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1 Introducció 
 

1.1 Definició ERP 
 
ERP (Planificació de Recursos de l’Empresa) 
 
És una arquitectura de software per empreses que facilita i integra l’informació entre les funcions 
financeres, logístiques, comercials i recursos humans. 
 
Els objectius principals dels sistemes ERP són: 

• Optimització dels processos empresarials. 

• Accés centralitzat a l’informació. 

• Possibilitat de compartir informació entre els diferents components de l’organització. 

• Eliminació de dades i operacions innecessàries de reenginyeria. 

• Oferir al client del negoci un ràpid i eficient accés a l’informació per afavorir la presa de 
decisions. 

 
Les característiques que defineixen un ERP són: 

• Modulars, els ERP es divideixen en mòduls que, segons la necessitat de l’empresa, s’instal·len i 
s’interrelacionen per l’informació compartida. 

• Configurables, els ERP permeten, mitjançant eines de programació, desenvolupaments de codi 
software (p.e. formularis) per completar/personalitzar la solució ERP. 

1.2 Plantejament  
 

Abans de l’implantació d’un ERP i per tant, de la decisió de si cal un ERP per a la nostra empresa, 
tindrem en compte els següents punts: 
 

• Que necessitem? 
 Disposar d’ un sistema d’ informació central.  
 

• Que ens permet?  
 Facilitar la gestió de l’informació. 
 Homogeneïtzar els processos i  les aplicacions. 
 Ajudar a la presa de decisions. 
 

• Que podem fer? 
 Definir un anàlisi del Pla de Sistemes d’informació que reculli els requeriments funcionals i 
tècnics per portar a terme l’implementació d’un sistema d'informació ERP. 

1.3 Implantació  

1.3.1 Factors crítics a l’implantació 

 

Dels següents factors pot dependre l`èxit o el fracàs de l’implantació de l’ERP: 

• Composició de l’equip de treball. 

• Gestió del canvi.  

• Visió de negoci. 

• Personalització. 

• Gestió del projecte i comunicació. 

• Desenvolupament del software. 
 
Els factors relacionats amb l'estratègia es consideren més importants que els tecnològics. 
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1.3.2 L’èxit de l’elecció de l’ERP 

 
L’objectiu principal és l’implantació  d’un ERP com a plataforma de Gestió Econòmica – Financera, RRHH 
i logística de forma ràpida, econòmica i eficient. 
 
Paràmetres a tenir en compte per a l’elecció d’un ERP: 
 

• Cost de la solució. 

• Experiència i casos d'èxit al sector.  

• Capacitat de personalització. 

• Quantitat i perfil dels clients. 

• Facilitat d’ús. 

• Solidesa financera. 

 

1.3.3 Orientar l’implantació de l’ERP 

A l’hora de realitzar l’implementació dels sistemes ERP, les empreses cerquen l’ajuda d’un proveïdor 
d’ERP o de consultories tecnològiques.  

Les consultories d’ERP es divideixen en els següents grups: 

• Consultoria de negocis, estudia els processos de negoci actuals de l’empresa i avalua la 
correspondència amb els processos del sistema ERP. També realitzen la personalització de 
diversos aspectes del sistemes ERP per assolir les necessitats de l’empresa. 

• Consultoria tècnica, implica programació. Els venedors d’ERP permeten modificar el seu 
software per assolir les necessitat de negoci del client. 

És un error a l’hora d’implantar un ERP, ja sigui per estalviar costos o per no contractar una empresa 
integradora, no seguir tots els passos previs, com l’anàlisi inicial.  

Una consultoria pot ajudar, no només a l’implantació, sinó al recolzament al client d’aspectes del negoci 
com hardware, software i la gestió del canvi. 

Personalitzar un ERP pot resultar molt costos i complex, molts mòduls són estàndard de l’aplicació i no 
estan dissenyats per la seva personalització.  
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1.3.4 Etapes de l’implantació 

 

• Etapa 1: Inici. L'objectiu d'aquesta fase és analitzar en detall totes i cadascuna de les 
funcionalitats a desenvolupar i a implantar en el projecte. Aquest inclourà la planificació i 
desenvolupament de les eines necessàries per gestionar i mantenir l'aplicació de forma senzilla 
per part dels agents implicats, havent de preveure les possibles ampliacions que poden haver-
hi en el futur. Al final d'aquesta fase s'obté l’Informe de Solució del Negoci que formarà part de 
la documentació contractual i regirà el desenvolupament de l’aplicació. Qualsevol modificació 
sobre l'abast d'aquest document serà sotmès a revisió i aprovació per ambdues parts, podent 
donar lloc a una revisió econòmica del pressupost. 

 

• Gestió del projecte/ gestió del canvi. L'objectiu d'aquesta fase és analitzar i conduir tots els 
processos durant el canvi: 

 

 
 



 9 

 
o Es defineixen els processos de l’empresa. 
 
o S’assignen les responsabilitats (tasques, rols, etc.) a usuaris claus, ja que han de 

contribuir ha assolir un bon producte final i de la forma més ràpida possible. 
 

o Cultura i comportament, durant el canvi els usuaris han d’adaptar-se a les noves eines 
i als processos redefinits (reeducació dels usuaris). 

 
o Polítiques i procediments, degut a l’arquitectura de l’ERP es restringeixen accessos a 

elements que abans podien ser de domini públic, canvien els procediments, un punt 
fort de l’ERP és la compartició d’informació entre els diferents mòduls, però no amb 
accés lliure, amb politiques de restricció. 

 
o S’han de tenir en compte els canvis i impactes organitzatius: 

� Noves eines i competències. 
� Noves formes de fer les tasques. 
� Nou flux d’informació entre departaments. 
� Nous rols i responsabilitats. 
� Nova plataforma tecnològica. 

 

• Etapa 2: Realització global. L'objectiu d'aquesta fase és implementar i establir la solució final. 
Es durà a terme les tasques necessàries de planificació tècnica i desenvolupament de solucions 
per complir els requisits dels punts anteriors. Les tasques que inclou aquesta fase són:  

o Definició de l'estructura de dades i model funcional dels desenvolupaments a realitzar. 
o Definició del  disseny. 
o Programació i desenvolupament. 
o Revisió i aprovació per part del client dels mòduls desenvolupats. 
o Migració de dades. 

 
En aquesta fase entren a formar part, en gran mesura, els usuaris clau. Aquests participen en 
les següents tasques: 

o Identificació de requeriments funcionals. 
o Verificació dels futurs fluxos de negoci. 
o Validació i inici dels procediments d’usuari. 
o La formació als usuaris finals. 

 

• Etapa 2: Suport post-implantació. L'objectiu d'aquesta fase és donar recolzament al client una 
vegada ja sigui entregat el producte final. Alguns motius per aquest suport poden ser: 

o Problemes tècnics. 
o Problemes de formació. 
o Problemes d’implementació, mòduls/formularis amb errades o inacabats. 
o Problemes de definició de l’ERP (possibles ampliacions o millores proposades). 

1.3.5 L’implantació i consideracions 

 
Cal destacar l’importància de l'anàlisi previ a l’implantació ja que, a la major part de les ocasions, 
definirà l'èxit o fracàs de tot el projecte posterior. La correcta implantació d’un ERP produeix increments 
radicals de productivitat així com la possibilitat de tenir una millor informació davant la presa de 
decisions. 
 
En general es pot considerar l' implantació d’un ERP com una inversió amb avantatges, encara que el 
procés es lent, complicat i que no sempre s’obté els resultats desitjats.  
 
Les implementacions pateixen retards, no acostumen a finalitzar en el termini previst, però la capacitat 
de reacció davant els primers retards, recolzen l’idea que la decisió presa era l'adequada. 



 10 

1.4 Definició i abast de ‘SPORTotal’ 
 

1.4.1 L’empresa 

 
‘SPORTotal’ és una empresa de serveis que basa la seva estratègia de negoci en convertir-se en un  
referent en l’oferta de programes de salut/esport en instal·lacions esportives a preus assequibles.   
 
Seguint la premissa que fixant objectius amb els clients, la correcta prescripció de l’entrenament, de la 
nutrició, estimulant hàbits de vida saludables i un seguiment continu de motivació del client, garantiran 
la coherència de cadascun dels programes definits. 
 
Amb la finalitat d’assolir el objectius esmentats, ‘SPORTotal’ ha pensat en l’elaboració i implantació  
d’un ERP per optimitzar el seus processos i recursos. 
 

1.4.2 Abast 

 
‘SPORTotal’ és una empresa de serveis esportius i vol gestionar tots els seus processos de forma eficient.  
Els elements que formen part de l’empresa són: 
 

• Recepció, on es realitza la major part de l’atenció al client: 
o Altes, baixes, modificacions de clients. 
o Resposta a dubtes, reclamacions de clients. 
o Reserva de classes. 
o Contactes amb proveïdors. 
 

• Sales esportives: 
o Spinning. 
o Fitness. 
o Sales d’activitats dirigides. 
o Musculació. 
o Piscina. 
 

• Sales de salut i tractaments: 
o Sauna. 
o Piscines de tonificació. 
 

• Magatzem 
 
Es pretén oferir i gestionar els següents aspectes: 
 

• Els clients 
o Altes, baixes, modificacions. 
o Captació, atenció al client. 
 

• Els treballadors (RRHH) 
o Contractes. 
o Horaris. 
o Assignacions de funcions. 
 

• Recursos 
o Monitors. 
o Classes programades. 
o Assignacions de classes a monitors. 
o Reserves. 
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• Material 
o Material esportiu. 

� Màquines de carrega. 
� Màquines cardiovasculars. 
� Elements esportius (manuelles, gomes elàstiques, matalassos, etc). 

o Stock de material. 
o Manteniment d’infraestructures. 
o Material de venda i ofertes. 
 

• Accés al centre: 
o Aforament màxim. 
o Control d’horaris i pagaments. 
 

• Finances: 
o Pagaments. 
o Deutors. 
o Comptes bancàries. 
o Seients comptables. 
o Amortitzacions. 

 

1.4.3 El projecte 

 
Per a l’execució del projecte serà necessari la coexistència entre els sistemes antics i nous, preveient les 
necessitats de suport i migració actualment instal·lats. 
 
El sistema d’informació actual de SPORTotal està format per les aplicacions següents: 
 

• Contaplus, per la gestió econòmica i financera. 

• WEB, per a l’informació general amb els clients. 

• Eines ofimàtiques: 
o Access, per la gestió de clients (altes, baixes, remeses, etc) i articles. 
o Excel, per la gestió de proveïdors, contrasenyes, telèfons, etc. 
o Eines varies (pdf, Outlook, etc). 

• Gestió documental, (actualment sense control específic, organitzats per carpetes del sistema 
operatiu). 

 
Per tant els objectius d’aquest projecte son: 
 

• Analitzar els requeriments de l’empresa. 

• Realitzar un estudi d’opcions ERP, que ens permeti escollir la més adient. 

• Planificar l’implantació. 

• Dissenyar i adaptar l’ERP als requeriments. 

• Desenvolupar processos específics. 

• Implantar la solució. 

• Documentar i formar als usuaris finals.  
 
Específicament, el projecte consistirà en l’implantació de solucions software estàndard per als processos 
de negoci de l’empresa (ERP com aplicació central) i desenvolupaments a mida per als processos 
específics. 
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2 Requeriments funcionals  
 
El model d’accés a l’informació serà segons el perfil d’usuari, està previst que els usuaris corporatius 
accedeixin a través dels menús de l’ERP. Per dur a terme aquesta estructura, haurà de basar-se en l’ús 
dels diferents mòduls de l’ERP, ampliats amb utilitats de tipologia Web Services o desenvolupaments 
específics complementaris. 
 
A continuació s’exposarà el procés bàsic del negoci i les necessitats del centre abans esmentat, afegint al 
desenvolupament posterior, informació respecte als camps clau, la forma en que es gestionarà 
l’informació i aclariments respecte a dades rellevants i criteris a considerar. 
 

2.1 El procés global 
 
L’activitat de ‘SPORTotal’ es defineix sobre cinc processos de negoci, dos processos de suport i tres 
funcions transversals. Els processos bàsics estan estructurats en funció de la relació amb el client i el 
tipus de servei a prestar a cadascun d’ells. 
 
El cicle plantejat respon a la seqüència en que es produeix l’interacció amb el client, des de l’etapa inicial 
en que es pren contacte amb el client fins a la prestació del servei, la seva facturació i cobrament, i la 
gestió postvenda de reclamacions, baixes i incidències. 
 

 
 
Per a la prestació del servei, entesa com l’ús de les instal·lacions, programes, cursos i d’altres que 
completen el producte final, existeixen una sèrie d’elements clau a considerar: 
 

1- Els recursos a disposició del client, la planificació i manteniment i per tant; 
2- L’aprovisionament d’elements físics associats a ells. 

 
Per al conjunt d’usuaris del sistema (empleats) està previst que accedeixin mitjançant els menús 
convencionals de l’ERP.  
 
S’identifiquen els següents rols o perfils d’usuari en el centre esportiu: 

• Director del centre. 

• Director tècnic. 
o Monitor. 

• Coordinador de recepció. 
o Recepcionista. 

 
Al centre es realitzaran activitats corporatives (definició de productes, preus, gestió de perfils de clients, 
anàlisis de satisfacció i qualitat) així com les activitats financeres i de control econòmic. 
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2.2 Prevenda 
 
Es considera prevenda al procés de captació de clients potencials mitjançant l’inscripció presencial al 
centre(per iniciativa o per mitjà d’invitacions) 
 
A la prevenda es realitzen les següents activitats: 
 
 
Preinscripció o alta de client potencial  
Des del centre, es crea una secció definint els serveis, l’ubicació i habilitant un formulari per registrar les 
dades del client interessat (client potencial). Per garantir la qualitat de les dades de clients de l’ERP, 
durant el procés s’haurà de controlar: 
 

• Majúscules, minúscules, tipus títol i control de caràcters especials “;/)(,” que puguin afectar a la 
resta de processos de l’ERP (enviament de mailing, facturació, sincronització amb altres BBDD, 
etc). 

• Control de DNI per evitar registres duplicats i de camps obligatoris (dades personals, sms, mail). 

• Estatus de la preinscripció (enviada, incorrecta indicant el motiu). 
 

Estarà a disposició del client la possibilitat de realitzar aquesta preinscripció via telefònica. 
  
Un cop enregistrar l’interessat, les dades s’afegeixen a l’ERP a una fitxa de client potencial. 
 
La preinscripció es completa amb la següent documentació de l’interessat: fotocòpia del DNI, fotocòpia 
del llibre de família i nombre del compte bancari. 
 
 
Comunicació amb el client potencial  
Es continua el procés de preinscripció, en paral·lel amb noves preinscripcions, de manera que és 
necessari mantenir actualitzades les possibles campanyes.  
La campanya ha de permetre identificar durant aquest període l’estat de la relació amb el client 
potencial: 
 

• què contactes no han rebut el comunicat (interessats preinscrits, comunicat sense enviar). 

• què contactes ja han rebut aquest comunicat (interessats preinscrits i comunicat enviat). 

• què contactes han rebut el comunicat i no s’han passat pel centre (interessats preinscrits,           
comunicat enviat i no s’han apropat). 

• què contactes s’han passat pel centre i han portat la documentació parcialment, 
(interessats preinscrits comunicat enviat i pendent de part de la documentació).  

• què contactes no estan interessats desprès rebre el comunicat (interessats preinscrits 
comunicat enviat, han contestat i ja no estan interessats). 

• què contactes s’han convertit en clients (interessats preinscrits comunicat enviat, 
documentació rebuda, alta como a client). 

 
En funció dels resultats, es valorarà l’enviament de nous comunicats.  
 
 
Comissions a la prevenda 
La captació de clients és incentivada segons l’escalafó. Per tant, el sistema ha de permetre identificar el 
comercial que ha gestionat el client potencial.  
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2.3 Vendes i marketing 
 
El procés de vendes va des de l’alta del client (com a continuació del procés de prevenda, o com a alta 
normal al centre), fins a la configuració complerta al sistema per habilitar l’ús dels serveis contractats. 
  
Alta de productes / serveis 
Actualment es comercialitzen els següents tipus de productes, tanmateix s’afegiran progressivament 
nous conceptes com el lloguer de taquilles (mateixa taquilla d’ús d’un client) segons evolucioni el 
negoci: 
 

• Abonament mensual complert. Amb mitjà de pagament mensual/trimestral/semestral/anual 
amb descompte. 

• Abonament mensual reduït (matins/tardes/caps de setmana). Amb mitjà de pagament 
mensual/trimestral/semestral/anual amb descompte. 

• Classes col·lectives. Només per clients i no tenen pagament addicional al abonament mensual. 

• Cursos de pagament. 
o Per a Clients/Per a no clients. 
o El import del curs és pot dividir en diferents mensualitats. 

• Pistes de pàdel / carrers de piscina, etc. 
o Per a Clients/Per a no clients. 
o Aquest producte pot portar un suplement (llum de pista) s’emetrà factura i el 

pagament normalment és per transferència. 

• Productes de Vending. 
En el centre esportiu es poden vendre accessoris per realitzar activitats esportives como ulleres, 
sandàlies, productes higiene, tovalloles, etc. L’ objectiu d’aquest tipus de venda es realitzar la 
transacció per mitjà de les màquines de vending, però el sistema ha de permetre el seu 
proveïment, inventariat, venda i gestió de cobrament i, per tant, les funcions de caixa. 

• Regals. 
Productes en stock a regalar al client en funció de la campanya (prevenda, promoció estiu, 
promoció nou curs, etc.). El sistema ha de portar el control d’inventariat per aquests productes. 

 
Cada producte es configura d’acord a un conjunt de drets absoluts i relatius. Per exemple:  
 
 
PRODUCTE DRETS ABSOLUTS  DRETS RELATIUS  

Accés il·limitat al centre en tot moment Parking gratuït 2h 

Accés il·limitat a taquilla vestuari en tot moment 8 unitats de pista de pàdel 

Abonament 
mensual 
complert 

Accés il·limitat a cursos (classes col·lectives)  

 
 
PRODUCTE DRETS ABSOLUTS  DRETS RELATIUS  

Accés en horari reduït al centre Parking gratuït 2h reduït 

Accés en horari reduït a taquilla vestuari 
8 unitats de pista de pàdel en 
horari reduït 

Abonament 
mensual 

reduït 
Accés il·limitat a cursos del centre en horari reduït  

 
 
PRODUCTE DRETS ABSOLUTS  DRETS RELATIUS  

Accés al centre i a la sala on es dona el curs Parking gratuït 2h Curs de 
pagament Accés il·limitat a taquilla vestuari en tot moment  
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Alta de tarifes 
Un client pot tenir, en aquest moments, les següents tarifes: 

• Tarifa Individual. 
 

o Jove (des de 16 anys fins als 21). 
o Adult. 
o Pensionista o discapacitat. 
 

• Tarifa col·lectiu. 
 

o Està compost per dos adults, matrimoni o parella legalment reconeguda amb o sense 
fills (menor d’edat i major de 16 anys). 

o Està compost per l’agregació de clients d’un col·lectiu (empresa, administració, etc). 
 
El tipus de tarifa i el seu import ha de ser configurable. 
 
 

PRODUCTE JOVE ADULT PENSIONISTA 

ABONAMENT MES COMPLERT 27,95€ 49,95€ 27,95€ 

ABONAMENT MES REDUÏT 17,95€ 30,95€ 17,95€ 

 
 

PRODUCTE MATRIMONI/ 
PARELLA 

1 
FILL  

2 
FILLS 

COL·LECTIU 
10 ADULTS  

COL·LECTIU 
20 ADULTS  

... 

ABONAMENT MES 
COMPLERT 

65€ 70€ 75€ 500€ 900€ 
... 

ABONAMENT MES 
REDUÏT 

35€ 40€ 45€ 250€ 450€ 
... 

 
Prorrateig. 
En funció de la data de contractació dels productes, serà necessari aplicar un prorrateig per dia per 
calcular la tarifa. Per exemple, si el client es dona d’alta a data 01/01/2013 però el primer accés al 
centre serà el 10/01/2013, al càlcul de la tarifa del primer mes s’haurà de tenir en compte la part 
proporcional a 20 dies. 
 
Matrícula. 
A l’alta dels abonaments mensuals complerts i reduïts s’aplicarà un import en concepte de matrícula. 
Aquest import podria ser descomptat només en funció de campanyes de marketing concretes, com per 
exemple la prevenda. 
 
Descomptes VIP, Col·lectius (per exemple treballadors de TMB) 
El import de descompte a aplicar sobre les tarifes és discrecional del centre, arribant fins el 100% a la 
tarifa mensual i la matrícula. 
 
 
Alta de client 
Cada usuari de les instal·lacions d’un centre esportiu es considera client. Hi ha dos tipus de client: 
 

• L’abonat. 

• El convidat (client de consum puntual. L’accés serà l’estàndard però per dia i el cobrament en 
efectiu. Serà necessari una fitxa de client en format reduït, per exemple sense qüestionaris) 

 
S’identificaran els col·lectius corporatius i les condicions comercials per al seu tractament al centre.  
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Es procedeix de dos maneres per l’alta de client: 
 

• Es converteix el client potencial en client. 

• Es genera una fitxa d’alta, si no hi havia prevenda, amb la següent informació: 
o Dades generals. 
o Dades de facturació. 
o Foto client (per la seva identificació al control d’accessos). 
o Tipus de contracte. Hi han dos tipus segons la tarifa Individual, Col·lectiu i s’utilitza per 

imprimir un format de document. 
o Tipus de client (abonat/convidat). 
o Qüestionari d’alta de client (motiu d’alta, hàbits de consum, hàbits de salut, etc.). 
o Comercial assignat (hi ha possibles comissions derivats de la prevenda). 
o Tipus de tarifa (individual / col·lectiu). 
o Afegir client. En el cas d’una tarifa tipus col·lectiu, s’haurà de donar d’alta cada 

interessat como client i posteriorment crear una agrupació( o relació) per la gestió de 
la facturació i del cobrament. 

o Data d’alta per al càlcul de la primera cuota mensual (inscripció Desembre, alta 
Gener). 

o Tipus de matricula. 
o Cobrat (booleà). El primer cobrament es realitza per tarja, per transferència bancària o 

ingrés en banc aportant justificant. L’empleat a partir del justificant marca aquest 
camp. El concepte del cobrament dependrà de la campanya, de manera que pot o no 
cobrar-se matrícula, etc. 

o Regal d’alta. (Sí/No). En cas afirmatiu s’ha de seleccionar de la llista d’articles en stock. 
o Client menor d’edat (majors de 16 i menors de 18 anys, camp calculat). 
o Autorització menor. En caso afirmatiu, es obligatori per continuar l’alta que 

l’interessat aporti una autorització del seu pare/mare o tutor. 
 

Una vegada finalitzat el registre d’alta del client, se li demanarà al client la signatura digital sobre el 
dispositiu de signatura(perifèric) i s’imprimeix el contracte en pdf per el seu arxiu a la gestió 
documental. El contracte no podrà ser imprès si falta informació. Si el client desitja el contracte en 
format paper, el sistema haurà de permetre la seva impressió. 
 
 
Protecció de dades  
Per tal de complir amb LOPD (Llei orgànica de protecció de dades), l’ERP ens facilita tres nivells de 
protecció de dades: 
 

• Possibilitat de gestionar, per nivells i contrasenya, l’accés dels usuaris. Les base de dades estan 
protegides amb una altre contrasenya. 

• Encriptació de dades. 

• Logs, registres que emmagatzemen l’accés a contingut crític o protegit de l’ERP. 
 
 
Llistes d’espera 
En cas d’assolir la capacitat màxima del centre (o del curs de pagament sol·licitat) i de que el client 
continuï interessat, serà enregistrat a una llista d’espera en funció del tipus de tarifa (individual / 
col·lectiu). El sistema haurà de permetre gestionar diferents llistes d’espera amb l’objectiu de mantenir 
un ràtio Tarifa Individual / Tarifa Col·lectiva desitjat pel centre. 
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Configuració d’accés 
A l’actualitat, el control d’accés és per a un únic centre. Però, s’haurà de tenir en compte que en un 
futur un client pugui accedir a més d’un centre(si s’afegeixen més centres). 
Per a les dades d’alta a recepció, es configura el control d’accés i es proporcionarà la següent 
informació: 
 

• Empremta dactilar. L’informació emmagatzemada al sistema pel control d’accés haurà de ser 
un algorisme segur (per complir amb la LOPD). 

• Clau TGS o tarja impresa amb la foto per als nens.  
 
 

                         
 
 

• Interconnexió amb altres sistemes. Una vegada generada l’alta a l’ERP i entregada la clau TGS, 
s’ha de produir automàticament l’alta a altres sistemes que el client també farà servir: 

 
o Sistema control d’accés al parking (si escau). 
o Sistema per als exercicis de sala (si escau). 
 

• Entrega del paquet de benvingut que inclou (configurable, exemple) 
 

o Horari de classes col·lectives de la setmana en curs. 
o Tiquets regal (cafeteria, descomptes, etc). 
o Invitacions a provar el centre per amics o familiars. 
o Protocol d’ús de la clau TGS/empremta/etc. 
 
 

Marketing, impactes amb el client 
Com a part de la política de marketing i comercial, es necessari permetre l’interacció amb els clients, 
amb la finalitat de poder analitzar i comparar l’ús i satisfacció entre col·lectius, horaris, etc. I aplicar 
accions concretes d’aquest resultats a campanyes tant d’abonats com a clients potencials. 
 
El sistema ha de permetre realitzar els següents interaccions amb el client, facilitant el seu seguiment: 
 

• Enviament de butlletins informatius (info. general, comunicació de nous conceptes del servei). 

• Enviament de promocions. 

• Campanyes de publicitat. 

• Enquestes de satisfacció. 

• Enquestes de nous productes. 
 
Utilitzant els següents mitjans de comunicació: 
 

• Web. 

• Mailing. 

• SMS. 

• Facebook. 
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2.4 Ús del servei 
 
Valoració inicial 
La valoració inicial consisteix en l’identificació de l’estat de salut del client mitjançant un qüestionari i 
una prova d’esforç, per determinar un programa d’entrenament sense riscos i d’acord amb els objectius 
del client. 
 
El sistema haurà de permetre la gestió de cites amb els clients amb la finalitat d’establir una data per la 
valoració mèdica inicial.  
El sistema haurà de permetre la realització de qüestionaris per introduir: 

• Respostes del client (objectius, motivació, hàbits esportius, exercicis preferits, lesions, etc). 

• Resultats numèrics de la prova d’esforç. 

• Resultats numèrics de la valoració medica (massa muscular, grassa, aigua corporal). 
 
Una vegada finalitzada la valoració, s’envia al client el resultat per mail en PDF i s’establirà una data per 
repetir la valoració en un termini de sis mesos. 
 
 
Reserva de classes col·lectives 
Hi han determinats cursos que necessiten de gestió de reserva. 
Els clients que estiguin interessats en assistir a classes col·lectives s’aproparan al lloc d’atenció de la sala, 
o a recepció, i reservar amb antelació la classe desitjada (aquest període de temps haurà de poder ser 
configurable en el sistema, s’establiran 15’). L’empleat selecciona la classe i afegeix al client si la 
disponibilitat ho permet. 
 
 
Assistència a classes col·lectives 
Posteriorment, el client es dirigeix a la sala on es realitzarà el curs i s’identifica en el curs amb el control 
d’accés amb la clau TGS. Si el client no té reserva prèvia no podrà accedir al curs. El monitor assignat al 
curs haurà de passar també el control d’accés per calcular les hores a abonar a la nòmina. El sistema ha 
de traspassar aquest control d’accés com a control d’assistència al curs, amb l’objectiu de determinar 
l’índex d’ocupació de cursos (gestió de cursos) i preferències del client (gestió de client). 
 

2.5 Gestió de recursos 
 
Alta de recursos 
El sistema ha de permetre donar d’alta i gestionar els següents tipus de recursos: 

• Instal·lacions (sala, piscina, pista esportiva pàdel, cabines d’estètica, etc). 

• Recursos humans (monitors). 

