actuals 

Actualment hi ha tres principals operacions que es realitzen constantment i que 

involucren la informació del coneixement, i que per tant passaran a formar part de la 

nova gestió de la informació. Aquestes operacions actualment es realitzen amb 

deficiències o no estan ni estructurades. A continuació s’expliquen aquestes 

operacions. 

Preparació de candidatures  

Aquesta operació es divideix en tres grans blocs: 

 Cerca de perfils 

 Cerca d’històric 

 Cerca de documentació 

Quan les empreses que cerquen solucions decideixen llençar un concurs el que fan es 

publicar quin es el problema i uns documents, anomenats plecs, que contenen els 

requisits i acreditacions que ha de complir una empresa per a presentar-se candidata. 

Un cop s’estudia el plec, i l’empresa decideix presentar-se a concurs, els caps de 

projecte han de cercar  la documentació que acrediti que l’empresa te el capital humà 

suficient per poder dur a terme la solució, i que ha fet coses similars anteriorment. 

Actualment cada cop que un cap de projecte o gerent ha de reunir aquesta informació 

cal que cerqui per l’empresa i sovint a través del boca a boca quins consultors 

compleixen els requisits demanats, ha de refer els informes de projectes anteriors o 

buscar-los. Aquesta tasca resta molt de temps ja que sovint s’allarga molt en el temps, 

els gerents calculen que perden aproximadament un 40% del seu temps duent a terme 

aquestes tasques. Les tres fases en detall s’explicaran apart. 

Com es pot veure el “sistema” que es du a terme fins ara no està formalitzat, i tampoc 

estructurat. 

Cerca de perfils  

La cerca de perfils consisteix en donats uns criteris de cerca trobar els consultors que 

ho compleixen i preparar el seu currículum amb un forma i idioma determinats. 
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Aquesta tasca té actualment dos funcionaments molt diferenciats. Si el perfil cercat es 

troba dins d’un camp molt proper al de l’encarregat de la cerca dels perfils no hi ha 

problema ja que se li consulta i en cas de complir se li demana que actualitzi el seu 

currículum en el idioma desitjat, i sinó pot omplir-lo  amb l’idioma desitjat s’envia a 

una empresa per que el tradueixi. De les dues aquesta es la branca fàcil de l’operació. 

Si per contra dins el cercle proper del cercador de perfils no es troba el perfil desitjat la 

cosa es complica i s’allarga molt més. En aquests cas la persona encarregada el que ha 

de fer buscar dins de tot l’equip de consultors de l’empresa el perfil desitjat, aquesta 

tasca sovint es tradueix en una llarga cadena de trucades que finalitzen, en cas positiu 

quan es troba el perfil, un cop localitzat el consultor cal consultar si de veritat compleix 

el perfil. I en cas que el compleixi se li demana que actualitzi el seu currículum amb el 

format i idioma desitjats i que l’enviï. Aquest procés pot arribar-se a demorar unes 

dues setmanes. 

Cerca d’històrics  

La tasca de cerca d’històrics consisteix en buscar els documents que contenen la 

informació d’un projecte, les anomenem referències. Per fer la cerca d’aquest 

projectes el procés és molt similar a l’anterior. Podríem definir les dues mateixes 

casuístiques i els camins a seguir són els mateixos, però a diferencia de la cerca de 

perfils aquí un projecte no marxa o abandona l’empresa i per tant sempre entra dins la 

cerca. El problema es que els gerents que duen a terme els projectes si que canvien i si 

no es guarda la documentació del projecte o no es generen les referències, aquesta 

informació es perd, i per tant l’empresa per coneixement. 

Juntament amb aquesta tasca també cal fer la recerca dels certificats de bona 

execució, que són documents on l’empresa que rep la solució certifica que el projecte 

s’ha dut a terme de manera correcta, però aquesta fase està inclosa dins de l punt 

següent. 

Cerca de documentació  

De les tres etapes aquesta la que gaudeix d’una major estructuració i organització. El 

procés s’inicia al finalitzar un projecte. L’equip del projecte a de completar la 

documentació un cop finalitza el projecte, aquest documentació inclou des de 

l’actualització de currículum a l’obtenció del certificat de bona execució que ha de 

signar el client. Un cop reunida la documentació s’envia a l’arxiu central de l’empresa 

on es guarden els documents relatius a projectes.   

En el paràgraf anterior es fa una breu exposició de com es genera la documentació, 

però és la operació a la qual ara ens referim. Un cop trobat el projecte o històric, 

aleshores cal cercar la documentació. En un principi pot emblar trivial ja que es fer una 
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trucada a arxiu i demanar la documentació a través dels codis i esperar rebre o 

l’original o copies compulsades. 

A la pràctica això no és així, ja que sovint aquesta feina post projecte no es realitza, i 

per tant quan es truca a l’arxiu i no es troba una documentació determinada no es pot 

saber si no hi és perquè no era necessària, si no hi era per què no es va fer tot i no ser 

necessària o si es va fer però no es va enviar. 

Actualització de la matriu de coneixements  

Anualment per poder dur a terme les actualitzacions tat salarials com de 

responsabilitats de la plantilla, es reuneixen els empleats amb els seus responsables, el 

que interessa es que el consultor s’ha de presentar a aquesta reunió amb la seva 

matriu de coneixements actualitzada. Aquesta matriu té un format definit i estàndard. 

A la pràctica aquesta matriu de coneixements si es realitza no té més trajectòria que la 

de la presentació a la reunió. 

Actualització de referències 

Cada cop que es finalitza un projecte o es tanca el responsable del projecte genera la 

referencia d’aquest, on s’inclouen tots els detalls d’interès del projecte. Aquest 

document un cop finalitzat es queda guardat per el departament que ha realitzat el 

projecte per poder-lo reutilitzar, a la pràctica això no és així ja que sovint per poca 

rellevància del projecte o per oblit les referències no es realitzen, o si es fa no es fa de 

manera completa ni en un format estàndard per a tots els departaments. 

Actualització de currículums  

Quan un consultor deixa d’estar assignat a un projecte, aquest ha d’actualitzar el seu 

currículum amb les noves capacitats adquirides. Igualment cada vegada que es realitzi 

una determinada formació i per tant s’adquireixin noves titulacions o certificats el 

currículum també haurà de ser actualitzat, d’aquesta manera quan es requereixi un 

currículum sempre contindrà totes les habilitats del consultor al que se li demana. A la 

pràctica però aquestes actualitzacions sovint només es realitzen en el moment en el 

que són requerides cosa que fa que els terminis de qualsevol procés o operació que 

inclogui recol·lecció de currículums s’allargui i per tant tingui un pitjor rendiment de 

l’esperat. 

7.4.2. Mesures de suport al software 

En aquest apartat s’exposen les mesures que s’han adoptat per donar suport al 

software, de maner que es pugui fer una millor gestió i explotació del software. 

Aquestes accions han estat la base que han fet que el projecte hagi estat un èxit, ja 

que han permès nodrir el sistema de molta més informació, i per tant fer més eficients 

les seves cerques. 
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Creació de l’oficina de propostes  

Una de les primeres accions es la creació d’un departament anomenat l’oficina de 

propostes.  Un cop feta la creació del departament s’assignarà el projecte de la creació 

de l’eina dins seu. 

Aquest departament no només girarà en torn al sistema sinó que realitzarà altres 

tasques de manera, que aquestes doni suport al sistema i el sistema els doni suport en 

les seves tasques. 

 Formateig de documents: Es demana una documentació en un format 

determinat, la informació o es enviada per qui demana el formateig o cal 

buscar-la. En cas que no es faciliti un format de document concret, els 

currículums es passaran a format Europass i les referencies es passaran al 

format que defineix l’empresa. 

 Seguiment de projectes: Quan es dóna un projecte d’alta al sistema aquest 

porta unes dates de fi i d’inici, aleshores quan un usuari entra al sistema es 

mostren avisos on surten aquells projectes que es tancaran pròximament. Amb 

aquesta informació l’usuari pot contactar amb el responsable del projecte per 

tal d’informar-lo amb antelació per tal que vagi preparant la documentació 

necessària o en cas que el projecte s’allargui avisar al departament. 

 Seguiment de currículums: Cada cop que s’actualitza un currículum dins el 

sistema es marca una data d’actualització, d’aquesta manera es pot fixar un 

termini màxim entre actualització i actualització de currículum. Poden saber 

així quins currículums cal actualitzar. 

 Traducció de documents: El departament ofereix un servei de traducció de 

currículums i referencies que permeten agilitzar i abaratir els costos de la 

preparació de les candidatures. 

 Cerca de perfils: El departament rep una petició de cerca d’un perfil amb uns 

certs criteris definits. Aleshores amb l’ajut de l’eina el cerquen el candidat i un 

cop trobat es quasi immediat l’obtenció del seu currículum en l’idioma 

demanat. 

 Cerca d’històric: El departament rep una petició de cerca d’un perfil amb uns 

certs criteris definits. Aleshores amb l’ajut de l’eina cerquen els projectes ja 

realitzats que compleixen amb els requisits demanats. Un cop trobat es quasi 

immediat l’obtenció de la seva referencia en l’idioma demanat. 
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Creació i assimilació de formats de documentació estàndards  

Per poder unificar els formats dels fitxers que s’usen per a el moviment d’informació a 

través de l’empresa s’han creat una sèrie de estàndards per una banda i s’han assimilat 

formats ja estàndards per l’altra. Més endavant es podran veure en detall quins són 

aquests formats usats com a estàndards. 

Gràcies a l’ús d’estàndards es pot moure la informació i capturar-la de manera més 

simple i ràpida, de manera que una de les funcions principals d’aquests fitxers serà la 

de comunicació entre sistemes o entre sistemes i persones i a l’inrevés. 

Aquestes plantilles però no seran simplement un mitjà de transport per a la 

informació, ja que també seran una manera de presentar-la, i per tant hauran de 

garantir un manteniment de la imatge corporativa de l’empresa. 

 

Figura 8: Plantilla buida per a referències de projecte 

Úso Interno

Contacto Everis Datos básicos

Client Manager UN / US

Project Manager Importe Venta (euros)

Project Leader Oficina Empresa Certificado Disponible

Datos Generales

Idioma/(s)

Lugar de ejecución

Lineas de Servicio (*) Personas/año

Plataformas Productos

Transición Número de usuarios Servicio Internacional

Transf. Servicio Horas / año /servicio

Contexto del Proyecto

Resultados/beneficios Objetivos del Proyecto

Descripción del Proyecto

Insertar imagen de las funcionalidades descritas Insertar imagen de la plataforma

Comentarios Adicionales

(*)aplicable a proyectos de Banca

Fechas y Ubicación

Fecha Inicio

Fecha Fin

Descripción del proyecto

Subservicios

Ámbitos

Subambito (*)

Metodologías Tecnologías

Servicios

Propiedades del proyecto Otras características

(Otras Plataformas, productos, tecnologias o metodologias 

no incluidas en el listado)

Propiedades Tecnológicas del proyecto

Propiedades proyectos Outsourcing

Enfoque funcional o de negocio Descripción de la arquitectura y tecnologías utilizadas
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La figura anterior és un exemple de document estàndard, en aquest apart no entrarem 

a analitzar el fitxer a fons, però de moment es pot veure com a part de tenir els camps 

definits també manté els colors corporatius, així com també hi és present el logotip de 

l’empresa. Així doncs veient la plantilla podem veure com un format pràctic no exclou 

la funció estètica del document. 

En l’annex de documents es pot trobar quins han estats els formats estàndards que 

s’han definit, així com breus explicacions. 

Creació d’una bústia de correu electrònic  

Per poder facilitar la gestió de les peticions que arriben al departament es crea una 

bústia de correu o direcció on cal enviar les peticions de manera que es poden tenir 

totes les peticions centralitzades i es més fàcil dur a terme les planificacions de manera 

més eficient. En aquesta bústia de correu hi té accés el personal del departament, i es 

converteix en l’únic canal oficial per comunicar-se amb el departament i fer peticions, 

de manera que l’activitat del departament queda reflectida per escrit. 

7.4.3. Noves operacions 

En aquest punt es mostren quines són les noves operacions que es realitzen i de quina 

manera es fan. Dins aquest conjunt de noves operacions hi ha totes aquelles que tenen 

a veure amb el sistema. Apart de les operacions resultades del procés de reenginyeria, 

també hi ha les noves operacions creades degut a la inclusió del nou sistema. 

Actualització del llistat de projectes 

Per poder mantenir la informació de dins el sistema actualitzada és millor afegir un 

projecte al sistema quan aquests es dóna d’alta al S.I. de l’empresa, d’aquesta manera 

es simplifica més que no tenir que anar preguntant si els projectes van finalitzant. Com 

que quan un projecte es dóna d’alta al sistema ha de portar obligatòriament una data 

d’inici i una de fi, quan més aviat s’inclou en el sistema més fàcil és planificar-ne el 

seguiment, i preveure les dates de petició de documentació. Un cop sabem això ja es 

pot descriure el procés d’alta. 

El procés s’inicia cada primer dia laborable de la setmana. Des de el sistema 

d’informació a partir del qual l’empresa gestiona l’estat dels projectes es baixa un 

fitxer amb totes les altes que hi ha hagut de projectes durant la setmana anterior. 

Aquest fitxer té un format tancat, és a dir, sempre és mateix, de manera que es pot 

considerar un estàndard. Aquest fitxer s’envia al departament, on hi ha un responsable 

de dur a terme les actualitzacions de dades, que el recull i el puja al sistema de gestió 

del coneixement. D’aquesta manera els nous projectes són donats d’alta 

automàticament amb les dades que ja venen informades. 
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Actualització del llistat d’empleats  

En una empresa tan gran i més del sector de la consultoria el moviment dels empleats 

acostuma a ser molt alt, per tant hi ha força entrades i sortides de l’empresa. Com que 

en el món laboral per norma general els inici i fi de contractes coincideixen amb els 

inici i fi de mes, aquest procés es durà a terme un cop al més, el primer dilluns de cada 

mes. El procés es molt similar a l’anterior però amb una diferència, així com quan 

parlem de projectes només volem els que s’han donat d’alta, però sense cap mena de 

filtre més, la llista de consultors no els inclourà tots. Òbviament dins una consultora no 

només hi ha consultors, si no que hi ha gent de recursos humans, de manteniment, 

etc. Així doncs veiem quin és el procés a seguir. 

El procés comença cada inici d emes. Des del sistema d’informació on estan registrats 

tots els empleats de l’empresa, s’extreu un fitxer, aquest fitxer conté tots els 

consultors que actualment té la empresa, però conté més tipus d’empleats. Aquesta 

llista d’empleats que s’obté, a l’igual que en el cas anterior és de format tancat, és a 

dir, que també es pot definir com un format estàndard. Un cop s’extreu el fitxer filtrat 

s’envia al departament, on l’encarregat d’actualitzar les dades del sistema el carregarà. 

A diferència de l’apartat anterior, en aquest cas, no només és donen d’alta nous 

consultors, sinó que es modifiquen les dades dels existents si es necessari i es donen 

com a baixa els que es troben al sistema però no apareixen a la llista. Amb això 

s’aconsegueix excloure de les cerques aquells empleats que ja no es troben a 

l’empresa. Aquest últim punt és molt important ja que presentar una candidatura amb 

un perfil que ja no es troba a l’empresa és il·legal. 