• Recursos materials (pilotes, matalassos, etc). 
 

Cada instal·lació o infraestructura (el propi centre, les piscines, pistes de pàdel, sales, etc) del centre ha 
de ser configurat al sistema amb: 

• Un codi de recurs. 

• Nom de recurs. 

• Capacitat màxima. 

• Horari disponible per al seu ús (per la programació de cursos i pel control d’accés). 

• Estat (disponible / no disponible). 
 

Cada recurs humà ha de ser configurat al sistema amb la següent informació: 

• Tipus (general / per obra i servei). 

• Qualificació (selecció múltiple amb la categoria i nivell de curs que poden donar). 

• Torn horari (data i hora d’inici i finalització). 
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Alta i planificació d’activitats / recursos 
La planificació de recursos consisteix en l’assignació d’una instal·lació, uns recursos materials i un 
monitor o especialista per configurar un curs o activitat (productes, tractaments de salut i bellesa, etc) al 
que es poden inscriure els clients. 
Hi han diversos tipus d’activitats: 
 

• Les classes col·lectives, que no tenen cost per al client, ja que es troba inclòs a l’abonament 
mensual. 

• Els cursos de pagament, que poden ser per a clients abonats o no abonats. 

• Tractament de salut i bellesa (bronzejat solar, etc). 
 
El centre realitza per a cada exercici una planificació d’activitats disponibles per als seus clients. 
Cada activitat es composa de la següent informació: 
 

• Codi(identificador únic) i tipus (tractament, classe col·lectiva, de pagament). 

• Categoria (desplegable: Fitness, Ball, Natació, Taekwondo, etc). 

• Nivell (desplegable: bàsic, actiu, sport, extreme). 

• Estat (por defecte: planificat / període de reserva / tancat / anul·lat). 

• Data i hora d’inici / Data i hora de finalització. 

• Monitor assignat (desplegable de la llista de recursos). 

• Periodicitat (tots el Dilluns del mes, un cop al mes). 

• Ubicació (desplegable de la llista de recursos). 

• Recursos Materials (múltiple selecció). 

• Capacitat Màxima (per gestionar llista d’espera i assistència). 
 
El sistema ha de facilitar la definició i configuració d’activitats a realitzar, indicant: 
 

• Sala 

• Mitjans 

• Monitor 
 
 
Manteniment dels recursos 
El sistema ha de permetre gestionar les tasques de manteniment preventiu o correctiu de les diferents 
instal·lacions del centre i com a resultat final indicar el temps total disponible de cada instal·lació. 
 
 
Control i seguiment de l’activitat. Assistència als  cursos 
En el cas dels empleats, el control de presencia ve donat pel control d’assistència als cursos on són 
assignats com monitors. El sistema ha de comprovar que no hi hagi lectures de control de presencia de 
monitors a cursos on no estiguin prèviament assignats, d’aquesta manera s’evita la lectura simultània en 
més d’un curs. Un monitor no pot estar assignat al mateix temps en dos cursos. 
 
El sistema ha de permetre gestionar hores extres ja que hi ha monitors amb contracte general que les 
poden fer (es defineixen com a extra les hores a partir ‘10h/setmana’, configurable per centre). El càlcul 
d’hores és setmanal i per escenari (nombre d’hores de classe col·lectiva, pàdel, natació). El càlcul es 
tanca el 20 de cada mes, i s’inclou les tres setmanes del mes en curs i la setmana del mes anterior.  
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2.6 Aprovisionament 
 
Alta de proveïdor 
Es pot donar d’alta proveïdors al centre directament a l’ERP. El sistema ha de validar que el proveïdor no 
està donat d’alta, i si escau mostrarà un missatge d’avis.  
 
 
Workflow de comandes de compra 
Des del centre es realitzen totes les compres que són corporatives (equipaments, tecnologia, etc.), 
seguint un flux de treball que permeti el control de l’import de comanda; per sobre de 15.000€ 
(paràmetre configurable al sistema) la comanda necessita de l’aprovació d’un usuari autoritzat. 
 
El sistema ha de permetre sol·licitar ofertes a proveïdors. 
 
Es realitzaran compres amb comandes quan es tracti de productes inventariables. La comanda de 
compra es generarà al sistema i s’enviarà per email des de l’ERP 
 
El sistema ha de permetre implementar un flux de treball de forma que les factures rebudes (per fax o 
mail) al centre, s’emmagatzemin a l’aplicació de gestió documental. El responsable del centre haurà de 
validar-ho (canvi d’estat) per a que l’administració procedeixi a la comptabilització i pagament. 
 
 
Devolucions 
Per a les devolucions als proveïdors, el sistema ha de permetre indicar el motiu de devolució, a la 
comanda de devolució, per facilitar el seguiment de les incidències per proveïdor. 
 
  
Control d’inventari 
Per a la gestió de magatzems és necessari controlar les existències en quant al nombre d’unitats i el seu 
valor econòmic.  
 
Tipus de producte inventariable: 
 

• Regals promocionals per a clients. 

• Productes de tractament de salut i bellesa. 

• Productes de vending. 
 
Al centre esportiu se l’assignarà un magatzem, deixant oberta la possibilitat de que s’afegeixin més 
centres amb el seu corresponent magatzem. Aquest magatzem és necessari per la gestió d’objectes 
perduts. En aquest cas, els productes no tindran cost i l’alta/baixa es realitzarà a través d’un diari de 
producte. 
 
Les màquines de sala i els materials de TIC (impressores, televisors, pantalles, etc.) seran controlats amb 
codis de barra via mòdul d’actius fixos. 
 
Al centre esportiu es poden vendre accessoris per a realitzar activitats esportives com ulleres, sandàlies, 
tovalloles, etc. L’objectiu d’aquest tipus de venda és realitzar la transacció per mitjà de màquines de 
vending, i al sistema ha de permetre el seu aprovisionament i control. 
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2.7 Facturació i cobrament 
 
Primera facturació 
Es realitza una primera facturació per als següents conceptes: 
 

• Matrícula. 

• Fiança a l’entrega de la clau TGS. 

• Primera quota prorratejada en funció de la data d’alta de la quota. 
 

El cobrament es pot realitzar pels següents mitjans: 
 

• Tarja de crèdit (dispositiu TPV bancari).  

• Ingrés en banc amb justificat bancari d’ingrés efectuat. 
 
 

Resta de facturacions 
El sistema ha de permetre emetre un rebut per als productes/serveis contractats per als clients. En cas 
de tarifes col·lectives s’emetrà un únic rebut. 
 
La forma de cobrament és rebut domiciliat mensual, trimestral, semestral o anual. Si el pagament no es 
mensual, el sistema permetrà la periodificació durant l’any. 
 
 
Altres ingressos 
Altres ingressos del centre tenen l’origen en: 
 

• Ingressos no ordinaris (màquines de vending de productes del centre esportiu, lloguer pistes 
pàdel).  Aquest ingressos són gestionats des del centre (generació IVA, ingrés en banc). 

• Ingressos per Contracte (cafeteria , altres lloguers). El sistema ha de disposar d’un mòdul de 
contractes per a la gestió d’aquests, que permeti l’emissió de factures amb component fix i 
altre variable. 

 
 
Gestió de rebuts retornats 
El sistema ha de permetre identificar els rebuts que han estat retornats. En aquest cas, els clients han 
d’assignar-se al segment “rebuts retornats” amb la finalitat de facilitar el seguiment i reclamació. 
 
  
Canvis de tarifació 
El sistema ha de permetre els canvis de tarifes, de forma que un client amb la tarifa individual pugui 
passar a tarifa col·lectiva i, per tant, ajustar els nous imports i rebuts a emetre. 
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2.8 Postvenda 
 
L’atenció al client es produeix  a la recepció del centre esportiu i a la sala (de manera presencial) o via 
telefònica i mail.  
 
Es realitzaran les següents tasques: 
 
Sol·licitud d’informació 

• Informar sobre productes, esdeveniments, serveis, horaris i tarifes. 

• Informar sobre modificacions del serveis (horaris, cursos, anul·lacions). 

• Informar sobre objectes perduts en el centre. 

• Informar sobre cobraments, devolucions de rebuts. 
 

Sol·licitud de reserves 
Els clients que estiguin interessats en assistir a classes col·lectives s’han d’apropar al lloc d’atenció de 
sala i reservar amb antelació la classe desitjada  (aquest període de temps haurà de poder ser 
configurable en el sistema, s’establiran 15’). L’empleat selecciona la classe i afegeix al client si la 
disponibilitat ho permet. 
  
El sistema ha de permetre crear un segment d’interessats en un producte. En aquest segment, el 
sistema haurà de permetre identificar si el client està, o no, en alguna llista d’espera per aquell 
producte, amb la finalitat de poder personalitzar la comunicació i l’interacció amb el client. 
 
La reserva de cursos de pagament es realitzen a la recepció del centre, ja que comporta la gestió del 
pagament domiciliat.  El sistema ha de permetre crear un segment amb els clients, dels cursos de 
pagament, amb la finalitat de facilitar la renovació del curs i evitar que un client entri a una llista 
d’espera per falta d’informació o renovació a temps. 
 
 
Llista d’espera 
El sistema ha de permetre gestionar les llistes d’espera per tipus de tarifa (individual, col·lectiu) i 
producte (identificar a la fitxa del producte si es necessari o no la gestió a la llista d’espera) tenint en 
compte  la capacitat de les instal·lacions, per exemple, la llista d’espera d’un curs de “ball de saló” pot 
ser de 16 a 50 clients depenent de la capacitat de la sala. 
 
El sistema haurà de comprovar que els registres de la llista d’espera són únics, no pot haver duplicats a 
la llista i el sistema haurà de calcular el “temps mitjà a la llista d’espera” per poder informar al client. 
 
 
Alta de reclamacions 
El sistema ha de permetre gestionar les reclamacions dels clients. Aquestes reclamacions es tramiten a 
recepció. 
 
 
Excedència de client 
El client pot sol·licitar una excedència temporal sense donar-se de baixa. El sistema ha de facilitar 
l’assignació de quotes reduïdes (quota en excedència).  
 
Els motius per a una excedència són limitats: 
 

• Indicar període: data d’inici i data de finalització per ajustar la tarifa de venda. 

• Indicar motiu i adjuntar justificant: Canvi domicili, enfermetat, embaràs, canvi de feina, atur. 
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Seguiment i contacte proactiu 
Els sistema ha de permetre l’assignació de tasques als empleats per facilitar el seguiment de l’activitat 
dels client. 

• Clients en llista d’espera. 

• Clients que porten 2 mesos sense anar al centre. 

• Clients amb continues devolucions de rebuts. 

• Clients amb qüestionaris de satisfacció. 
 
  

Baixa de client 
El client podrà donar-se de baixa a la recepció del centre. Per aconseguir-ho haurà d’omplir un formulari 
per escrit i signar-ho o enviar un mail / fax al centre amb la següent informació: 
 

• Dades personals i DNI. 

• Motiu de baixa. 

• Data de sol·licitud de baixa. 

• Data d’aplicació de la baixa. 
 
El sistema ha de permetre registrar les accions fetes per retenir al client (camp de text de caràcter 
obligatori amb observacions). En el cas de rehabilitar el client, es a dir, que la baixa no arribi a produir-
se, el sistema ha de permetre registrar la rehabilitació i l’acció feta. 
 
L’estat del client haurà d’actualitzar-se automàticament a l’ERP i bloquejar l’accés a quelcom de les 
infraestructures del centre (centre, sala, pistes,etc). 
 
En cas de no tenir imports pendents, al client se li retornarà el import de la fiança de la clau TGS. En cas 
contrari, es procedeix també a la baixa i a més el client serà assignat a un nou segment “clients amb 
pagaments pendents”. Aquest segment s’haurà d’utilitzar per comprovar noves altes de client. 
 
El sistema ha de facilitar el seguiment de les baixes, i la comparació entre col·lectius respecte als 
objectius fixats. 
 



 24 

2.9 Recursos humans 
 
Alta d’empleat / modificacions de condicions / baix a d’empleat 
El director del centre omple a l’ERP un formulari de: 

• Sol·licitud d’alta d’empleat, indicant la següent informació: 
o Dades personals. 
o Té email: camp Si/No. 
o Tipus d’empleat: en regim general o per obra i servei.  
o Centres de treball (preparat per futures ampliacions). 
 

• Sol·licitud de modificació de condicions, indicant la següent informació: 
o Condició a modificar (salari, jornada, tipus de contracte, etc). 
o Canvi sol·licitat. 
 

• Sol·licitud de baixa, indicant la següent informació: 
o Data de la baixa. 
o Motiu de la baixa. 

 

 
 
 
Automàticament, s’envia per mail als següents destinataris una alerta: 

• Gestoria (contacte que depèn de l’empresa subcontractada). 
 

La gestoria valida o rebutja la sol·licitud, indicant en cas negatiu el motiu del rebuig (documentació 
pendent, no compleix normativa, modificacions no permeses, etc).  
 
En cas positiu, la gestoria complimenta els processos i normatives laborals vigents (alta seguretat social, 
alta hisenda, etc) fins entregar la documentació (contracte laboral) al director del centre. 
 
Una vegada signada la documentació (contracte laboral, etc) pel candidat i el representant legal de 
l’empresa, aquesta serà emmagatzemat físicament en el centre. 
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En aquest moment, el director del centre actualitza l’estat del formulari de: 
 

• Sol·licitud d’alta i l’indica com a complert. 

• Sol·licitud de modificacions i l’indica com a complert. 

• Sol·licitud de baixa i l’indica com a complert. 
 

Al completar les sol·licituds es genera la fitxa d’empleat a l’ERP, s’actualitza les modificacions aprovades 
o es procedeix a canviar l’estat de l’empleat a inactiu(en cas de baixa).  
 
 
Formació 
El centre realitza una planificació anual de cursos. 
 
El director del centre proposa als seus empleats els cursos més adients i, previ acord, registra la 
sol·licitud d’assistència d’acord al període habilitat per cada curs. 
 
Una vegada realitzat el curs es complimentarà a l’ERP, a la fitxa de cada empleat, l’informació vers el 
curs realitzat. 
 
 
Control d’incidències d’empleats 
Hi ha dos tipus d’empleats; en regim general i per obra i servei, i segons el tipus d’empleat varia el 
procediment.  
Comunicació amb empleat de regim general: 
 

• Control de l’absentisme laboral. El director de àrea (recepció, zona aquàtica, sala, etc) registra 
l’absència injustificada d’un empleat i el director del centre valida el registre. 

 

• Gestió de la baixa mèdica o incapacitat temporal. Registrada pel director del centre. 
En aquest cas s’ha de complimentar un formulari qüestionari que s’haurà d’enviar a la mútua 
 d’accidents amb la següent informació: 
 
(1) On va passar l’accident? 
(2) Dintre o fora del centre de treball? Si es in itinere, especificar anada/tornada, carrer i nº. 
(3) A quina jornada laboral? 
(4) Horari en que va passar l’accident? 
(5) Descripció detallada de la seqüència de l’accident. 

 (6) Especificar on fa mal, per ex. Si es ma/peu i si és esquerra o dreta. 
(7) Amb que es va fer mal? 
(8) Tipus d’assistència? Va necessitar ambulància, hospital, etc. 
(9) Explicar detalladament el diagnòstic mèdic. 
 
A més el director del centre ha de complimentar un volant d’assistència (document pdf). 
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• Sol·licitud de vacances. 
 

• L’empleat comunica al seu director d’àrea els dies de vacances sol·licitats. El director validarà o 
rebutjarà la sol·licitud. 

 
La gestoria ha de poder accedir a un resum mensual d’incidències per empleat per calcular/ajustar la 
nòmina. 
 
La nòmina es generada en format pdf i arxivada per a que l’empleat pugui sol·licitar-la en qualsevol 
moment, juntament amb el certificat de retencions i el contracte. Aquesta informació només serà 
accedida per l’empleat, el director de recursos humans, el director del centre i la gestoria. 
 
 
Avaluació del funcionament 
El sistema ha de permetre programar una avaluació, enviament de qüestionaris, registrar qüestionaris i 
accés a l’històric d’avaluacions. Entre d’altres es faran qüestionaris de clima laboral i de satisfacció de 
l’empleat. 
 
 
Seient comptable de nòmines per l’administració i f inances 
La gestoria generarà un fitxer, amb el format a especificar, per crear el seient comptable a l’ERP. Cap 
usuari ha de tenir accés a l’informació sobre nòmines dels empleats. 
 
  
Comunicació amb empleats mitjançant l’ERP 
El sistema ha de permetre generar noticies, noves incorporacions, esdeveniments i comunicats generals 
mitjançant l’ERP. Aquesta informació té destinataris personalitzats (país, centre, perfil, lloc de treball, 
empleat). 
 

 

2.10 Suport IT 
 
L’objectiu és assegurar el servei als usuaris del sistema amb la major eficàcia possible, minimitzant 
incidències que impedeixin l’ús normal de les aplicacions. 
 
 
Gestió d’incidències IT 
El sistema ha de permetre als empleats del centre esportiu comunicar les incidències relacionades amb 
els sistemes per la seva gestió per la àrea de sistemes.  
 
 
Gestió documental 
El sistema ha de facilitar la gestió dels documents relacionats amb el disseny, la planificació i la 
configuració tècnica i funcional de les aplicacions. 
 
 
Entorns de treball 
El sistema ha de proporcionar entorns de treball per la formació d’empleats, la prova de 
desenvolupaments a més de l’entorn de producció. 
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2.11 Administració i finances 
 
La gestió administrativa-financera és una activitat corporativa que compren des de l’establiment dels 
pressupostos per al centre, societat fiscal i país, fins la gestió de cobraments i pagaments, passant per la 
comptabilització d’operacions, amortitzacions d’actius i presentacions d’informes oficials i interns. 
 
Amb caràcter general es considera necessari poder exportar informació comptable, financera i analítica  
bé a altres sistemes o fulles de càlcul. Igualment es podran importar fitxers d’altres aplicacions (Excel, 
normes bancàries, etc.) 
  
El sistema estarà preparat per afegir més centres, i per aquest motiu, els requeriments que a 
continuació es plantejaran hauran de contemplar tant la visió multiempresa, com l’existència d’un 
gestor de clients i proveïdors/creditors únic i compartit per tots els centres (si escau). 
 
Els principals àmbits són: 
 

• Gestió comptable i analítica. 

• Gestió pressupostaria. 

• Comptes a pagar. 

• Comptes a cobrar. 

• Actiu Fix. 

• Tresoreria. 

• Gestió Fiscal. 

• Licitacions i concursos. 
 
A continuació s’exposen de forma resumida els aspectes principals de cada àmbit. 
 
 
Gestió comptable i analítica 
Com elements clau d’aquest subprocés són: 
 

• La gestió d’un pla de Comptes únic, creat i mantingut de forma centralitzada. 
 

• L’existència de mecanismes de control que limitin els usuaris que puguin realitzar determinats 
tipus de seients. 

 

• El blocatge del sistema als processos de tancament, eliminant la possibilitat d’introduir 
transaccions a posteriori. 

 

• Possibilitat de distribució de costos (p.e. Project manager, despeses de viatge, factures del 
departament d’obres). 

 

• Necessitat de disposar del mòdul de Projectes (per obra en curs). 
 

• Necessitat de planificació i gestió d’alertes (factures que havien d’arribar i no ho han fet, altres 
alertes).  

 

• Igual que a altres àmbits de gestió: 
 

o L’existència d’eines de reporting i extracció de dades fàcilment configurables pels 
usuaris. 

o La vinculació de documents a operacions comptables dintre del sistema. 
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Gestió pressupostaria 
Vinculat a la gestió comptable i analítica, el sistema haurà de permetre la planificació pressupostaria 
anual/mensual, amb diferents criteris, nivell de detall i agrupació (Centre de Cost, Compte Comptable, 
Grup Comptable, Societat, País).  
 
L’operativa habitual és que el responsable del centre, per cada exercici, realitzi un pressupost 
d’ingressos. 
 
 
Comptes a pagar 
La definició de la gestió de pagament, manteniment de proveïdors/creditors i flux d’autorització de 
factures, es realitzarà centralitzadament. 
 
Per les pròpies característiques del procés poden existir diferents formes de treball: 
 

• Gestió de comanda, recepció, factura. 

• Factures sense comanda. 

• Bestretes a proveïdors. 

• Abonaments de proveïdors. 
 

El sistema haurà de contemplar l’acompliment dels requeriments legals i fiscals vigents a cada país 
(retencions IRPF, IVA) al registre de factures. 
 
Igualment s’haurà de permetre agrupar factures per al pagament, configurar remeses d’acord a les 
normatives bancàries vigents, realitzar pagaments manuals i d’altres tipus de transaccions monetàries 
amb proveïdors/creditors. 
 
Les formes actuals de pagament són: 
 

• Transferències. 

• Comptabilització de rebuts domiciliats de forma manual i automàtica. 

• Pagament mitjançant xec. 

• Pagament per pagerès. 

• Possibilitat de bestretes a proveïdors. 
 
 
Comptes a cobrar 
Com s’ha definit prèviament, el cobrament es pot realitzar de forma diferent en funció de l’estat de la 
relació amb el client i del tipus d’abonament o servei contractat. 
Al igual que a altres subprocessos, la gestió d’aquest àmbit és centralitzat. Per tant es definiran les 
formes de cobrament acceptades per cada tipus de transacció i el sistema traslladarà aquest criteri per 
l’aplicació, sense permetre la seva modificació (vers usuaris autoritzats). 
  
La gestió d’impagaments implica diferents cicles de gestió, facilitant reclamacions automatitzades, 
emissió de cartes/mail, etc. Fins marcar a la fitxa del client l’incidència a efectes d’accés al centre. 
 
Por defecte el sistema haurà d’aportar informes d’antiguitat de deute, informes per tipus de cobrament, 
client i seu. 
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Actiu Fix 
Bàsicament el sistema ha de contemplar varis tipus d’actius i el tractament de criteris d’amortització 
comptable i fiscal: 
 

• Material e Immaterial. 

• Fons de comerç. 

• Immobilitzats financers. 

• Fixos i en curs. 
 

La fitxa de cada actiu haurà de permetre indicar dades clau com, si està subjecte a amortització, 
assegurat, anys de vida útil, valor residual, etc. 
 
A nivell de transaccions haurà de contemplar els diferents tipus de moviments d’actiu fix i la seva 
vinculació amb les transaccions de compra / venda. 
 
 
Tresoreria 
La seva gestió és centralitzada, l’objectiu és minimitzar la gestió d’efectiu i limitar l’ús de “caixa petita”. 
A nivell corporatiu es planteja introduir progressivament eines de planificació, previsió i gestió de 
tresoreria. 
 
És important per part del proveïdor constatar a partir dels mòduls estàndard de l’ERP, el potencial i 
limitacions del software i si procedeix la necessitat de complementar-ho amb solucions avançades de 
Tresoreria. 
 
Els aspecte clau de gestió operativa estan vinculats amb: 
 

• Manteniment del gestor de bancs. 

• Control de despeses financeres. 

• Tractament liquiditat tresoreria: activitat dels comptes bancaris. 

• Tractament de previsió de tresoreria. 

• Gestió integral de la tresoreria (liquiditat + previsió). 

• Introducció dels extractes manual i electrònic dels bancs amb els que es treballa. 

• Conciliació de bancs. 

• Gestió i comptabilitat bancari. 

• Gestió de caixa. 

• Control de límits per entitat i compte. 
 
 
Gestió Fiscal 
L’objectiu d’aquest àmbit es definir les regles d’acompliment d’obligacions respecte a les 
administracions públiques per als diferents impostos i taxes.  
 
Entre els aspectes principals es considera: 
 

• Manteniment de tipus d’impostos i retencions. 

• Càlcul i liquidació d’impostos. 

• Model dels impostos.  
 

o Liquidacions d’IVA i IRPF de l’exercici. 
o Detall del saldo pendent de pagament a la Seguretat Social a data de tancament. 
o Càlcul de l’impost sobre Societats de l’exercici. 
o Moviments en los impostos diferits i anticipats quadrat amb comptabilitat. 
o Declaració definitiva de l’impost de Societats de l’exercici anterior. 
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Licitacions i Concursos 
El sistema ha de permetre generar una comanda de compra obert amb una estimació de dades 
d’entrega i imports, de forma que per cada certificació es converteix en una comanda confirmada al 
proveïdor, s’enregistra la factura corresponent. 
 
En aquest àmbit els requeriments de software es resumeixen en: 
 

• Poder fixar un escenari de despeses pressupostats, calendari i certificacions. 

• Comparar real amb previst. 

• Les certificacions han de ser gestionades amb l’aplicació de gestió documental. 
 

Addicionalment, per l’importància de la gestió documental, el sistema ha de facilitar mitjançant aquesta 
gestió, la tasca de relació amb les administracions públiques locals, ja que, els aspectes formals, els 
terminis de presentació de documentació i la resposta a requeriments i inspeccions posteriors, són 
especialment crítics. 
 
És necessària l’informació següent per a la gestió documental del centre: 
 

• Assegurances: 
o Pòlissa multirisc. 
o Pòlissa responsabilitat civil. 
o Pla de seguretat i emergència. 

• Pla de manteniment. 

• Senyalització. 

• Autoritzacions per a publicitat. 

• Controls de qualitat. 

• A més el sistema ha de facilitar els següents informes anuals: 
o PREU: llistat amb la proposta de preus per al següent exercici. 
o PROGRAMA ESPORTIU: planificació anual de classes col·lectives i cursets. 

 
 

2.12 Qualitat 
 
El sistema ha de permetre la gestió documental per suportar la certificació ISO 9001, es a dir, dels 
següents documents s’ha de mantenir un repositori que permeti controlar l’estat, la versió i els canvis 
realitzats: 
 

• Manuals de qualitat, companyia. 

• Mapa de processos i processos de negoci. 

• Polítiques de companyia. 

• Pla d’auditories. 

• Manual de perfils de llocs de treball. 
• Infraestructures (Pla de manteniment). 
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2.13 Administració i Finances 
 
Procés Comptable 
Els principals requeriments s’exposen a continuació: 
 
I. Manteniment del pla de comptes (empresa i país) 
S’utilitzarà un pla de comptes corporatiu i de manteniment centralitzat. 
 
El sistema ha de permetre l’obtenció del balanceig, compte del centre, estat del flux d’efectiu i 
moviments de patrimoni. 
 
II. Manteniment, seguretat i integritat del pla de comptes (Processos Comptables, PC) 
Per minimitzar l’obertura de comptes s’ha de disposar de mecanismes alternatius que permetin 
classificar elements associats als comptes, com podrien ser clients, proveïdors, actius, bancs, empleats, 
etc.  
 
És necessari disposar de mecanismes de control que assegurin el blocatge de determinats comptes, per 
tal d’evitar l’imputació (per usuari, tipus d’operació realitzada). Així com no permetre apunts en 
períodes tancats. 
 
És precís disposar de mecanismes de control que assegurin que el procediment de baixa d’un compte 
obligui a que aquest compte estigui totalment saldat. 
  
III. Aprovacions de canvis - Work-Flow (PC) 
El sistema a d’incorporar controls, o al seu defecte un workflow d’aprovacions que permetin validar les 
diverses sol·licituds que puguin afectar al manteniment del pla de comptes corporatiu (p.e. alta de nou 
compte, modificació d’un compte ja existent, blocatge de comptes i  esborrat de comptes) 
 
És d’especial interès la definició d’aquest control per les modificacions de nom dels comptes i per 
l’activació o desactivació de comptes a un període de temps. 
 
Igualment és imprescindible gestionar i controlar els apunts manuals(provisions, periodificacions, 
reversions o anulacions) des de la sol·licitud de l’apunt fins a la seva comptabilització definitiva al 
sistema, reduint la necessitat de revisions i aprovacions posteriors. 
 
En cas de reobertura d’un període, ha d’existir un flux específic d’autorització i control central, pel cas 
d’apunts manuals amb data de registre posterior a la data de tancament. 
 
Comptabilitat general 
A l’àmbit de comptabilitat general i d‘administració del negoci, és important poder establir controls i 
plantilles per als diferents processos repetitius de tal forma que es minimitzi la carrega administrativa i 
les possibilitats d’error. 
 