Generació d’alertes per a consultors i caps de projecte  

És important tenir en compte que les dues operacions anteriors no aporten 

pràcticament res del coneixement que es vol explotar finalment, veurem que aquest 

coneixement s’aporta amb altres procediments. Per poder dur a terme una bona 

actualització de les dades del sistema i que aquestes no quedin obsoletes es 

fonamental marcar un sistema d’avís que a partir d’uns terminis predefinits alerti de 

quan unes dades estan a punt de caducar. Hi ha dues casuístiques principals, quan les 

dades fan referència a un consultor i quan fan referència  a un projecte. A continuació 

es mostren en detall. 

 Projecte:  

o El projecte es tanca al cap d’una setmana 

o El projecte es tanca demà 

o El projecte està obert però la data fi és anterior al dia d’avui 

 Consultor: 

o El currículum no s’actualitza des de fa sis mesos 

o Fa més d’un any que no s’actualitza la matriu de coneixements 
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Mitjançant aquestes alertes des de la bústia de correu creada per a el departament 

s’envien correus als caps de projecte en cas que sigui referent a un projecte o al 

consultors, en cas que faci referencia a les seves dades. A més a més en ambdós casos 

el correu inclou en copia el superior del destinatari del correu. Les alertes s’envien per 

correu per tenir-ne constància per escrit, i els superiors es posen en còpia per millorar 

l’eficiència dels correus. 

Actualització de projectes  

Com que amb les procediments anteriors es dóna per suposat que el sistema conté 

dades correctes, quan parlem de modificació o actualització de projectes parlem de la 

modificació de les seves dades. Com s’ha anat dient al llarg d’aquest document hi ha 

uns fitxers anomenats referencies que contenen tota la informació modificable d’un 

projecte, també s’ha exposat que aquests documents que representen el projecte 

poden estar en tres idiomes, és a dir, que una actualització d’un projecte, pot ser 

simplement afegir una traducció de les dades.  

Les actualitzacions es poden produir per dos casos principals, un és perquè ha saltat 

una alerta de caducitat de les dades o bé perquè el projecte ha estat inclòs dins un 

criteri de cerca i per tant se’n necessita l’històric. Però sigui quina sigui al causa el 

procés no canvia. 

Quan es necessita una actualització de les dades, s’extreu del sistema la referència del 

projecte en l’idioma que es precisa, aquesta referencia ja bé amb les instruccions i les 

dades actuals incorporades per facilitar-ne l’actualització. Un cop extret el document, 

per norma general s’envia al cap de projecte, excepte en el cas que es tracti d’una 

traducció, que aleshores s’envia  traduir. Un cop el responsable del projecte ha revistat 

i actualitzat les dades retorna el fitxer al correu del departament, aleshores en el 

departament se’n verifica el format i es carrega al sistema amb les dades actualitzades. 

Actualització de currículums  

En aquest cas el procediment es calcat a l’anterior, només canviant el destinatari, ja 

que ara en comptes d’un cap de projecte serà el consultor propietari del currículum. 

Així doncs en cas que sigui una actualització de dades el currículum se li envia per 

correu ja ple en l’idioma que calgui per tal que l’actualitzi, un cop actualitzat el retorna 

a través del correu, i després de ser verificat es puja a l’eina. En cas que el necessari 

sigui fer-ne una traducció el currículum s’enviarà a traduir i un cop traduït i verificat es 

tornarà a carregar dins el sistema. 

Actualització de la matriu de coneixement  

La matriu de coneixement es una de les ànimes del sistema, és un fitxer on es recullen 

tots els coneixements usats per l’empresa, i on els consultors expressen en mesos el 
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seu grau d’experiència en cada un d’ells, apart també recull les titulacions que han 

cursat. Aquesta matriu s’actualitza un cop l’any, quan es fan les revisions anuals de 

cada consultor. Cada consultor cal que es presenti amb aquest document ple a la seva 

revisió, fins ara no era un control del tot estricte, però amb l’entrada en joc de la nova 

gestió del coneixement aquesta matriu passa a ser estrictament obligatòria per a cada 

consultor. El fitxer es de format tancat, és a dir que es considera un estàndard, de 

manera que el format ha estat definit com a medi d’entrada per al sistema. 

Quan s’acosten les revisions anuals, s’envia un correu recordatori a els consultors amb 

la seva matriu de coneixement actual ja plena, de manera que es facilita el fet de 

completar-la. El consultor un cop a omplert el fitxer el retorna al departament 

mitjançant el correu. En el departament es verifica el format i un cop verificat el 

carrega al sistema, deixant així actualitzades les capacitats de cada consultor. 

Preparació de documentació  

Cal tenir en compte que tot i haver-hi estàndards pot ser que es necessitin nous 

formats per als fitxers que serveixen per a la presentació de documents, ja que en una 

consultoria es treballa molt de cara al client, i per tant, sovint cal adaptar la 

documentació als formats que el client demani.  

Es possible que quan es fa una petició de formateig, el responsable ja faciliti la 

documentació  a formatejar, i pot ser que aquesta no es trobi al sistema per diferents 

possibilitats, aleshores es du  a terme una doble funció, ja que la documentació 

s’adapta al format demanat, i alhora se’n fa una versió en el format estàndard del 

sistema, de manera que es pugi incloure la informació dels documents dins de les 

futures cerques. 

Altes i baixes d’altes en el departament  

Es important definir quin serà el procediment en cas de noves incorporacions i de 

baixes dins del departament, i per tant de la gent que té accés al sistema. El sistema 

estarà inclòs dins de la xarxa privada de l’empresa, i l’accés també es troba en xarxa de 

manera que el que caldrà gestionar primer serà els permisos de les carpetes de la 

xarxa de l’empresa. En el cas de les baixes és immediat, un cop gestionats els permisos 

de la xarxa, eliminar l’usuari de la base de dades. En el cas de nous accessos a l’eina 

serà el responsable del departament qui decidirà si es té accés a l’eina i en quin nivell 

de permisos.  
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7.5. Fase d’enginyeria del software 
En aquest apartat es mostra la documentació generada al llarg de la fase d’enginyeria 

del software.  

7.5.1.  Business Model 

En el següent document es descriu el Business Model, que consisteix en explicar els 

models de negoci que s’han construït, i que són el Business Analysis Model i el 

Business Use Case Model. 

7.5.1.1. Business Use Case Model 

En aquest punt hi ha la descripció dels casos d’ús, definits anteriorment com a requisits 

funcionals i els diferents actors que interactuen amb el sistema, que es un conjunt 

diferent del dels stakeholders. 

Actors 

Tindrem tres tipologies diferents d’actors, l’usuari sense permisos, l’usuari amb 

permisos i l’ administrador. Aquests tindran una superclasse que serà el que 

anomenem usuari i que usarem per identificar cada un dels actors. 

Usuari sense permisos: Son aquells que tenen accés a la informació del sistema 

però que només poden realitzar consultes i extraccions d’informació, ja que no 

tenen permisos per a fer modificacions a la base de dades. 

Usuari amb permisos: Són aquells usuaris que tenen accés a la informació del 

sistema, i que per tant poden fer consultes, però a més a més tenen permès 

realitzar feines d’actualització de la informació de la base de dades, ja que hi 

tenen privilegis de modificació. 

Administrador: Té tots els permisos dels dos usuaris anteriors, però a més a 

més té accés directe al servidor, veurem que en les millores planificades serà 

l’únic actor amb permisos de configuració del sistema. 
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Figura 9: Actors que interactuen amb el sistema. 

 

Casos d’ús  

Aquí es pot veure un resum dels casos d’ús que s’han descrit com a casos requisits 

funcionals. 

 

Figura 10: Interacció entre actors i casos d'ús. 
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En la figura anterior per fer-ho més visual els casos d’ús s’han englobat dins de 

paquets, on els paquets de consulta contenen els casos d’ús que només impliquen 

consulta, mentre que els de gestió inclouen aquells casos d’ús que impliquen 

modificacions en la base de dades. 

 Consulta de consultors: Inclou tots aquells casos d’ús que tenen a veure amb la 

consulta dels consultors, i també amb les extraccions de la informació 

obtinguda a través d’aquestes consultes. 

 Consulta de projectes: Inclou tots aquells casos d’ús que impliquen només la 

consulta de la informació relativa a projectes, i l’extracció de fitxers amb la 

informació obtinguda en aquestes consultes. Inclou també les operacions de 

consulta que es poden fer sobre els clients, ja que aquests estan estretament 

relacionats amb els projectes. 

 Gestió de consultors: El conjunt conté totes aquelles funcionalitats 

relacionades amb la informació dels consultors, i que la seva execució implica 

modificacions en la base de dades. 

 Gestió de projectes: Dins aquest conjunt s’hi troben aquells casos d´ús tals que 

la seva execució implica modificacions en la informació de la base de dades, 

tant de projectes com de clients. 

 

7.5.1.2. Business Object Model 

En aquest apartat s’expliquen el Business System i el Business Use Case Realizations, 

on es podran veure els diferents diagrames de seqüencia. 

Business System 

En aquest cas com a element extern al sistema només s’ha definit l’element “cap de 

projecte”, S’ha fet per comoditat, i que com ja s’ha dit anteriorment, no interactuaran 

directament amb el sistema ja que amb la creació del departament només 

interactuaran un nombre d’usuaris limitats amb el sistema. D’aquesta manera el 

Business System només consta d’un paquet. 
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Figura 11: Esquema del Business System 

Per simplificació dels esquemes tant el sistema com els usuaris s’han agrupat en un 

conjunt anomenat oficina de propostes. En l’esquema anterior es pot veure com els 

usuaris externs al departament, en aquest cas personificats en la figura cap de 

projecte. 

Es pot veure com el cap de projecte realitza una petició a un usuari o membre del 

departament, de manera que qui treballa realment amb el sistema es sempre un 

usuari. 

Business Use Case Realitzations  

A través dels diagrames d’activitat es pot veure quin ha de ser l’esquema dels casos 

d’ús. En aquests diagrames només es mostren les parts que interactuen directament 

amb el sistema, de manera que en cap diagrama apareixerà la figura del cap de 

projecte, sinó que veurem que només apareix l’usuari. 
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1.Iniciar sessió 

 

Diagrama d'activitat 1: Iniciar sessió 

Quan un usuari obre l’eina es mostra una pantalla per fer el loguejat, l’usuari 

introdueix els seus identificadors i contrasenya, si les dades són correctes el sistema 

mostra un missatge de benvinguda i tot seguit mostra la pantalla principal. En cas que 

les dades siguin incorrecte mostra una notificació d’error i dóna a l’usuari la possibilitat 

de tornar a intentar l’entrada al sistema. 

2 i 3.Cerques per criteris  

 

Diagrama d'activitat 2: Cercar consultor, cercar Projecte 
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Quan un usuari vol fer una cerca, un cop marcats els criteris que defineixen la cerca els 

envia al sistema, el sistema aleshores realitza la cerca amb els criteris definits. En cas 

de no obtenir indica que no s’han trobat resultats, en cas que hi hagi coincidències 

mostra els numero de coincidències i els resultats. 

4,5 i 6 Cerques per nom i codis  

 

Diagrama d'activitat 3: Cercar consultor per nom i codi, Cercar “project manager”, Cercar “client manager” 

Quan un usuari vol realitzar una cerca partint del nom del consultor o del seu codi, 

l’usuari introdueix el text a cercar, i l’envia al sistema, el sistema du a terme la cerca i 

en cas que hi hagi resultats, indica quants n’hi ha i els mostra. Si per el contrari no hi ha 

resultats, indica que no hi ha hagut coincidències. 
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7 i 8 Neteja de camps 

 

Diagrama d'activitat 4: Netejar llistat de resultats, Netejar Criteris de Cerca 

Si l’usuari desitja resetejar els camps de la pantalla envia l’ordre al sistema, si no hi ha 

res a netejar el sistema no fa res. Si hi ha camps a netejar el sistema neteja tots els 

camps excepte aquells que l’usuari a indicat que vol mantenir. 

9.Exportar llistat de Resultats  

 

Diagrama d'activitat 5: Exportar llistat de resultats 

Per generar un llistat en una fulla de càlcul, l’usuari envia al sistema l’ordre, el sistema 

a partir dels resultats de la darrera cerca. Si la darrera cerca no ha donat resultats, el 
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sistema ho notifica. En cas que hi hagi resultats el sistema genera el fitxer, i cop 

generat, notifica a l’usuari la fi del procés i mostra el fitxer en pantalla. 

10.Generar Referencia 

 

Diagrama d'activitat 6: Generar Referència 

L’usuari indica al sistema quins són els projectes per als qual vol generar la referència, i 

també indica en quins idiomes. Si el sistema detecta que l’usuari no envia dades 

finalitza el procés. En cas contrari el sistema pregunta a l’usuari quines referencies vol, 

l’usuari envia l’elecció i el sistema comprova novament si amb aquesta opció hi ha 

dades vàlides. Si les dades són vàlides el sistema pregunta el destí on guardar els 

fitxers generats, i un cop l’usuari els indica genera i guarda el fitxer, un cop finalitzat el 

procés es notifica a l’usuari. 
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11.Generar Currículum 

 

Diagrama d'activitat 7: Generar currículum 

L’usuari envia al sistema els consultors per als que vol genera el currículum, el sistema 

comprova si es possible, i en cas afirmatiu pregunta quin serà el destí dels fitxers a 

l’usuari, un cop obté resposta genera i guarda el fitxer en el destí indicat, finalment 

notifica la finalització del procés. 

12.Modificar Logotip 

 

Diagrama d'activitat 8: Modificar Logotip 
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L’usuari indica al sistema que vol modificar el logotip d’un client, el sistema pregunta 

per el nou logotip, i un cop l’usuari li envia, pregunta si realment vol fer el canvi, en cas 

afirmatiu comprova el format de les dades i si es correcte du a terme la modificació, i 

notifica que el procés ha finalitzat correctament. 

13 i 14. Modificar dades  

 

Diagrama d'activitat 9: Actualitzar dades de client, Actualitzar dades de consultor 

L’usuari indica al sistema les noves dades del client, el sistema pregunta si es vol dur a 

terme el canvi, en cas afirmatiu, el sistema comprova les dades i si són correctes  

modifica les dades i notifica la finalització del procés. 

15 i 16. Afegir dades  

 

Diagrama d'activitat 10: Afegir projecte, Afegir consultor 

En aquest cas s’ha posat que es l’usuari qui envia les dades per un fet de claredat, però 

en els diagrames següents veurem que qui realment envia les dades es el mateix 

sistema. 
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Les dades arriben al sistema, que les comprova, i en cas de ser correctes les afegeix o 

modifica, un cop afegit ho notifica. 