Alguns dels controls a considerar fan referència a: 

• Visualització, modificació i anulació de documents comptables. 

• Manteniment de documents tipus i plantilles de comptabilització. 

• Execucions automàtiques de comptabilització. 

• Reclassificacions comptables. 

• Periodificació i previsions. 

• Gestió d’impostos. 

• Valoracions multidivisa. 

• Gestió i comptabilitat bancari. 

• Comptabilització de caixa. 

• Processos de tancament. 

• Sistemes d’informació de comptes. 
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S’exposen a continuació els requeriments principals per aquest àmbit:  
 
V. Gestió d’apunts (PC) 
És necessari minimitzar el registre d’apunts manuals. Per això s’ha de disposar de mecanismes que 
permetin generar de forma automàtica i en origen l’informació comptable necessària, tant a nivell 
corporatiu com a nivell local on s’opera. A més, es precís  disposar de mecanismes de seguretat que 
limitin l’introducció/modificació d’apunts manuals per grups de comptes. 
 
Ha d’assegurar-se la traçabilitat de l’informació comptable. Cada apunt comptable ha d’estar referenciat 
al document original independentment del mòdul que el generi (alguns exemples: conèixer el detall 
d’operacions que composen el saldo de proveïdors, conèixer els detalls d’aquestes factures, conèixer els 
pagaments d’una factura, IVA i l’informació del proveïdor associat). 
 
Aquesta forma de treball ha d’obligar a que qualsevol apunt sobre comptes vinculats a mòduls de gestió 
només  es puguin generar des d’aquest mòduls, obligant a la correcció en origen. 
 
Igualment, per optimitzar l’operativa, es necessari disposar de mecanismes que possibiliten la generació 
d’apunts periòdics mitjançant models que facilitin el seu registre. Aquest models podrien ser necessaris 
a nivell corporatiu o societat.  
 
Per facilitar el registre d’apunts, el sistema ha de disposar de mecanismes que permetin la copia 
d’apunts manuals d’altres períodes. 
 
Puntualment pot ser necessari importar informació comptable provenien de sistemes externs, en aquest 
cas es basarà en procediments automàtics d’importació (interfaces), no permetent l’importació  directa 
vers usuaris restringits i baix control tècnic de l’equip de sistemes. 
 
 
VI. Procés de tancament (PC) 
La dinàmica habitual fixarà procediments i calendaris de tancament, bloquejant el sistema (mòdul a 
mòdul) per qualsevol tipus de transacció fora de termini. Per facilitar aquesta taxa es convenient 
disposar de calendaris fiscals i comptables que respectin la normativa de cada país i a la vegada les 
polítiques corporatives. 
 
Prèviament  a la realització d’un tancament mensual o anual és necessari extreure del sistema llistats 
que permetin validar l’informació de tancament (balanceig, comptes de resultats, saldos vius, etc.).  
 
És precís que el sistema permeti l’introducció d’apunts en un període sense tancar el període anterior 
(sempre a usuaris autoritzats). Aquest requeriment és especialment important al realitzar-se el canvi 
d’any davant ajustaments d’auditoria. 
 
El sistema ha de permetre tancaments anuals curts (inferior a 12 meses) 
 
El sistema ha d’impossibilitar el tancament d’un període si existeix apunts pendents de finalització. 
 
És convenient incorporar traçabilitat de determinats tipus de transacció per conèixer la data, hora i 
usuari que ha llençat/realitzat l’acció i l’estat en el que ha finalitzat. 
 
És necessari incloure quadres/informes/eines que ajuden a identificar les possibles diferencies entre els 
mòduls auxiliars i la comptabilitat general. 
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VII. Eines de reporting (PC) 
El sistema ha de disposar d’eines de reporting que permetin l’extracció senzilla d’informació per als 
usuaris. 
 
Aquestes eines han de permetre extreure el detall de moviment de comptes o dimensions analítiques 
per a un conjunt de comptes, dates i estats de manera que es faciliti el control i seguiment intern de 
determinats partides i/o dimensions. 
 
VIII. Gestió Documental (PC) 
D’igual forma que en altres àmbits de gestió, es considera necessari disposar d’eines de gestió 
documental per administrar tota la documentació associada a la generació de seients comptables 
manuals (p.e., ajustaments,periodificacions, provisions, reversions i cancel·lacions). 
La documentació ha d’associar-se directament, quan sigui precís, a cada seient manual per facilitar la 
seva consulta. 
 
IX. Presentació de Llibres Oficials de comptabilitat (PC) 
S’ha d’obtenir mitjançant l’aplicació, i de forma estàndard, l’ informació necessària per la presentació 
dels Llibres Oficials davant l’autoritat corresponent i d’acord amb la legislació vigent a cada país. 
 
Comptes a Pagar 
Tal i com s’indica a l’introducció d’aquest capítol, la gestió de pagaments i el control de condicions es 
realitza centralitzadament, incorporant mecanismes de revisió i autorització prèvia d’algunes partides al 
centre. 
 
Per aquest àmbit els elements centrals de gestió es resumeixen en: 

• Manteniment del gestor de creditors / proveïdors. 

• Comptabilització de creditors a qualsevol divisa.  

• Registre dels diferents tipus de factura dels proveïdors. 
o Factures sobre comandes de compra, factures sense comanda, notes d’abonament, 

bestretes, etc. 
o Factures de proveïdors intracomunitaris amb IVA.  

• Gestió de partides de proveïdors. 

• Gestió i execució de pagaments manuals i automàtics. 

• Càlcul automàtic i comptabilització de la retenció a aplicar als proveïdors professionals en 
funció del tipus de proveïdor. 

• Obtenció del fitxer de transferència per entregar als bancs. 

• Sistema d’informació de proveïdors. 
 
Els principals requeriments d’aquest àmbits són els següents: 
 
I. Gestió de pagaments 
La gestió de dades al gestor creditor (altes, baixes i modificacions), s’han d’incorporar les dades de 
forma correcta (evitar NIFs duplicats, control de NIFs incorrectes, entrada correcta de dades del compte 
associat o tresoreria, etc); així com la definició de dades obligatòries. 
 
La gestió de la comptabilitat de creditors ha d’assegurar el manteniment de documents comptables 
referents a creditors (factures, abonaments, etc). Es necessari poder visualitzar els saldos de creditors 
en funció de la classificació del deute (factures/ abonaments, bestretes, etc) tant de forma acumulada 
com diferenciada per períodes. 
 
La gestió dels pagaments serà manual i automàtica. Les formes de pagament previstes són: 
 

• Transferències. 

• Comptabilització de rebuts domiciliats de forma manual i automàtica. 

• Pagament mitjançant xec. 

• Pagament per pagaré. 
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Les factures/efectes de proveïdors s’incorporen de forma automàtica a la previsió de pagament de 
tresoreria a curt termini. 
 
Ha de ser possible la generació de remeses seleccionant les factures a incloure per diferents criteris, 
com per exemple entitat financera, proveïdor, divisa, rang de dades de termini, rang de dades de 
factura, rang de números de factures, etc. Així com poder modificar una remesa després de la seva 
generació afegint o eliminant factures sense necessitat de cancel·lar la totalitat de la remesa. 
  
Alguns mètodes de pagament poden precisar la generació automàtica de fitxers normalitzats i/o cartes 
per al seu enviament al banc utilitzant signatures/certificats digitals en caso de ser necessari. En aquests 
casos es necessari que el sistema permeti definir aquests fitxers o cartes a través d’eines de configuració 
d’usuari. 
 
La generació automàtica del fitxer per enviament al banc haurà incloure detalls de factures enviades, 
proveïdor i data de termini. 
 
Es precisa poder comptabilitzar de forma automàtica els pagaments al seu termini. És necessari que el 
sistema permeti un bolcat automàtic de les comissions bancàries.  
 
Existeix la necessitat de disposar d’eines/facilitades per la gestió del deute amb proveïdors que 
permetin: 

• Calcular el deute per proveïdor. 

• Identificar las factures vençudes pendents de pagament i el motiu pel que no s’han pagat. 

• Realitzar un seguiment de les accions efectuades a la reclamació de factures a proveïdores. 

• Gestió de bestretes a proveïdor. 
 
II. Reporting (PC) 
El sistema ha de permetre disposar de llistats i informes per la gestió dels creditors: 

• Anàlisi de saldos per termini per diferents criteris (rangs de dades, grups de proveïdors, grup de 
societats, regió, etc). 

• Informació de pagaments classificada per forma de pagament, condicions de pagament i data 
de termini. 

• Llistar que permeti identificar al sistema aquells abonament no relacionats amb factures. 

• Permetre visualitzar el saldo agregat per proveïdor i data independentment de la societat. 

• Informe amb les dades de factures enviades al banc amb la respectiva data d’emissió i de 
termini. 

• Detalls del càlcul dels interessos no vençuts. 

• Detalls d’altres deutes no comercials. 

• Càlcul de les provisions de pagues extres, paga de vacances, bonus, etc. 

• Antiguitat de saldos amb proveïdores. 
 
 

Comptes a Cobrar 
La gestió de cobrament és un procés centralitzat, l’informació de cobrament ha d’estar permanentment 
actualitzada donat que las incidències acostumen a implicar el blocatge de l’accés al centre o a 
determinat serveis. 
 
Los aspectes clau de la gestió estan vinculats amb: 

• Manteniment del gestor de clients / deutors. 

• Gestió de partides de client. 

• Gestió i execució de cobraments. 

• Bestretes de crèdits. 

• Gestió d’impagaments. 

• Sistema d’informació de clients : Balanceig de sumes i saldos per comptes de clients, partides 
pendents de cobrament, anàlisis de cartera, informe de cobraments pendents per antiguitat del 
la deute, etc. 



 35 

Els principals requeriments d’aquest àmbits són els següents: 
 
I. Gestió de cobraments 
D’igual forma que a proveïdors, és necessari gestionar el manteniment (altes, baixes i modificacions) 
dels gestor deutors, amb les conseqüents comprovacions de dades i correcta integració dels mateixos 
(evitar NIFs duplicats, control de NIFs incorrectes, entrada correcta de dades del compte associat o 
tresoreria, etc). 
 
Visualització de saldos deutors en funció de la classificació del deute (factures/abonaments, bestretes, 
impagaments, cobraments dubtosos,etc) tant acumulat com diferenciat per períodes. 
Operativament es gestiona: bestretes / fiances, cobraments, abonaments i partides obertes. La gestió 
dels cobraments serà manual i automàtica. 
 
Emissió d’instruments de finançament pel cobrament de descomptes d’efectes. 
Emissió de cartes als bancs associats a la finançament pel cobrament de factures 
 
Formes de cobrament necessaris: 
 

• Cobrament via gir domiciliat i no domiciliat. 

• Cobrament en efectiu amb caràcter excepcional per serveis de poca entitat (tovalloles, etc). 

• Cobrament per tarja bancària (TPV) Altres formes de cobrament menys habituals, però que el 
sistema haurà d’incorporar. 

• Cobrament mitjançant transferència. 

• Cobrament via xec, pagaré. 
 
Tota l’informació de cobraments i terminis de factures han de quedar reflexats en temps real als 
diferents mòduls del sistema com poden ser Gestió de Projectes, Comptabilitat Analítica, Gestió 
Pressupostaria, etc.  
 
Es precisa que el sistema permeti registrar cobraments sense identificar la factura. Posteriorment el 
sistema ha de permetre associar aquests cobraments al client i les factures corresponents. 
 
La operativa habitual implica un volum baix d’abonaments, no obstant es necessari disposar de 
mecanismes que permetin la reversió de cobraments, devolucions i abonaments en cas de que així ho 
sol·liciti el client. 
 
El sistema ha d’assegurar que només es realitzaran cobraments d’una factura per als mètodes de 
cobrament associats al client o a l’ordre a la qual fa referència la factura. 
 
L’eliminació de devolucions només es realitzarà mitjançant tarja. L’emissió d’abonaments ha de ser 
autoritzat pel director del centre. 
 
Els mètodes de cobrament que precisin de la generació de fitxers normalitzats pel seu enviament al 
banc (remesa mensual) es necessita que el sistema permeti definir aquest fitxers a través d’eines de 
configuració d’usuari. Igualment serà necessari poder agrupar varies factures en un mateix cobrament. 
 
 
II. Gestió d’impagats (PC) 
Es precisa poder identificar les accions realitzades a la reclamació de cobraments i poder realitzar un 
seguiment d’aquestes accions a través de consultes o llistats que permetin seleccionar els cobraments 
per als seus diferents estats o accions de reclamació realitzats. 
 
Serà necessari poder realitzar anàlisis d’antiguitat d’impagaments per client. S’haurà de generar 
informes i alertes respecte de les factures pendents de cobrament en funció dels diferents paràmetres: 
risc associat al client, temps des del termini, etc. 
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Com a part del flux de reclamació es contempla la creació i personalització de cartes de reclamació 
automàtiques per als clients que tinguin factures vençudes, inclou addicionalment informació sobre 
notes d’abonament i cobraments a compte. 
 
Addicionalment, per la seva vinculació amb el procés comptable, s’ha de considerar: 

• La selecció de factures/clients per informar de situacions especials d’impagament. 

• La generació  i comptabilització del seient de provisió per insolvència. 

• La reversió i comptabilització de la provisió. 
 
 

III. Reporting (PC) 
Es necessiten llistats/consultes que presentin l’informació de cobraments classificat per forma de 
cobrament i data de termini. Inclou la possibilitat de desglossar per obtenir el volum pendent de 
cobrament per client. 
  
L’informació ha de poder ser per centre o agregada per client independentment de la societat: volum de 
vendes, factures pendents de cobrament, deute per formes de cobrament, etc. 
 
Tresoreria 
L’objectiu principal és minimitzar progressivament la gestió d’efectiu i cobrament a cada centre i limitar 
l’ús de ‘caixa petita’. 
A nivell corporatiu es planteja introduir progressivament eines sofisticades de planificació, previsió i 
gestió de tresoreria. 
 
És important per part del proveïdor constatar a partir de los mòduls estàndard de l’ERP, i dels mòduls 
avançats que s’hagin pogut desenvolupar per clients, el potencial i limitacions del software i si procedeix 
la necessitat de complementar-ho amb soluciones avançades. 
 
Els aspectes clau de gestió operativa estan vinculats amb: 

• Manteniment del gestor de bancs 

• Control de despeses financeres. 

• Tractament liquiditat tresoreria: activitat de las comptes bancàries 

• Tractament de previsió de tresoreria 

• Gestió integral de la tresoreria (liquiditat + previsió) 

• Introducció dels extractes manuals i electrònics dels bancs amb els que es treballa. 

• Conciliació de bancs. Compensació dels comptes transitoris amb els comptes reals dels bancs. 

• Gestió i comptabilitat bancària. 

• Gestió de caixa 
 

Els principals requeriments d’aquest àmbits són els següents: 
 
I. Amb caràcter general 
El sistema ha de possibilitar la definició de límits per a les diferents línies de crèdit. És necessari un límit 
per societat i entitat bancària, així com una fitxa ampliada en la que se inclogui la relació de las persones 
amb poders de signatura davant bancs, i detall de les escriptures d’atorgament o revocació de poders 
realitzades davant l’exercici. 
 
L’informació de cobraments i generació de remeses ha permetre establir regles d’assignació a compte i 
entitats financeres en funció de la posició de liquiditat actual i prevista. 
 
Tota l’informació de cobraments, pagaments i terminis de factures han de quedar reflexats en temps 
real als diferents mòduls del sistema com poden ser Gestió de Projectes, Comptabilitat Analítica i Gestió 
Pressupostària entre d’altres. 
 
Està previst incloure alarmes i avisos de manera que no es puguin realitzar determinats tipus de 
operacions (p.e. liquidacions de caixa) per imports superiors a un màxim definit. 
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II. Gestió de la Posició Diària i les Previsions de Tresoreria (PC) 
 
Per facilitar l’anàlisi d’informació i la presa de decisions és requeriment disposar d’eines que 
permetin generar simulacions de diferents escenaris d’operació. 
 
Seria desitjable poder obtenir previsions de tresoreria amb diferents horitzons temporals. Exemples: 
previsions anuals amb detall mensual, previsions mensuals amb detall diari. 
 
És requeriment incorporar una eina de pressupostat de tresoreria amb el màxim nivell de detall 
(distingint tipologies d’ingressos, cobraments, pagaments, inversions, etc), detall d’entitats bancàries i 
comptes i amb agrupacions/classificacions a mida. 
 
 
III. Mecanismes d’automatització a Curt termini (PC) 
Se considera necessari automatitzar la carrega d’extractes bancaris. 
La gestió de la tresoreria haurà d’incloure extracte electrònic, conciliació dels comptes bancaris, 
principalment per data, valor, import i un anàlisi de liquiditat (posició de tresoreria a data valor de les 
operacions efectius amb bancs i previsió de tresoreria a data de termini de les operacions efectives amb 
tercers). 
 
El sistema ha de contemplar l’acompliment de les normes suportades en estàndard per país i les eines 
disponibles per la definició de diferents formats d’extractes. 
 
S’incorporen mecanismes que possibilitin la conciliació bancària automàtica o manual. Es sol·licita 
informació sobre els mecanismes previstos per l’aplicació i, en cas dels moviments no conciliats, es 
sol·licita informació sobre les facilitats disponibles al sistema per al correcte registre i  comptabilització. 
 
 
IV. Mecanismes d’automatització a Mig i llarg termini (PC) 
El sistema ha d’oferir la possibilitat d’extreure previsions de tresoreria en funció de l’informació 
provinent dels diferents mòduls (cartera de creditors i deutors, comptabilitzacions en comptes 
comptables de bancs, extracte electrònic, avisos manuals, Seguretat Social, IRPF,…) en relació als 
cobraments i pagaments previstos, compres, vendes, ofertes, ingressos i despeses financeres, etc. 
 
Aquesta informació ha de ser extraïble filtrada per diferents criteris no només per societat. 
 
 
V. Gestió de caixa, cobraments i pagaments excepcionals i liquidacions de despeses (PC) 
S’entén per gestió de caixa a totes les operacions realitzades per la persona física del caixer.  
 
Es precís diferenciar les diferents operacions de caixa(entrada, sortida,etc).  Seria desitjable que al 
utilitzar un tipus d’operació definit, el sistema proposi/determini les dades relacionades com, per 
exemple, els comptes associats. El sistema ha de restringir els comptes de despeses que es poden 
utilitzar a les operacions de caixa. 
 
Es necessari poder definit un control d’accés per usuari als diferents tipus d’operacions de caixa i 
comptes. 
 
Cobraments, pagaments i liquidacions de despeses 
 

• A més, els moviments de caixa  s’han de poder individualitzar per empleat i concepte de 
despesa (per exemple en cas de Despeses de Viatge, nota de despeses) de manera que es 
puguin enllaçar amb les liquidacions de despeses. 
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• El sistema ha d’oferir mecanismes que permetin el pagament puntual de factures de proveïdors 
per caixa (a usuaris i tipus de pagaments autoritzats). Seran pagaments realitzats amb caràcter 
extraordinari i amb limitacions d’imports. Aquests pagaments hauran de quedar lligats a la 
factura de manera que aquesta quedi saldada al efectuar-se el pagament. 

 

• El sistema haurà d’oferir mecanismes que permetin identificar quan una factura de client ha 
estat cobrada per caixa , quedant relacionat el cobrament amb la corresponent factura. El 
cobrament per caixa només el podrà realitzar alguns usuaris i per determinats tipus de factures 
de clients. 

 
Totes les operacions realitzades per caixer hauran de formar part d’un flux d’aprovació de manera que 
s’autoritzi l’imputació al centre de cost. El caixer podrà consultar una estimació mínima de l’efectiu a 
tenir diàriament per a previsions de pagament previstes per aquell dia. 
 
Per a tots el moviment relacionats amb bancs o caixes que no provinguin dels mòduls de Comptes a 
Pagar o Comptes a Cobrar (com poden ser pagaments d’impostos, pagaments de taxes, pagaments 
d’interessos, bestretes d’empleats, cobraments de comissions, etc.), el sistema haurà de permetre 
l’introducció d’aquest moviments  afegint l’informació de l’entitat bancària.  
 
VI. Instruments de finançament (PC) 
En aquest apartat s’identifiquen els requeriments referents a l’informació que serà necessària gestionar 
per cada una de les formes de finançament utilitzades en finançament extern/intern. 
 
El sistema ha de proporcionar opcions pel seguiment i control del finançament intern. Es precisa 
gestionar les col·locacions/disposicions internes de fons realitzades afegint el termini, interessos i 
retencions a aplicar. 
 
Aquesta gestió es realitzarà a través de la Tresoreria Centralitzada que podrà definir-se a nivell de Grup 
de Negoci o a nivell general de l’empresa.  
 
El sistema ha de permetre el control i seguiment de l’estat de les següents línies de finançament extern: 
 

• Avals. 

• Rènting i Leasing. 

• Cash-pooling. 

• Préstecs comercials. 

• Altres (Factoring, project finance, etc). 
 
 
Per a cada un dels instruments financers (interns i externs) anteriorment indicats, es requeriment un 
control i seguiment de la següent informació segons s’apliqui en cada cas:  
 

• Entitat financera/societat. 

• Client/beneficiari. 

• Tipus d’operació. 

• Objecte de finançament. 

• Divisa. 

• Límit. 

• Data d’emissió. 

• Data de finalització. 

• Duració en mesos. 

• Tipus d’interès.  
• Comissions. 

• Import utilitzat. 

• Garanties. 
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L’actualització dels imports utilitzats es realitzarà automàticament a partir de l’informació d’altres 
mòduls. El sistema ha d’oferir mecanismes pel càlcul d’interessos de forma automàtica. 
Aquest càlcul s’ha de poder visualitzar de manera prèvia a la seva comptabilització. 
 
Amb caràcter general es contempla posar en marxa alertes i consultes que permetin conèixer el termini 
dels diferents instruments financers per poder analitzar la possible renovació/cancel·lació. 
 
VII. Gestió d’Avals, garanties i fiances (PC) 
El nou sistema haurà de gestionar l’informació relativa a avals, garanties i assegurances indicant com a 
mínim: data d’emissió, tipus de garantía, periodicitat de la liquidació, centre d’imputació, import, entitat 
emissora, client, data de validesa i comissions associades. 
 
IX. Reporting (PC) 
Es necessari disposar d’un informe que reculli les diferents classes d’operacions financeres mostrant els 
detalls de les mateixes (límit, data de termini, tipus d’interès, comissió, etc). Per entitat bancària, s’ha de 
disposar del volum de cobraments/pagaments realitzats i previstos per període i tipus d’operació 
(transferència, etc). 
 
Es necessari disposar de consultes  o informes que permetin conèixer: 
 

• Les assegurances per ordre. 

• Les assignacions d’assegurances. 

• Els documents del sistema que no estan assegurats. 

• Els documents assegurats. 

• Assegurances vençuts per data(amb documentació associada). 
 
És necessari un informe que presenti el deute net de la societat. Aquest informe inclourà en termini de 
dos anys, les previsions de pagaments/cobraments, crèdits/préstecs i inversions. D’aquesta forma es 
podrà determinar l’existència de excedents o necessitats de tresoreria. 
 
Actius Fixos 
Existeix un important volum d’actius fixos, això fa rellevant la gestió d’aquesta informació des de l’ERP 
de forma simple i complerta. 
 
Els principals aspectes operatius de la gestió d’actius estan vinculats amb: 
 

• Manteniment del gestor d’actius fixos. 

• Registre d’operacions de baixa i trasllat (total i parcial), procés automàtic de càlcul de les 
amortitzacions. 

• Gestió d’amortització econòmica. 

• Gestió d’actius fixos en curs. 

• Consultes i informes. 
 
Els principals requeriments d’aquest àmbits es resumeixen en: 
 
I. Gestió d’actius fixos (PC) 
La gestió comptable d’actius haurà d’incloure (altes, baixes i modificacions) del gestor del mòdul 
específic d’Actius Fixos (AF).  
 
A l’alta d’actius, es precís donar d’alta la fitxa d’aquest al sistema. Aquesta fitxa donada d’alta al sistema  
s’ha de crear inicialment amb un valor econòmic nul, després s’haurà d’assignar un valor.  
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Durant la creació de la fitxa d’actiu, es necessari que el sistema permeti al usuari realitzar les següents 
accions: 
 

• Associar els anys de vida útil de forma manual segons la política de la companyia. Aquesta 
associació de taxes es pot realitzar per grup d’actius. 

• Sempre que l’usuari responsable així ho determini, indicar que un actiu concret(o grup) no 
s’amortitzen.  

• Que l’usuari pugui determinar la data de posada en servei de l’element. En cas que la data de 
posada en servei sigui una data futura, l’actiu no amortitzarà fins a aquesta data. Si fos una 
data  anterior a l’actual, l’usuari ha de determinar al sistema si el període d’amortització ha de 
ser amb la data anterior o l’actual. 

• Indicar el valor residual de l’actiu al final de la seva vida útil. 

• Es necessari que cada unitat d’actiu definit al mòdul, estigui assignat a un lloc físic, per establir 
un control per ubicació. 

• Finalment s’assignarà el compte comptable sobre el que recau la despesa de l’amortització de 
l’actiu. L’execució de l’amortització serà configurable (mensual, trimestral,etc). 

 
Serà necessari mantenir la traçabilitat des de l’origen de l’actiu, es a dir, durant la vida d’aquest. 
 
El sistema haurà de conservar els documents comptables referents(factures, abonaments, baixes, etc).   
Serà necessari que el sistema permeti mantenir un registre històric complert dels canvis realitzats en un 
actiu fix, des de canvis al registre fins a canvis als documents relacionats.  
 
El sistema ha de permetre donar de baixa un actiu concret. Aquesta baixa pot realitzar-se pel import 
total de l’actiu o ser una baixa parcial. La baixa parcial es determina indicant el import de la baixa, les 
unitats a tractar, indicant la seva ubicació i persona responsable si tingues. 
 
Addicionalment s’indicarà el motiu de la baixa, ja sigui per robatori, obsolescència, inutilitat, venta, etc. 
La baixa d’un actiu comporta la baixa tant de l’import del cost de l’actiu, com dels imports relacionats 
amb l’amortització, i en funció d’aquests el sistema haurà de realitzar el càlcul de pèrdues i guanys. 
  
S’haurà de poder obtenir informes i consultes, filtrades en funció de diferents criteris (valor d’adquisició, 
amortitzacions acumulades, dades d’adquisició, proveïdor,etc).  
El sistema ha de permetre un control dels actius per codis de barres. 
 
II. Moviments d’actius fixos (PC) 
La comptabilitat d’actius fixos inclou els següents: 
 

• Adquisició d’actius amb comanda de compra, entrada de mercaderia i factura. 

• Adquisició d’actius sense comanda de compra, basada en la factura del proveïdor. 

• Actius fixos en curs, amb gestió de projecte. 

• Baixa d’actiu fix per venda. 

• Depreciació d’actiu segons planificació, o no planificada. 

• Trasllat d’actius. 

• Correcció d’actius. 
 
Gestió d’Existències 
El sistema ha de permetre obtenir informació del procés de gestió d’existències, i principalment: 
 

• Llistat d’existències comercials per referències (Especificant cost unitari, unitats i valor total). 

• Històric per existències, preu de compra, per unitats i cost mitjà. 

• Instruccions internes de l’inventari físic i anàlisi de diferencies. 

• Rotacions per article per l’exercici amb comparatives amb l’exercici anterior. 

• Estadística de vendes per referències (en valor i en quantitat) per l’exercici. 

• Llistat d’articles obsolets i càlcul de l’aprovisionament. 

• Detall de les referències venudes amb marge negatiu durant l’exercici. 
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Control de Gestió 
L’objectiu d’aquest àmbit és definir les regles de control analític i pressupostari, definició de tipus de 
cost, criteris d’imputació i repartiment d’ingressos i despeses. 
 
Entre els aspectes principals es considera: 
 

• Gestió de centres de cost. 

• Gestió de tipus de cost. 

• Gestió de centres de beneficis. 

• Automatització de liquidacions. 

• Planificació de costos. 
 
Els principals requeriments es resumeixen en: 
 
 
I. Comptabilitat de centres de costos (PC) 
La comptabilitat de centres de despesa s’utilitza per realitzar les tasques de control dins l’empresa. Això 
necessita que s’assignin tots els costos segons el seu origen. Aquesta comptabilització permet analitzar 
les despeses generals segons on es van produir dintre de l’empresa. 
 
Funcionalitats necessàries per aquest procés: 
 

• Creació/manteniment de classes de cost. 

• Creació/manteniment de la jerarquia estàndard dels centres de cost. Aquesta jerarquia s’ha 
d’estructurar per societat, unitat de negoci i àrees de responsabilitat. 

• Creació/manteniment de centres de cost i grups de centres de cost per cada una de les 
societats gestionades analíticament. 
 
 

II. Processos de planificació i comptabilització (PC) 
Esta previst planificar els següents conceptes: 
 

• Planificació pressupost anual. 

• Planificació dels centres de cost per compte comptable. 

• Traspassos, distribucions i repartiments dels costs indirectes als centres de cost. 

• Repartiment mensual del pressupost anual en base a factores de ponderació. 
 

La comptabilització ha de permetre la posterior assignació als centres i tipus de cost, mitjançant: 
 

• Registre manual de costos. 

• Correcció d’assignacions de costos. 

• Traspassos, distribucions i repartiments dels costos. 
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Gestió Fiscal 
L’ objectiu d’aquest àmbit es definir las regles d’acompliment de les obligacions respecte de les 
administracions públiques per als diferents impostos i taxes. 
 
Entre els aspectes principals es considera: 
 

• Manteniment de tipus d’impostos i retencions. 

• Càlcul i liquidació d’impostos. 
 

Els principals requeriments es resumeixen en : 
 
I. Manteniment Impostos (PC) 
Es necessari poder gestionar de manera centralitzada els impostos i retencions. Es requeriment poder 
revisar anualment les definicions d’impostos i retencions de manera que es puguin realitzar les 
actualitzacions, blocatges i altes que sigui precís.  
S’haurà de poder consultar/llistar l’informació corresponent als codis fiscals en vigor. 
 
II. Càlcul i Liquidació (PC) 
El sistema ha d’oferir facilitats pel càlcul i comptabilització d’impostos de forma automàtica. Per facilitar 
la realització dels ajustaments fiscals es precisa poder identificar els moviments i saldos corresponents a 
despeses no deduïbles. El sistema permetrà extreure un llistat que permeti conèixer el detall de les 
despeses no deduïbles. 
 
El sistema realitzarà la generació automàtica d’informes/declaracions utilitzant els models 
corresponents, segons la legislació local, i considerant la possibilitat de presentació telemàtica dels 
mateixos. S’ha de permetre incorporar nous requisits legals a aquesta automatització. 
 
III. Gestió fiscal: Outputs necessaris (PC) 
Els requeriments mínims es resumeixen en: 
 

• Liquidacions de IVA i IRPF de l’exercici. 

• Detall del saldo pendent de pagament amb la Seguretat Social a data de tancament. 

• Càlcul de l’impost sobre Societats de l’exercici. 
• Declaració definitiva de l’impost de Societats de l’exercici anterior. 
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3 Anàlisi aplicació control d’accés  

3.1 Introducció  
Hi ha un conjunt d’aplicacions que es desenvoluparan en mode local , amb Visual Basic .Net, i que estan 
relacionades amb els accessos i diferents perifèrics. 
 
Per organitzar aquest desenvolupament, separarem l’aplicació de control d’accés en subaplicacions i 
reanomenarem: 
 

• Aplicació d’accés. 

• Aplicació de captures de clients. 

• Sincronisme de taules. 

• Configuració. 

 

En una base de dades local definirem un conjunt de taules: 
 

• Taules de clients i permisos. 

• Taules de entrades i sortides. 

• Taules de configuració. 

 

3.2 Aplicació d’accés 
Aquesta aplicació mantindrà una comunicació amb cadascun del dispositius físics d’accés, que són 
torniquets. 
 
Cada dispositiu estarà associat a una zona o nivell. 
 
Els torniquets treballen en dues direccions, és a dir, són d’entrada i de sortida a la vegada. 
 
Els torniquets porten lector de clau TGS, Mifare i d’empremtes dactilars per la part d’entrada, i lector 
TGS i Mifare per la part de sortida. 
 
El control d’empremtes no realitzarà les comprovacions d’autenticació per als usuaris que tinguin actiu 
el camp “Ometre lectura d’empremta dactilar”.  
 
 
Funció d’obertura de torniquet  
La primera consulta del sistema d’accessos ha de ser amb l’horari del dia del centre (a les taules de 
paràmetres de la BD local) i a continuació, els permisos particulars de cada client.  
 
La primera lectura és la de la clau Mifare. La comprovació fa referència a les dades de control, amb el 
codi de la tarja Mifare es localitza la fitxa del client a la base de dades local: 
 

• Si no es troba el client es rebutja amb missatge “CODIGO ERRONEO”, la porta no s’obrirà i el 
programa torna a l’estat d’espera de nous esdeveniments. 

 

• Si es localitza la fitxa, llavors s’emet missatge de “COLOQUE HUELLA” i al detectar la lectura 
compara l’empremta de la fitxa amb l’empremta del lector. Si no coincideix es rebutja 
l’obertura amb missatge “HUELLA ERRONEA”, la porta no s’obrirà i el programa torna a l’estat 
d’espera de nous esdeveniments. 
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A continuació es realitza la comprovació de permís d’horari per aquest client: 
 

• Si el client té permisos per accedir al centre a l’hora actual, llavors s’obrirà el dispositiu i 
s’enregistrarà l’entrada o sortida, cada dispositiu fa referència a un espai concret, del que estan 
definits a la taula espais/nivells. 

 

• Si el client no té permisos per accedir al centre es rebutja l’entrada, la porta no s’obrirà i el 
programa torna a l’estat d’espera de nous esdeveniments. 

 

Control d’iteració i botó d’obertura manual 

Una mateixa clau no pot ser utilitzada dues vegades el mateix dia per la funció d’entrar al centre 
(torniquet d’entrada). Si es dona el cas, s’haurà d’emetre el missatge “LLAVE YA USADA HOY”, i el 
torniquet no s’obrirà. 
 
En cas d’una situació excepcional i explicable, el client pot comunicar-ho a l’empleat de la recepció i 
aquest, al seu criteri, pot obrir el torniquet de forma manual. Tots els torniquets, hauran de tenir un 
botó d’obertura manual. 
Tot això tindrà lloc en segon pla. 
 
En primer pla i haurà un formulari que permetrà diferents accions: 
 

• Panell (monitor de dispositius), amb l’estat de cadascun d’ells, nº de clau de l’última entrada i 
botó per forçar l’obertura/tancament. 

• Panell de zones amb Aforament ACTUAL i Aforament MÀXIM  per cada espai (futura ampliació). 

• Consulta de localització d’un client per id de client, NIF, nº de clau o part del nom: es visualitza 
l’id del client, foto i missatge informant si “PRESENTE” O “AUSENTE”. 

• Funció d’obrir tot per EMERGENCIA (botó vermell). Només per situacions clares d’emergència, 
deixar els torniquets de sortida en posició fluixa.  

 

3.3 Aplicació de captures de clients 
Formulari amb quatre zones, a cada zona un espai central amb el contingut i botonera per fer servir el 
dispositiu lector. 
 
Las zones estaran connectades a: 
 

• Webcam, per la foto carnet del client. 

• Tableta, per a la signatura. 

• Lector d’empremta dactilar. 

• Lector de clau TGS/Mifare. 
 
A la capçalera del formulari un camp pel ID de client. 
S’introdueix manualment l’ID de client i apareix el nom del client i les imatges 1, 2 i 3. 
En cas de que sigui un client nou, llavors es possible que el nom i la resta de camps apareguin en blanc. 
 
Quan es completin les lectures, s’enviaran les dades al servidor de l’ERP amb un botó. L’ERP enregistrarà 
la modificació a la fitxa del client. 
 
Aquesta aplicació s’ha de poder utilitzar per a que els clients actualitzin les seves dades: 
 

• Canvi de clau TGS/Mifare per pèrdua. 

• Insatisfacció amb la foto del carnet. 

• Empremta il·legible i es vol tornar a gravar. 

• Impressió de carnet. L’usuari podrà imprimir un carnet amb les dades del client (amb foto). 
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3.4 Sincronisme de taules 
 
Control d’accessos 

L’ERP enviarà amb una certa freqüència, per exemple cada 2 hores, un missatge amb tots els clients del 

centre que pateixin alguna alteració als seus permisos. 

Cada nit es farà una recarrega total del fitxer. 

Cada vegada que el programa local actualitzi les dades a la seva base de dades, emetrà un missatge a la 

BD de l’ERP per a que s’actualitzi instantàniament. 

Cada nit s’enviaran a l’ERP les dades del històric d’entrades i sortides. 

 

3.5 Taules de clients i permisos 

I. Taula de clients del centre 

a. Id de cliente     (Text 20) PK 

b. Código de centro     (Text 20) PK 

c. NIF      (Text 20) 

d. Nº de llave TG     (Text 20) 

e. JPG foto carnet     (Text 250) 

f. Huella dactilar     (Text 20) 

g. Nombre y apellidos    (Text 50) 

h. Omitir lectura de huella dactilar   (Boolean) 

II. Taula de permisos de clients del centre 

Aquesta taula s’actualitzarà  amb les alteracions fetes per l’ERP i es regeneraran diàriament per la nit. 

a. Id de cliente     (Text 20) PK 

b. Código de centro     (Text 20) PK 

c. Cód. de zona/nivel    (Text 20) PK 

d. Código Horario     (Text 20) 

e. Mensaje bloqueo (MENSAJE EN RECEPCIÓN, …) (Text 250) 

f. Bloqueado      (Boolean) 

g. Estado      (Integer) 

(Possibles_codis,Activo�0,Moroso�1,Excedencia�2,Baja�3,Preinscrito�4) 

III. Taula d’entrades i sortides  

a. Id de cliente     (Text 20) PK 

b. Código de centro     (Text 20) PK 

c. Cód. de Zona/nivel    (Text 20) PK 

d. Momento     (Date and hour) PK 

e. Entrada o salida     (Boolean) 
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3.6 Taules de configuració 

 

I. Taula de zones 

a. Código de centro     (Text 20) PK 

b. Cód. de Zona/nivel     (Text 20) PK                                    

(Ex.: General / Paddle / Piscina). 

c. Aforo actual      (Integer) 

d. Aforo máximo     (Integer) 

II. Taula de dispositius 

a. Código de tipo de dispositivo   (Text 20) PK 

b. Descripción     (Text 250) 

III. Taula de zones / Dispositius 

a. Núm. de dispositivo    (Text 20) PK 

b. Tipo de dispositivo    (Text 20) 

c. Código de centro     (Text 20) 

d. Cód. de zona nivel    (Text 20) 

e. Núm. Puerto     (Integer) 

f. Paridad      (Integer) 

g. Bits Datos     (Integer) 

h. Bits Parada     (Integer) 

i. Velocidad     (Integer) 

j. Tipo de dispositivo lector 1    (Integer)                                                          

(Ex. Lector clau  Mifare)      0:Lector_clau,1:Lector_empremta                                                   

.                                                                                            2: Lector signatura, 3: Lector Foto 

k. Núm. Puerto Lector 1    (Integer) 

l. Paridad Lector 1     (Integer) 

m. Bits Datos Lector 1    (Integer) 

n. Bits Parada Lector 1    (Integer) 

o. Velocidad Lector 1    (Integer)  

p. Tipo de dispositivo lector 2   (Integer)                                                          

(Ex. Empremta dactilar) 

q. Núm. Puerto Lector 2    (Integer) 

r. Paridad Lector 2     (Integer) 

s. Bits Datos Lector 2    (Integer) 

t. Bits Parada Lector 2    (Integer) 

u. Velocidad Lector 2    (Integer) 
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IV. Taula d’horaris del centre 

Aquesta taula s’actualitza cada vegada que es modifica en Navision, i esta organitzada en períodes. 

a. ID Horario     (Text 20) PK 

b. Fecha inicio     (Date)  PK 

c. Fecha fin     (Date)  PK 

d. Lunes desde hora    (Hour) 

e. Lunes hasta hora     (Hour) 

f. Martes  desde hora    (Hour) 

g. Martes hasta hora    (Hour) 

h. Miércoles desde hora    (Hour) 

i. Miércoles hasta hora    (Hour) 

j. Jueves desde hora    (Hour) 

k. Jueves hasta hora    (Hour) 

l. Viernes desde hora    (Hour) 

m. Viernes hasta hora    (Hour) 

n. Sábado desde hora    (Hour) 

o. Sábado hasta hora    (Hour) 

p. Domingo desde hora    (Hour) 

q. Domingo hasta hora    (Hour) 
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4 Solució proposada 

4.1 Alternatives per a l’elecció d’ERP 
 
Una vegada s'ha estudiat l'empresa, la seva organització per departaments, la funció de cadascun, la 
relació entre aquests i s'han vist els requeriments, es passa a estudiar tres sistemes ERP, amb la finalitat 
de triar el que millor s'adapti a les necessitats de l'empresa.  
 

SAP 

El software ERP per excel·lència, líder destacat del sector, es pot confiar en SAP ERP per garantir que les 
operacions quotidianes a l’empresa es realitzin de forma fluida, responent adequadament als 
estàndards regulatoris, en continua evolució, i evitant riscos.  
SAP és un software ERP robust, sectorial, escalable, global i clarament contrastat, que pot ajudar a 
mantenir l’empresa per davant de la competència. 
Grans empreses confien en SAP per la gestió dels seus recursos, Ford, Volkswagen, Bosch, Delphi, TMB, 
Banc de Sang i Teixits, etc. 
 

Navision 

Microsoft Dynamics NAV 2009 és una solució completa de gestió empresarial que permet als usuaris 
treballar de forma ràpida i eficaç, i ofereix al negoci la flexibilitat necessària per adaptar-se a les noves 
oportunitats i previsions de creixement. Aquesta solució, perfecta per PYME's, ofereix una bona  
experiència d'usuari i innovacions tecnològiques que permeten simplificar l'accés a l’informació, agilitzar 
les tasques organitzatives, optimitzar l’integració amb aplicacions, així com millorar les capacitats de 
generació d'informes, inclòs per sectors i organitzacions. Permet als seus empleats realitzar el seu 
treball amb la màxima eficàcia i contribuir així a l'èxit del seu negoci.  
Proporciona una avantatge des del principi, al minimitzar els costos d'aprenentatge i agilitzar la 
productivitat mitjançant un software amb un disseny i funcionament similars als d'altres productes i 
tecnologies conegudes de Microsoft. 
 

OpenBravo 

Aplicació de gestió empresarial destinat a PYME’s. Es presenta en dues versions:  
 

• Community, de lliure distribució i amb accés al codi obert, encara que amb moltes restriccions. 

• Professional, de codi propietari amb totes les funcionalitats actives. 
 
Openbravo és una aplicació amb arquitectura client/servidor web, això li permet ser utilitzada des de 
qualsevol navegador web. 
Fàcil, l’interfície d’usuari en entorn web es intuitiva i fácil de descobrir. 
Potent, el disseny multi-taula conjuntament amb els registres editables obren un ventall de possibilitats 
i satisfan les necessitats dels usuaris avançats més exigents. 
Integrat, el model de dades, completament integrat amb els fluxos de procés, facilita la col·laboració i 
gestiona les operacions, proporcionant visibilitat i un ús més eficient dels recursos. 
 
 
 
Aquestes tres empreses ofereixen un ampli ventall d’opcions per l’ERP i ens donarà la possibilitat, 
comparant la cobertura dels seus processos amb els requeriments de la nostra empresa, d’extreure un 
valor tangible que ens faciliti l’elecció final. 
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4.2 Estudi d’opcions ERP 
 
Per realitzar l’estudi d’opcions definirem un conjunt de punts que ens puguin orientar correctament a 
l’hora d’escollir la millor opció.  
Per a cada secció es valorarà amb un punt si l’opció ERP permet la seva cobertura.  
Per la secció econòmica/tècnica, degut a la seva influencia en l’elecció, el rang de valoració serà de 10 
punts. 
 
 

COBERTURA DE REQUERIMENTS I 
VALORACIÓ ECONÒMICA I TÈCNICA 

 N
av

is
io

n
 

 S
ap

 

 O
p

e
n

B
ra

vo
 

GERÈNCIA (Sobre 1) 

Creació d'informes 1 1 1 

GESTIÓ FINANCERA (Sobre 1) 

Administració i control dels comptes bancaris 1 1 1 

Seguiment i control dels pagaments 1 1 1 

Seguiment i control dels cobraments 1 1 1 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA (Sobre 1) 

Confecció d'assentaments comptables 1 1 1 

Confecció de balanceig i comtes de resultats 1 1 1 

Confecció de les obligacions periòdiques fiscals 1 1 1 

BD Clients 1 1 1 

BD Proveïdors 1 1 1 

Creació de factures a clients 1 1 1 

GESTIÓ DE MAGATZEM (Sobre 1) 

Registre i control d'entrades/sortides de materials. 1 1 1 

Registre i control d'entrades/sortides d'equips. 1 1 1 

Control d'existències. 1 1 1 

Valoració de les existències. 1 1 0 

Gestió i manteniment del stock 1 1 0 

Inventari 1 1 0 

GESTIÓ COMERCIAL (Sobre 1) 

BD de materials de proveïdors 1 1 1 

Comandes de material 1 1 1 

Atenció al client 1 1 0 

Aplicació de diferents polítiques segons client 1 1 0 

GESTIÓ RRHH (Sobre 1) 

BD d'empleats 1 1 1 

Planificació i gestió plantilla/treball 1 1 1 

Creació de nòmines 0 1 0 

Control d'assistència 0 1 0 

GESTIÓ TÈCNICA  (Sobre 1) 

Gestió d'aspectes específics del gimnàs 0 0 0 
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VALORACIÓ ECONÒMICA/TÈCNICA ERP  (Sobre 10) 

Cost de la solució 7 1 10 

Experiència i casos d'èxit al sector 9 10 3 

Capacitat de personalització 10 10 5 

Facilitat d'us 9 3 5 

Solidesa financera 10 10 3 

Resultat  67 58 43 

 

4.3 Valoració dels resultats. 
 
Segons els resultats de la taula podem apreciar que respecte a la cobertura de requeriments dels 
mòduls estàndard, el més complet és SAP, seguit de prop per Navision i a distancia per OpenBravo. 
 
Respecte al cost de la solució, OpenBravo ofereix una opció de codi lliure, per tant obté la màxima 
puntuació. El software ERP no és econòmic, per tant, el preu de Navision respecte a SAP fa que la 
puntuació de Navision sigui notable. SAP és una gran opció, però només a l’abast de grans empreses. 
 
Si valorem l’experiència al sector, SAP líder del mercat i Navision amb una gran corporació darrera 
(Microsoft), superen àmpliament a la principiant OpenBravo. 
 
OpenBravo, degut al seu entorn Web, limita la seva personalització, punt fort de SAP i Navision que, 
mitjançant formularis, taules, informes i segments de codi, permeten un nivell altíssim de 
personalització. 
 
Si volem comparar les tres empreses per la seva facilitat d’ús, SAP degut a la seu volum, resulta bastant 
complexa. OpenBravo amb l’entorn web facilita l’aprenentatge, però no es suficient en comparació amb 
Navision, que proporciona un software amb un disseny i funcionament similars a altres productes i 
tecnologies conegudes de Microsoft. 
 
L’últim punt de la valoració té un caire de previsió, l’implantació d’un ERP és costosa a nivell econòmic i 
temporal, i ha de permetre l’adaptació o ampliació dels seus processos, segons els canvis a l’empresa. La 
solidesa financera ofereix una garantia de continuïtat i de desenvolupament del software, per aquest 
motiu SAP i Navision compleixen totalment el requeriment, deixant en un pla secundari a OpenBravo i el 
seus quatre anys d’experiència al sector. 
 

 

4.4 Elecció de solució. 
 
Una vegada recollits i identificats els principals requeriments que el sistema ha d’assolir, i valorant els 
resultats del punt anterior, la millor solució per a ‘SPORTotal’ és l’implantació de l’ERP Microsoft 
Dynamics NAV. Aquest permetrà al client disposar, sense restriccions a anys vista, d’un programa 
adaptable a les noves necessitats segons el volum d’informació amb la qual es treballa actualment i es 
preveu que es treballarà en un futur pròxim. 
 
L’implantació de Navision es realitzarà amb la versió de base de dades SQL, degut al volum d’usuaris que 
accediran a ella. A part es desitjava poder accedir a l’informació de les taules de Navision, per mitjà 
d’aplicacions externes (aplicació de control d’accés). 
 
Els requeriments que no siguin coberts pels mòduls estàndard de Navision (Finances, RRHH, 
Logistica,etc), analitzats en profunditat a continuació, seran desenvolupats. D’aquesta forma 
s’aconsegueix un sistema que s’adapti correcta i funcionalment a les necessitats del negoci del client. 
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4.5 Elecció d’elements per a la solució escollida. 
 
Conjunt d’elements necessaris per complementar a la solució escollida per a ‘SPORTotal’. 
 

Dispositius d’impressió 

 

• Impressores estàndard, per l’impressió de contractes i documents administratius del centre.  

• Impressores de tiquet per l’impressió dels tiquets del centre.   

• Impressores de TARJES d’accés, per l’impressió de les targes dels nous clients del centre.  
 

Dispositius de captació d’imatges 

  
• Càmeres web estàndard, per la captura fotogràfica del nou client. 
 

Dispositius lectors  

 

• Lectors d’empremta dactilar, per la captura de l’empremta del nou client. 

• Lectors de dispositius de claus i targes, per la comprovació i validació del client. 

• Tableta lectora per la captura de signatures, per la captura de la signatura del nou client. 
 

Dispositius torniquets 

 

• Torniquets equipats amb lectors de dispositius de targes i empremtes, per al control d’accés. 
 
 
 

4.6 Fases i temps d’implantació 
 
La planificació del projecte es divideix en quatre fases que definiran l’elaboració d’aquest. Mitjançant un 
diagrama Gantt, distribuirem tots els punts temporalment, amb la finalitat d’optimitzar i facilitar 
l’implantació i el seguiment. 
 
A continuació definirem les fases i acompanyarem aquestes amb la secció corresponent del diagrama 
Gantt:   
 
Fase I 
 
A la fase inicial es realitzarà l’anàlisi , el plantejament i disseny del projecte. 
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Fase II 
 
A la segona fase es realitzarà l’implementació de tots els processos de l’ERP. 
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Fase III 
 
A la tercera fase es realitzarà l’implementació de l’aplicació de control d’accés. 
 

 

 

 

 

Fase IV 
 
A la fase final es realitzarà les proves globals, l’anàlisi final del projecte, documentació i formació. 
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4.5 Pressupost implantació ERP 'SPORTotal’ 
 
Per realitzar el pressupost final de l’implantació, s’ha tingut en compte el cost de la solució escollida  
més el preu del seu manteniment, també s’inclou els materials necessaris per a la correcta implantació i 
els documents i formació necessaris per als usuaris finals. 
 
A la següent taula s’especifica i detalla cada concepte amb el preu resultant: 
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5 Dades tècniques de l’entorn ‘SPORTotal’ 
 

5.1 Característiques del servidor per l’allotjament  d’entorns NAVISION 
 

• Equip HP Intel Core i-3 4 núclis (o de similar proveïdor). 

• 6Gb de RAM. 

• 1TB disc dur. 

• Windows 2008 Server R2 SP1. 
 

5.2 Inventari i característiques tècniques dels per ifèrics 
 
Dispositius d’impressió 

 
• Impressores estàndard PCL(HP LaserJet 4500 PCL o similar). Utilitzades per l’impressió de 

contractes i documents administratius del centre.  
 

 
• Impressores de tiquet EPSON TMU-220P (o similars) imprimint sota controlador estàndard 'Text 

Only', governant l’obertura d’un calaix portamonedes. 
 

 
Les impressores Epson TMU funcionen per port paral·lel, però farem servir un convertidor 
USB/Paral·lel. 
 

• Impressores de TARJES d’accés tipus Mifare (per l’accés a cursos en piscina, empleats, etc) marca 
EVOLIS model 'peeble' (o similar). 
 

 
 

• L’impressora de targes Evolis 'pebble' es connectarà a un dels PC de recepció a través d’un port 
USB. 
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Dispositius de captació d’imatges 
  

• Càmeres web estàndard. 

 

  
• Es connectarà a un dels PC de recepció a través d’un port USB estàndard. 

 
 
Dispositius lectors d’empremta dactilar 
 

• Lectors d’empremta dactilar NITGEN ‘hámster’ (o similiar). 
 

 
• Es connectarà a un dels PC de recepció a través d’un port USB estàndard. 

 
 
Dispositius lectors Mifare (claus i targes) en mostrador 
 

• Dispositius de claus i targes Mifare, amb sortida port sèrie. 
 

 
 

• Es connecten al PC mitjançant un convertidor sèrie/USB. 
 
 
Dispositius lectors signatures electròniques 
 

• Dispositiu per efectuar signatures electròniques tipus ePad-ink (o similar). 
 

 
 

• Es connectarà a un dels PC de recepció a través d’un port USB estàndard. 
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Dispositius lectors Mifare (claus i targetes) en torniquets 
 
Dispositius d’entrada tipus ‘TOR’, amb un sistema BIOMAX que consisteix en un lector Mifare estàndard 
(com els ja mencionats de PC) associat a un lector d’empremtes amb connexió Ethernet i protocol 
TCP/IP per les comunicacions amb el servidor d’accessos (en realitat és un PC que connecta amb el 
servidor principal i fa d’intermediari de les peticions d’obertura), tot això associat als circuits de control 
dels relés d’obertura dels torniquets. 
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6 Especificació 
 

6.1 Disseny lògic 
 
Amb la finalitat de que sigui comprensible el diagrama, i degut al gran volum d’atributs de les taules, 
només s’inclouran els atributs que siguin claus primàries.  
 
En primer nivell mostrarem el model conceptual de les taules de l’aplicació de control d’accés. Aquestes 
taules estan replicades a l’ERP i es sincronitzen a cada modificació. 
 
 

 
 
Ara mostrarem el model conceptual de l’ERP que, degut al volum elevat, només s’especifiquen algunes 
de les taules de l’ERP, les que guarden una relació més directa amb les funcionalitats de l’empresa i, 
emmarcades en vermell, les taules que es troben replicades a l’aplicació de control d’accés i que s’han 
especificat anteriorment.  
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Les taules selecciones, que  formen part de la 
personalització de l’ERP, es troben replicades a 
la base de dades de l’aplicació de control. 



 60 

6.2 Casos d’ús 
 
En aquest apartat definirem els casos d’ús més emprats a la nostra aplicació i amb relació directa amb la 
nostra especialització d’ERP. 

6.2.1 Actors 
 
Els actors que poden participar als casos d’ús són els treballadors del centre que, en algun moment, 
tenen interacció amb les aplicacions desenvolupades, i que s’especifiquen a continuació:  

 

• Director del centre. 

• Coordinador de recepció. 

• Recepcionista. 
 

6.2.2 Proveïdors 
 
Cas d’ús:  Alta de proveïdor. 

Actors primaris: Coordinador de recepció, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El C.Recepció accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘proveïdor’. 
 

2. El C.Recepció selecciona l’opció nou proveïdor. 
 

3. El C.Recepció insereix les dades del proveïdor. 
 

4. El C.Recepció revisa les dades i confirma l’inserció. 
 
Escenari principal d'èxit: 
 

5. El sistema valida les dades, camps indispensables omplerts. 
 
6. El sistema comprova possibles repeticions (CIF, codi, etc.) 

 
7. El sistema crea un nou proveïdor i insereix els valors a la taula. 

 
8. Acaba el cas d’ús. 

 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
 

5.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
6.    Acaba el cas d’ús. 

 

Validació de dades: Dades incomplertes. 
 