17 i 18. Carregar referencies i currículums  

 

Diagrama d'activitat 11: Carregar referència, Carregar currículum 

L’usuari indica que vol carregar el fitxer, el sistema demana quin fitxer/s es vol 

carregar, un cop obté el fitxer, pregunta si realment es vol realitzar l’acció, en cas de 

resposta afirmativa el sistema comprova el format del fitxer, i en recull el codi 

identificador de l’element a modificar, i també en recull l’idioma, posteriorment el 

llegeix recollint-ne les dades, un cop té les dades, realitza les accions del diagrama 

“afegir dades”, ho fa fins que no hi ha més fitxers a tractar. Si durant el procés hi ha 

hagut algun problema es notifiquen tots al final, o si ha anat tot bé també es notifica. 
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19 i 20. Carregar llistats provinents de S.I.  

 

Diagrama d'activitat 12: Carregar llistat de projectes, Carregar llistat d'empleats 

Quan l’usuari indica al sistema que vol carregar les dades que provenen d’un altre S.I. i 

que es troben en un fitxer, el sistema pregunta per aquest fitxer. Un cop l’usuari li 

indica el fitxer, i confirma que desitja les modificacions, el sistema comprova el format 

del fitxer, en cas que tot sigui correcte el sistema dur a terme els passos indicats en el 

diagrama “afegir dades” . Un cop finalitza el procés perquè s’ha llegit tot el fitxer, 

notifica la fi de l’operació a l’usuari, indicant , en cas que s’hagin produït erros, quins 

han estat. 

 

7.5.2. Analysis Model 

Dins aquests apartat d’anàlisi i trobarem el model conceptual del sistema, perquè no 

s’han realitzat per a el projecte, no hi apareixeran ni els diagrames de seqüència ni els 

diagrames VOPC. 

7.5.2.1. Model Conceptual 

Abans de entrar en detall sobre el model conceptual és farà una breu reflexió sobre les 

bases de dades. 
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Bases de dades 

Avui en dia tots els sistemes generen una quantitat de dades molt gran, però uns dels 

sistemes que més en generen són els sistemes d’informació, però no tots els sistemes 

d’informació generen el mateix tipus de dades, i sovint aquestes dades generades no 

s’usen en temps real, és a dir que és necessita que la informació es pugui fer servir  

quan sigui necessari. Només el simple fet de poder disposar de la informació quan es 

vulgui ja obliga a què les dades siguin emmagatzemades. Òbviament la possibilitat de 

mantenir les dades volàtils dins el sistema ni es planteja, per totes les implicacions que 

això tindria. Per tant la única opció que queda és la de l’ús de bases de dades.  

Una base de dades es un conjunt estructurat de dades en un suport que l’ordinador es 

capaç de llegir, i on les dades no són volàtils. Les bases de dades estan organitzades en 

taules que contenen diferents camps de valors. Cada element d’una taula està format 

per el conjunt de dades de cada camp i s’anomena registre. Fent un símil amb les  

taules normals, els camps serien les columnes i els registres les files. 

Aquesta estructura permet guardar i posteriorment recuperar les dades de manera 

organitzada, a part també permet tractar les dades abans de fer-ne l’extracció. 

En el cas d’aquest projecte la base de dades es posa al servei de la capa de domini, que 

definirem més endavant, ja que s’encarrega de subministrar-li la informació que 

aquesta li demana, i també s’encarrega d’emmagatzemar les dades que aquesta envia 

per a desar. 

Òbviament però, no tots els sistemes generen el mateix tipus de dades, ni tots en 

necessiten fer el mateix ús, per tant no totes les combinacions sistema-base de dades 

seran correctes, o si més no, funcionals. 

Per escollir una base de dades que s’adeqüi a les necessitats d’un determinat sistema 

cal conèixer bé les diferents alternatives, comparar-les i escollir-ne una. Aquesta 

elecció és molt important, ja que la base de dades serà un mapeig del model 

conceptual, i per tant del món on treballarà tot el sistema. 

En el nostre cas era vital un model amb dues característiques principals, que fos 

relacional i transaccional. 

L'estructura fonamental del model relacional és la relació, és a dir una taula 

bidimensional construïda per files (o tuples) i per columnes (o atributs). Les 

relacions representen les entitats que es consideren interessants a la base de 

dades. Cada instància d'una determinada entitat troba lloc en una tupla de la 

relació, mentre que els atributs de la relació representen les propietats de la 

entitat. 

Les relacions s'estableixen entre atributs de les taules. Cada atribut d'una 
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relació es caracteritza per un nom i per un domini. El domini indica quins valors 

poden ser assumits per l'atribut. El domini pot ser un tipus de dada bàsica 

(sencer, booleà, data, etc...) o d'un tipus propi definit. Una clau forana de 

un atribut indica la relació amb un altre atribut de l'altra taula amb la qual està 

relacionat. 

Una base de dades relacional es compon de diverses taules i relacions entre els 

atributs d'aquestes. Les taules són úniques (esquivant així el risc de redundància). 

Per a cada taula hi ha una clau primària que és un conjunt d'atributs de la mateixa 

que la distingeix de la resta, ja que el valor d'aquests és únic per a cada instància (fila) 

d’aquesta taula. 

El major avantatge del model relacional en bases de dades és l'àmplia acceptació que 

aquest ha tingut. Aquest model és el més utilitzat internacionalment amb molta 

diferència respecte al segon. Conseqüentment, el suport tècnic i documental és 

màxim, així com les possibilitats de millora de versions (amb independència comercial 

o sense ella).  

Una altra gran conseqüència de l'extensió del model és l'alta compatibilitat amb 

tecnologies destinades a accedir a aquest tipus de bases de dades. La connectivitat 

amb els llenguatges de programació més usats mundialment està pràcticament 

garantida amb aquest model. Aquest és un factor a tenir molt en compte, pot ser 

beneficiós sacrificar una mica de prestacions del model a implementar a canvi de 

poder desenvolupar les aplicacions que accediran a la base de dades amb una 

tecnologia àmpliament estesa.  

D'altra banda, la gran majoria de sistemes gestors de bases de dades estan 

encaminats a la gestió de models relacionals, lògicament per ser el més usat. 

La competitivitat entre ells juntament amb les possibilitats del model relacional, 

possibiliten que els sistemes gestors de bases de dades relacionals siguin els més 

potents del mercat (comercial i no comercial).  

Un dels grans avantatges del model relacional és que defineix també una àlgebra, 

anomenada 'àlgebra relacional', per fer possible especificar de manera senzilla les 

restriccions sobre la base de dades, controlant així problemes d'integritat, 

normalització, redundància i consistència de les dades emmagatzemades. 

De fet, les bases de dades relacionals fan totes les operacions en les 

taules usant l'àlgebra relacional, encara que, generalment, no permeten a l'usuari 

usar-la. L'usuari interacciona amb la base de dades a través d'un llenguatge 

declaratiu indicant un conjunt d'operacions relacionals. Aquest fet aporta una gran 

fiabilitat a les bases de dades a més d'una independència entre el model 

físic i lògic d'aquests. 
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Els principals inconvenients que existeixen del model relacional tenen a veure amb 

que aquest no contempla tots els components de la tècnica de programació més 

utilitzada actualment: l'orientació a objectes. No existeixen mecanismes d'herència de 

propietats, per exemple. 

D'altra banda, el model relacional no permet representar el coneixement en forma 

de regles, simplement tracta amb dades. El maneig de dades no atòmics representa 

grans dificultats en les bases de dades relacionals. 

Aquesta manca de poder expressiu comporta una certa dificultat a l'hora de 

representar alguns modelatges de dades que s'adapten millor a un altre tipus 

d'estructures no tan encaminades a la relació entre entitats, com ara l'estructura 

jeràrquica. 

Finalment, destacar que és un model que presenta incompatibilitats entre els tipus 

d'estructures de dades que es transfereixen. 

Fins ara només hem parlat de què es una base de dades relacional, ja que el concepte 

transaccional, és pot resumir dient , que es un model que permet realitzar operacions 

sobre la base de dades sense que aquesta es vegi afectada, almenys fins que s’indiqui 

que es volen gravar els canvis. Aquests sistema és molt útil a l’hora de tenir bases de 

dades amb accessos concurrents, però sobretot és important a l’hora de mantenir la 

integritat de les dades en possibles interrupcions a la meitat de les operacions. 

Sabent això i com veurem en l’anàlisi del sistema s’ha escollit un una base de dades 

MySql, que apart de reunir les dues característiques necessitades, ofereix una gran 

documentació i un cost econòmic nul. 

Model conceptual  

En aquest punt veurem quin és el mapeig del món que s’ha fet sobre la base de dades, 

és a dir, es mostra el model conceptual sobre el que treballarà el sistema. En primer 

lloc veurem les dues entitats principals del sistema, que són el “Consultor” i el 

“Projecte” i posteriorment veurem altres classes d’interès. Juntament amb el disseny 

en se’n farà una explicació. 

Abans d’entrar però cal fer un cop d’ull a la llegenda següent on es pot veure el 

significat de les relacions que apareixeran en les figures d’aquest apartat, de manera 

que siguin més comprensibles. 
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Figura 12: Llegenda de relacions del model conceptual 

Un cop vista la llegenda ja es pot seguir, amb els models o classes més destacats de tot 

el model conceptual i per tant també del sistema. 

ConsultorEveris  

 

Figura 13: Classe ConsultorEveris i les seves relacions. 

En la figura anterior es mostra la representació que s’ha fet de la classe 

consultorEveris. Moltes de les classes que te associades són simples classes de control, 

com per exemple la classe “carrera”, que es limiten a restringir els valors que pot 

prendre un determinat atribut de la “consultorEveris”. 
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Altres classes però, tenen una funció molt més important, com és el cas de la classe 

“skills”. Aquesta és una classe associativa que sorgeix de la relació entre les classes 

“consultorEveris” i la classe “criteri” de la qual en parlarem més endavant, però que 

conté les descripcions dels coneixements que hi ha dins l’empresa. Aquesta classe a 

més a més té un atribut propi que conté l’experiència en hores de cada consultor en 

un determinat coneixement. 

Una altra classe associativa és la de “dedicacio”, aquesta resulta de la unió entre les 

classes “projecte” i “consultorEveris”. Aquesta classe conté la informació referent a 

l’assignació d’un consultor a un projecte. Per a poder emmagatzemar aquesta 

informació s’usen diferents atributs. Altres classes associatives són “titulat” o 

“certifica”. 

Finalment hi apareix la classe “currículum”. Aquesta classe guarda la informació que hi 

ha en els currículums que es carreguen a l’eina. Es pot veure que hi ha diferents camps 

que estan repetits però que tenen diferents terminacions (CAT,ESP i ENG). Aquests 

camps serviran per poder generar els diferents fitxers en els tres idiomes. 
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Projecte 

 

Figura 14: Classe Projecte i les seves relacions. 

Aquesta classe, al igual que la classe de “consultorEveris” també està relacionada amb 

classes de control, i que restringeixen els valors que poden adoptar certs atributs. En 

aquest cas però la carrega del fitxer “referencia” no té una classe pròpia, sinó que és 

mapeja directament sobre la classe projecte. Es pot veure que en aquest cas també 

tenim atributs iguals amb diferent terminació degut a la possibilitat d’obtenir 

documents en tres idiomes. 

Una de les classes associades és “imatgeref”, aquesta classe conté les imatges 

carregades a partir de les “referències”. Òbviament aquesta classe es independent de 

l’idioma, ja que són esquemes sense lletres. 

Finalment la classe “client”, que va lligada a el projecte, fa referencia al client del 

projecte. S’ha afegit com una classe a apart ja que cada client porta associats uns 

valors, i una imatge que el representa, és a dir un logotip. 
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Criteri  

 

Figura 15: Relacions entre classe criteri, consultorEveris i projecte. 

La classe “criteri” es l’ànima de tot el sistema, és la que conté totes les categoritzacions 

o coneixements de l’empresa, sense aquesta classe res no tindria sentit, ja que com diu 

el nom, gestiona el coneixement, i aquest coneixement està mapejat en aquesta 

classe. 

Per poder decidir com està distribuït el coneixement, tant per l’històric com per a els 

consultors calen classes associatives on no només quedi constància que un element 

disposa d’un coneixement, sinó que aquest coneixement ha de poder ser quantificat. 

Gràcies a aquesta quantificació es pot mesurar el nivell d’experiència, i per exemple es 

pot distingir a un novell d’un expert, si no hi hagués aquestes classes això seria 
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impossible. Es pot observar també els projectes i els consultors es relacionen de entre 

ells, tant, a través d’una classe associativa, com directament.  

La relació a través de la classe “dedicació”, com ja s’ha comentat serveis per a reflectir 

les assignacions dels consultors a projectes. Per altra banda les relacions directes, 

serveixen per a limitar que tant el “codiProjectManager“ i  “codiClientManager” del 

projecte pertanyin a el codi d’empleat d’algun consultor donat d’alta en el sistema. 

Currículum 

 

Figura 16: Classe currículum i les seves relacions. 

En aquesta figura es pot observar com està construït el sistema de currículums. Veiem 

que apart del que s’ha vist en la classe “consultorEveris” hi ha més classes lligades a 

currículum, com les que fan referencia a les habilitats lingüístiques del consultor, i la 

que fa referència a els projectes en què ha treballat. 
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El motiu per el qual la classe “projectecurrículum” no està lligada directament a 

“currículum” és per comoditat a l’hora de realitzar les consultes. Com en aquestes 

relacions la clau primària i forana són sempre el nombre d’empleat o “codiConsultor” 

no afecta a la integritat de les dades, ni a les cerques. 
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Esquema del model conceptual 

 

 

  

Figura 17: Model conceptual sense classes restrictives. 
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En la figura anterior es pot veure el model sencer quasi complet, ja que per qüestions 

de visibilitat s’han eliminat les classes restrictives de la figura. 

Diagrames de seqüència 

Durant l’elaboració del projecte com ja he comentat no es van realitzar els diagrames 

de seqüència, però degut a la gran importància que tenen normalment en l’enginyeria 

de requisits, n’exposaré una breu explicació, i tot seguit un exemple. 

Els diagrames de seqüencia són útils perquè defineixen el comportament de l’aplicació 

en general, i en concret, el comportament de cada cas d’ús o funcionalitat. Permeten 

descriure fidelment la interactuació en cada cas que fa l’usuari amb el sistema, i alhora 

veure com actua internament el sistema en el cas de la funcionalitat esquematitzada 

en el diagrama. 

Aquesta interacció entre el sistema i l’usuari es simbolitza mitjançant fletxes que 

simbolitzen la comunicació entre l’usuari i el sistema, aquestes fletxes porten associats 

el nom de l’operació que es realitza, i les dades que s’envien en l’operació. En cas que 

el diagrama sigui molt detallat, no només es podrà veure com interactuen l’usuari i el 

sistema, sino que es podrà veure la comunicació entre les diferents capes que té el 

sistema. 

Els missatges que simbolitzen comunicació es dibuixen cronològicament, per simular 

aquesta cronologia s’usa un ordre descendent, és a dir el primer missatge es troba 

situat damunt dels missatges que el segueixen. Per a fer servir els noms de les 

operacions que se simulen en les comunicacions, és aconsellable que siguin el més 

descriptius possibles, ja que així el diagrama resulta més entenedor i per tant més 

comprensible. L’ús d’aquest noms descriptius es podrà traslladar més fàcilment a la 

ase d’implementació. 