5. El sistema avisa de dades incomplertes. 
 
6. Torna al punt 4. 

 

Validació de dades a la BD: Comprovació de repeticions. 
 

5.    El sistema avisa de proveïdor existent. 
 

6.    Torna al punt 4. 
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Cas d’ús:  Eliminar proveïdor. 

Actors primaris: Coordinador de recepció, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El C.Recepció accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘proveïdor’. 
 

2. El C.Recepció selecciona el proveïdor a esborrar de la llista de proveïdors. 
 

3. El C.Recepció selecciona l’opció eliminar proveïdor. 
 
Escenari principal d'èxit: 
 

4. El sistema elimina el proveïdor amb el codi de proveïdor seleccionat. 
 
5. Acaba el cas d’ús. 

 
Extensions: 
 
Cau el sistema: El sistema falla. 
 

4. El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
5. Acaba el cas d’ús. 

 
 

:C.Recepció 

Alta(cif, nom, telf, etc.) 

p:Proveïdor 
Alta(cif, nom, telf, etc.) 

Existeix_p(cif) 

:CtrlProveïdor 

b 

Si b, activa exc. proveïdor existent. 

Cif_p = cif  
nom_p = nom   
telf_p = telf.    
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Cas d’ús:  Modificar proveïdor. 
Actors primaris: Coordinador de recepció, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El C.Recepció accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘proveïdor’. 
 

2. El C.Recepció selecciona el proveïdor a modificar de la llista de proveïdors. 
 

3. El C.Recepció modifica les dades del proveïdor. 
 
Escenari principal d'èxit: 
 

4. El sistema valida les dades, camps indispensables omplerts. 
 
5. El sistema comprova possibles repeticions (CIF, codi, etc.) 

 
6. El sistema enregistra el canvis de valors dels camps a la taula. 

 
7. Acaba el cas d’ús. 

 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
 

4. El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
5. Acaba el cas d’ús. 

 
Validació de dades: Dades indispensables esborrades o repetides. 
 

4. El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
5. Acaba el cas d’ús. 

 

:C.Recepció 

p:Proveïdor 

Elimina_proveïdor() 

Obté_proveïdor(cif) 

:CtrlProveïdor 

p 

X 

Elimina_proveïdor(cif) 
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Cas d’ús:  Alta de comanda de compra. 

Actors primaris: Recepcionista, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El Recepcionista accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘alta comanda de compra’. 
 

2. El Recepcionista selecciona l’opció nova comanda. 
 

3. El Recepcionista insereix les dades de la comanda. 
 

4. El Recepcionista revisa les dades i confirma la petició. 
 
Escenari principal d'èxit: 
 

5. El sistema valida les dades, camps indispensables omplerts. 
 

6. El sistema crea una nova comanda de compra i insereix els valors a la taula. 
 

7. El sistema crea un albarà de compra pendent de recepció i de facturació. 
 

8. Acaba el cas d’ús. 
 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
 

5.   El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
6. Acaba el cas d’ús. 

 
Validació de dades: Dades incomplertes. 
 

5.    El sistema avisa de dades incomplertes. 
 
6.    Torna al punt 4. 

 
 

:C.Recepció 

p:Proveïdor 

Modifica_p(cif, nom, telf, dirección,  
etc.) 

Obté_proveïdor(cif) 

:CtrlProveïdor 

p 

Cif_p = cif  
nom_p = nom   
telf_p = telf.    
 

Modifica(cif,  nom,  telf, 
direccio , etc) 
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Validació de dades a la BD: Comprovació de repeticions. 
 

7. El sistema avisa de proveïdor existent. 
 
8. Torna al punt 4. 

 
 
 b 

 
 
 
 

:Recepcionista 

Alta(c_prod, cif, unit, 
codi_m, etc.) 

p:Proveïdor 

Alta_comanda(pr, unitats, 
codi_m, etc.) 

Obté_producte(c_prod) 

:CtrlProducte 

pr Obté_proveïdor(cif) 

:CtrlProveïdor 

p 

Cp:comandaP 

prod = pr      
unit = unitats 
magatz = cm    
 

Alta_c(pr, unitats, 
codi_m, etc.) 
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6.2.3 Productes  

 
Cas d’ús:  Alta de producte. 
Actors primaris: Coordinador de recepció, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El C.Recepció accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘producte’. 
 

2. El C.Recepció selecciona l’opció nou producte. 
 

3. El C.Recepció insereix les dades del producte. 
 

4. El C.Recepció revisa les dades i confirma l’inserció. 
 
Escenari principal d'èxit: 
 

5. El sistema valida les dades, camps indispensables omplerts. 
 
6. El sistema comprova possibles repeticions (codi) 

 
7. El sistema crea un nou producte i insereix els valors a la taula. 

 
8. Acaba el cas d’ús. 

 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
 
 5.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 

 
6. Acaba el cas d’ús. 

 
Validació de dades: Dades incomplertes. 
 
 5.    El sistema avisa de dades incomplertes. 

 
6. Torna al punt 4. 

 
Validació de dades a la BD: Comprovació de repeticions. 
 
 5.   El sistema avisa de producte existent. 
 
 6.  Torna al punt 4. 
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Cas d’ús:  Eliminar producte. 

Actors primaris: Coordinador de recepció, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El C.Recepció accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘producte’. 
 

2. El C.Recepció selecciona el producte a esborrar de la llista de producte. 
 

3. El C.Recepció selecciona l’opció ‘eliminar producte’. 
 
Escenari principal d'èxit: 
 

4. El sistema elimina el producte amb el codi de producte seleccionat. 
 
5. Acaba el cas d’ús. 

 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
 

4.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
5.    Acaba el cas d’ús. 
 

 

:C.Recepció 

p:Producte 

Elimina_producte() 

Obté_producte(nom) 

:CtrlProducte 

p 

X 

Elimina_producte(nom) 

:C.Recepció 

Alta(nom, descripcio, unitat, 
tipus, etc.) 

p:Producte 
Alta(nom, descripcio,  
unitats, tipus, etc.) 

Existeix_p(nom) 

:CtrlProducte 

b 

Si b, activa exc. producte existent. 

Tipus_p =  tipus 
nom_p = nom   
desc_p = desc    
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Cas d’ús:  Modificar producte. 

Actors primaris: Coordinador de recepció, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El C.Recepció accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘producte’. 
 

2. El C.Recepció selecciona el producte a modificar de la llista de productes. 
 

3. El C.Recepció modifica les dades del producte. 
 
Escenari principal d'èxit: 
 

4. El sistema valida les dades, camps indispensables omplerts. 
 
5. El sistema comprova possibles repeticions (codi, etc.) 

 
6. El sistema enregistra el canvis de valors dels camps a la taula. 

 
7. Acaba el cas d’ús. 

 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
  
 4.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
 5.    Acaba el cas d’ús. 
 
Validació de dades: Dades indispensables esborrades o repetides. 
 

4.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
5.    Torna al punt 3. 

 
 
 

 
 
 
 

:C.Recepció 

p:Producte 

Modifica_p(nom, tipus, unitat,  etc.) 

Obté_producte (nom) 

:CtrlProducte 

p 

Tipus_p = tipus  
nom_p = nom   
unitat_p = unitat.    
 

Modifica(nom, tipus, unitat , 
etc) 
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6.2.4 Inventari 

 
Cas d’ús:  Inventari de productes. 
Actors primaris: Recepcionista, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El Recepcionista accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘inventari’. 
 

2. El Recepcionista selecciona el centre a mostrar la llista de productes. 
 

3. El Recepcionista introdueix data, nom del llistat i selecciona sobre crear inventari. 
 
Escenari principal d'èxit: 
 

4. El sistema valida les dades, camps indispensables omplerts. 
 
5. El sistema cerca segons les dades el llistat de productes. 

 
6. El sistema carrega els valors dels camps de la taula i mostra el llistat de productes. 

 
7. Acaba el cas d’ús. 

 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
 
 4.   El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 

5.   Acaba el cas d’ús. 
 
 
 
Validació de dades: Falten dades per realitzar la selecció. 
 

4. El sistema indica que falten dades. 
 
5. El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 

 
6. Torna al punt 3. 

 
 

 
 

:Recepcionista 

Inventari() 

Obte_productes() 

:CtrlProducte 

sp 

sp 
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6.2.5 Recursos 

 
Cas d’ús:  Alta de recurs. 
Actors primaris: Coordinador de recepció, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El C.Recepció accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘recurs’. 
 

2. El C.Recepció selecciona l’opció nou recurs. 
 

3. El C.Recepció insereix les dades del recurs. 
 

4. El C.Recepció revisa les dades i confirma l’inserció. 
 
Escenari principal d'èxit: 
 

5. El sistema valida les dades, camps indispensables omplerts. 
 
6. El sistema comprova possibles repeticions (codi) 

 
7. El sistema crea un nou recurs i insereix els valors a la taula. 

 
8. Acaba el cas d’ús. 

 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
 
 5.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
 6.    Acaba el cas d’ús. 
 
Validació de dades: Dades incomplertes. 
 
 5.    El sistema avisa de dades incomplertes. 

 
6. Torna al punt 4. 

 
Validació de dades a la BD: Comprovació de repeticions. 
 
 5.   El sistema avisa de recurs existent. 
 
 6.  Torna al punt 4. 
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Cas d’ús:  Eliminar recurs. 

Actors primaris: Coordinador de recepció, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El C.Recepció accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘recurs’. 
 

2. El C.Recepció selecciona el recurs a esborrar de la llista de recursos. 
 

3. El C.Recepció selecciona l’opció ‘eliminar recurs’. 
 
Escenari principal d'èxit: 
 

4. El sistema elimina el recurs amb el codi de recurs seleccionat. 
 
5. Acaba el cas d’ús. 

 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
 

4.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
5.    Acaba el cas d’ús. 
 

 

 

:C.Recepció 

r:Recurs 

Elimina_recurs() 

Obté_recurs(nom) 

:CtrlRecurs 

r 

X 

Eliminar_recurs(nom) 

:C.Recepció 

Alta(nom, centre, tipus, etc.) 

p:Recurs 
Alta(nom, centre, tipus, 
etc.) 

Existeix_p(nom) 

:CtrlRecurs 

b 

Si b, activa exc. producte existent. 

Tipus_r =  tipus 
nom_r = nom   
centre_resp = centre  
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Cas d’ús:  Modificar recurs. 

Actors primaris: Coordinador de recepció, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El C.Recepció accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘recurs’. 
 

2. El C.Recepció selecciona el recurs a modificar de la llista de recursos. 
 

3. El C.Recepció modifica les dades del recurs. 
 
Escenari principal d'èxit: 
 

4. El sistema valida les dades, camps indispensables omplerts. 
 
5. El sistema comprova possibles repeticions (codi, etc). 

 
6. El sistema enregistra el canvis de valors dels camps a la taula. 

 
7. Acaba el cas d’ús. 

 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
  
 4.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
 5.    Acaba el cas d’ús. 
 
Validació de dades: Dades indispensables esborrades o repetides. 
 

4.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
5.    Torna al punt 3. 

 
 

 
 
 

:C.Recepció 

r:Recurs 

Modifica_r(nom, tipus, unitat,  etc.) 

Obté_recurs (nom) 

:CtrlRecurs 

r 

Tipus_r = tipus  
nom_r = nom   
unitat_r = unitat.    
 

Modifica_recurs (nom) 
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6.2.6 Contractes 

 
Cas d’ús:  Alta de contracte. 

Actors primaris: Recepcionista, Client, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El Recepcionista accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘alta de contracte’. 
 

2. El Recepcionista selecciona l’opció nou contracte. 
 
3. El Recepcionista demana dades personals al nou client. 
 
4. El Client presenta dades acreditatives. 

 
5. El Recepcionista insereix les dades del client. 

 
6. El Recepcionista revisa les dades i confirma l’inserció. 

 
Escenari principal d'èxit: 
 

7. El sistema valida les dades, camps indispensables omplerts. 
 
8. El sistema comprova possibles repeticions (DNI). 

 
9. El sistema crea un nou contracte, contacte, client i insereix els valors a la taules. 

 
10. Acaba el cas d’ús. 

 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
 
 7.   El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 

 
8.    Acaba el cas d’ús. 

 
Validació de dades: Dades incomplertes. 
 
 7.    El sistema avisa de dades incomplertes. 

 
8.    Torna al punt 4. 

 
Validació de dades a la BD: Comprovació de repeticions. 
 
 7.    El sistema avisa de contracte existent. 
 
 8.    Torna al punt 4. 
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Cas d’ús:  Eliminar contracte. 

Actors primaris: Recepcionista, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El Recepcionista accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘contracte’. 
 

2. El Recepcionista selecciona el client a cancel·lar contracte de la llista de contractes. 
 
3. El Recepcionista omple les dates de cancel·lació per a la gestió de l’última factura. 

 
4. El Recepcionista  selecciona l’opció ‘cancel·lar contracte’. 

 
Escenari principal d'èxit: 
 

5. El sistema cancel·la el contracte amb el codi de contracte seleccionat. 
 
6. Acaba el cas d’ús. 

 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
  

5.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
6.    Acaba el cas d’ús. 

 

Validació de dades: Dades incomplertes o no vàlides. 
 
 5.     El sistema avisa de dades incomplertes o dates no vàlides per la facturació. 

 
6.    Torna al punt 3. 

:Recepcionista 

c:Contracte 
Alta(nom, centre, nif, 
prod, dades_banc, etc.) 

Existeix_c(nif) 

:CtrlContracte 

b 

Si b, activa exc. contracte existent. 

Tipus_r =  tipus 
nom_r = nom   
centre_resp= centre  
 

cl:Client 
Alta(nom, centre, nif, 
direccion, etc.) 

Co:Contacte 
Alta(nom, centre, nif, 
direccion, etc.) 

Nif_cl =  nif             
nom_cl = nom   
centre_resp = centre  
 

Nif_cl =  nif             
nom_cl = nom   
centre_resp = centre  
 

Alta(nif, nom, centre, prod, 
dades_banc, etc.) 
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Cas d’ús:  Modificar contracte. 

Actors primaris: Recepcionista, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El Recepcionista accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘contracte’. 
 

2. El Recepcionista selecciona el contracte a modificar de la llista de contractes. 
 

3. El Recepcionista modifica les dades del contracte. 
 
Escenari principal d'èxit: 
 

4. El sistema valida les dades, camps indispensables omplerts. 
 
5. El sistema comprova possibles repeticions (codi, dni, etc.) 

 
6. El sistema enregistra el canvis de valors dels camps a la taula. 

 
7. Acaba el cas d’ús. 

 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
  
 4.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
 5.    Acaba el cas d’ús. 
 
Validació de dades: Dades indispensables esborrades o repetides. 
 

4.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
5.    Torna al punt 3. 

 

 

:Recepcionista 

c:Contracte 

Modificar_contracte(prod.) 

Obté_contracte (codi) 

:CtrlContracte 

c 

Tipus_prod = prod 

Modificar_contracte 
(codi, prod.) 

:Recepcionista 

c:Contracte 

Cancel-lar_contracte() 

Obté_contracte(codi) 

:CtrlContracte 

c 

X 

Eliminar_contracte(codi) 
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6.2.7 Gestió llista d’espera 

 
 
Cas d’ús:  Alta de client en llista d’espera. 

Actors primaris: Recepcionista, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El Recepcionista accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘llista d’espera’. 
 

2. El Recepcionista selecciona l’opció nou registre. 
 

3. El Recepcionista insereix les dades del curs i del client, que ho vol realitzar. 
 

4. El Recepcionista revisa les dades i confirma l’inserció. 
 
Escenari principal d'èxit: 
 

5. El sistema crea un nou registre a la taula llista d’espera. 
 

6. Acaba el cas d’ús. 
 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
 
 5.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
 6.    Acaba el cas d’ús. 
 
Validació de dades a la BD: Comprovació de repeticions. 
 
 5.   El sistema avisa de registre existent (codi repetit). 
 
 6.  Torna al punt 4. 
 
 
 

 
 
 
 

:Recepcionista 

Alta(nom, data, curs, etc.) 

L:LlistaEspera 
Alta(nom, data, curs, etc.) 

Existeix_p(nom) 

:CtrlLlistaEspera 

b 

Si b, activa exc. existent a la llista. 

Data_ll =  data   
nom_ll = nom        
curs_ll = curs 
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Cas d’ús:  Eliminar registre a la llista d’espera. 

Actors primaris: Recepcionista, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El Recepcionista accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘llista d’espera’. 
 
2. El sistema carrega els registres de la llista d’espera. 

 
3. El Recepcionista selecciona el registre a esborrar de la llista. 

 
4. El Recepcionista revisa el registre seleccionat i polsa sobre eliminar registre. 
 

Escenari principal d'èxit: 
 

5. El sistema elimina el registre a la taula llista d’espera. 
 

6. Acaba el cas d’ús. 
 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
 
 5.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
 6.    Acaba el cas d’ús. 
 
 

 
 
 
 
 
Cas d’ús:  Modificar registre a la llista d’espera. 

Actors primaris: Recepcionista, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El Recepcionista accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘llista d’espera’. 
 

2. El Recepcionista selecciona l’opció llista d’espera. 
 
3. El sistema carrega els registres al formulari. 

 
4. El Recepcionista selecciona el registre a modificar i modifica les dades. 

 

:Recepcionista 

L:LlistaEspera 

Elimina_client_llista() 

Obté_client(codi) 

:CtrlLlistaEspera 

l 

X 

Elimina_client_llista(codi) 
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Escenari principal d'èxit: 
 

5. El sistema modifica el registre a la taula llista d’espera. 
 

6. Acaba el cas d’ús. 
 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
 
 5.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
 6.    Acaba el cas d’ús. 
 
Validació de dades a la BD: Comprovació de repeticions. 
 
 5.   El sistema avisa de registre existent o no vàlid (codi). 
 
 6.  Torna al punt 4. 
 

 
 
 

:C.Recepció 

L:LlistaEspera 

Modifica_r(nom, telf, curs,  etc.) 

Obté_recurs (codi) 

:CtrlLlistaEspera 

l 

Curs_l = curs 
nom_l = nom   
telf_l = telf.    
 

Modifica_cl_llista (codi) 
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6.2.8 Control d’incidències 

 
 
Cas d’ús:  Alta d’incidència al centre. 

Actors primaris: Recepcionista, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El Recepcionista accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘llista d’incidències’. 
 

2. El Recepcionista selecciona l’opció nova incidència. 
 

3. El Recepcionista insereix les dades de l’incidència. 
 
Escenari principal d'èxit: 
 

4. El sistema crea un nou registre a la taula llistat d’incidències. 
 

5. Acaba el cas d’ús. 
 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
 
 5.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
 6.    Acaba el cas d’ús. 
 
Validació de dades a la BD: Comprovació de repeticions. 
 
 5.   El sistema avisa de registre existent (codi repetit). 
 
 6.  Torna al punt 3. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

:Recepcionista 

Alta(id, nom, tipus, data, 
descr, etc.) 

i:Incidencia 
Alta_inc(nom, tipus, data, 
nom. descr, etc.) 

Existeix_p(id) 

:CtrlIncidencia 

b 

Si b, activa exc. existent a la llista d’incidencies. 

Data_inc =  data   
nom_inc = nom        
descr_inc = descr  
tipus_inc = tipus 
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Cas d’ús:  Eliminar registre del llistat d’incidències. 

Actors primaris: Recepcionista, Sistema. 
 
Activació: 
 

7. El Recepcionista accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘llistat d’incidències’. 
 
8. El sistema carrega els registres del llistat d’incidències. 

 
9. El Recepcionista selecciona el registre a esborrar de la llista. 

 
10. El Recepcionista revisa el registre seleccionat i polsa sobre eliminar registre. 
 

Escenari principal d'èxit: 
 

11. El sistema elimina el registre a la taula llistat d’incidències. 
 

12. Acaba el cas d’ús. 
 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
 
 5.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
 6.    Acaba el cas d’ús. 
 
 

 
 
 
 
 
Cas d’ús:  Modificar registre a la llista d’incidències. 

Actors primaris: Recepcionista, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El Recepcionista accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘llistat d’incidències’. 
 

2. El Recepcionista selecciona l’opció llista d’incidències. 
 
3. El sistema carrega els registres al formulari. 

 
4. El Recepcionista selecciona el registre a modificar i modifica les dades. 

 

:Recepcionista 

i:Incidencia 

Elimina_incidencia() 

Obté_incidencia(codi) 

:CtrlIncidencia 

i 

X 

Elimina_incidencia(codi) 
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Escenari principal d'èxit: 
 

5. El sistema modifica el registre a la taula llista d’incidències. 
 

6. Acaba el cas d’ús. 
 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
 
 5.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
 6.    Acaba el cas d’ús. 
 
Validació de dades a la BD: Comprovació de repeticions. 
 
 5.   El sistema avisa de registre existent o no vàlid (codi). 
 
 6.  Torna al punt 4. 
 

 
 
 

:C.Recepció 

i:Incidencia 

Modifica_inc(nom, data, descr, tipus,  
etc.) 

Obté_incidencia (codi) 

:CtrlIncidenca 

i 

Data_inc =  data   
nom_inc = nom        
descr_inc = descr  
tipus_inc = tipus 
 

Modifica_inc(nom, data, descr, 
tipus,  etc.) 
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6.2.9 Contactes 

 
Cas d’ús:  Llistat de contactes. 

Actors primaris: Recepcionista, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El Recepcionista accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘contactes’. 
 

2. El Recepcionista selecciona l’opció llistat de contactes. 
 
Escenari principal d'èxit: 
 

3. El sistema carrega els valors dels camps de la taula i mostra el llistat de contactes. 
 

4. Acaba el cas d’ús. 
 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
 
 3.   El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 

4.   Acaba el cas d’ús. 
 
 
 

 
 

:Recepcionista 

Llista_contactes() 

Obte_Contactes() 

:CtrlContacte 

set_c 

set_c 



 82 

6.2.10 Clients 

 
 
Cas d’ús:  Modificar client. 

Actors primaris: Recepcionista, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El Recepcionista accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘client’. 
 

2. El Recepcionista selecciona el client a modificar de la llista de clients. 
 

3. El Recepcionista modifica les dades del client. 
 
Escenari principal d'èxit: 
 

4. El sistema valida les dades, camps indispensables omplerts. 
 
5. El sistema comprova possibles repeticions (codi, dni, etc.) 

 
6. El sistema enregistra el canvis de valors dels camps a la taula client i contacte. 

 
7. Acaba el cas d’ús. 

 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
  
 4.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
 5.    Acaba el cas d’ús. 
 
Validació de dades: Dades indispensables esborrades o repetides. 
 

4.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
5.    Torna al punt 3. 
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Cas d’ús:  Modificar contacte 

Actors primaris: Recepcionista, Sistema. 
 
Activació: 
 

1. El Recepcionista accedeix a l’ERP i selecciona l’opció ‘contacte’. 
 

2. El Recepcionista selecciona el contacte a modificar de la llista de contactes. 
 

3. El Recepcionista modifica les dades del contacte. 
 
Escenari principal d'èxit: 
 

4. El sistema valida les dades, camps indispensables omplerts. 
 
5. El sistema comprova possibles repeticions (codi, dni, etc). 

 
6. El sistema enregistra el canvis de valors dels camps a la taula contacte i si es client principal 

del contracte també actualitza les dades a la taula client. 
 

7. Acaba el cas d’ús. 
 
Extensions: 
Cau el sistema: El sistema falla. 
  
 4.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
 5.    Acaba el cas d’ús. 
 

:Recepcionista 

c:Client 

Modifica_c(dni, nom, dir, telf, email, 
etc) 

Obté_client (dni) 

:CtrlClient 

c 

Dni_c = dni     
nom_c = nom  
direcccio = dir   
telf_c = telf.   
email_c = email 

Modifica_c ( dni,  nom, dir, 
telf, email, etc) 

co:Contacte 

Modifica_c(dni, nom, dir, 
telf, email, etc) 

Obté_contacte (dni) 
co 

:CtrlContacte 

Dni_c = dni     
nom_c = nom  
direcccio = dir   
telf_c = telf.   
email_c = email 
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Validació de dades: Dades indispensables esborrades o repetides. 
 

4.    El sistema retorna les dades a l’estat inicial. 
 
5.    Torna al punt 3. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:Recepcionista 

c:Contacte 

Modifica_c(dni, nom, dir, telf, email, 
etc) 

Obté_contacte (dni) 

:CtrlContacte 

c 

Dni_c = dni     
nom_c = nom  
direcccio = dir   
telf_c = telf.   
email_c = email 

Modifica_c ( dni,  nom, dir, 
telf, email, etc) 

Existeix_client (dni) 

:CtrlClient 

b 
co:Client 

Dni_c = dni     
nom_c = nom  
direcccio = dir   
telf_c = telf.   
email_c = email 

Modifica_c(dni, nom, 
dir, telf, email, etc) 

OPT [si b] 
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7 Disseny 
 
En aquest apartat definirem les taules que es faran servir a les aplicacions, tant a la base de dades de 
l’ERP com a la base de dades de l’aplicació de control d’accés.  
 
Degut al volum de taules de l’ERP, es mostraran a mode de resum, les que tenen una relació més directa 
amb l’especialització de l’ERP i la gestió del negoci ‘SPORTotal’. 
 

7.1 Esquema de sincronització 
 
En aquest apartat especificarem les taules que, degut a les possibles modificacions individuals a cada 
aplicació, necessiten de la sincronització d’aquestes a les respectives bases de dades. 
 
Aquesta sincronització es realitzarà per mitjà de webservices i seguint l’esquema següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BD – SQL 
 
 
 

Apl. Ctrl. Accés  

 

BD - SQL ERP 

Web Services 

D’Apl.Control Accés a l’ERP 
 
• Contacte Addicional 
• Entrades Sortides 

D’ERP a Apl.Control Accés 
 

• Contacte Addicional 
• Zones 
• Productes Obsequi 
• Permisos Client  
• Horaris Centre 
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7.2 Disseny físic de la base de dades (SQL – ERP) 
 
A continuació es detallen algunes de les taules de la base de dades de l’ERP. Degut al volum de taules de 
l’ERP, i al volum d’atributs d’aquestes, només es mostraran a mode d’exemple les que guarden una 
relació directa amb el negoci ‘SPORTotal’ i les que formen part de la personalització de l’ERP. 
 
Taula ‘Customer’ 
 
Aquesta taula emmagatzema les dades del clients donats d’alta al sistema. 
 
CREATE TABLE [dbo].[Customer]( 

 [timestamp] [timestamp] NOT NULL, 

 [No_] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Name] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Search Name] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Name 2] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Address] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Address 2] [varchar](50) NOT NULL, 
 [City] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Contact] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Phone No_] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Telex No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Our Account No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Territory Code] [varchar](10) NOT NULL, 
 [Global Dimension 1 Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Global Dimension 2 Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Chain Name] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Budgeted Amount] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Credit Limit (LCY)] [decimal](38, 20) NOT NULL, 
 [Customer Posting Group] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Currency Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Customer Price Group] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Language Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Statistics Group] [int] NOT NULL, 

 [Payment Terms Code] [varchar](10) NOT NULL, 
 [Fin_ Charge Terms Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Salesperson Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Shipment Method Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Place of Export] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Invoice Disc_ Code] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Customer Disc_ Group] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Country_Region Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Collection Method] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Amount] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Blocked] [int] NOT NULL, 

 [Invoice Copies] [int] NOT NULL, 
 [Last Statement No_] [int] NOT NULL, 

 [Print Statements] [tinyint] NOT NULL, 

 [Bill-to Customer No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Payment Method Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Last Date Modified] [datetime] NOT NULL, 
 [Application Method] [int] NOT NULL, 

 [Prices Including VAT] [tinyint] NOT NULL, 

 [Location Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Fax No_] [varchar](30) NOT NULL, 

 [VAT Registration No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Combine Shipments] [tinyint] NOT NULL, 
 [Gen_ Bus_ Posting Group] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Picture] [image] NULL, 

 [Post Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [County] [varchar](30) NOT NULL, 

 [E-Mail] [varchar](80) NOT NULL, 
 [Home Page] [varchar](80) NOT NULL, 
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 [Reminder Terms Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [No_ Series] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Tax Area Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Tax Liable] [tinyint] NOT NULL, 

 [VAT Bus_ Posting Group] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Reserve] [int] NOT NULL, 
 [Block Payment Tolerance] [tinyint] NOT NULL, 

 [IC Partner Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Prepayment %] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Primary Contact No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Responsibility Center] [varchar](10) NOT NULL, 
 [Shipping Advice] [int] NOT NULL, 

 [Shipping Time] [varchar](32) NOT NULL, 

 [Service Zone Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Allow Line Disc_] [tinyint] NOT NULL, 

 [Base Calendar Code] [varchar](10) NOT NULL, 
 [Copy Sell-to Addr_ to Qte From] [int] NOT NULL, 

 [Payment Days Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Non-Paymt_ Periods Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Customer Type Desc_] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Starting Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Ending Date] [datetime] NOT NULL, 
 [Start Leaving Date] [datetime] NOT NULL, 

 [End Leaving Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Phone No_ 2] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Mobile No_] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Birth Date] [datetime] NOT NULL, 
 [PROVIS Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Blocked for non-payment] [tinyint] NOT NULL, 

 [Search Name 2] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Liq_ Payment Terms Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Default Bank Acc_ Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Observaciones envío] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Nº informe pedido] [int] NOT NULL, 

 [Nº informe albarán] [int] NOT NULL, 

 [Nº informe factura] [int] NOT NULL, 

 [Nº informe abono] [int] NOT NULL, 

 [Nº informe oferta] [int] NOT NULL, 
 [Jefe de ventas] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Jefe de zona] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Hereda cond_ grupo] [tinyint] NOT NULL, 

 [Fecha creación] [datetime] NOT NULL, 

 [Pay-at Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Forma pago antiguo] [varchar](10) NOT NULL, 
 [Albarán valorado] [tinyint] NOT NULL, 

 [Excluir de 347] [tinyint] NOT NULL, 

 [Rappels x Grupo] [tinyint] NOT NULL, 

 [Tipo dto_ 2] [int] NOT NULL, 

 [Tipo dto_ 3] [int] NOT NULL, 
 [Item Cross Reference Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Group shipment type] [int] NOT NULL, 

 [Shipment frequency] [int] NOT NULL, 

 [Tipo detalle factura] [int] NOT NULL, 

 [Día de facturación] [int] NOT NULL, 

 [Grupo de compra] [tinyint] NOT NULL, 
 [Cód_ grupo de compra] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Excluir de 349] [tinyint] NOT NULL, 

 [UmbralPago] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Estado] [int] NOT NULL, 

 [EFactura automática] [tinyint] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [Customer$0] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [No_] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Data Filegroup 1] 

) ON [Data Filegroup 1] TEXTIMAGE_ON [Data Filegroup 1] 
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Taula ‘Contact’ 
 
Aquesta taula emmagatzema les dades dels contactes un cop donats d’alta com a clients. 
 
CREATE TABLE [dbo].[Contact]( 

 [timestamp] [timestamp] NOT NULL, 

 [No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Name] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Search Name] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Name 2] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Address] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Address 2] [varchar](50) NOT NULL, 

 [City] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Phone No_] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Telex No_] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Territory Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Currency Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Language Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Salesperson Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Country_Region Code] [varchar](10) NOT NULL, 
 [Last Date Modified] [datetime] NOT NULL, 

 [Fax No_] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Telex Answer Back] [varchar](20) NOT NULL, 

 [VAT Registration No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Picture] [image] NULL, 

 [Post Code] [varchar](20) NOT NULL, 
 [County] [varchar](30) NOT NULL, 

 [E-Mail] [varchar](80) NOT NULL, 

 [Home Page] [varchar](80) NOT NULL, 

 [No_ Series] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Type] [int] NOT NULL, 
 [Company No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Company Name] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Lookup Contact No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [First Name] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Middle Name] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Surname] [varchar](30) NOT NULL, 
 [Job Title] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Initials] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Extension No_] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Mobile Phone No_] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Pager] [varchar](30) NOT NULL, 
 [Organizational Level Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Exclude from Segment] [tinyint] NOT NULL, 

 [External ID] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Correspondence Type] [int] NOT NULL, 

 [Salutation Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Search E-Mail] [varchar](80) NOT NULL, 
 [Last Time Modified] [datetime] NOT NULL, 

 [E-Mail 2] [varchar](80) NOT NULL, 

 [Customer Type Desc_] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Starting Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Ending Date] [datetime] NOT NULL, 
 [Start Leaving Date] [datetime] NOT NULL, 

 [End Leaving Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Phone No_ 2] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Birth Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Maternity Leaving] [tinyint] NOT NULL, 

 [Contract starting date] [datetime] NOT NULL, 
 [Contact Additional Info Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Master Contact No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Contact Price Group] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Search Name 2] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Contact Origin] [int] NOT NULL, 
 [Create Date] [datetime] NOT NULL, 
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 [Responsibility Center] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Last Modif_ Moment] [datetime] NOT NULL, 

 [Tipo cliente] [int] NOT NULL, 

 [Tipo cliente particular] [int] NOT NULL, 

 [Dimension centro] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Empresa centro] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Sexo] [int] NOT NULL, 

 [Tipo documento] [int] NOT NULL, 

 [Nº documento] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Estado] [int] NOT NULL, 

 [Grupo precio cliente] [varchar](20) NOT NULL, 
 [CCC] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Titular CCC] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Cod_ producto abono] [varchar](20) NOT NULL, 

 [FOW Payment Method] [int] NOT NULL, 

 [CreateNav] [tinyint] NOT NULL, 
 [Familly Contact Type] [int] NOT NULL, 

 [CCC Bank No_] [varchar](4) NOT NULL, 

 [CCC Bank Branch No_] [varchar](4) NOT NULL, 

 [CCC Control Digits] [varchar](2) NOT NULL, 

 [CCC Bank Account No_] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Internal] [tinyint] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [Contact$0] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [No_] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Data Filegroup 1] 
) ON [Data Filegroup 1] TEXTIMAGE_ON [Data Filegroup 1] 
 

 
Taula ‘ContactAdditionalInfo’ 
 
Aquesta taula emmagatzema les dades addicionals dels contactes, com per exemple les captures per 
l’accés al centre. 
 
CREATE TABLE [dbo].[Contact Additional Info]( 

 [timestamp] [timestamp] NOT NULL, 

 [Code] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Responsibility Center] [varchar](10) NOT NULL, 

 [No_ Series] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Path Foto] [varchar](250) NOT NULL, 

 [Path Firma] [varchar](250) NOT NULL, 

 [Huella1] [varchar](250) NOT NULL, 

 [Huella2] [varchar](250) NOT NULL, 
 [No_ Llave TG] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Last Modif_ Moment] [datetime] NOT NULL, 

 [Huella3] [varchar](250) NOT NULL, 

 [Omitir lectura Huella] [tinyint] NOT NULL, 

 [Tiene llave] [tinyint] NOT NULL, 
 [TGS Key Unit Price] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Authorization Under (Age)] [tinyint] NOT NULL, 

 [Cfg_ Initial Questions] [tinyint] NOT NULL, 

 [Cfg_ Personal Data Reviewed] [tinyint] NOT NULL, 

 [Cfg_ Present Given] [tinyint] NOT NULL, 

 [Cfg_ Present Item No_] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Equinsa No_] [varchar](5) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [Contact Additional Info$0] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Code] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Data Filegroup 1] 

) ON [Data Filegroup 1] 
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Taula ‘Schedule Template Line’ 
 
Aquesta taula emmagatzema les dades que definiran els períodes d’horari del centre esportiu. 
 
CREATE TABLE [dbo].[Schedule Template Line]( 

 [timestamp] [timestamp] NOT NULL, 

 [Schedule Code] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Day] [int] NOT NULL, 

 [Starting Time] [datetime] NOT NULL, 
 [Ending Time] [datetime] NOT NULL, 

 [Period Duration] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [Schedule Template Line$0] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Schedule Code] ASC, 
 [Day] ASC, 

 [Starting Time] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Data Filegroup 1] 

) ON [Data Filegroup 1] 

 

 
Taula ‘Contract Header’ 
 
Aquesta taula emmagatzema les dades del contracte que contracten els clients del centre. 
 
CREATE TABLE [dbo].[SPORTotal$Contract Header]( 

 [timestamp] [timestamp] NOT NULL, 

 [Contract Type] [int] NOT NULL, 
 [Contract No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Description] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Description 2] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Status] [int] NOT NULL, 

 [Blocked Status] [int] NOT NULL, 
 [Customer No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Contact Name] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Your Reference] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Salesperson Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Bill-to Customer No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Ship-to Code] [varchar](10) NOT NULL, 
 [Invoice Period] [int] NOT NULL, 

 [Last Invoice Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Next Invoice Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Starting Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Ending Date] [datetime] NOT NULL, 
 [Language Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Cancel Reason Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Payment Terms Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Shortcut Dimension 1 Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Shortcut Dimension 2 Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Currency Code] [varchar](10) NOT NULL, 
 [No_ Series] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Responsibility Center] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Phone No_] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Fax No_] [varchar](30) NOT NULL, 

 [E-Mail] [varchar](80) NOT NULL, 
 [Version No_] [int] NOT NULL, 

 [Subscription Item No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Registration Item No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Amount per Month (LCY)] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Non-payment] [tinyint] NOT NULL, 

 [Non-payment Date] [datetime] NOT NULL, 
 [Recovery Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Contact No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Bill-to Contact No_] [varchar](20) NOT NULL, 
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 [Bill-to Contact] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Reason cancel] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Waiting List] [tinyint] NOT NULL, 

 [Pre-Subscription] [tinyint] NOT NULL, 

 [FOW Payment Method] [int] NOT NULL, 

 [Company Name] [varchar](30) NOT NULL, 
 [Individual_Collective] [int] NOT NULL, 

 [Bank Gateway Order Code] [varchar](12) NOT NULL, 

 [Contract Activation Date-Time] [datetime] NOT NULL, 

 [Contract Mod_ Date-Time] [datetime] NOT NULL, 

 [Contract Mod_ Automatic] [tinyint] NOT NULL, 
 [Verification Processed] [tinyint] NOT NULL, 

 [Contract Origin] [int] NOT NULL, 

 [Start Leaving Date] [datetime] NOT NULL, 

 [End Leaving Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Maternity Leaving] [tinyint] NOT NULL, 
 [Real Starting Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Contract Start Delay (Month)] [int] NOT NULL, 

 [Contract Start Delay Init_] [tinyint] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [SPORTotal$Contract Header$0] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Contract Type] ASC, 
 [Contract No_] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Data Filegroup 1] 

) ON [Data Filegroup 1] 

 
 
Taula ‘Contract Line’ 
 
Aquesta taula emmagatzema les dades addicionals del contracte, per exemple si es abonament familiar, 
els menors que es facturaran en aquest contracte, etc. 
 
CREATE TABLE [dbo].[SPORTotal$Contract Line]( 

 [timestamp] [timestamp] NOT NULL, 
 [Contract Type] [int] NOT NULL, 

 [Contract No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Line No_] [int] NOT NULL, 

 [Type] [int] NOT NULL, 

 [No_] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Description] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Contract Holder] [tinyint] NOT NULL, 

 [Customer Price Group] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Unit of Measure Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Qty_ per Unit of Measure] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Quantity] [decimal](38, 20) NOT NULL, 
 [Quantity (Base)] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Familly Contact Type] [int] NOT NULL, 

 [Have a key] [tinyint] NOT NULL, 

 [Start Leaving Date] [datetime] NOT NULL, 

 [End Leaving Date] [datetime] NOT NULL, 
 [Maternity Leaving] [tinyint] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [SPORTotal$Contract Line$0] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Contract Type] ASC, 

 [Contract No_] ASC, 

 [Line No_] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Data Filegroup 1] 

) ON [Data Filegroup 1] 
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Taula ‘ Vendor’ 
 
Aquesta taula emmagatzema les dades dels proveïdors del centre esportiu. 
 
CREATE TABLE [dbo].[Vendor]( 

 [timestamp] [timestamp] NOT NULL, 

 [No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Name] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Search Name] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Name 2] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Address] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Address 2] [varchar](50) NOT NULL, 

 [City] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Contact] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Phone No_] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Telex No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Our Account No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Territory Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Global Dimension 1 Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Global Dimension 2 Code] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Budgeted Amount] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Vendor Posting Group] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Currency Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Language Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Statistics Group] [int] NOT NULL, 
 [Payment Terms Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Fin_ Charge Terms Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Purchaser Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Shipment Method Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Shipping Agent Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Invoice Disc_ Code] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Country_Region Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Blocked] [int] NOT NULL, 

 [Pay-to Vendor No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Priority] [int] NOT NULL, 

 [Payment Method Code] [varchar](10) NOT NULL, 
 [Last Date Modified] [datetime] NOT NULL, 

 [Application Method] [int] NOT NULL, 

 [Prices Including VAT] [tinyint] NOT NULL, 

 [Fax No_] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Telex Answer Back] [varchar](20) NOT NULL, 

 [VAT Registration No_] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Gen_ Bus_ Posting Group] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Picture] [image] NULL, 

 [Post Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [County] [varchar](30) NOT NULL, 

 [E-Mail] [varchar](80) NOT NULL, 
 [Home Page] [varchar](80) NOT NULL, 

 [No_ Series] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Tax Area Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Tax Liable] [tinyint] NOT NULL, 

 [VAT Bus_ Posting Group] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Block Payment Tolerance] [tinyint] NOT NULL, 
 [IC Partner Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Prepayment %] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Primary Contact No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Responsibility Center] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Location Code] [varchar](10) NOT NULL, 
 [Lead Time Calculation] [varchar](32) NOT NULL, 

 [Base Calendar Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Payment Days Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Non-Paymt_ Periods Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Search Name 2] [varchar](50) NOT NULL, 

 [FOW Purchases Permitted] [tinyint] NOT NULL, 
 [Liq_ Payment Terms Code] [varchar](10) NOT NULL, 
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 [Default Bank Acc_ Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Vendor Eval_ Template] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Forma pago antiguo] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Hereda cond_ grupo] [tinyint] NOT NULL, 

 [Grupo de compra] [tinyint] NOT NULL, 

 [Cód_ grupo de compra] [varchar](20) NOT NULL, 
 [% IRPF] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Cód_ IRPF] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Excluir de 347] [tinyint] NOT NULL, 

 [Excluir de 349] [tinyint] NOT NULL, 

 [Tipo dto_ 2] [int] NOT NULL, 
 [Tipo dto_ 3] [int] NOT NULL, 

 [Tipo dto_ 4] [int] NOT NULL, 

 [Tipo dto_ 5] [int] NOT NULL, 

 [Subcontratista] [tinyint] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [Vendor$0] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

 [No_] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Data Filegroup 1] 

) ON [Data Filegroup 1] TEXTIMAGE_ON [Data Filegroup 1] 

 
 
Taula ‘Item’ 
 
Aquesta taula emmagatzema les dades de cada producte definit al centre esportiu. 
 
CREATE TABLE [dbo].[SPORTotal$Item]( 

 [timestamp] [timestamp] NOT NULL, 

 [No_] [varchar](20) NOT NULL, 
 [No_ 2] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Description] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Search Description] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Description 2] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Base Unit of Measure] [varchar](10) NOT NULL, 
 [Price Unit Conversion] [int] NOT NULL, 

 [Inventory Posting Group] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Shelf_Bin No_] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Item Disc_ Group] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Allow Invoice Disc_] [tinyint] NOT NULL, 

 [Statistics Group] [int] NOT NULL, 
 [Commission Group] [int] NOT NULL, 

 [Unit Price] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Price_Profit Calculation] [int] NOT NULL, 

 [Profit %] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Costing Method] [int] NOT NULL, 
 [Unit Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Standard Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Last Direct Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Indirect Cost %] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Cost is Adjusted] [tinyint] NOT NULL, 

 [Allow Online Adjustment] [tinyint] NOT NULL, 
 [Vendor No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Vendor Item No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Lead Time Calculation] [varchar](32) NOT NULL, 

 [Reorder Point] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Maximum Inventory] [decimal](38, 20) NOT NULL, 
 [Reorder Quantity] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Alternative Item No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Unit List Price] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Duty Due %] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Duty Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Gross Weight] [decimal](38, 20) NOT NULL, 
 [Net Weight] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Units per Parcel] [decimal](38, 20) NOT NULL, 
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 [Unit Volume] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Durability] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Freight Type] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Tariff No_] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Duty Unit Conversion] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Country_Region Purchased Code] [varchar](10) NOT NULL, 
 [Budget Quantity] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Budgeted Amount] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Budget Profit] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Blocked] [tinyint] NOT NULL, 

 [Last Date Modified] [datetime] NOT NULL, 
 [Price Includes VAT] [tinyint] NOT NULL, 

 [VAT Bus_ Posting Gr_ (Price)] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Gen_ Prod_ Posting Group] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Picture] [image] NULL, 

 [Country_Region of Origin Code] [varchar](10) NOT NULL, 
 [Automatic Ext_ Texts] [tinyint] NOT NULL, 

 [No_ Series] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Tax Group Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [VAT Prod_ Posting Group] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Reserve] [int] NOT NULL, 

 [Global Dimension 1 Code] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Global Dimension 2 Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Low-Level Code] [int] NOT NULL, 

 [Lot Size] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Serial Nos_] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Last Unit Cost Calc_ Date] [datetime] NOT NULL, 
 [Rolled-up Material Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Rolled-up Capacity Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Scrap %] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Inventory Value Zero] [tinyint] NOT NULL, 

 [Discrete Order Quantity] [int] NOT NULL, 

 [Minimum Order Quantity] [decimal](38, 20) NOT NULL, 
 [Maximum Order Quantity] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Safety Stock Quantity] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Order Multiple] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Safety Lead Time] [varchar](32) NOT NULL, 

 [Flushing Method] [int] NOT NULL, 
 [Replenishment System] [int] NOT NULL, 

 [Rounding Precision] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Sales Unit of Measure] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Purch_ Unit of Measure] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Reorder Cycle] [varchar](32) NOT NULL, 

 [Reordering Policy] [int] NOT NULL, 
 [Include Inventory] [tinyint] NOT NULL, 

 [Manufacturing Policy] [int] NOT NULL, 

 [Manufacturer Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Item Category Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Created From Nonstock Item] [tinyint] NOT NULL, 
 [Product Group Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Service Item Group] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Item Tracking Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Lot Nos_] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Expiration Calculation] [varchar](32) NOT NULL, 

 [Special Equipment Code] [varchar](10) NOT NULL, 
 [Put-away Template Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Put-away Unit of Measure Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Phys Invt Counting Period Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Last Counting Period Update] [datetime] NOT NULL, 

 [Next Counting Period] [varchar](250) NOT NULL, 
 [Use Cross-Docking] [tinyint] NOT NULL, 

 [Cost Regulation %] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Type] [int] NOT NULL, 

 [Item Class] [int] NOT NULL, 

 [Schedule Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Only for Subscribers] [tinyint] NOT NULL, 
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 [Individual_Collective] [int] NOT NULL, 

 [Code Data Template Header] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Course Type] [int] NOT NULL, 

 [To be Paid] [int] NOT NULL, 

 [Session Unit of Measure] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Count of Sessions] [int] NOT NULL, 
 [Course Schedule Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Subscribers Only] [tinyint] NOT NULL, 

 [Reservation Permitted] [tinyint] NOT NULL, 

 [Waiting List Permitted] [tinyint] NOT NULL, 

 [Patners contract number] [int] NOT NULL, 
 [Max_ Count of Persons] [int] NOT NULL, 

 [CSS] [varchar](20) NOT NULL, 

 [FOW Purchases Permitted] [tinyint] NOT NULL, 

 [Fecha confirmada cobro 2] [datetime] NOT NULL, 

 [Maintenance] [tinyint] NOT NULL, 
 [Sampling Receiving No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Shipping Sampling No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Location Sampling No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Manufacturing Sampling No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Reclassif_ Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Reprocess Routing No_] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Reprocess BOM No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [No Quality Control] [tinyint] NOT NULL, 

 [Qual_ Rounding Precision] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Fecha creación] [datetime] NOT NULL, 

 [Descripción ampliada] [varchar](60) NOT NULL, 
 [BOM No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Rout_ No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Routing No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Production BOM No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Single-Level Material Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Single-Level Capacity Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 
 [Single-Level Subcontrd_ Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Single-Level Cap_ Ovhd Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Single-Level Mfg_ Ovhd Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Overhead Rate] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Rolled-up Subcontracted Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 
 [Rolled-up Mfg_ Ovhd Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Rolled-up Cap_ Overhead Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Order Tracking Policy] [int] NOT NULL, 

 [Critical] [tinyint] NOT NULL, 

 [Common Item No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [SPORTotal$Item$0] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

 [No_] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Data Filegroup 1] 

) ON [Data Filegroup 1] TEXTIMAGE_ON [Data Filegroup 1] 

 
 
Taula ‘Pucharse Header’ 
 
Aquesta taula emmagatzema les dades necessàries per realitzar compres, direccions, dades per 
facturació, cobrament/pagament, etc. 
 
CREATE TABLE [dbo].[SPORTotal$Purchase Header]( 
 [timestamp] [timestamp] NOT NULL, 

 [Document Type] [int] NOT NULL, 

 [No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Buy-from Vendor No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Pay-to Vendor No_] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Pay-to Name] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Pay-to Name 2] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Pay-to Address] [varchar](50) NOT NULL, 
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 [Pay-to Address 2] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Pay-to City] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Pay-to Contact] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Your Reference] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Ship-to Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Ship-to Name] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Ship-to Name 2] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Ship-to Address] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Ship-to Address 2] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Ship-to City] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Ship-to Contact] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Order Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Posting Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Expected Receipt Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Posting Description] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Payment Terms Code] [varchar](10) NOT NULL, 
 [Due Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Payment Discount %] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Pmt_ Discount Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Shipment Method Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Location Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Shortcut Dimension 1 Code] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Shortcut Dimension 2 Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Vendor Posting Group] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Currency Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Currency Factor] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Prices Including VAT] [tinyint] NOT NULL, 
 [Invoice Disc_ Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Language Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Purchaser Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Order Class] [varchar](10) NOT NULL, 

 [No_ Printed] [int] NOT NULL, 

 [On Hold] [varchar](3) NOT NULL, 
 [Applies-to Doc_ Type] [int] NOT NULL, 

 [Applies-to Doc_ No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Bal_ Account No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Receive] [tinyint] NOT NULL, 

 [Invoice] [tinyint] NOT NULL, 
 [Receiving No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Posting No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Last Receiving No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Last Posting No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Vendor Order No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Vendor Shipment No_] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Vendor Invoice No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Vendor Cr_ Memo No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [VAT Registration No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Sell-to Customer No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Reason Code] [varchar](10) NOT NULL, 
 [Gen_ Bus_ Posting Group] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Transaction Type] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Transport Method] [varchar](10) NOT NULL, 

 [VAT Country_Region Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Buy-from Vendor Name] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Buy-from Vendor Name 2] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Buy-from Address] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Buy-from Address 2] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Buy-from City] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Buy-from Contact] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Pay-to Post Code] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Pay-to County] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Pay-to Country_Region Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Buy-from Post Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Buy-from County] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Buy-from Country_Region Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Ship-to Post Code] [varchar](20) NOT NULL, 
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 [Ship-to County] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Ship-to Country_Region Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Bal_ Account Type] [int] NOT NULL, 

 [Order Address Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Entry Point] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Correction] [tinyint] NOT NULL, 
 [Document Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Area] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Transaction Specification] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Payment Method Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [No_ Series] [varchar](10) NOT NULL, 
 [Posting No_ Series] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Receiving No_ Series] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Tax Area Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Tax Liable] [tinyint] NOT NULL, 

 [VAT Bus_ Posting Group] [varchar](10) NOT NULL, 
 [Applies-to ID] [varchar](20) NOT NULL, 

 [VAT Base Discount %] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Status] [int] NOT NULL, 

 [Invoice Discount Calculation] [int] NOT NULL, 

 [Invoice Discount Value] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Send IC Document] [tinyint] NOT NULL, 
 [IC Status] [int] NOT NULL, 

 [Buy-from IC Partner Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Pay-to IC Partner Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [IC Direction] [int] NOT NULL, 

 [Prepayment No_] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Last Prepayment No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Prepmt_ Cr_ Memo No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Last Prepmt_ Cr_ Memo No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Prepayment %] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Prepayment No_ Series] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Compress Prepayment] [tinyint] NOT NULL, 
 [Prepayment Due Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Prepmt_ Cr_ Memo No_ Series] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Prepmt_ Posting Description] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Prepmt_ Pmt_ Discount Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Prepmt_ Payment Terms Code] [varchar](10) NOT NULL, 
 [Prepmt_ Payment Discount %] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Quote No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Doc_ No_ Occurrence] [int] NOT NULL, 

 [Campaign No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Buy-from Contact No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Pay-to Contact No_] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Responsibility Center] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Posting from Whse_ Ref_] [int] NOT NULL, 

 [Requested Receipt Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Promised Receipt Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Lead Time Calculation] [varchar](32) NOT NULL, 
 [Inbound Whse_ Handling Time] [varchar](32) NOT NULL, 

 [Vendor Authorization No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Return Shipment No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Return Shipment No_ Series] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Ship] [tinyint] NOT NULL, 

 [Last Return Shipment No_] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Assigned User ID] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Generate Autoinvoices] [tinyint] NOT NULL, 

 [Generate Autocredit Memo] [tinyint] NOT NULL, 

 [Corrected Invoice No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Provision Created] [tinyint] NOT NULL, 
 [Forecast Created] [tinyint] NOT NULL, 

 [User Id_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Order No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Applies-to Bill No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Vendor Bank Acc_ Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Pay-at Code] [varchar](20) NOT NULL, 
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 [Nº DUA] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Nº oferta] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Forma pago Facturaplús] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Envío directo] [tinyint] NOT NULL, 

 [Origen] [int] NOT NULL, 

 [Request No_] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Subcontratación proyectos] [tinyint] NOT NULL, 

 [Date Received] [datetime] NOT NULL, 

 [Time Received] [datetime] NOT NULL, 

 [BizTalk Purchase Quote] [tinyint] NOT NULL, 

 [BizTalk Purch_ Order Cnfmn_] [tinyint] NOT NULL, 
 [BizTalk Purchase Invoice] [tinyint] NOT NULL, 

 [BizTalk Purchase Receipt] [tinyint] NOT NULL, 

 [BizTalk Purchase Credit Memo] [tinyint] NOT NULL, 

 [Date Sent] [datetime] NOT NULL, 

 [Time Sent] [datetime] NOT NULL, 
 [BizTalk Request for Purch_ Qte] [tinyint] NOT NULL, 

 [BizTalk Purchase Order] [tinyint] NOT NULL, 

 [Vendor Quote No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [BizTalk Document Sent] [tinyint] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [SPORTotal$Purchase Header$0] PRIMARY KEY NONCLUSTERED  

( 
 [Document Type] ASC, 

 [No_] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Data Filegroup 1] 

) ON [Data Filegroup 1] 

 
 
Taula ‘Resource’ 
 
Aquesta taula emmagatzema els recursos definits al centre, monitors, metge, sales, piscina, etc. 
 