A continuació és mostra un exemple de diagrama de seqüencia d’una modificació de 

dades d’un usuari genèrica. 
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Figura 18: Diagrama de seqüencia, "modificar dades" 

Aquest exemple simula una alta qualsevol com les que es fan a les pàgines web. En 

primer lloc l’usuari fa una petició de modificació de les seves dades personals. El 

sistema respon demanat les dades.  A continuació veiem un bucle, on l’usuari 

introdueix les dades, i en cas de ser incorrectes el sistema torna a demanar que les 

introdueixi. En cas contrari, si són correctes, el sistema confirma la modificació. 

7.5.3.  Design Model 

En el següent apartat es procedeix a explicar el disseny del sistema. Partint del 

explicat anteriorment en l'anàlisi, introduirem modificacions necessàries per 

aconseguir una solució normalitzada que s'adapti correctament a les tecnologies que 

es volen implementar. 

7.5.3.1. Decisions de disseny 

El sistema escollit ha d’adaptar-se a les necessitats que s’han previst, i ha de ser capaç 

de mantenir els requisits tan funcionals com no funcionals. Apart d’això cal entendre 

que cal buscar la millor relació qualitat preu, per tal de reduir el cost econòmic. 

Deployment view 

A continuació podem veure un esquema gràfic del sistema, i posteriorment la seva 

explicació. 
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Figura 19: Deployment view del sistema 

Descripció i justificació 

Ja que el volum de transaccions realitzades per els usuaris sobre el sistema previst no 

es molt elevat, ni en l’inici del projecte ni posteriorment s’ha apostat per una solució 

simple però alhora fiable. Aquesta solució no només es fiable sino que també és la més 

econòmica, ja que s’aprofiten els mecanismes de seguretat que ja té la xarxa de 

l’empresa, així com també se n’aprofiten els servidors, de manera que el cost en 

hardware serà nul. El fet de tenir una arquitectura tant simple però fiable també 

garanteix que el sistema serà escalable, és a dir, si en un futur s’hi afegeixin noves 

funcionalitats que provoquessin un volum de transaccions més gran, el sistema es 

podria adaptar fàcilment. Un altre dels punts a favor d’una estructura com la utilitzada 

es les facilitats que presenta a l’hora de poder realitzar-ne el manteniment. 

El sistema estarà ubicat en dos servidors diferents, un servidor d’aplicacions i un 

servidor de bases de dades. L’aplicació o eina treballarà des d’un servidor 

d’aplicacions, que aprofitant el que ja té l’empresa, no caldrà muntar-lo des de zero. 

Per altra banda tindrem el servidor de bases de dades, que com es pot veure en la 

figura anterior serà una base de dades MySql i per tant aquests servidors hauran de 

tenir instal·lat un servidor MySql, en el cas que del projecte s’ha instal·lat la versió 

MySQL Server 5.5 GA. Tot i que en la imatge anterior no es mostra, el sistema té un 

servidor de Backup, ja que tots els servidors de l’empresa el tenen. 
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Per a els usuaris, sense tenir en compte l’administrador, hi ha tres maneres d’accedir a 

l’eina, la primera i més freqüents és a partir dels punts d’accés a xarxa que es troben a 

cada taula de treball, i on es connecten els equips.  

La segona manera és a través de WiFi, però encara és una connexió directa a la xarxa 

privada de l’empresa.  

Per últim, la xarxa disposa de VPN, cada usuari té el seu equip preparat per a la 

connexió des de fóra de l’oficina a la xarxa de l’empresa a través de una VPN, amb 

aquesta connexió, també és possible accedir a l’eina. 

Si no fos per l’aprofitament que es fa dels recursos ja existents dins l’empresa, podem 

veure com el cost econòmic s’aniria disparant poc a poc, ja que tot i la simplicitat de 

l’arquitectura, la necessitat a nivell hardware que impliquen els requisits no funcionals  

faria augmentar considerablement el preu del projecte. 

A més a més, al haver optat per la virtualització, s’ha guanyat en escalabilitat, ja que 

fàcilment es podran afegir més servidors en un cas extrem i per tant suportar el 

suposat volum de transaccions realitzades. 

Arquitectura en tres capes  

L’arquitectura en tres capes es un estil de programació que te com a objectiu principal 

la separació de la capa de presentació, la capa de domini i la capa de dades. El principal 

avantatge que presenta aquesta que presenta aquesta arquitectura és que el 

desenvolupament del sistema es pot realitzar en diferents nivells, de manera que en 

cas de ser necessàries modificacions, només sigui necessari retocar un nivell, i no a els 

altres, evitant així el canvi de tot el sistema software. 

Dades

Capa de presentació Capa de domini Capa de dades

 

Figura 20: Arquitectura en 3 capes. 

A la figura s’hi pot veure un esquema simplificat de les tres capes, i de la comunicació 

entre capes. Les icones que apareixen a la figura representen cada capa del software 

que model a cada una de les capes de l’arquitectura. Així doncs, com s’explica a 

continuació, la capa de presentació gestiona la interfície gràfica, la de domini gestiona 
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les funcionalitats de l’aplicació, i per acabar, la de dades representa la base de dades i 

es l’encarregada de subministrar i emmagatzemar les dades que necessita i genera el 

sistema. 

Capa de presentació 

La capa de presentació és l'encarregada de gestionar la interacció amb l'usuari, 

comunicar les accions externes a la capa de domini i presentar les dades o informació 

resultant al usuari. 

En aquesta capa hi ha encabides totes aquelles funcionalitats directes, és a dir, les 

funcionalitats que estan relacionades directament amb un esdeveniment  de la 

interfície gràfica. 

Com veurem, en aquesta capa no s’hi han inclòs operacions amb cert nivell de 

complexitat, de manera que aquesta quedi més descarregada de treball. Per altra 

banda aquesta capa té aquelles funcionalitats que no tenen  a veure amb la gestió de 

dades ni operacions, és a dir, apart de gestionar els esdeveniments relacionats amb la 

interfície també s’encarrega de fer directament les crides, de manera que no podríem 

parlar de l’existència d’un controlador pròpiament dit. 

La inexistència de controlador, en aquest cas no suposa inconvenient perquè que les 

crides a les funcions de la capa de domini són directes, i per tant no està 

comprometent ni la compressió ni la reusabilitat del codi. 

Capa de domini  

La capa de domini és l'encarregada de la implementació de les funcionalitats del 

sistema. Com ja hem comentat en la capa anterior, la inexistència de controlador fa 

que la capa de domini rebi les peticions de la capa de presentació directament. 

D'aquest la capa de domini és l’encarregada de dur a terme totes aquelles operacions 

que són massa complexes tant per la capa de presentació com per la capa de dades. En 

el cas que ens ocupa serà l’encarregada de comunicar la interfície gràfica amb les 

dades, és a dir, a partir de les dades que rebi de la capa de presentació haurà de 

preparar les instruccions o crides a la capa de dades. Per poder aprofitar al màxim les 

possibilitats de la capa de dades, aquestes crides hauran de ser el més potents 

possible, però sense perdre de vista l’eficiència. Com a controlador, només hi ha el de 

connexió a la base de dades, ja que no se n’ha implementat cap que sigui l’encarregat 

de gestionar les peticions, ni els enviaments a les altres capes. Tot i l’absència de 

controlador, el sistema està construït amb la metodologia “controlador cas d’ús”, que 

fa que els casos d’ús siguin independents entre ells, de manera que un canvi en una 

funcionalitat no afecti a les demés. 
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A més, també s’utilitzen altres patrons clàssics de disseny com són el patró expert i el 

patró creador, ja que per a la realització de les diferents operacions deleguem la 

responsabilitat a aquelles classes que disposin de la informació necessària per dur a 

terme eficientment l'operació. 

Capa de dades 

La capa de dades s'encarrega de gestionar la persistència de les dades. Les funcions 

assignades a aquesta capa depenen de l'estratègia triada per dur a terme la 

persistència. Degut a les possibilitats dels llenguatges de consulta, aquesta capa no 

només emmagatzemarà dades, sino que s’encarregarà de realitzar totes aquelles 

operacions que el llenguatge de consultes permeti. D’aquesta manera s’estalvia feina a 

la capa de domini, evitant un gran nombre d’operacions, ja que les dades ja es 

serveixen preparades. Com en les capes anteriors s’ha prescindit de la creació de 

controladors, ja que les mateixes funcionalitats realitzen les consultes directament 

sobre la base de dades. 

Serà la mateixa capa de dades la que garanteixi la integritat de les dades, mentre que 

la persistència o no de les dades vindrà gestionada des de la capa de domini. 

7.5.4. Storyboards i mapes de navegació 

En aquest punt de la memòria s’explica la descripció visual dels escenaris que 

contindrà el sistema. Es mostrarà com interactua l'usuari amb el sistema mitjançant  

una seqüència de pantalles.  

Ja que la navegació és senzilla, mostra simplement una descripció detallada de la 

navegació d’alguns casos d’ús que s’acompanyen del disseny de les pantalles reals. 

Es podrà veure en aquesta petita mostra de mapes de navegació, que s’ha optat per un 

sistema que no inclogui canvis de pantalles, només en la pantalla d’inici de sessió, de 

manera que es facilita la navegació per l’usuari, per el que fa a element emergents, 

s’han intentat reduir al nombre mínim, ja que sovint fan que l’ús d’una aplicació sigui 

pesat. 

Iniciar sessió 

A l’entrar, el primer que haurà de fer qualsevol usuari si és la primera vegada que 

entra és registrar-se. Per a això haurà de seguir els següents passos: 
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Inici login

Notificació

Login correcte
Eina

Notificació

Login incorrecte
 

Mapa de navegació 1: Iniciar sessió 

L’usuari obre l’eina, i apareix la pantalla per entrar, un cop l’usuari fa el logueig, surt un 

element emergent que notifica si hi ha hagut error o no en el logueig. En cas de logueig 

correcte es mostra l’eina, en cas erroni, no es fa res i es continua mostrant la pantalla 

inicial de loguejat. 

 

Figura 21: Pantalla per iniciar sessió. 

Cercar projectes  

En aquest cas es mostren el mapa de navegació i la pantalla de cerca de projectes 

només, ja que per el que fa a navegació tant la cerca de projectes com la de consultors 

es idèntica.  
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Inici
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Cerca

Llista de 

Resultats
Notificació de 

0 resultats
 

Mapa de navegació 2: Cerca de projectes i consultors. 

El cas d’ús s’inicia quan l’usuari ja té marcats els criteris que voldrà que tingui la seva 

cerca, aleshores dona la instrucció de cercar. Com es pot veure en l’esquema no hi ha 

canvi de pantalla, ni elements emergents, sinó que els resultats es mostren en 

l’element de la pantalla que té assignada aquesta funció. Per altra banda la notificació 

de 0 resultats també és mostra dins de la pantalla actual, de manera que les cerques 

són més dinàmiques. 

 

Figura 22: Pantalla per a la cerca de projectes. 

Actualitzar dades de consultor 
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La modificació de dades tampoc implica el desplaçament a altres pantalles, però en 

aquest cas si que hi ha una notificació en forma d’element emergent tant si el procés a 

estat correcte com si no. 

Inici

Dades

actualitza

Notificació d’èxit Notificació d’error
Llistat de 

consultors

Modificar dades

 

Mapa de navegació 3: Actualitzar dades de consultor 

 Quan s’inicia el procés i l’usuari inicia l’ordre, ja ha introduït les dades, el sistema les 

llegeix i inicia el procés d’actualització de les dades. Quan el procés finalitza, el sistema 

indica si hi ha hagut problemes o no mitjançant un element emergent que conté la 

notificació. En cas que hi hagi errors, quan es tanca la notificació el sistema mostra la 

pantalla d’actualització de dades. Si per contra el procés ha anat bé el sistema també 

mostra la pantalla d’actualització de dades, però abans actualitza el llistat de 

consultors amb les noves dades. 

Carregar referència  

Per mantenir la línia de tota la navegació, la carrega de referència tampoc implica 

canvi de pantalles. Com en el cas anterior, si que implica l’aparició d’elements 

emergents per  a les notificacions. Però a més a més apareix un altre element 

emergent, ja que aquest és imprescindible, i serveix per a indicar l’origen del fitxer a 

carregar. 

O
ri
g

e
n

Quadre de diàlegInici Carregar referència

Operació

Notificació d’error

Notificació d’èxit

 

Mapa de navegació 4: Carregar referència 
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Quan s’inicia el procés, el cas d’ús el primer que fa és mostrar un element emergent on 

l’usuari tria l’origen del fitxer que vol carregar, un cop l’usuari ha indicat quin és el 

fitxer que vol carregar, el sistema continua amb el procés de càrrega, quan el finalitza 

informa a l’usuari a través d’un element emergent, si hi ha hagut errors o no. En 

ambdós casos un cop llegida la notificació el sistema torna a mostrar la pantalla que es 

mostrava a l’inici del procés. 

 

Figura 23: Pantalla de manteniment. 

En aquesta captura de pantalla, els noms dels clients, ni els cognoms dels empleats es 

mostren per motius de confidencialitat. 
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7.6. Fase d’implementació 
En aquest apartat en primer lloc s’expliquen quines són les eines que s’han emprat per 

desenvolupar el software del sistema, i posteriorment s’exposen diferents fragments 

de codi que resulten d’interès. 

7.6.1. Eines emprades 

Per a dur a terme aquest projecte s’ha optat per un llenguatge de programació senzill 

d’usar, però amb un gran potencial. Una dels altres factors determinants per escollir el 

llenguatge de programació a usar ha estat l’entorn on cal integrar aquest sistema.  

Un llenguatge que compleix els requisits desitjats, i que es el llenguatge escollit, és el 

VisualBasic 6.0. Aquest llenguatge apart de ser senzill ofereix moltes possibilitats, i a 

l’hora de la integració, en aquest cas en un entorn Windows, no ofereix massa 

problemes. També s’ha vist anteriorment com el sistema implicarà la comunicació amb 

la base de dades. Aquest llenguatge està molt preparat per treballar amb bases de 

dades MySql, i a l’hora de fer consultes no suposa cap problema, ni alhora de realitzar-

les, ni a l’hora de recollir-ne els resultats.  

Per a poder comunicar l’aplicació amb la base de dades es fa a través de sentències 

escrites en el llenguatge de consulta SQL. Per poder desenvolupar aquestes consultes 

es fa en una copia de la base de dades, que servirà com a entorn de proves. Per poder 

fer les proves s’ha optat per a l’eina de distribució gratuïta MySQL Workbench 5.2.34 

que compta amb una bona interfície gràfica i és fàcil d’usar. 

El fet que l’eina corri en un entorn Windows i es programi en VisualBasic ha estat 

determinant per a què l’entorn de programació escollit hagi estat el Visual Studio 2005 

Standard Edition també de Microsoft, ja que ja ve equipat amb totes les llibreries 

necessàries. 

7.6.2. Codi 

En aquest apartat es farà una explicació de les parts més destacables del codi font del 

sistema. He optat per no fer simplement una còpia del codi font, sinó per agafar 

aquelles funcions que fan diferent al sistema i que resulten d’interès ja sigui per la seva 

estructura, per les operacions usades, o per ser trets diferencials. Aquests diferents 

fragments de codi font aniran acompanyats d’una explicació que ajudarà a entendre’ls 

i intentarà explicar que és el que els fa especials. 