CREATE TABLE [dbo].[SPORTotal$Resource]( 

 [timestamp] [timestamp] NOT NULL, 
 [No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Type] [int] NOT NULL, 

 [Name] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Search Name] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Name 2] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Address] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Address 2] [varchar](50) NOT NULL, 

 [City] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Social Security No_] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Job Title] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Education] [varchar](30) NOT NULL, 
 [Contract Class] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Employment Date] [datetime] NOT NULL, 

 [Resource Group No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Global Dimension 1 Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Global Dimension 2 Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Base Unit of Measure] [varchar](10) NOT NULL, 
 [Direct Unit Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Indirect Cost %] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Unit Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Profit %] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Price_Profit Calculation] [int] NOT NULL, 
 [Unit Price] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Vendor No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Last Date Modified] [datetime] NOT NULL, 

 [Blocked] [tinyint] NOT NULL, 

 [Gen_ Prod_ Posting Group] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Picture] [image] NULL, 
 [Post Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [County] [varchar](30) NOT NULL, 
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 [Automatic Ext_ Texts] [tinyint] NOT NULL, 

 [No_ Series] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Tax Group Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [VAT Prod_ Posting Group] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Country_Region Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [IC Partner Purch_ G_L Acc_ No_] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Service Zone Filter] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Responsibility Center] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Capacity Unlimited] [tinyint] NOT NULL, 

 [External] [tinyint] NOT NULL, 

 [Employee No_] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Calendar Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Illumination Schedule Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [CSS] [varchar](20) NOT NULL, 

 [FOW Purchases Permitted] [tinyint] NOT NULL, 

 [Resource type] [varchar](20) NOT NULL, 
 [FA No_] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Purchase Account No_] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Responsable planificacion] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Supervisor] [tinyint] NOT NULL, 

 [Registro consumo auto] [tinyint] NOT NULL, 

 [Office code] [varchar](10) NOT NULL, 
 [Company] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Torn code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Nombre completo] [varchar](100) NOT NULL, 

 [Dirección completa] [varchar](100) NOT NULL, 

 [Fecha antigüedad] [datetime] NOT NULL, 
 [Período de pruebas] [int] NOT NULL, 

 [Feha inicio contrato] [datetime] NOT NULL, 

 [Fecha fin contrato] [datetime] NOT NULL, 

 [Fecha fin período pruebas] [datetime] NOT NULL, 

 [Horas contrato] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Fecha última categoría] [datetime] NOT NULL, 
 [Empleado genérico] [tinyint] NOT NULL, 

 [Unit Cost Calculation] [int] NOT NULL, 

 [Time Unit of Measure] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Default Appointment Duration] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [SPORTotal$Resource$0] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

 [No_] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Data Filegroup 1] 

) ON [Data Filegroup 1] TEXTIMAGE_ON [Data Filegroup 1] 

 
 
Taula ‘Homologation’ 
 
Aquesta taula emmagatzema els tipus d’homologacions que es poden necessitar per al nostres 
productes. 
 
CREATE TABLE [dbo].[SPORTotal$Homologation]( 

 [timestamp] [timestamp] NOT NULL, 

 [Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Description] [varchar](50) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [SPORTotal$Homologation$0] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 
 [Code] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Data Filegroup 1] 

) ON [Data Filegroup 1] 
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Taula ‘Zona’ 
 
Aquesta taula emmagatzema les zones que disposarà el centre. 
 
CREATE TABLE [dbo].[SPORTotal$Zona]( 

 [timestamp] [timestamp] NOT NULL, 

 [Responsibility Center] [varchar](10) NOT NULL, 

 [No_ Zona] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Aforo Máximo] [int] NOT NULL, 

 [Last Modif_ Moment] [datetime] NOT NULL, 
 [Principal] [tinyint] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [SPORTotal$Zona$0] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [Responsibility Center] ASC, 

 [No_ Zona] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Data Filegroup 1] 

) ON [Data Filegroup 1] 

 

 
Taula ‘Lin_Inventario’ 
 
Aquesta taula emmagatzema les dades dels productes per inventariar. 
 
CREATE TABLE [dbo].[SPORTotal$Lin_ Inventario]( 

 [timestamp] [timestamp] NOT NULL, 

 [Fecha inventario] [datetime] NOT NULL, 

 [Nº producto] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Cód_ variante] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Cód_ almacén] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Cód_ caja] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Descripción] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Cód_ categoría] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Stock físico] [decimal](38, 20) NOT NULL, 
 [Precio coste] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Imp_ coste] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Precio coste std_] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Importe coste std_] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [% Var_ Coste] [decimal](38, 20) NOT NULL, 
 [Importe contabilizado] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Inventory Posting Group] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Gen_ Prod_ Posting Group] [varchar](10) NOT NULL, 

 [C_G Fecha contrapartida] [datetime] NOT NULL, 

 [Single-Level Material Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Single-Level Capacity Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 
 [Single-Level Subcontrd_ Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Overhead Rate] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Rolled-up Material Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Rolled-up Capacity Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Rolled-up Subcontracted Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 
 [Rolled-up Cap_ Overhead Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Rolled-up Mfg_ Ovhd Cost] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Indirect Cost per Unit] [decimal](38, 20) NOT NULL, 

 [Nº cuenta existencias] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Nº cuenta variación exist_] [varchar](20) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [SPORTotal$Lin_ Inventario$0] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

 [Fecha inventario] ASC, 

 [Nº producto] ASC, 

 [Cód_ variante] ASC, 

 [Cód_ almacén] ASC, 
 [Cód_ caja] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Data Filegroup 1] 

) ON [Data Filegroup 1] 
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Taula ‘Responsability Center ST’ 
 
Aquesta taula emmagatzema les dades dels centres de responsabilitat. 
 
CREATE TABLE [dbo].[SPORTotal$Responsibility Center]( 

 [timestamp] [timestamp] NOT NULL, 

 [Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Name] [varchar](50) NOT NULL, 
 [Address] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Address 2] [varchar](50) NOT NULL, 

 [City] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Post Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Country_Region Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [Phone No_] [varchar](30) NOT NULL, 
 [Fax No_] [varchar](30) NOT NULL, 

 [Name 2] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Contact] [varchar](50) NOT NULL, 

 [Global Dimension 1 Code] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Global Dimension 2 Code] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Location Code] [varchar](10) NOT NULL, 

 [County] [varchar](30) NOT NULL, 

 [E-Mail] [varchar](80) NOT NULL, 

 [Home Page] [varchar](90) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [SPORTotal$Responsibility Center$0] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

 [Code] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [Data Filegroup 1] 

) ON [Data Filegroup 1] 
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7.3 Disseny físic de la base de dades (SQL - Aplica ció control d’accés) 
 
En aquest apartat es mostren les taules que s’utilitzen a l’aplicació de control d’accés. Aquestes taules es 
troben replicades a l’ERP i es sincronitzen per mantenir actualitzada l’informació dels clients i del centre. 
 
Taula ‘Cliente’ 
 
Aquesta taula s’encarrega d’emmagatzemar les dades de cada client. Aquesta taula es sincronitza amb 
la base de dades de l’ERP a cada modificació.  
 
CREATE TABLE [dbo].[Cliente]( 

 [No.] [varchar](20) NOT NULL, 

 [No. Centro] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Nombre] [varchar](50) NULL, 

 [Apellidos] [varchar](50) NULL, 
 [NIF] [varchar](20) NULL, 

 [No. Llave TG] [varchar](20) NULL, 

 [Path Foto] [varchar](250) NULL, 

 [Huella dactilar] [varchar](1000) NULL, 

 [Path Firma] [varchar](250) NULL, 
 [Estado] [varchar](20) NULL, 

 [OmitirHuella] [bit] NULL, 

 [Pendiente] [bit] NULL, 

 [TieneLlave] [bit] NULL, 

 [NoEquinsa] [varchar](5) NULL, 
 [FechaInicio] [varchar](10) NULL, 

 [FechaFin] [varchar](10) NULL, 

 [Sexo] [char](1) NULL, 

 [FechaNac] [varchar](10) NULL, 

 [Direccion] [varchar](50) NULL, 

 [CP] [varchar](20) NULL, 
 [Ciudad] [varchar](30) NULL, 

 [Pais] [varchar](50) NULL, 

 [Telefono] [varchar](30) NULL, 

 [Telefono2] [varchar](30) NULL, 

 [Email] [varchar](80) NULL, 
 [TelefonoMobil] [varchar](30) NULL, 

 [MomUltModif] [datetime] NULL, 

 [ObsequioRecibido] [bit] NULL, 

 [NoProductoObsequio] [varchar](20) NULL, 

 [FechaDiferida] [date] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Cliente_1] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

 [No.] ASC, 

 [No. Centro] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
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Taula ‘ConfigGeneral’ 
 
Aquesta taula emmagatzema la configuració de diferents aspectes de l’aplicació com les rutes de les 
captures, nom del centre, etc. 
 
CREATE TABLE [dbo].[ConfigGeneral]( 

 [Primary Key] [int] NOT NULL, 

 [No. Centro] [varchar](20) NULL, 
 [Path Fotos] [varchar](250) NULL, 

 [Path Firmas] [varchar](250) NULL, 

 [NombreCentro] [varchar](250) NULL, 

 [MomUltSincro] [datetime] NULL, 

 [NoProductoObsequio] [varchar](20) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_ConfigGeneral] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

 [Primary Key] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 
 
 
Taula ‘Dispositivo’ 
 
Aquesta taula emmagatzema els tipus de dispositius que existeixen al centre (al nostre cas torniquets) i 
una breu descripció. 
 
CREATE TABLE [dbo].[Dispositivo]( 

 [No. Tipo Dispositivo] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Descripcion] [varchar](250) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Dispositivo] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [No. Tipo Dispositivo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

 
 
Taula ‘Dispositivo_Zona’ 
 
Aquesta taula emmagatzema les dades de cada dispositiu (torniquet), centre, tipus, zona, etc.  
 
CREATE TABLE [dbo].[Dispositivo_Zona]( 

 [No. Dispositivo] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Tipo] [bit] NOT NULL, 

 [No. Tipo Dispositivo] [varchar](20) NULL, 

 [No. Centro] [varchar](20) NULL, 
 [No. Zona] [varchar](20) NULL, 

 [IP] [varchar](20) NULL, 

 [Estado] [bit] NULL, 

 [LeeHuella] [bit] NULL, 

 [Puerto] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Dispositivo_Zona] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

 [No. Dispositivo] ASC, 

 [Tipo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
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Taula ‘Entradas_Salidas’ 
 
Aquesta taula emmagatzema per a cada client les entrades/sortides del centre. 
 
CREATE TABLE [dbo].[Entradas_Salidas]( 

 [No. Cliente] [varchar](20) NOT NULL, 

 [No. Centro] [varchar](20) NOT NULL, 

 [No. Zona] [varchar](20) NOT NULL, 

 [No. Dispositivo] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Momento] [datetime] NOT NULL, 

 [Tipo] [bit] NULL, 

 [Sincronizado] [bit] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Entradas_Salidas_1] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 
 [No. Cliente] ASC, 

 [No. Centro] ASC, 

 [No. Zona] ASC, 

 [No. Dispositivo] ASC, 

 [Momento] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 
 
 
Taula ‘Horario_Centro’ 
 
Aquesta taula emmagatzema l’horari del centre i permet controlar l’accés al mateix. 
 
CREATE TABLE [dbo].[Horario_Centro]( 
 [No. Horario] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Fecha inicio] [date] NOT NULL, 

 [Fecha Fin] [date] NOT NULL, 

 [Lunes desde] [time](7) NULL, 

 [Lunes hasta] [time](7) NULL, 
 [Martes desde] [time](7) NULL, 

 [Martes hasta] [time](7) NULL, 

 [Miercoles desde] [time](7) NULL, 

 [Miercoles hasta] [time](7) NULL, 

 [Jueves desde] [time](7) NULL, 
 [Jueves hasta] [time](7) NULL, 

 [Viernes desde] [time](7) NULL, 

 [Viernes hasta] [time](7) NULL, 

 [Sabado desde] [time](7) NULL, 

 [Sabado hasta] [time](7) NULL, 

 [Domingo desde] [time](7) NULL, 
 [Domingo hasta] [time](7) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Horario_Centro] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [No. Horario] ASC, 

 [Fecha inicio] ASC, 
 [Fecha Fin] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 
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Taula ‘Log’ 
 
Aquesta taula s’encarrega d’emmagatzemar els errors a l’hora d’accedir al centre. 
 
CREATE TABLE [dbo].[Log]( 

 [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Momento] [datetime] NULL, 

 [Origen] [varchar](20) NULL, 

 [IP] [varchar](20) NULL, 

 [Error] [varchar](1000) NULL, 
 [NoCliente] [varchar](20) NULL, 

 [NoLlave] [varchar](20) NULL, 

 [Huella] [varchar](1000) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Log] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 
 [Id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 
 
 
Taula ‘Permiso_Cliente’ 
 
Aquesta taula es consulta per realitzar el control d’accés al centre, si els clients tenen permís d’accés o 
no. 
 
CREATE TABLE [dbo].[Permiso_Cliente]( 
 [No. Cliente] [varchar](20) NOT NULL, 

 [No. Zona] [varchar](20) NOT NULL, 

 [No. Horario] [varchar](20) NULL, 

 [Mensaje Bloqueo] [varchar](250) NULL, 

 [Bloqueado] [bit] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Permiso_Cliente] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 

 [No. Cliente] ASC, 

 [No. Zona] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 

 
 
 
Taula ‘Zona’ 
 
Aquesta taula emmagatzema les zones, definides a l’ERP, i permet fer el seguiment de l’aforament. 
 
CREATE TABLE [dbo].[Zona]( 

 [No.] [varchar](20) NOT NULL, 
 [No. Centro] [varchar](20) NOT NULL, 

 [Aforo actual] [int] NULL, 

 [Aforo máximo] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Zona] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [No.] ASC, 
 [No. Centro] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 
 
 
 



 106 

Taula ‘Producto’ 
 
Aquesta taula emmagatzema el llistat de productes obsequi per als nous clients. 
 
CREATE TABLE [dbo].[Producto]( 

 [No.] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Description] [varchar](50) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Producto] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [No.] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
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8 Codificació  

8.1 Codificació ERP 
 
En aquest apartat, a mode d’exemple, es defineix el codi del mòdul que gestiona la sincronització entre 
l’ERP i l’aplicació de control d’accés. 

 
//Aquesta event s’executa quan es crida el mòdul de sincronització. 
OnRun()  
 
//Funció de sincronització de taules, ERP -> Aplicació Control Accés. 
Sincronize 
 
//Funció que es crida al polsar sobre ‘Guardar’ a l’aplicació control d’accés i actualitza les dades a l’ERP. 
UploadContact(Code : Code[20];CodCentro : Code[20];Nombre : Text[100];Apellidos : Text[50];NIF :                               
.                       Text[20];NoLlaveTG : Text[20];PathFoto:[250];Huella1:Text[250];PathFirma:Text[250]) 

IF NOT Contacto.GET(Code) THEN 
  EXIT(Text001); 
Contacto.TESTFIELD("Contact Additional Info Code"); 
ContactoAdd.GET(Contacto."Contact Additional Info Code"); 
 
bRebajarStock := NOT ContactoAdd."Cfg. Present Given";   
 
Contacto.Name := Nombre; 
Contacto."Name 2" := Apellidos; 
Contacto."VAT Registration No." := NIF; 
Contacto.MODIFY; 
 
ContactoAdd."Path Foto" := PathFoto; 
ContactoAdd."Path Firma" := PathFirma; 
ContactoAdd.Huella1 := Huella1; 
ContactoAdd.Huella2 := Huella2; 
ContactoAdd.Huella3 := Huella3; 
ContactoAdd."No. Llave TG" := NoLlaveTG; 
ContactoAdd."Omitir lectura Huella" := OmitirLecturaHuella;   
ContactoAdd."Tiene llave" := TieneLlave;     
ContactoAdd."Cfg. Present Given" := ObsequioRecibido; 
ContactoAdd."Cfg. Present Item No." := NoProductoObsequio;  
ContactoAdd.MODIFY; 
 
IF bRebajarStock AND ObsequioRecibido AND (NoProductoObsequio <> '') THEN 
          ClientPortal.RegisterItemAdjustment(CodCentro,NoProductoObsequio,-1); 
 

EXIT(''); 

 
// Control de configuración regional SQL (separador decimal i milers) 
Sincronize()  

IF STRPOS(FORMAT(1.1), '.') <> 0 THEN BEGIN 
  gTxt[1] := '.'; 
  gTxt[2] := ','; 
END ELSE BEGIN 
  gTxt[1] := ','; 
  gTxt[2] := '.'; 
END; 
 

//Sincronitza el centre de responsabilitat, null=tots. 
SincronizeResponsibilityCenter(''); 
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//Funció que connecta amb el SQL Server del centre, passat com a paràmetre. 
CreateConn(Center : Code[20]) 

IF bConn THEN 
  EXIT; 
 
CLEAR(conn); 
CLEAR(RsADO); 
CREATE(conn); 
CREATE(RsADO); 
CLEAR(sql); 

 
lRespCenter.GET( Center); 
 
//Instruccions de test dels camps obligatoris 
lRespCenter.TESTFIELD( "User ID"); 
lRespCenter.TESTFIELD( Password); 
lRespCenter.TESTFIELD( "IP SQL"); 
lRespCenter.TESTFIELD( "Database SQL"); 
 
sql := STRSUBSTNO('data provider=MSDASQL;Driver={Sql Server};Server=%1;Database=%2;', 
lRespCenter."IP SQL", lRespCenter."Database SQL"); 
 
conn.Open(sql, lRespCenter."User ID", lRespCenter.Password); 
//Conexió amb la BD amb els parametres definits a la configuració del centre. 
 
Comilla := ''''; 
bConn := TRUE; 

 
 
//Funció d’obtenció de camp de tipus ‘text’ d’un registre d’una consulta SQL 
GetTxt(FieldName : Text[250]) t : Text[250] 

buchid := CamposADO.Item(FieldName).Value; 
IF buchid.ISTEXT THEN BEGIN 
  t := FORMAT( CamposADO.Item( FieldName).Value); 
  IF STRLEN(t) > 250 THEN 
  t := COPYSTR(t, 1,250); 
END ELSE 
  t := ''; 

 

//Funció d’obtenció de camp de tipus ‘date’ d’un registre d’una consulta SQL 
GetDate(FieldName : Text[30]) d : Date 

t := FORMAT( CamposADO.Item( FieldName).Value); 
EVALUATE( d, t); 

 
//Funció d’obtenció de camp de tipus ‘boolean’ d’un registre d’una consulta SQL 
GetBool(FieldName : Text[30]) b : Boolean 

EVALUATE( b, FORMAT( CamposADO.Item( FieldName).Value)); 

 
//Funció d’obtenció de camp de tipus ‘decimal’ d’un registre d’una consulta SQL 
GetNo(FieldName : Text[50]) No : Decimal 

TxtNo := FORMAT( CamposADO.Item( FieldName).Value); 
 

CASE TRUE OF 
  STRPOS( TxtNo, gTxt[2]) <> 0: 
    TxtNo := CONVERTSTR( TxtNo, gTxt[2], gTxt[1]); 
END; 
IF TxtNo = '' THEN 
  EXIT(0); 
EVALUATE( No, TxtNo); 
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//Sincronitzar el centre de responsabilitat 
SincronizeResponsibilityCenter(Center : Code[20]) 

IF GUIALLOWED THEN 
  W.OPEN('Sincronizando Centros de responsabilidad\' + 
         'Procesando #1###########\' + 
         'Tabla      #2###########\' + 
         'Registro   #3###########\'); 
 
RespCenter.RESET; 
RespCenter.SETRANGE( Sincronize, TRUE); 
IF RespCenter.FINDFIRST THEN REPEAT 
  IF (RespCenter.Code = Center) OR (Center = '') THEN BEGIN 
    IF GUIALLOWED THEN 
      W.UPDATE( 1, RespCenter.Code); 
    CreateConn( RespCenter.Code); 
 
    SendZonas( RespCenter.Code); 
    SendSchedules(); 
    CalculateLeavingContacts( RespCenter.Code);    
    SendContacts( RespCenter.Code); 
    SendItems( );                   
    GetInOut(RespCenter.Code);     
 
    conn.Close; 
    bConn := FALSE; 
 
    RespCenter."Last Sincronize Moment" := CURRENTDATETIME; 
    RespCenter.MODIFY; 
    COMMIT; 
  END 
 
UNTIL RespCenter.NEXT = 0; 
 
IF GUIALLOWED THEN 
  W.CLOSE; 

 
//Funció de control d’excedencia dels contactes. 
CalculateLeavingContacts(Centro : Code[20]) 

IF GUIALLOWED THEN 
  W.UPDATE( 2, 'Cálculo de excedencias'); 
 
RespCenter.GET( Centro); 
 
Contacto.RESET; 
Contacto.SETRANGE( "Responsibility Center", Centro); 
IF Contacto.FINDFIRST THEN REPEAT 
  IF GUIALLOWED THEN 
    W.UPDATE( 3, Contacto."No."); 
 
  IF (Contacto."Start Leaving Date" <= WORKDATE) AND (Contacto."End Leaving Date" > WORKDATE) THEN 
    IF Contacto.Estado = Contacto.Estado::Activo THEN BEGIN 
      Contacto.Estado := Contacto.Estado::Excedencia; 
      Contacto.MODIFY 
    END; 
 
  IF (Contacto."End Leaving Date" <= WORKDATE) THEN 
    IF Contacto.Estado = Contacto.Estado::Excedencia THEN BEGIN 
      Contacto.Estado := Contacto.Estado::Activo; 
      Contacto.MODIFY; 
 
      ContractLineL.RESET; 
      ContractLineL.SETCURRENTKEY( Type, "No."); 



 110 

      ContractLineL.SETRANGE( "Contract Type", ContractLineL."Contract Type"::Contract); 
      ContractLineL.SETRANGE( Type, ContractLineL.Type::Contact); 
      ContractLineL.SETRANGE( "No.", Contacto."No."); 
      IF NOT ContractLineL.FINDFIRST THEN BEGIN 
        ContractLineL."Customer Price Group" := Contacto."Contact Price Group"; 
        ContractLineL.MODIFY 
      END 
    END 
 
UNTIL Contacto.NEXT = 0 

 

//Funció que envia els contactes, modificats des de l’última actualització, a l’aplicació de control d’accés. 
SendContacts(Centro : Code[20]) 

IF GUIALLOWED THEN 
  W.UPDATE( 2, 'Contactos'); 
 
TblN := 'Cliente'; 
TblV := ''; 
fFrom := '[No.],[No. 
Centro],[Nombre],[Apellidos],[NIF],Estado,NoEquinsa,FechaInicio,FechaFin,FechaNac,Sexo,'; 
fFrom += 'Direccion,CP,Ciudad,Pais,Telefono,Telefono2,Email,TelefonoMobil,FechaDiferida'; 
 
RespCenter.GET( Centro); 
 
Contacto.RESET; 
Contacto.SETCURRENTKEY( "Responsibility Center", "Contact Additional Info Code", "Last Modif. 
Moment"); 
Contacto.SETRANGE( "Responsibility Center", Centro); 
Contacto.SETFILTER( "Contact Additional Info Code", '<>%1', ''); 
Contacto.SETFILTER( "Last Date Modified", '>=%1', DT2DATE(RespCenter."Last Sincronize Moment")); 
 
LastDateSincro := DT2DATE(RespCenter."Last Sincronize Moment"); 
LastTimeSincro := DT2TIME(RespCenter."Last Sincronize Moment"); 
IF Contacto.FINDFIRST THEN REPEAT 
  bSincro := TRUE; 
  IF Contacto."Last Date Modified" = LastDateSincro THEN 
    bSincro := (Contacto."Last Time Modified" > LastTimeSincro); 
 
  IF bSincro THEN BEGIN 
    FechaAlta := Contacto."Starting Date"; 
    FechaBaja := Contacto."Ending Date"; 
    IF NOT Contacto.Internal THEN BEGIN 
      recContract.RESET; 
      recContract.SETRANGE("Contract Type",recContract."Contract Type"::Contract); 
      recContract.SETRANGE("No.", Contacto."No."); 
      bSincro := recContract.FINDFIRST; 
      IF bSincro THEN BEGIN 
        recContractHeader.GET( recContract."Contract Type", recContract."Contract No."); 
        FechaAlta := recContractHeader."Starting Date"; 
        FechaBaja := recContractHeader."Ending Date"; 
        FechaDiferida := recContractHeader."Real Starting Date"; 
      END ELSE 
        bSincro := (Contacto.Estado = Contacto.Estado::Baja); 
    END; 
 
    IF bSincro THEN BEGIN 
      ContactoAdd.GET( Contacto."Contact Additional Info Code"); 
 
      IF GUIALLOWED THEN 
        W.UPDATE( 3, Contacto."No."); 
 
      sQuery := STRSUBSTNO( 'SELECT %1 FROM %2 WHERE [No.]=%3%4%3 AND [No. Centro]=%3%5%3', 
                            fFrom, TblN, Comilla, Contacto."No.", Centro); 
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      RsADO.Open( sQuery, conn, 1, 3); 
      IF NOT RsADO.EOF THEN BEGIN 
        RsADO.Update( 'Nombre', Contacto.Name); 
        RsADO.Update( 'Apellidos', Contacto."Name 2"); 
        RsADO.Update( 'NIF', Contacto."VAT Registration No."); 
        RsADO.Update( 'Estado', FORMAT(Contacto.Estado)); 
        
        RsADO.Update( 'FechaInicio', FORMAT(FechaAlta, 0,'<Closing><Day,2>/<Month,2>/<Year4>')); 
        RsADO.Update( 'FechaFin', FORMAT(FechaBaja, 0,'<Closing><Day,2>/<Month,2>/<Year4>')); 
         
        IF Contacto.Sexo = Contacto.Sexo::Hombre THEN 
          RsADO.Update( 'Sexo', 'H') 
        ELSE 
          RsADO.Update( 'Sexo', 'M'); 
 
        RsADO.Update( 'Direccion', AnsiAscii.Ascii2Ansi( Contacto.Address)); 
        RsADO.Update( 'CP', Contacto."Post Code"); 
        RsADO.Update( 'Ciudad', Contacto.City); 
        IF Contacto."Country/Region Code" <> '' THEN 
          IF Country.GET(Contacto."Country/Region Code") THEN 
            RsADO.Update( 'Pais', Country.Name); 
 
        RsADO.Update( 'Telefono', Contacto."Phone No."); 
        RsADO.Update( 'Telefono2', Contacto."Phone No. 2"); 
        RsADO.Update( 'Email', Contacto."E-Mail"); 
        RsADO.Update( 'TelefonoMobil', Contacto."Mobile Phone No."); 
      END ELSE BEGIN 
        RsADO.AddNew; 
 
        RsFields := RsADO.Fields; 
        RsFields.Item('No.').Value := Contacto."No."; 
        RsFields.Item('No. Centro').Value := Centro; 
        RsFields.Item('Nombre').Value := Contacto.Name; 
        RsFields.Item('Apellidos').Value := Contacto."Name 2"; 
        RsFields.Item('NIF').Value := Contacto."VAT Registration No."; 
        RsFields.Item('Estado').Value := FORMAT(Contacto.Estado); 
         
        RsADO.Update( 'FechaInicio', FORMAT(FechaAlta, 0,'<Closing><Day,2>/<Month,2>/<Year4>')); 
        RsADO.Update( 'FechaFin', FORMAT(FechaBaja, 0,'<Closing><Day,2>/<Month,2>/<Year4>')); 
 
        RsFields.Item( 'FechaNac').Value := FORMAT(Contacto."Birth Date", 0,'<Closing><Day,2>/<Month,2>); 
        RsADO.Update( 'FechaDiferida', FORMAT(FechaDiferida, 0,'<Closing><Day,2>/<Month,2>/<Year4>')); 
 
        IF Contacto.Sexo = Contacto.Sexo::Hombre THEN 
          RsFields.Item( 'Sexo').Value := 'H' 
        ELSE 
          RsFields.Item( 'Sexo').Value := 'M'; 
 
        RsFields.Item( 'Direccion').Value := AnsiAscii.Ascii2Ansi( Contacto.Address); 
        RsFields.Item( 'CP').Value := Contacto."Post Code"; 
        RsFields.Item( 'Ciudad').Value := Contacto.City; 
        IF Contacto."Country/Region Code" <> '' THEN 
          IF Country.GET(Contacto."Country/Region Code") THEN 
            RsFields.Item( 'Pais').Value := Country.Name; 
 
        RsFields.Item( 'Telefono').Value := Contacto."Phone No."; 
        RsFields.Item( 'Telefono2').Value := Contacto."Phone No. 2"; 
        RsFields.Item( 'Email').Value := Contacto."E-Mail"; 
        RsFields.Item( 'TelefonoMobil').Value := Contacto."Mobile Phone No."; 
 
        RsADO.Update; 
 
      END; 
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      RsADO.Close; 
 