Generació automàtica de consultes  

Una de les parts més important del codi és l’encarregada de la generació de consultes 

automàtiques. En aquest punt es poden veure els fragments de codi encarregats 

d’aquesta generació. 
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Aquest primer fragment de codi és l’inici del procés de la generació de la consulta. El 

sistema recull les dades que l’usuari ha marcat com a criteris de cerca. El sistema es 

basa en uns codis, que s’anomenen marques, que és defineixen a l’hora de crear 

l’arbre que mostra els criteris, i que serveixen per identificar quin és el tipus de criteri 

que s’està tractant per posteriorment generar la consulta. 

 

Codi font 1: Fragment de la funció recollirArbre() 

La següent etapa del procés un cop ja s’han llegit les restriccions imposades per 

l’usuari es passar a la generació de la consulta. Per fer això s’usa la funció que es 

mostra a continuació, i que finalment acabarà generant la consulta desitjada per 

l’usuari. 
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Codi font 2: Fragment de la funció construirQuery() 

Un cop s’executa la consulta només queda pintar els resultats obtinguts de l’execució 

en el camp que hi ha preparat per a aquesta finalitat. 

Detecció de l’idioma dels currículums  

Aquesta funció es recolza en aquelles paraules característiques de cada idioma, i en el 

nombre d’aparicions que tenen dins el document. Aquestes paraules són usades en 

altres casos per a la creació de consultes, ja que al ser tant habituals en un text en un 

determinat idioma no es tenen en compte. Aprofitant aquesta idea, se li ha donat la 

volta, i el fet de ser tant usades en un idioma, que no es poden incloure en cerques, fa 

que puguin ser vitals a l’hora de poder definir en quin idioma està escrit un text. 
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Codi font 3: Fragment de codi encarregat de trobar l'idioma d'un document. 

La funció aparicions, es limita a buscar el nombre d’aparicions de la paraula que té 

d’entrada dins del primer paràmetre, la variable contingut, que en aquest cas conté 

totes les paraules del document. 

Detecció de noms 

Aquesta  funció que es mostra a continuació, més que per complexitat, està situada en 

aquest documents, per la gran utilitat que té dins el projecte, ja que s’encarrega de 

detectar a partir d’un nom, que no sempre pot estar escrit de la mateixa manera, o 

d’un número d’empleat, el codi d’empleat del consultor que s’intenta representar amb 

el text. Aquesta funció és de gran utilitat, ja que s’usa molt sovint per a la càrrega de 

referencies, o per a la cerca de consultors dins de l’eina. 
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Codi font 4: Funció trobaCodiCMPM() 

Com es pot observar, la funció es simplement una consulta a la base de dades amb 

diferents casuístiques, i per tant com ja he dit, no està mostrada per el seu grau de 

complicació, sinó per la gran utilització que se li dóna. 

Separació de noms 

Com que es va decidir aprofitar els documents provinents del S.I. ja existent dins de 

l’empresa, va sorgir una problemàtica, i és que els noms de les persones estaven 

complets, i només es podien extreure d’aquesta manera, és a dir, els noms eren una 

sola unitat, i no estaven separats per nom, primer cognom i segon cognom, per aquest 

motiu va ser necessària la creació d’una funció capaç de dur a terme aquesta 

separació. Aquesta funció tenia un gran rendiment, però en un inici tenia errors i no 

separava correctament els noms o cognoms compostos, ni aquells que tenen 

conjuncions o preposicions entre els tres elements, per donar solució a aquests 

problemes es van agafar les paraules d’unió més freqüents i es tracten de manera 

especial. Per poder donar solució al problema del noms compostos, ja que per la gran 

varietat que hi ha no es podien crear casos especials, el recurs va ser tractar els noms i 

cognoms al revés, de manera que primer es tracta el segon cognom, després el primer, 

i finalment el nom. 
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Codi font 5: Funció trobaNomConsultor() 
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Funcions de genèriques i de suport  

Per acabar mostro algunes de les funcions genèriques, que he usat. Per exemple les 

dues que es mostren a continuació serveixen per adequar els textos per  a les  

consultes que es generen, i per a treure els espais a principi i final de paraula. 

 

Codi font 6: Funció rpl() 

 

Codi font 7: Funció ts() 

Per acabar amb aquest apartat, la funció següent, és molt simple, però mostra com un 

bon model conceptual, on es tinguin en compte factors com la simplicitat pot arribar a 

simplificar el codi. La funció següent es simplement per a carregar l’arbre de criteris al 

iniciar l’eina, però permet mostrar clarament el que es comenta anteriorment. La 

funció aprofita que la majoria de classes definides en el model conceptual usen el 

mateix nom per a el atribut principal, “descripció”.  

 

Codi font 8:Funció ompleArbreGeneric() 

Així doncs, veiem com només indicant el nom de la classe on ha de destinar la consulta 

la funció, ja n’hi ha prou. Aquest només és un exemple, però tot el codi font intenta 
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aprofitar al màxim la simplicitat i les facilitats que en el moment de crear el model 

conceptual es van intentar donar, d’aquesta manera s’ha pogut crear un gran nombre 

de funcionalitats reusables, en comptes de tenir que crear una funció concreta per a 

cada casuística.  
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7.7. Fase de test 
Aquest apartat no mostra l’evolució de les proves, ni els errors que hagin pogut 

aparèixer en la fase de test. Aquest apartat és una guia, on s’exposen les proves que 

cal realitzar, en el global del sistema, i per a els casos concrets de cada funcionalitat. 

Que en aquest apartat només s’indiqui com fer una prova no vol dir que només sigui 

necessària una prova. Però això s’exposa a continuació. 

7.7.1. Test plan 

En aquest apartat es mostra la planificació de proves per testejar el sistema a mesura 

que avanç la seva construcció. A continuació es detallen les diferents proves, per dur a 

terme el test del sistema per poder comprovar el seu correcte funcionament, i en quin 

ordre s'han de realitzar. 

El test pla persegueix la verificació que el sistema funciona correctament. 

És la part del projecte que té la responsabilitat de detectar problemes o detectar on 

pot haver problemes en cadascuna de les parts del sistema. Un cop es detecten els 

possibles problemes s'elaboren proves per poder comprovar si realment hi ha un 

problema o si, en cas contrari, el funcionament del sistema és correcte en la situació o 

context que ha establert el test pla. Els objectius es poden desgranar de la següent 

manera: 

 

 Revisar que es compleixin tots els requisits plantejats en els casos d'ús. 

 Comprovar la integritat de les dades. 

 Realitzar proves funcionals. 

 Assegurar el bon rendiment del sistema. 

 Comprovar la usabilitat del sistema. 

 Verificar la qualitat del producte. 

7.7.1.1. Elements a testejar 

 

Validesa de les dades i integritat de la BD  

Per dur a terme aquesta comprovació s'intentaran realitzar sobre la BD diferents 
accions que permetin comprovar el correcte funcionament de la BD. Es realitzaran 
updates, inserts i delete entremesclats amb consultes, de manera que siguem capaços 
de comprovar el funcionament de la BD, i la integritat de les dades que conté. 
També s'intentaran realitzar accessos amb usuaris no autoritzats per poder comprovar 
el correcte funcionament del sistema de permisos Una altra tasca a realitzar és 
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intentar realitzar accessos concurrents a la BD, consultes i modificacions. En el cas de 
les modificacions a la BD es comprovaran les prioritats establertes. 
 

Proves d'interfície d'usuari  

Són les proves que se centren en comprovar el correcte funcionament de tots els 
elements de l'entorn gràfic de l'usuari, tant a nivell estètic com a nivell d'aplicació. 
Els seus objectius són: 

 Verificar que el conjunt de tots els storyboards es corresponen amb el que 
finalment s'ha implementat. 

 Comprovar que la disposició de la informació i de funcionalitats és fàcil de 
comprendre i fàcilment accessible. 

 El contingut de la informació i de l'ajuda està redactat de forma comprensible i 
correcta de manera que es pugui entendre sense tenir coneixements avançats. 

 Assegurar que les operacions considerades crítiques o de risc necessiten d'una 
doble confirmació per dur a terme. 

 
Proves de Seguretat 

Com que tant un usuari amb permisos com un usuari sense permisos naveguen per la 
mateixa aplicació, cal comprovar que l’usuari sense permisos no pugui realitzar 
operacions o executar funcionalitats que requereixen permisos. Un cop assegurat 
aquest punt caldrà fer el mateix per diferenciar l’administrador de l’usuari amb 
permisos. 

Podem veure no es fa referencia a proves de seguretat de la xarxa, per què tal i com 
s’ha anat dient, s’aprofita la seguretat de la xarxa privada de l’empresa, i la seva gestió 
de perfils. 
 

Proves Programari o software 

Es realitzaran proves d'estrès i se sotmetran a situacions de risc les funcionalitats del 
sistema per poder analitzar i posteriorment verificar si el comportament del sistema és 
el correcte. 
 

Proves Maquinari o hardware  

La majoria de problemes maquinari apareixen durant la fase d'acoblament del sistema, 
aquestes proves es basaran principalment en la integració del maquinari i proves de 
capacitat de etc. D'aquesta manera comprovem que el maquinari és compatible i es 
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pot  arribar a conèixer limitacions que no apareixien en la part teòrica de la 
implantació. 

7.7.1.2. Estratègia 

Per dur a terme un bon test es seguirà una planificació que permetrà realitzar totes les 
proves de manera ordenada i que ajudarà a poder arribar a unes bones conclusions 
finals: 
Definir quins són els requisits a testejar i establir en quin ordre i de quina manera cal 
fer les proves. Realitzar les proves designades per a cada un dels casos d'ús que s'hagin 
dissenyat i posteriorment implementat. Una vegada realitzades les proves corregir els 
errors o deficiències trobades en el sistema. Després de la correcció dels errors s'ha de 
recomençar el procés ja que poden aparèixer nous riscos. 

Verificar i acceptar els resultats per a cadascuna de les proves realitzades. 
Un cop s'hagi procedit a la implantació després que no s'hagin detectat errades en 
les proves o que s'hagin donat per acabades, s'exposarà el sistema al món real en un 
període de proves per analitzar el seu comportament. 

7.7.2. Test Cases 
Iniciar sessió 

S’inicia el programa amb un usuari i contrasenya i es comprova que contingui els 

privilegis que hagi e tenir, i per altra banda que només hi tinguin accés els usuaris 

registrats 

Entrades: 

 Nom d’usuari 

 Contrasenya 

Punts de Verificació: 

 Denegació d’accés: introducció de parells nom d’usuari i contrasenya 

incorrectes. 

 Assignació de permisos: Els usuaris únicament poden realitzar aquelles accions 

a les quals estan autoritzats. 

Resultats Esperats: 

 Si el parell nom d’usuari i contrasenya són incorrectes, el sistema mostra un 

missatge d’error i torna a mostrar la pantalla inicial. 

  Si el nom d’usuari i lla contrasenya són un parell vàlid, el sistema mostra la 

pantalla principal de l’eina. Dins el programa cada perfil d’usuari només podrà 

realitzar aquelles operacions que el seu perfil tingui definides. 
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Cerques de projectes i de consultors mitjançant criteris.  

L’usuari marca els requisits que vol que compleixin els resultats que vol trobar en la 

part de la pantalla de cerca, un cop l’usuari dóna l’ordre de cerca, el sistema busca els 

resultats, i els mostra per pantalla juntament amb el nombre de resultats que hi ha. Es 

comproven la correctesa dels resultats, si es mostren bé, i si el número indicat de 

resultats es correcte. 

Entrades: 

 Criteris de cerca 

Punts de Verificació: 

 Verificació de resultats de la cerca: Es mira si tots els resultats obtinguts 

compleixen els criteris que s’han marcat per a la cerca. 

 Mostra dels resultats: Es comprova que es mostren els resultats que s’obtenen 

de manera correcta. 

 Verificació del nombre de resultats: Es comprova que el nombre de resultats 

obtinguts es el mateix que el nombre de resultats mostrats. 

Resultats Esperats: 

 Si no hi ha resultats el sistema avisa que no hi ha resultats. 

  Si hi ha resultats els mostra en una llista i cada resultat té les informacions 

definides que cal mostrar: nom, codi, oficina, servei, etc.. 

 En cas d’error el sistema mostra un missatge d’error avisant de l’error, i el 

programa se’n recupera. 

Cerques de projectes i de consultors mitjançant text  

L’usuari escriu un text que coincideixi amb algun dels camps on busca la funcionalitat. 

un cop l’usuari dóna l’ordre de cerca, el sistema busca els resultats, i els mostra per 

pantalla juntament amb el nombre de resultats que hi ha. Es comproven la correctesa 

dels resultats, si es mostren bé, i si el número indicat de resultats es correcte. 

Entrades: 

 Text de cerca 

Punts de Verificació: 

 Verificació de resultats de la cerca: Es mira si tots els resultats obtinguts 

compleixen els criteris que s’han marcat per a la cerca. 

 Mostra dels resultats: Es comprova que es mostren els resultats que s’obtenen 

de manera correcta. 
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 Verificació del nombre de resultats: Es comprova que el nombre de resultats 

obtinguts es el mateix que el nombre de resultats mostrats. 

 EL sistema és insensible a accents i majúscules: Es comprova si la consulta és 

capaç d’ignorar accents i majúscules. 

Resultats Esperats: 

 Si no hi ha resultats el sistema avisa que no hi ha resultats. 

  Si hi ha resultats els mostra en una llista i cada resultat té les informacions 

definides que cal mostrar: nom, codi, oficina, servei, etc.. 

 En cas d’error el sistema mostra un missatge d’error avisant de l’error, i el 

programa se’n recupera. 

 El sistema no diferencia entre majúscules i minúscules i lletres accentuades o 

no. Per exemple per a el sistema la paraula “Adrià” és igual a “adria”. 

Cerques  “client manager” i “project manager”  mitjançant text  

 És el mateix cas que l’anterior però comprovant que el sistema només cerca 

entre els “client manager” o els “project manager”. 

Neteja de criteris de cerca  

L’usuari indica al sistema que vol reiniciar els criteris de cerca que a marcat, de manera 

que tots els criteris queden marcats, i el sistema no té en compte cap criteri de cerca. 

També neteja les marques visuals de la pantalla. 

Entrades: 

 Criteris de cerca marcats 

Punts de Verificació: 

 Verificació de resultats de la cerca: Es realitza una cerca amb certs criteris, és 

reinicien, i es realitza una nova cerca. En aquesta nova cerca no hi ha hagut cap 

filtre, per tant cap criteri marcat. 

Resultats Esperats: 

 Un cop reiniciats els criteris, es realitza la cerca, i els resultats obtinguts no han 

passat cap filtre, és a dir, són els resultats d’una consulta sense cap clàusula 

dins el  “where”. 

 La pantalla de cerca es reinicia, i no hi ha cap criteri marcat. 
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 Neteja llistat de resultats  

L’usuari indica al sistema que vol netejar el llistat de resultats, indicant si vol mantenir 

o no certs resultats, i el sistema esborra tots aquells resultats que l’usuari no ha indicat 

que vol mantenir. Si es mantenen els resultats el sistema manté 

Entrades: 

 Llistat de resultats 

 Resultats marcats per a mantenir 

 Marca de mantenir resultats 

Punts de Verificació: 

 Verificació de resultat mantinguts: Es realitza la neteja marcant certs resultats a 

mantenir, i es comprova si es mantenen. 

 Neteja llista: La llista queda neta, i no hi ha resultats si no s’ha indicat que es 

mantinguessin. 

 Nombre de consulta: El sistema comptabilitza bé el nombre de consultes, 

assigna a cada resultat mantingut  l’ordre de la consulta en què s’ha realitzat. 

Resultats Esperats: 

 Un cop reiniciada la llista queden només tots els resultats que s’han marcat, i 

que cal mantenir. 

 Si no es marquen resultats, es neteja completament la llista. 

 Els nombres de consulta assignats a cada resultat, corresponen amb l’ordre en 

què s’han obtingut. 

Exporta llistat de resultats  

L’usuari indica al sistema que vol exportar a una fulla de càlcul els resultats i la seva 

informació que es mostren en llistat de resultats. 

Entrades: 

 Llistat de resultats 

Punts de Verificació: 

 Verificació de resultats: El llistat exportat ha de conté tots els resultats que 

contenia la llista exportada. 

 Format de l’arxiu: L’arxiu conté les columnes definides, així com els colors que 

s’ha decidit. 

 Informació dels resultats: La informació que es mostra en el llistat exportat es 

correcta. 
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Resultats Esperats: 

 El sistema crea un full de càlcul amb format que conté la informació ampliada 

de tots els resultats de la llista original. 

 El sistema mostra el full de càlcul per pantalla sense guardar el fitxer. 

Generar referència 

L’usuari marca en la llista de projectes resultants de la cerca, aquells que vol exportar 

en format de referència, i en quin idioma ho vol. Posteriorment indica si vol que es 

baixin totes o només aquelles que estan plenes. Indica el destí on es vol guardar i el 

sistema la genera i la desa al destí indicat, amb un nom amb el format definit. 

Entrades: 

 Llistat de resultats 

 Idioma 

 Destí 

 Buides/Plenes 

Punts de Verificació: 

 Verificació de format i idioma: El format, nom i l’idioma del document generat 

tenen el format correcte, no conté faltes ortogràfiques, i està en l’idioma 

indicat. 

 Verificació d’arxius: S’han generat tots els arxius que teòricament cal generar. 

 Verificació buides/plenes: Si s’escull l’opció de baixar només aquelles 

referències que són plenes, tots els fitxers generats contenen la informació 

mínima per a ser considerats plens. 

 Verificació de contingut: És mira si el contingut dels fitxers és el correcte. 

Resultats Esperats: 

 El sistema genera les referencies per a les projectes indicats amb l’idioma 

indicat de manera correcta. 

 Els fitxers es guarden en el destí indicat, amb el nom i formats definits. 

 El sistema genera només referencies plenes si així ho indica l’usuari, per altra 

banda les genera totes si aquesta ha estat l’elecció de l’usuari. 

Generar currículum 

L’usuari marca en la llista de consultors resultants de la cerca, aquells que vol exportar 

en format de currículum, i en quin idioma ho vol. Indica el destí on es vol guardar i el 

sistema el genera i el desa al destí indicat, amb un nom amb el format definit. 
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Entrades: 

 Llistat de resultats 

 Idioma 

 Destí 

Punts de Verificació: 

 Verificació de format i idioma: El format, nom i l’idioma del document generat 

tenen el format correcte, no conté faltes ortogràfiques, i està en l’idioma 

indicat. 

 Verificació d’arxius: S’han generat tots els arxius que teòricament cal generar. 

 Verificació de contingut: És mira si el contingut dels fitxers és el correcte. 

Resultats Esperats: 

 El sistema genera els currículums per a els consultors indicats amb l’idioma 

indicat de manera correcta. 

 Els fitxers es guarden en el destí indicat, amb el nom i formats definits. 

Modificar logotip de client  

L’usuari escull un client, i carrega una imatge que vol que sigui el nou logotip del client, 

i un cop carregada dóna l’ordre de guardar els canvis, i el sistema modifica el logotip 

del client. 

Entrades: 

 Codi del client 

 Imatge 

Punts de Verificació: 

 Verificació logotip: El client té assignat com a logotip la nova imatge que ha 

carregat l’usuari. 

 Verificació referències: Es baixen les referències que tenen com a client 

assignat a el que se li ha modificat el logotip, i les noves referències tenen el 

nou logotip. 

Resultats Esperats: 

 El sistema substitueix el logotip del client per a el nou. 

 Les referències que es generin un cop canviats els logotips, han de dur el nou 

logotip del client. 
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Modificar dades de client  

L’usuari escull un client, i en modifica les dades. El sistema modifica les dades del 

client. 

Entrades: 

 Codi del client 

 Nom, sector,... 

Punts de Verificació: 

 Verificació dades: Les noves dades del client són correctes, i són les noves 

dades que té assignades el client . 

 Verificació clients: Les dades només s’han modificat per al client indicat i no per 

a els demés. 

 Logotip: La modificació ha estat transparent per a el logotip. 

Resultats Esperats: 

 El sistema només modifica les dades del client amb el codi indicat per a l’usuari. 

 El client tot i la modificació de les dades no veu afectat el logotip que té 

assignat. 

Actualitzar dades de consultor  

L’usuari escull un consultor, i en modifica les dades. El sistema modifica les dades del 

consultor. 

Entrades: 

 Codi del consultor 

 Nom, cognoms, oficina, ... 

Punts de Verificació: 

 Verificació dades: Les noves dades del consultor són correctes, i són les noves 

dades que té assignades el consultor . 

 Verificació consultors: Les dades només s’han modificat per al consultor indicat 

i no per a els demés. 

 Logotip: La modificació ha estat transparent per a el currículum 

Resultats Esperats: 

 El sistema només modifica les dades del consultor amb el codi indicat per a 

l’usuari. 
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 El consultor tot i la modificació de les dades no veu afectat el currículum que té 

assignat. 

Afegir projecte  

L’usuari dóna d’alta un nou projecte partint d’un codi i unes dades mínimes 

necessàries. El sistema afegeix a la base de dades el nou projecte juntament amb les 

seves dades. 

Entrades: 

 Codi de projecte 

 Nom, oficina, serveis,... 

Punts de Verificació: 

 Verificació dades: Es dóna d’alta el projecte amb les noves dades indicades. 

 Detecció d’errors: El sistema detecta si hi ha errors en les dades. 

 Verificació duplicats: El sistema detecta la introducció de codis duplicats. 

Resultats Esperats: 

 El sistema crea un nou element de tipus projecte amb un codi únic i les dades 

facilitades. 

 En cas d’existir ja un projecte amb el mateix codi, notifica la circumstancia. 

 El projecte un cop inserit ja forma part del domini de cerca del sistema. 

Afegir Consultor 

L’usuari dóna d’alta un nou consultor partint d’un codi i unes dades mínimes 

necessàries. El sistema afegeix a la base de dades el nou consultor juntament amb les 

seves dades. 

Entrades: 

 Número d’empleat 

 Nom, oficina, serveis,... 

Punts de Verificació: 

 Verificació dades: Es dóna d’alta el consultor amb les noves dades indicades. 

 Detecció d’errors: El sistema detecta si hi ha errors en les dades. 

 Verificació duplicats: El sistema detecta la introducció de codis duplicats. 

Resultats Esperats: 
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 El sistema crea un nou element de tipus consultor amb un codi únic i les dades 

facilitades. 

 En cas d’existir ja un consultor amb el mateix codi, notifica la circumstancia. 

 El consultor un cop inserit ja forma part del domini de cerca del sistema. 

Carregar referència 

L’usuari carrega una referencia al sistema, i el sistema llegeix el document i n’extreu 

les dades per a gravar-les a la base de dades. 

Entrades: 

 Referència (dades, imatges, logotip..) 

Punts de Verificació: 

 Verificació dades: Es dóna d’alta el projecte amb les noves dades indicades en 

cas que la referència sigui d’un projecte inexistent, o s’actualitza en cas que 

sigui d’un projecte ja existent. 

 Verificació de logotip: el logotip del client de la referència s’actualitza a la base 

de dades. 

 Verificació d’imatges: Les imatges que porta la referència són guardades a la 

base de dades i assignades al projecte corresponent. 

 Detecció d’errors: El sistema detecta si hi ha errors en les dades. 

 Verificació duplicats: El sistema detecta la introducció de codis duplicats. 

Resultats Esperats: 

 El sistema crea un nou element de tipus projecte amb un codi únic i les dades 

facilitades, en cas que sigui un codi inexistent a la base de dades. En cas 

d’existir actualitza les dades. 

 La referència generada a partir del nou projecte conté tota la informació i 

imatges associada al projecte. 

 El projecte un cop inserit ja forma part del domini de cerca del sistema. 

 En cas d’error el projecte s’actualitza però és notifiquen quins han estat els 

errors. 

Carregar currículum 

L’usuari carrega un currículum amb el format estàndard definit al sistema, i el sistema 

llegeix el document i n’extreu les dades per a gravar-les a la base de dades. 

Entrades: 

 Currículum 
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Punts de Verificació: 

 Verificació dades: S’afegeix les dades capturades a la base de dades i s’associen 

a un consultor ja existent, i al que pertany el currículum. 

 Detecció d’errors: El sistema detecta si hi ha errors en les dades. 

 Verificació duplicats: El sistema detecta la introducció de currículums duplicats. 

Resultats Esperats: 

 El sistema crea o actualitza un element de tipus currículum amb un codi únic i  

relacionat amb un consultor existent, i l’omple amb les dades obtingudes. 

  Un cop es generi el currículum contindrà la mateixa informació que el que ha 

estat carregat. 

 El nou document no té errades ortogràfiques. 

 En cas d’error el currículum s’actualitza però és notifiquen quins han estat els 

errors. 

Carregar llistat de projectes 

L’usuari carrega un llistat amb un format ja definit que conté un llistat de projectes 

nous juntament amb les seves informacions bàsiques. 

Entrades: 

 Llistat de projectes 

Punts de Verificació: 

 Verificació dades: Es dóna d’alta els projecte amb les noves dades indicades en 

cas que les dades siguin d’un projecte inexistent, o s’actualitza en cas que sigui 

d’un projecte ja existent. 

 Detecció d’errors: El sistema detecta si hi ha errors en les dades. 

 Verificació duplicats: El sistema detecta la introducció de codis duplicats. 

Resultats Esperats: 

 El sistema crea un nous elements de tipus projecte amb un codi únic i les dades 

facilitades, en cas que sigui un codi inexistent a la base de dades. En cas 

d’existir actualitza les dades. 

 Els projectes un cop inserits ja formen part del domini de cerca del sistema. 

 En cas d’error els projectes s’actualitza però és notifiquen quins han estat els 

errors. 
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Carregar llistat de consultors  

L’usuari carrega un llistat amb un format ja definit que conté un llistat de projectes 

nous juntament amb les seves informacions bàsiques. 

Entrades: 

 Llistat de consultors 

Punts de Verificació: 

 Verificació dades: Es dóna d’alta els consultors amb les noves dades indicades 

en cas que les dades siguin d’un projecte inexistent, o s’actualitza en cas que 

sigui d’un projecte ja existent. 

 Detecció d’errors: El sistema detecta si hi ha errors en les dades. 

 Verificació duplicats: El sistema detecta la introducció de codis duplicats. 

Resultats Esperats: 

 El sistema crea un nous elements de tipus consultor amb un codi únic i les 

dades facilitades, en cas que sigui un codi inexistent a la base de dades. En cas 

d’existir actualitza les dades. 

 Els consultors un cop inserits ja formen part del domini de cerca del sistema. 

 Els consultors presents al sistema i que no apareixen al llistat és marquen com 

a baixes de l’empresa. 

 Els consultors marcats com a baixa i que apareixen es desmarquen com a baixa. 

 En cas d’error els projectes s’actualitza però és notifiquen quins han estat els 

errors. 
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7.8. Fase d’implantació 
Aquesta etapa no està reflectida en la planificació del projecte, ja que finalment no és 

va dur a terme com a una etapa estructurada, sinó que al crear-se un departament, el 

departament va començar a usar l’eina, a la que se li anaven afegint funcionalitats. 

D’aquesta manera la fase d’implantació, és limitava a penjar l’eina en la xarxa interna 

del departament, de manera que a mesura que s’anaven afegint versions, el 

departament les anava usant.  

El fet de no parlar d’implantació com un procés propi del projecte, és perquè les 

tasques de màrqueting i de difusió d’estàndards van ser conduïdes des de 

departament superiors, i per tant no es van fer directament des del projecte. 

Així doncs en aquest punt hi ha un petit resum del procés de publicació de l’eina en la 

xarxa del departament, ja que podríem parlar d’una implantació a petita escala. 

Un cop dutes a terme les proves sobre les funcionalitats, és desconnecta l’eina de 

l’entorn de proves i és connecta a l’entorn de producció. Un cop comprovat que no hi 

ha errors de connexió, és genera l’executable de l’aplicació. És important que el 

l’aplicació no necessiti software addicional, per això en el procés de generació és 

important que les llibreries quedin dins l’executable, i no hagin d’estar en l’equip des 

d’on s’executa. 

Un cop generat l’executable es dur a terme la publicació dins la xarxa. Aquest procés 

de publicació es trivial, ja que només cal indicar quin és el directori de publicació. 

Un cop generada i publicada, l’aplicació no necessita cap instal·lació, ja que com s’ha 

anat dient no necessita ni directoris font o destí on guardar fitxers, ni importar 

llibreries. 

Un cop publicada l’eina no té problema amb els accessos concurrents ni amb la 

integritat de les dades, tot i que té una sola restricció, un mateix usuari no pot accedir 

alhora des de dos equips diferents. 
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8. Riscos 

El projecte pot patir imprevistos o pot rebre'ls el seu context també. Per a realitzar un 

bon projecte s'ha d'intentar predir o anticipar aquests imprevistos. Cal tenir en 

compte que es corren riscos que en cas de materialitzar-se es possible que afectin o 

comprometin seriosament l’èxit del projecte. 

Cal identificar aquests riscos, i crear un pla de gestió per a aquests. A continuació 

es mostra el pla de gestió de riscos adoptat per a aquest projecte. Aquest apartat s’ha 

posat dins aquesta fase ja que la majoria es prevenen durant aquesta etapa del 

projecte. 

8.1. Pla de gestió de riscos. 

Per dur a terme una bona gestió de riscos s'ha decidit seguir un patró o metodologia 

a l'hora de prevenir riscos, i en cas que materialitzin es comenta quina seria la millor 

solució. 

Adaptació a la metodologia de treball  

Durant aquesta fase del projecte s'ha intentat seguir la metodologia RUP, que és una 

metodologia no usada anteriorment per mi. 

El risc que pot aparèixer és que es demorin, sobretot, els processos de documentació 

del projecte. Es poden provenir errors estudiant, abans de l’inici d’aquesta fase del 

projecte, la metodologia ja que hi ha un gran volum de documentació sobre el tema, ja 

que es tracta d’una metodologia estàndard. 

En cas de cometre errors la solució seria repetir el procés de manera correcta 

Coordinació horària de l'equip de projecte  

Aquest risc es contempla degut a la a vegades complicada combinació dels horaris 

laborals i de la universitat, de manera que a vegades no pugui fer coincidir els horaris 

amb els responsables i això provoqui demores. 

Per prevenir aquest problema es bo realitzar un bon calendari amb horaris definits on 

s’indiquin els imprevistos amb la màxima antelació possible. 

Escassetat de Recursos  

És possible que per diferents motius es produeixi escassetat de recursos, ja sigui a 

nivell temporal, econòmic o humà. Això repercutiria directament en l'èxit o no del 

projecte. És un risc delicat ja que el que es busca i persegueix és l'èxit del projecte. 
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És molt important, a l'hora de definir el projecte, i sobretot, de definir el seu abast que 

aquestes definicions siguin correctes de manera que no es puguin incloure nous 

requisits al sistema que no hagin estat contemplats o previstos. 

Un altre element de prevenció serà realitzar una previsió o planificació temporal i 

econòmica del projecte, contemplant marges d'error. 

En cas de materialitzar el risc es prioritzaran els requisits, i només es realitzaran els 

més importants, deixant de banda els trivials. Aquesta categorització es realitza en 

base als criteris de satisfacció i d’insatisfacció definits en l’etapa anterior. 

Rebuig del producte final  

El client pot no estar conforme amb el producte final que se li lliuri, encara que aquest 

compleixi amb tots els seus requisits o demandes. Aquest problema s'ocasiona perquè 

el client visualitza una eina ideal, i a l'hora de realitzar la petició de requisits solen 

oblidar els bàsics o trivials que suporten el funcionament correcte o al gust del client 

del producte. 

És recomanable que durant el procés es defineixin diferents fases o blocs i que es 

defineixin unes dates perquè el client els doni el vistiplau. Amb aquest sistema de 

treball, com a molt, el client ens pot fer repetir el treball d'una etapa ja que no es 

passarà a una altra etapa fins que el client doni el vistiplau. D'aquesta manera ens 

assegurem que les fases o etapes passades ja hagin estat acceptades pel client, i així no 

tenir que repetir. Per això és tant important la validació de requisits amb cada un dels 

stakeholders. 

Com s'acaba de dir anteriorment, com a molt es repetirà el treball a partir de l'últim 

punt de validació. 

Mala planificació 

Degut a la poca experiència en la planificació de projectes, la metodologia de 

treball i a l’ús de noves eines, pot ser que la planificació no s’adeqüi a la realitat de 

manera que aquests factors es poden girar contra el projecte, fent que aquest no acabi 

sent un èxit. 

Per prevenir aquest risc, en la planificació del projecte cal tenir en compte els factors 

comentats anteriorment. Una bona gestió d'aquests pot fins i tot beneficiar el 

projecte. És recomanable que al ser conscients de totes les coses noves a les que 

s'enfrontarà el projecte es faci un procés de familiarització anterior amb les eines de 

treball.  

Una mala planificació difícilment tindria solució, i en cas de poder reconduir el projecte 

ens trobaríem amb un risc d'escassetat de recursos. 
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Problemes en l'àmbit tecnològic  

Durant el desenvolupament del projecte poden sorgir dificultats a nivell tecnològic, 

incompatibilitats, etc. Aquest problema és molt greu ja que pot implicar desfer molt 

treball i per conseqüència un incompliment del pla de treball i el projecte no sigui  

un èxit. 

Per evitar aquesta situació és imprescindible documentar molt bé els detalls tècnics de 

les eines que es van a emprar per al desenvolupament de cada una de les parts del 

producte. Una altra manera de reduir el dany que pugui a fer al projecte un problema 

d'aquest tipus és marcar dates de marxa enrere. Es marquen terminis per conquerir un 

objectiu, si en vèncer aquest termini no s'aconsegueix desenvolupar 

el desitjat per culpa de la tecnologia usada, es planta la branca de treball i s'intenta 

aconseguir el mateix objectiu amb una altra alternativa tecnològica. Durant la 

planificació és important que es marquin les dates de marxa enrere i els camins 

alternatius per a cada una d'elles.  

En cas de trobar-nos amb el problema s'ha d'intentar una altra via si és un objectiu 

bàsic per el projecte, si no es deixa de banda i es continua per altres objectius. 
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9. Planificació i anàlisi econòmic 
En aquests apartat es mostren la planificació i l’anàlisi econòmic del projecte. Aquest 

anàlisi inclou el pressupost de tot el projecte, i dels beneficis que aportarà 

posteriorment el projecte. 

9.1. Planificació  
Aquest apartat només pretén mostrar com a resultat ser la planificació definitiva del 

projecte, és a dir, els terminis reals que ha tingut, i després intentar explicar quines 

han estat les causes de les desviacions temporals que, com es pot comprovar a 

continuació, s’han produït. 

 

Figura 24: Planificació real del pre-projecte. 

En aquesta figura podem veure que la desviació temporal ha estat mínima, i que s’ha 

augmentat el temps de l’etapa en sis dies. Mentre que les feines de despatx no han 

sofert demores, la part de la metodologia si que n’ha sofert, ja que degut a la quantitat 

de departament,  que resultarien clients del sistema, la metodologia hauria d’englobar 

més volum d’informació que tractar, i per tant més maneres de fer les coses. 

Finalment com s’ha vist es va optar per crear una metodologia genèrica, que pogués 

ser usada per tirar endavant futures idees amb èxit. 

La figura següent fa referència a la part del projecte. En aquesta part la desviació ha 

augmentat una mica més per el que fa a valors absoluts, però si es mira des d’un punt 

relatiu aquest augment és manté, per exemple, en la primera etapa l’augment ha estat 

d’un 8% aproximadament, i en la segona part la desviació es de l’ordre d’un 9’5%. Amb 

aquestes dades a la mà podem dir que la planificació té al voltant d’un 10% de 

desviació positiva. 

En detall es pot observar que l’etapa que ha sofert una major desviació és la 

d’implementació. Aquesta desviació ha estat deguda a canvis que s’han fet sobre els 

requisits un cop ja estaven tancats, cosa que sovint feia revisar més d’una 

funcionalitat, a vegades ja implementada. De fet aquestes desviacions han representat 
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més demora de la que realment ha resultat ser en la planificació real. Això és perquè la 

planificació inicial contemplava la possibilitat de desviacions degudes a problemes 

tecnològics, però aquests no es van produir, i per tant el temps previst per a aquests 

problemes ha servit per reduir les demores produïdes a causa del canvi de requisits. 

Una de les altres etapes a la que ha calgut dedicar més recursos temporals dels 

originalment previstos ha estat l’etapa de proves, ja que un cop ja acabat el sistema 

s’han volgut continuar realitzant proves per seguretat. 

 

Figura 25: Planificació real del projecte. 

Finalment veiem que el projecte ha patit una demora de vuit dies ja que tot i no estar 

reflectit en els gràfics s’ha treballat en dies no laborables, i la documentació és va 

iniciar una setmana abans del que ja es va preveure. 

En la següent figura hi ha un resum de la planificació total del projecte. 
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Figura 26: Planificació real del projecte complet. 

Finalment apuntar que el diagrama de Gantt es pot trobar en l’annex de la planificació 

final. 

9.2. Pressupost 
Per poder elaborar un bon pressupost és necessari tenir en compte tots els aspectes 

involucrats en el projecte, en aquest cas hi ha dos grans conjunts, el que fa referencia a 

programari i maquinari, i el que fa referencia a l’equip humà. Anteriorment ja s’ha 

parlat de les eines que s’usarien.  

Per el que fa referència a maquinari, en el cas d’aquest projecte és nul, ja que 

s’aprofita el maquinari del qual ja es disposa. El programari usat és de lliure distribució 

amb l’excepció de l’entorn de programació, que com s’ha comentat anteriorment s’ha 

usat el Visual Studio 2005 Standard Edition. La compra d’aquest programari suposa un 

cost de 169€. 

Per a el que respecte a l’equip i al càlcul del cost d’aquest, s’ha usat la metodologia per 

a pressupostar projectes anomenada “Effort by Use Case. Aquesta metodologia es 

basa en les complexitats tècniques que presenta el projecte i els seus casos d’ús. 

L’equip està format per un cap de projecte, que serà el qui juntament amb l’analista 

dugui a terme la fase de pre-projecte. A aquest equip s’hi afegirà a l’inici del projecte 

un arquitecte. Aquest equip serà l’encarregat de dur conduir el projecte fins a la fase 

d’implementació, on s’unirà al projecte l’equip de desenvolupadors. 

És important tenir en compte que els valors són aproximats, ja que per qüestions de 

confidencialitat no es poden revelar els imports i sous interns de l’empresa, i per tant 

els pressupostos estan fets a partir de les quantitats aproximades en les que es situen 

els sous. 
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Taula 4: Pressupost del projecte 

La taula anterior com es pot veure mostra en la primera columna el nombre d’efectius 

de treballadors de cada categoria. En aquest cas la participació del cap de projecte ha 

estat elevada, perquè al ser un projecte important per l’empresa, la implicació del cap 

de projecte ha de ser notable. 

Totes aquestes dades han estat extretes a partir d’una plantilla per a dur a terme el 

càlcul de pressupostos basa en “Effort by Use Case”, en l’annex del pressupost es 

poden trobar els càlculs complets del procés. 

Per tant el cost resultant del projecte seria el cost d’adquisició del software de no 

distribució gratuïta per a cada desenvolupador, més el cost de l’equip, i això suma un 

total de 25.069,50€. 

9.3. Beneficis del projecte 
En aquest apartat s’intentarà mostrar els beneficis tant intangibles com tangibles que a 

tingut per l’organització el projecte. Degut a la confidencialitat de l’estudi només es 

poden mostrar dades aproximades o genèriques, i no pas concretes.  

9.3.1. Benefici econòmic 

Quan es va realitzar, al principi del treball, l’estudi econòmic i en altres apartats, s’ha 

anat comentant que aquest projecte restaria esforços a els caps de projecte. Es 

important tenir clar que aquests esforç no ha estat traspassat, és a dir, no s’ha posat 

una altre persona a fer la mateixa feina, sinó que el procés s’ha optimitzat i per tant 

s’ha reduït molt el cost temporal de les operacions afectades. 

Parlar de benefici econòmic és difícil en aquest cas ja que es tracta d’un projecte intern 

i no destinat a la venda. Pel que fa a l’estalvi la veritat és que també estem davant d’un 

cas difícil d’analitzar. 

Efectius Càrreg Participació Hores Cost hora Cost Projecte
1 Cap de projecte 20% 150 60,00 €         9.000,00 €       

1 Analista 15% 112,5 51,00 €         5.737,50 €       

1 Arquitecte 15% 112,5 51,00 €         5.737,50 €       

3 Programador 45% 337,5 7,00 €           2.362,50 €       

1 Programador Cap 5% 37,5 46,00 €         1.725,00 €       

Totals 100% 750 24.562,50 €       

750,00 Hores Totals 0% Benefici %

- Marge -  €                Benefici €

24.562,50 €          Cost Total 24.562,50 €    Preu €
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 A l’inici el sistema només havia de donar servei a l’oficina de Barcelona, però degut a 

l’èxit que va tenir, ràpidament es va decidir anar-ho ampliant a altres oficines i per tant 

el benefici cada cop és major. En l’annex d’informes es pot veure com el nombre de 

serveis que dóna mensualment el departament que usa el sistema s’està disparant.  

Un cop el sistema disposi de tota la informació de l’empresa a nivell internacional, es 

vol donar servei a totes les oficines.  

La inversió total de l’empresa en la preparació de propostes té un pressupost d’uns 

250 milions d’euros, de les dades extretes de l’estudi podem veure que el sistema 

suposa fins a un 25% de l’estalvi del pressupost en preparació de propostes i per tant 

un cop el sistema dones servei a totes les oficines la reducció seria d’uns 62’5 milions 

d’euros. Aquest seria el cost que es podria estalviar anualment l’empresa un cop el 

sistema pogués donar suport a la preparació de totes les candidatures possibles. Si ens 

centrem només en l’inici del projecte i per tant en l’oficina de Barcelona, el pressupost 

aproximat que té destinat és d’uns 20 milions d’euros, i per tant l’estalvi anual esperat 

per a l’oficina de Barcelona, i on va néixer la iniciativa, és de 5 milions d’euros. 

Es difícil de comptabilitzar, però també s’haurà de tenir present, per exemple al cap 

d’un any, si el nombre de propostes presentades i també guanyades augmenta gràcies 

a l’ajuda que ha proporcionat el sistema. En cas que es produeixi aquest augment, cosa 

que està prevista, parts dels beneficis podran ser atribuïts, en part, al suport que ha 

donat el sistema. 

Aquest augment del nombre de candidatures, i de la seva qualitat es possible gràcies a 

la gran bossa d’informació de la que disposa el sistema, i de la important reducció de 

terminis que suposa a l’hora de preparar les propostes. 

9.3.2. Beneficis no econòmics 

Altres beneficis que aporta el projecte, i que no es poden catalogar com estrictament 

econòmics, són la organització i estructuració que ha comportat dins de l’empresa. El 

que més ha ajudat en aquest punt és la part de reenginyeria de processos,  que ha 

comportat la creació de formats estàndards pel moviment de la informació, tant a 

nivell de formats de fitxers com a nivell de processos en general. 

Aquesta organització ha contribuït no només en el sistema, sinó que ha permès obrir o 

tornar a obrir aquells canals per on circulava la informació, i que sovint resultaven ser 

un cul de sac. Es important la millora dels fluxos d’informació, ja que aquesta bona 

circulació de la informació a través de l’empresa ha anat acompanyada, com ja he 

comentat, d’una millora en els processos. Amb el pas del temps es pot afirmar que el 

canvi produït ha estat positiu, ja que al facilitar la feina als responsables de projecte, i 

no només a nivell de cerca, sino a nivell de generar documentació el volum 

d’informació cada cop és més gran i de millor qualitat, i aquest fet anima a pensar que 
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el projecte no només està sent un èxit en el present, sinó que si es manté la dinàmica 

es podria assegurar que té l’èxit garantit en un futur. 

A nivell d’empleats el benefici ha estat també molt notori, ja que gràcies a això 

l’empresa treu més rendiment dels empleats, i alhora els empleats veuen com les 

seves capacitats són més valorades, l’empresa els assigna a  més projectes, i això es 

reflecteix en la seva pròpia carrera dins de l’empresa. 
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10. Futures línies de treball 
En aquest apartat s’expliquen algunes millores que ja estan projectades per a un futur 

pròxim, i que intentaran allargar la vida de l’aplicació. Aquestes millores van des de 

noves funcionalitats per a l’eina fins a aplicacions que aprofitaran el model conceptual 

ja creat. 

10.1. Enviament automàtic de correus electrònics 
Degut al gran creixement que està tenint l’ús del sistema, cada cop les dades que es 

necessiten actualitzar són més, i arriba un moment, en què la quantitat de 

reclamacions que cal enviar des del departament amb aquestes reclamacions es 

pràcticament incontrolable. Un nou sistema d’enviament de correu, aprofitant les 

dades de la base de dades, no només automatitzaria l’enviament de correus, sinó que 

en permetria un major control i descarregaria de feina a els usuaris del sistema. 

Per fer aquest enviament de correus ja s’ha començat a treballar, i per començar cal 

definir una casuística que permeti poder gestionar millor aquests correus. 

Id mail Tipus Objectiu Descripció Periodicitat Literal consulta 

1 CV 
Actualització 
CV 

Recordatori als consultors amb CV 
existent a la BBDD, però que no l'han 
actualitzat en els últims 6 mesos. 

Setmanal 
1. Recordatori 
actualització CV últims 6 
mesos 

2 CV Creació CV 

Recordatori als consultors amb CV 
inexistent a la BBDD i temps a everis 
superior a 1 mes per que enviïn el CV a la 
oficina 

Setmanal 
2. Recordatori creació CV 
nous consultors 

3 CV Creació CV 
Mail informatiu als nous consultors que 
han fet 1 mes a everis, per que crein el 
seu CV i l'enviïn a la oficina 

1 sola 
vegada 

3. Correu informatiu nous 
consultors 

4 Ref 
Enviament 
Certificat  

Recordatori als project Manager amb 
referència existent a la BBDD amb 
projecte "Finalizado", amb certificat en 
estat diferent de entregat i no aplica, per 
tal que enviïn el certificat de tancament 
de projecte 

Quinzenal 4. Recordatori Certificats 

5 Ref Creació Ref 
Recordatori als project manager amb 
projectes donats d'alta amb referència 
inexistent 

Quinzenal 
5. Recordatori creació 
referència  

6 Ref Revisió Ref 

Recordatori als project Manager amb 
referència existent a BBDD, amb projecte 
no finalitzat, i data última actualització 
superior als últims 6 mesos, per que 
actualitzin la referència 

Quinzenal  
6. Recordatori 
actualització referència 

7 Ref 
Tancament 
Ref 

Petició de tancament i actualització de 
referència i enviament de certificat als 
projectes en estat diferent de 
"finalitzado" i on ja ha passat la data Fi 

Quinzenal 
7. Petició tancament de 
projecte 

Taula 5: Casuístiques per a correus electrònics. 
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A continuació es mostra una imatge on es veu com s’integraria dins l’eina aquesta 

nova funcionalitat, es pot veure com manté la idea de disseny de l’aplicació, i per tant 

s’afegeix una pestanya, i no es crea una nova pantalla, que com s’ha dit en la part 

d’enginyeria del software, s’han reduït al mínim. 

 

Figura 27: Inclusió de la pestanya per a la nova funcionalitat 

 

Figura 28: Detall de com es mostraran les casuístiques 

10.2. Actualització de dades de consultor mitjançant un portal web 

Per una altra banda, ja s’està començant a treballar en un portal web que treballi 

sobre la base de dades que es va dissenyar, aquest nou procés servirà per a facilitar 

l’actualització de currículums i d’altres dades del consultor. Amb això és reduirien les 
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entrades de correus a la bústia creada per el departament, i també es donarien més 

facilitats als propis consultors, d’aquesta manera s’espera que les dades s’actualitzin 

més freqüentment. 

10.3. Generació de referències en forma de presentació amb 

diapositives 

Degut a l’ús que es fa d’aquest format, en el dia a dia, ja està en procés la creació 

d’una funcionalitat que sigui capaç de generar les plantilles que fins ara es feien en una 

fulla de càlcul, en format de presentació amb diapositives, de manera que es 

descarregui de feina a els integrants del departament. La idea es que l’única feina que 

calgui fer, sigui com a màxim la recol·locació dels quadres de text de les diapositives de 

la presentació. Un dels requisits principals, juntament amb el del format de les 

diapositives, és que tota la informació necessària ha de cabre dins una sola diapositiva. 

A continuació es mostra un exemple de referencia en diapositiva, amb el format 

desitjat. 

 

Figura 29: Referència en format diapositiva 

Per motius de confidencialitat, la figura anterior no mostra ni imports, ni nom de 

client, ni el seu logotip. 
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11. Conclusions 
Aquest projecte ha tingut dues parts, però el desenvolupament de l’eina o aplicació a 

tapat una altra part molt important, i que sense cap mena de dubte, ha estat clau per a 

l’èxit que està tenint actualment el sistema dins l’empresa. Aquesta part que queda 

tapada, és el desenvolupament de la metodologia. 

La metodologia és la part més genèrica del projecte, i possiblement si es decideix dur a 

terme el projecte en un altre context o organització, serà la part que sí que es pugui 

seguir per a instaurar un sistema de gestió del coneixement, ja que l’aplicació en sí 

variarà segons les prioritats o coneixement que es vulgui gestionar en cada empresa. 

La metodologia recull tots els passos que s’han seguit i que han permès a l’eina i el 

sistema assolir l’èxit, i és que sobre tot, en un sistema sobre aquesta temàtica, una 

bona estructuració de la feina serà vital per poder obtenir posteriorment una bona 

estructuració de la informació i per tant del coneixement. 

Resumint aquests dos paràgrafs la conclusió que podem extreure es que per 

aconseguir l’èxit en un projecte es fonamental seguir una bona metodologia, ja que 

com se sol dir, “és millor ensenyar a cultivar els aliments, que regalar-los” dit d’una 

altra manera, “pan para hoy hambre para mañana”, i és que com ja he dit, la guia del 

projecte ha estat la metodologia que es va dissenyar a l’inici, on vaig anar incloent les 

claus de les disciplines que he anat treballant al llarg de la meva formació com a 

enginyer. 

L’aplicació del sistema a permès a l’empresa rendibilitzar una gran quantitat de 

coneixement que ja tenia, però que no usava, i que per tant, no estava tenint en 

compte, aquest coneixement depreciat, no només s’ha usat, i tingut en compte sinó 

que ha servit per aportar encara més valor a l’empresa. I per tant, podem dir que el 

principal objectiu de la gestió del coneixement, s’ha assolit, ja que a partir de la gestió 

del coneixement s’han pogut generar un valor afegit per a l’empresa i per tant obtenir 

varis beneficis. 

Amb l’aplicació de la gestió del coneixement també s’ha obtingut una millor 

estructuració i organització en diferents processos interns de l’empresa, i és que quan 

les coses s’organitzen, és molt més fàcil tenir-les a mà, i per tant poder-les utilitzar, i és 

aquesta una de les premisses que han servit de punt de suport al projecte. 

Però per a aquelles empreses que no tenen els  recursos suficients per dur a terme una 

iniciativa d’aquestes dimensions, m’agradaria fer notar que la gestió de coneixements 

no sempre implica la creació d’un software, sinó que una simple organització del 

coneixement, per exemple en una fulla de càlcul, o en carpetes, alguna cosa que 

permeti conèixer quin es l’estat i on es troba el coneixement, ja permet tenir una 

gestió del coneixement. 
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Com a conclusió final, i veient els plans de futur que té l’eina, crec que és important 

veure com a mesura que va arrelant la idea de la gestió de coneixement, van sorgint 

amb facilitats noves propostes per ampliar aquesta gestió, i crec que contribuiran a 

allargar la vida del sistema, i també opino que això és un reflex que, a poc a poc, es pot 

anar convencent a aquelles persones que al principi eren escèptiques respecte a la 

gestió del coneixement. 
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13. Annexos 

13.1. Referencia 

 

Figura 30:Pestanya d'instruccions d'una referència 

 

Figura 31:Detall de la pestanya de tipificacions 
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Figura 32:Pestanya de tipificacions d’una referència 
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Figura 33: Pestanya on hi ha la referència 
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13.2. Currículum Europass 

  
 

  

 

Europass 
Curriculum Vitae 

 

  

Personal Information  

Surname (s) / Name (s) Surname 1 Surname 2, Name 

Address Av. Diagonal, 605, 4 th floor 
08029 Barcelona (Spain) 

Phone (s) +34 934 947 700 

Date of Birth dd / mm / yyyy 

Start date in IT dd / mm / yyyy 

Current position  

Hire Date everis dd / mm / yyyy 

Personal Summary  

 Enter a summary of your personal abilities, skills and a brief explanation of your career.  
 

(Minimum 5 lines - maximum 10) 

Work Experience  

Dates mm / yyyy - Ongoing 

Occupation or position held    

Main activities and 
responsibilities 

Client: Client enter 
Project Name: enter project name 
Project description and main objectives: A brief summary of the project purpose.  
Activities and responsibilities:  
List the main activities and responsibilities of the consultant 
 Activity / Responsibility 1 
 Activity / Responsibility 2. 
 ... 

Technologies used: List the technologies used in the project: Technology 1, Technology 2, etc. 
Methodologies used: List the methods used in the project: Methodology 1, method 2, etc. 

Name and address of employer everis Spain, S.L.U.  

Type of business or sector Strategy Consulting  and Information Technologies 

Dates mm / yyyy - mm / yyyy  

Occupation or position held    

Main activities and 
responsibilities 

Client: Client enter 
Project Name: enter project name 
Project description and main objectives: A brief summary of the project purpose.  
Activities and responsibilities:  
List the main activities and responsibilities of the consultant 
 Activity / Responsibility 1 
 Activity / Responsibility 2. 
 ... 

Technologies used: List the technologies used in the project: Technology 1, Technology 2, etc. 
Methodologies used: List the methods used in the project: Methodology 1, method 2, etc. 
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Name and address of employer everis Spain, S.L.U.  

Type of business or sector Strategy Consulting  and Information Technologies 

Dates mm / yyyy - mm / yyyy  

Occupation or position held    

Main activities and 
responsibilities 

Client: Client enter 
Project Name: enter project name 
Project description and main objectives: A brief summary of the project purpose.  
Activities and responsibilities:  
List the main activities and responsibilities of the consultant 
 Activity / Responsibility 1 
 Activity / Responsibility 2. 
 ... 

Technologies used: List the technologies used in the project: Technology 1, Technology 2, etc. 
Methodologies used: List the methods used in the project: Methodology 1, method 2, etc. 

Name and address of employer everis Spain, S.L.U.  

Type of business or sector Strategy Consulting  and Information Technologies 

Education and training Add separate entries for each course completed, starting from the most recent. 

Dates Month yyyy - Month yyyy 

Title of qualification awarded Indicate type of course and qualification. 

Name of organisation providing 
education or training 

Enter name of the center that has taken the course / certification. 

Dates Month yyyy - Month yyyy 

Title of qualification awarded Indicate type of course and qualification. 

Name of organisation providing 
education or training 

Enter name of the center that has taken the course / certification. 

Dates Month yyyy - Month yyyy 

Title of qualification awarded Indicate type of course and qualification. 

Name of organisation providing 
education or training 

Enter name of the center that has taken the course / certification. 

Personal skills and 
competences 

 

  

Mother Language (s) Enter your (s) mother Language (s)  

Other Language (s)  

Self Assessment  Understanding Talk Writing 

European level (*)  Listening Reading Oral interaction Spoken production 

Language       

Language       

Language       

Language       
  

Social Skills Social skills and competences refer to living and working with others, in contexts that require communication, 
situations where teamwork is essential (for example culture and sports), in multicultural environments, etc.. 

 
Describe your social skills, for example: 
 
 capacity for teamwork; 
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 adaptability to multicultural environments, my work experience abroad; 
 communication skills through my experience as sales manager. 

 
Specify in what context they were acquired (through training, workshops, seminars, volunteer activities, 
leisure, etc.).. 
 
At least 5 lines - maximum 15. 

Organizational skills Organizational skills are those that can coordinate and manage staff, projects and budgets at work, in 
voluntary work (for example culture and sports) at home etc. 
 
Describe your organizational skills, for example: 
 
 leadership (for example, currently responsible for a team of ten people); 
 organizational and planning skills (eg experience in logistics); 
 experience in project management and equipment. 
 Etc. 

 
Specify in what context they were acquired (through training, workshops, seminars, volunteer activities, 
leisure, etc.).. 
 
At least 5 lines - maximum 15. 

Technical skills Technical skills are those computer-not-that allow a person to properly manage equipment, facilities or 
specific machinery or expertise in a particular field (manufacturing industry, health, banking, etc..). 
 
Describe your technical skills, for example: 
 
 domain process quality control (responsible for quality control in my department) 
 Etc. 

 
Specify in what context they were acquired (through training, workshops, seminars, volunteer activities, 
leisure, etc.).. 

Computer skills Computer skills and competences by means mastery of word processing and other applications such as 
database search, Internet knowledge, advanced skills (programming, etc.). 
 
Describe your computer skills, for example: 
 
 domain components Microsoft Office ™ (Word ™, Excel ™ and PowerPoint ™); 
 basic knowledge of graphic design applications (Adobe Illustrator ™, PhotoShop ™). 
 Etc. 

 
Specify in what context they were acquired (through training, workshops, seminars, volunteer activities, 
leisure, etc.).. 

Taula 6: Plantilla Europass en anglès per currículums 
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13.3. Pressupost basat en Effort by Use Case 

 

Figura 34: Càlculs del pressupost 
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13.4. Planificació Inicial 

  

Figura 35: Diagrama de Gantt de la planificació inicial. 
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13.5. Planificació Final 

  

Figura 36: Diagrama de Gantt de la planificació final 
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13.6. Evolució dels serveis oferts pel  departament amb l’ajud de 

l’eina  
 

 

Taula 7: Resum dels serveis oferts fins al  mes de març 

 

Taula 8:Taula 7: Resum dels serveis oferts fins al  mes d'abril 

  

Taula 9: Resum dels serveis oferts fins al  mes de maig 

En aquest annex no es mostren dades confidencials, el més destacable és veure el 

creixement de nombre de serveis que va tenint el departament  en general. La caiguda 

del mes d’abril s’explica degut a la coincidència de la setmana santa. 

TOTAL 240 NOV DIC ENE FEB MAR

Nº de Servicios 23 34 40 61 82

Incremento Nº de Servicios -- 48% 18% 53% 34%

41% 41% 46% 40% 85%

13 15 18 23 36

-- 15% 20% 28% 57%

Tiempo Respuesta < 24h (*)

Nº Usuarios

Incremento Nº usuarios

SERVICIOS PRESTADOS 

TOTAL 299 NOV DIC ENE FEB MAR ABR

Nº de Servicios 23 34 40 61 82 59

Incremento Nº de Servicios -- 48% 18% 53% 34% -28%

41% 41% 46% 40% 85% 73%

13 28 44 61 86 99

-- 115% 57% 39% 41% 15%

SERVICIOS PRESTADOS 

Tiempo Respuesta < 24h (*)

Nº Usuarios (Acum)

Incremento Nº usuarios

TOTAL 427 NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

Nº de Servicios 23 34 40 61 82 59 128

Incremento Nº de Servicios -- 48% 18% 53% 34% -28% 117%

41% 41% 46% 40% 85% 73% 72%

13 28 44 61 86 99 127

-- 115% 57% 39% 41% 15% 28%

Tiempo Respuesta < 24h (*)

Nº Usuarios (Acum)

Incremento Nº usuarios

SERVICIOS PRESTADOS 
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