      //Enviar els permisos del client 
      TblN2 := 'Permiso_Cliente'; 
      TblV2 := ''; 
      fFrom2 := '[No. Cliente],[No. Zona],[No. Horario],[Mensaje Bloqueo],[Bloqueado]'; 
 
      sQuery := STRSUBSTNO( 'DELETE FROM %1 WHERE [No. Cliente]=%2%3%2', 
                            TblN2, Comilla, Contacto."No."); 
      conn.Execute( sQuery); 
      Permiso.RESET; 
      Permiso.SETRANGE( "No. Contacto", Contacto."Contact Additional Info Code"); 
      IF Permiso.FINDFIRST THEN REPEAT 
        sQuery := STRSUBSTNO( 'SELECT %1 FROM %2 WHERE [No. Cliente]=%3%4%3', 
                              fFrom2, TblN2, Comilla, Contacto."Contact Additional Info Code"); 
        RsADO.Open( sQuery, conn, 1, 3); 
 
        RsADO.AddNew; 
 
        RsFields := RsADO.Fields; 
        RsFields.Item('No. Cliente').Value := Contacto."No."; 
        RsFields.Item('No. Zona').Value := Permiso."No. Zona"; 
        RsFields.Item('No. Horario').Value := Permiso."No. Temporada"; 
        RsFields.Item('Mensaje Bloqueo').Value := Permiso."Mensaje Bloqueo"; 
        RsFields.Item('Bloqueado').Value := Permiso.Bloqueado; 
 
        RsADO.Update; 
        RsADO.Close; 
      UNTIL Permiso.NEXT = 0 
    END  
  END 
UNTIL Contacto.NEXT = 0 

 

 
//Funció d’enviament de calendaris a l’aplicació de control d’accés. 
SendSchedules() 

IF GUIALLOWED THEN 
  W.UPDATE( 2, 'Calendarios'); 
 
TblN := '[Horario_Centro]'; 
TblV := ''; 
fFrom := '[No. Horario],[Fecha Inicio],[Fecha Fin],[Lunes desde],[Lunes hasta],'; 
fFrom += '[Martes desde],[Martes hasta],[Miercoles desde],[Miercoles hasta],'; 
fFrom += '[Jueves desde],[Jueves hasta],[Viernes desde],[Viernes hasta],'; 
fFrom += '[Sabado desde],[Sabado hasta],[Domingo desde],[Domingo hasta]'; 
 
sQuery := STRSUBSTNO( 'TRUNCATE TABLE %1', TblN); 
conn.Execute( sQuery); 
 
SchedulePeriod.RESET; 
IF SchedulePeriod.FINDFIRST THEN REPEAT 
 
  IF GUIALLOWED THEN 
    W.UPDATE( 3, SchedulePeriod."Schedule Code"); 
 
  sQuery := STRSUBSTNO( 'SELECT %1 FROM %2 WHERE [No. Horario]=%3%4%3 AND [Fecha 
Inicio]=%3%5%3 AND [Fecha Fin]=%3%6%3', fFrom, TblN, Comilla, SchedulePeriod."Schedule Code", 
SchedulePeriod."Starting Date",SchedulePeriod."Ending Date"); 
  RsADO.Open( sQuery, conn, 1, 3); 
  IF RsADO.EOF THEN BEGIN 
    RsADO.AddNew; 
 
    RsFields := RsADO.Fields; 
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    RsFields.Item('No. Horario').Value := SchedulePeriod."Schedule Code"; 
    RsFields.Item('Fecha Inicio').Value := SchedulePeriod."Starting Date"; 
    IF SchedulePeriod."Ending Date" <> 0D THEN 
      RsFields.Item('Fecha Fin').Value := SchedulePeriod."Ending Date" 
    ELSE 
      RsFields.Item('Fecha Fin').Value := 31122050D; 
 
    SchedulePeriodDetail.RESET; 
    SchedulePeriodDetail.SETRANGE( "Schedule Code", SchedulePeriod."Schedule Code"); 
    SchedulePeriodDetail.SETRANGE( "Starting Date", SchedulePeriod."Starting Date"); 
    IF SchedulePeriodDetail.FINDFIRST THEN REPEAT 
      CASE SchedulePeriodDetail.Day OF 
        SchedulePeriodDetail.Day::Monday: BEGIN 
          RsFields.Item('Lunes desde').Value := FORMAT(SchedulePeriodDetail."Starting Time"); 
          RsFields.Item('Lunes hasta').Value := FORMAT(SchedulePeriodDetail."Ending Time"); 
        END; 
        SchedulePeriodDetail.Day::Tuesday: BEGIN 
          RsFields.Item('Martes desde').Value := FORMAT(SchedulePeriodDetail."Starting Time"); 
          RsFields.Item('Martes hasta').Value := FORMAT(SchedulePeriodDetail."Ending Time"); 
        END; 
        SchedulePeriodDetail.Day::Wednesday: BEGIN 
          RsFields.Item('Miercoles desde').Value := FORMAT(SchedulePeriodDetail."Starting Time"); 
          RsFields.Item('Miercoles hasta').Value := FORMAT(SchedulePeriodDetail."Ending Time"); 
        END; 
        SchedulePeriodDetail.Day::Thursday: BEGIN 
          RsFields.Item('Jueves desde').Value := FORMAT(SchedulePeriodDetail."Starting Time"); 
          RsFields.Item('Jueves hasta').Value := FORMAT(SchedulePeriodDetail."Ending Time"); 
        END; 
        SchedulePeriodDetail.Day::Friday: BEGIN 
          RsFields.Item('Viernes desde').Value := FORMAT(SchedulePeriodDetail."Starting Time"); 
          RsFields.Item('Viernes hasta').Value := FORMAT(SchedulePeriodDetail."Ending Time"); 
        END; 
        SchedulePeriodDetail.Day::Saturday: BEGIN 
          RsFields.Item('Sabado desde').Value := FORMAT(SchedulePeriodDetail."Starting Time"); 
          RsFields.Item('Sabado hasta').Value := FORMAT(SchedulePeriodDetail."Ending Time"); 
        END; 
        SchedulePeriodDetail.Day::Sunday: BEGIN 
          RsFields.Item('Domingo desde').Value := FORMAT(SchedulePeriodDetail."Starting Time"); 
          RsFields.Item('Domingo hasta').Value := FORMAT(SchedulePeriodDetail."Ending Time"); 
        END; 
 
      END; 
 
    UNTIL SchedulePeriodDetail.NEXT = 0; 
    RsADO.Update; 
    RsADO.Close; 
  END; 
 
UNTIL SchedulePeriod.NEXT = 0 

 
 
 
//Funció que envia les zones del centre a l’aplicació de control d’accés. 
SendZonas(Centro : Code[20]) 

IF GUIALLOWED THEN 
  W.UPDATE( 2, 'Zonas'); 
 
TblN := 'Zona'; 
TblV := ''; 
fFrom := '[No.],[No. Centro],[Aforo máximo]'; 
 
sQuery := STRSUBSTNO( 'DELETE FROM %1 WHERE [No. Centro]=%2%3%2', 
                      TblN, Comilla, Centro); 
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conn.Execute( sQuery); 
 
RespCenter.GET( Centro); 
 
Zona.RESET; 
Zona.SETRANGE( "Responsibility Center", Centro); 
IF Zona.FINDFIRST THEN REPEAT 
  IF GUIALLOWED THEN 
    W.UPDATE( 3, Zona."No. Zona"); 
 
  sQuery := STRSUBSTNO( 'SELECT %1 FROM %2 WHERE [No.]=%3%4%3 AND [No. Centro]=%3%5%3', 
                        fFrom, TblN, Comilla, Zona."No. Zona", Centro); 
  RsADO.Open( sQuery, conn, 1, 3); 
  IF NOT RsADO.EOF THEN BEGIN 
    RsFields.Item('No.').Value := Zona."No. Zona"; 
    RsFields.Item('No. Centro').Value := Centro; 
    RsFields.Item('Aforo máximo').Value := Zona."Aforo Máximo"; 
 
  END ELSE BEGIN 
    RsADO.AddNew; 
 
    RsFields := RsADO.Fields; 
    RsFields.Item('No.').Value := Zona."No. Zona"; 
    RsFields.Item('No. Centro').Value := Centro; 
    RsFields.Item('Aforo máximo').Value := Zona."Aforo Máximo"; 
 
  END; 
  RsADO.Update; 
  RsADO.Close; 
 
UNTIL Zona.NEXT = 0 

 

 
//Funció que es crida des de l’aplicació de control d’accés al realitzar una nova alta de client i obté les 
dades d’aquest, comprovant l’existencia. Si el contacte no existeix es retorna el codi d’error, 
GetContactByCode(Code : Code[20];VAR Name : Text[50];VAR Name2 : Text[50];VAR NIF : 
Text[20];VAR Estado : Text[20];VAR Zona : Code[20];) 
 

IF NOT Contacto.GET(Code) THEN 
  EXIT(Text001); 
Contacto.TESTFIELD("Contact Additional Info Code"); 
ContactoAdd.GET(Contacto."Contact Additional Info Code"); 
 
IF NOT Contacto.Internal THEN BEGIN    
  recContract.RESET; 
  recContract.SETRANGE("Contract Type",recContract."Contract Type"::Contract); 
  recContract.SETRANGE("No.", Contacto."No."); 
  IF NOT recContract.FINDFIRST THEN 
    EXIT(Text003); 
END; 
  
  IF Contacto."Responsibility Center" <> Centro THEN 
    EXIT( Text001); 
  Name := Contacto.Name; 
  Name2 := Contacto."Name 2"; 
  NIF := Contacto."Nº documento"; 
  Estado := FORMAT( Contacto.Estado); 
 
  Permiso.RESET; 
  Permiso.SETRANGE( "No. Contacto", Contacto."Contact Additional Info Code"); 
  IF Permiso.FINDFIRST THEN REPEAT 
    IF recZona.GET( Contacto."Responsibility Center", Permiso."No. Zona") THEN 
      IF recZona.Principal THEN BEGIN 
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        Zona := Permiso."No. Zona"; 
        Horario := Permiso."No. Temporada"; 
        MensajeBloqueo := Permiso."Mensaje Bloqueo"; 
        Bloqueado := Permiso.Bloqueado; 
      END 
  UNTIL Permiso.NEXT = 0; 
 
EXIT(''); 

 

 
//Funció que envia els productes obsequis definits a l’ERP a l’aplicació de control d’accés. 
SendItems() 

IF GUIALLOWED THEN 
  W.UPDATE( 2, 'Producto'); 
 
TblN := 'Producto'; 
TblV := ''; 
fFrom := '[No.],[Description]'; 
 
sQuery := STRSUBSTNO( 'DELETE FROM %1', TblN); 
conn.Execute( sQuery); 
 
Item.RESET; 
Item.SETRANGE( Type, Item.Type::Obsequios); 
IF Item.FINDFIRST THEN REPEAT 
  IF GUIALLOWED THEN 
    W.UPDATE( 3, Item."No."); 
 
  sQuery := STRSUBSTNO( 'SELECT %1 FROM %2 WHERE [No.]=%3%4%3', 
                        fFrom, TblN, Comilla, Item."No."); 
  RsADO.Open( sQuery, conn, 1, 3); 
  IF NOT RsADO.EOF THEN BEGIN 
    RsFields.Item('No.').Value := Item."No."; 
    RsFields.Item('Description').Value := Item.Description; 
 
  END ELSE BEGIN 
    RsADO.AddNew; 
 
    RsFields := RsADO.Fields; 
    RsFields.Item('No.').Value := Item."No."; 
    RsFields.Item('Description').Value := Item.Description; 
 
  END; 
  RsADO.Update; 
  RsADO.Close; 
 
UNTIL Item.NEXT = 0 
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//Funció que obté els registres d’entrada i sortida del centre a l’aplicació de control d’accés. 
GetInOut(Centro : Code[20]) 

 
IF GUIALLOWED THEN 
  W.UPDATE( 2, 'In/Out'); 
 
TblN := 'Entradas_Salidas'; 
TblV := ''; 
 
NoMov := 1; 
recInOut.RESET; 
IF recInOut.FINDLAST THEN 
  NoMov := recInOut.NoMov + 1; 
 
RsADO.Open( 'INOutEntradas_Salidas', conn); 
 
IF NOT RsADO.EOF THEN REPEAT 
 
  CamposADO := RsADO.Fields; 
 
  IF GUIALLOWED THEN 
    W.UPDATE(3, FORMAT( recInOut.Momento)); 
 
  recInOut.RESET; 
  recInOut.INIT; 
   
  recInOut.NoMov := NoMov; 
  NoMov += 1; 
  recInOut.INSERT(TRUE); 
 
  EVALUATE( recInOut."No. Contacto", FORMAT( CamposADO.Item( 'cliente').Value)); 
  EVALUATE( recInOut."Responsibility Center", FORMAT( CamposADO.Item( 'centro').Value)); 
  EVALUATE( recInOut."No. Zona", FORMAT( CamposADO.Item( 'zona').Value)); 
  EVALUATE( iAny, FORMAT( CamposADO.Item( 'Anyo').Value)); 
  EVALUATE( iMes, FORMAT( CamposADO.Item( 'Mes').Value)); 
  EVALUATE( iDia, FORMAT( CamposADO.Item( 'Dia').Value)); 
  EVALUATE( iHora, FORMAT( CamposADO.Item( 'Hora').Value)); 
  EVALUATE( iMinutos, FORMAT( CamposADO.Item( 'Minutos').Value)); 
  EVALUATE( iSegundos, FORMAT( CamposADO.Item( 'Segundos').Value)); 
  fFecha := DMY2DATE( iDia, iMes, iAny); 
  EVALUATE(hHora, FORMAT(iHora) + ':' + FORMAT(iMinutos) + ':' + FORMAT(iSegundos)); 
  recInOut.Momento := CREATEDATETIME( fFecha, hHora); 
  EVALUATE( recInOut."No. Dispositivo", FORMAT( CamposADO.Item( 'Disp').Value)); 
 
  EVALUATE( recInOut.Tipo, FORMAT( CamposADO.Item( 'Tipo').Value)); 
  recInOut.MODIFY; 
   
  RsADO.MoveNext; 
 
UNTIL RsADO.EOF; 
 
conn.Execute( 'UPDATE Entradas_Salidas SET Sincronizado = 1 from Entradas_Salidas where Sincronizado 
= 2'); 
conn.Execute( 'TRUNCATE TABLE OutEntradas_Salidas'); 
 
RsADO.Close; 
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8.2 Codificació Aplicació Control d’Accés 
 

Degut al volum de codificación de l’aplicació, i molt d’aquest, en definicions de funcions, variables i 
estructures dels formularis del llenguatge Visual Basic .Net, en aquest apartat mostrarem, a mode 
d’exemple, algunes de les funcions de l’aplicació de control d’accés i, en concret, del control dels 
torniquets d’accés al centre. 
 

‘Definició dels missatges emprats als torniquets d’accés i que es mostraran al display. 
Public Const ERRORTGS As String = "   Id no asignado   " 
Public Const ERRORHUELLA As String = "Usuario no reconocido" 
Public Const ERRORHORARIO As String = "  Fuera de horario  " 
Public Const ERRORREUSADA As String = "   Reutilización    " 
Public Const ERRORPERMISO As String = "  Faltan  Permisos  " 
Public Const ERRORZONA As String = "   Zona  completa   " 
Public Const ERRORTAQUILLA As String = "  Taquilla ocupada  " 
Public Const ERROREXCEDENCIA As String = " Esta de excedencia " 
Public Const ERRORBAJA As String = "    Esta de baja    " 
Public Const ERRORDIFERIDO As String = "   Esta Inactivo    " 
Public Const MSGPERMITIDO As String = "  Adelante  " 
Public Const MSGDENEGADO As String = "  Acceso Denegado  " 
Public Const MSGHUELLA As String = "Ponga dedo en lector" 
Public Const MSGINICIO As String = " Pase llave/tarjeta " 
Public Const MSGRECEPCION As String = " Pase por recepción " 
 
 
'Funció d'inicialització de llibreries de control dels torniquets d'accés.  
Public Sub InitControlBioMax(ByVal IPControl As String) 
    IP = IPControl 
 
     
    'Inicialització d'objectes 
    BioKSP = New KNet.BioKSP 
    BioNET = New KNet.BioNet 
    Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = False 
 
 
    'Inicialització de variables 
    m_oToolTip = New ToolTip() 
    m_oToolTip.AutoPopDelay = 32000 
    m_oToolTip.InitialDelay = 10 
    m_oToolTip.ShowAlways = True 
    m_oToolTip.ReshowDelay = 0 
 
 
    'Inicialització variables  
    m_bEnableButtons = True 
    m_bOpenPort = False 
    m_bOpenServer = False 
    m_bSetUp = False 
    m_iTipHard = TIP_BIOMAX2 
    m_bUserIdentifyBM2 = False 
 
 
    LoadMis() 'Carrega missatges en memòria 
    IniMis() 'Carrega missatges a la finestra 
    EnableButtons() 'Activa botons 
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    If findSDK() <> 1 Then 
      MsgBox("NITGEN SDK NOT INSTALLED!!", MsgBoxStyle.Critical, "NITGEN SDK") 
      GoTo RemoveTabs 
    Else 
      Try 
        'Crea l'objecte NBioBSP 
        m_BioAPI = New NITGEN.SDK.NBioBSP.NBioAPI 
        m_NSearch = New NBioAPI.NSearch(m_BioAPI) 
        m_Export = New NBioAPI.Export(m_BioAPI) 
 
        'Inicialització Nitgen SDK 
        NSDK_Ini() 
 
        'Obté l'estat del lector Hamster 
        StatusHamster = NSDK_GetStatusHamster() 
 
        'Obrir i iniciar la conexió 
        AbrirConexion() 
        IniciarConexion() 
 
        'Carrega missatge d'inici al display. 
        MostrarMensage("", MSGINICIO, 0) 
 
        Exit Sub 
      Catch ex As Exception 

MsgBox("Create Nitgen Objects - SDK NOT INSTALLED" & ex.ToString, MsgBoxStyle.Critical, "Error creating 
Nitgen Objects") 

        GoTo RemoveTabs 
      End Try 
 
    End If 
 
RemoveTabs:  
    hidetabs = True 
 
End Sub 
 
   
'Event de lectura de tarjeta o clau. 

Private Sub BioNET_OnTrack(ByVal Track As String) Handles BioNET.OnTrack 
 
    'Agafem l'informació del dispositiu 
    Dim ta As New STDataSetTableAdapters.Dispositivo_ZonaTableAdapter 
    Dim dt As STDataSet.Dispositivo_ZonaDataTable = ta.GetData(IP) 
    Dim sEstado As String 
    Dim fFechaDiferida As Date 
 
    Try 
      NoLlave = Track 
 
      'Si torba algun client amb el nº de tarja, agafa les dades.  
      If dt.Rows.Count > 0 Then 
        NoDispositivo = dt.Rows(0).Item("No_ Dispositivo") 
        EsDispositivoEntrada = dt.Rows(0).Item("Tipo") 
        TipoDispositivo = dt.Rows(0).Item("No_ Tipo Dispositivo") 
        Centro = dt.Rows(0).Item("No_ Centro") 
        Zona = dt.Rows(0).Item("No_ Zona") 
        LeeHuella = dt.Rows(0).Item("LeeHuella") 
      End If 
 
      SetTextEvent_COM(("OnTrack: " & Track)) 
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      'Comprovacions contra el client 
      Dim taCliente As New STDataSetTableAdapters.ClienteTableAdapter 
      Dim dtCliente As STDataSet.ClienteDataTable = taCliente.GetData(Track) 
 
      If dtCliente.Rows.Count > 0 Then 
        NoCliente = dtCliente.Rows(0).Item("No_") 
        NoHuella = dtCliente.Rows(0).Item("Huella dactilar") 
        sEstado = dtCliente.Rows(0).Item("Estado") 
        OmitirHuella = dtCliente.Rows(0).Item("OmitirHuella") 
        fFechaDiferida = dtCliente.Rows(0).Item("FechaDiferida") 
 
 
       'Si l'estat del client no es correcte, carrega l'error i el mostra al display. 
        Select Case sEstado 
          Case "Baja" 
            MostrarMensage(ERRORBAJA, MSGDENEGADO, 2) 
            MostrarMsgInicial(5000) 
            Exit Sub 
          Case "Excedencia" 
            MostrarMensage(ERROREXCEDENCIA, MSGDENEGADO, 2) 
            MostrarMsgInicial(5000) 
            Exit Sub 
          Case "Moroso" 
            MostrarMensage(MSGRECEPCION, MSGDENEGADO, 2) 
            MostrarMsgInicial(5000) 
            Exit Sub 
        End Select 
 
        If fFechaDiferida > Today Then 
          MostrarMensage(ERRORDIFERIDO, MSGDENEGADO, 2) 
          MostrarMsgInicial(5000) 
          Exit Sub 
        End If 
 
        If LeeHuella Then 

‘Si està actiu la lectura d'empremta, activa el dispositiu i resta a l'espera de la lectura. 
          ActivarHuella() 
        Else 
          'Enregistra el moviment d'entrada del client. 
          RegistrarMovimiento() 
        End If 
      Else 
        'Error CODI TGS ERRONI 
        MostrarMensage(ERRORTGS, MSGDENEGADO, 2) 
        MostrarMsgInicial(5000) 
      End If 
    Catch ex As Exception 
      SaveLog(NoCliente, NoLlave, "", ex.Message) 
      'Error CODI TGS ERRONI 
      MostrarMensage(ERRORTGS, MSGDENEGADO, 2) 
      MostrarMsgInicial(5000) 
    End Try 
End Sub 

 
'Event de recollida d'empremta 
Private Sub BioNET_AnsInputUART(ByVal NumUART As Byte, ByVal Ins As String, ByVal Data As String) 
Handles BioNET.AnsInputUART 
    Dim sClave As String = "" 
    Dim iPos As Integer = NoHuella.IndexOf("~") 
    Dim BioClaveUser As String = "" 
    Dim sClaveUser As String = "" 
    Dim bHuellaOK As Boolean 
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    Try 
      SetTextEvent_COM("AnsInputUART" & LTrim(Str(NumUART))& ": " &Ins& "/len: " & CStr(Len(Data)) &" "& Data) 
      TrataFP_COM(Ins, Data) 
 
      If iPos <> -1 Then 
        sClave = NoHuella.Substring(0, iPos) 
      End If 
      NoHuella = NoHuella.Substring(iPos + 1) 
      bHuellaOK = OmitirHuella 
      Data = Data.Substring(17) 
      bHuellaOK = OmitirHuella And (Data <> "") 
      'Si esta configurat per no ometre el control d'empremta o captura  
      'correcte, contrasta l'empremta capturada amb la de la base de dades. 
      If Not bHuellaOK Then 
        If NDSK_BioMaxFP2NSearchFP3(Data, "", BioClaveUser) = 0 Then 
          bHuellaOK = VerificarHuella(NoHuella, BioClaveUser) 
        End If 
      End If 
 
      'Si captura correcte, registra el moviment, sino carrega l'error. 
      If bHuellaOK Then 
        RegistrarMovimiento() 
      Else 
        MostrarMensage(ERRORHUELLA, MSGDENEGADO, 2) 
        MostrarMsgInicial(5000) 
      End If 
 
    Catch ex As Exception 
      'Si hi ha algun tipus d'error, l'enregistrem a la taula log. 
      SaveLog(NoCliente, NoLlave, Data, ex.Message) 
      If bHuellaOK Then 
        RegistrarMovimiento() 
      Else 
        MostrarMensage(ERRORHUELLA, MSGDENEGADO, 2) 
        MostrarMsgInicial(5000) 
      End If 
    End Try 
 
End Sub 
 
 

'Funció que s'encarrega de verificar l'empremta amb la BD. 
Private Function VerificarHuella(ByVal HuellaBBDD As String, ByVal HuellaTorno As String) As Boolean 
    Dim Result = False 
    Dim myPayload As New NBioAPI.Type.FIR_PAYLOAD() 
    Dim fHuellaBBDD, fHuellaTorno As New NBioAPI.Type.FIR_TEXTENCODE 
    fHuellaBBDD.TextFIR = HuellaBBDD 
    fHuellaTorno.TextFIR = HuellaTorno 
    Dim NBio As New NBioAPI 
    Dim verificar = NBio.VerifyMatch(fHuellaBBDD, fHuellaTorno, Result, myPayload) 
 
    VerificarHuella = Result 
End Function 
 
 

'Funció que inserta un nou registre a la taula log amb l'informació de l'error. 
Public Sub SaveLog(ByVal NoCliente As String, ByVal NoLlave As String, ByVal Huella As String, ByVal MsgError 
As String) 
      Dim ta As New STDataSetTableAdapters.LogTableAdapter 
      ta.Insert(Now, "ENTRADA", IP, MsgError, NoCliente, NoLlave, Huella) 
End Sub 
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'Funció que escriu els missatges al Display i el soroll d'entrada. 
Private Sub MostrarMensage(ByVal Linea1 As String, ByVal Linea2 As String, ByVal Pitar As Integer) 
    Dim b As Byte 
     
    Dim strLine1 As String 
    Dim strLine2 As String 
 
    strLine1 = StringLen20(Linea1) 
    strLine2 = StringLen20(Linea2) 
 
    b = BioNET.WriteDisplay2(Linea1 & Linea2, 50, Pitar) 
End Sub 

 
'Funció per esborrar els missatges del display. 
Private Sub LimpiarPantalla() 
    Dim b As Byte 
    Dim uiAppId As Byte 
    Dim uiNodeId As Byte 
 
    If m_bUseBioNet = False Then 
      GetAddress(uiAppId, uiNodeId) 
      b = BioKSP.ClearDisplay(uiAppId, uiNodeId) 
    Else 
      b = BioNET.ClearDisplay 
    End If 
End Sub 

 
 
'Funció que estableix la conexió amb el torniquet. 
Private Sub AbrirConexion() 
    Dim b As Byte 
    b = BioNET.OpenPortTCP(IP) 
    If b = 0 Then 
      m_bOpenPort = True 
      m_bSetUp = False 
      m_bUseBioNet = True 
 
    End If 
 
End Sub 

 
 
'funció que tanca la conexió amb el torniquet. 
Private Sub CerrarConexion() 
    BioNET.ClosePort() 
    m_bOpenPort = False 
    m_bSetUp = False 
    m_bUseBioNet = False 
End Sub 

 
 
'Funció que activa el rele d'obertura del torniquet i dona pas. 
Public Sub ActivarRele() 
   Try 
 
      Dim b As Byte 
      b = BioNET.ActivateRelay(0, 10) 
    Catch ex As Exception 
 
   End Try 
End Sub 
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'Funció que activa la lectura de l’empremta. 
Private Sub ActivarHuella() 
    Dim b As Byte 
    Dim sParam1 As String = "" 
    Dim sParam2 As String = "" 
     
    m_sHuellaBio0 = "" 
    sParam1 = "FIM16" 
    sParam2 = "" 
     
    If sParam1 <> "" Then 
      MostrarMensage("", MSGHUELLA, 0) 
      b = BioNET.OutputUART(1, sParam1, sParam2) 
    End If 
     
End Sub 

 
 
 
'Funció que registra el moviment del client a la zona, es controlen els permisos. 
Private Sub RegistrarMovimiento() 
    Dim taHorario As New STDataSetTableAdapters.Horario_CentroTableAdapter 

Dim dtHorario As STDataSet.Horario_CentroDataTable = taHorario.GetData(NoCliente, Zona, Now) 
    Dim bRegistrar As Boolean = Not EsDispositivoEntrada 
    Dim sColumnaDesde, sColumnaHasta As String 
 
    If EsDispositivoEntrada Then 
      If dtHorario.Rows.Count > 0 Then 
        If dtHorario.Rows(0).Item("MensajeBloqueo") <> "" Then 
          MostrarMensage(MSGRECEPCION, MSGDENEGADO, 2) 
          MostrarMsgInicial(5000) 
        Else 
          DevolverColumna(sColumnaDesde, sColumnaHasta) 

If (Now.TimeOfDay > dtHorario.Rows(0).Item(sColumnaDesde)) And   (Now.TimeOfDay < 
dtHorario.Rows(0).Item(sColumnaHasta)) Then 

            bRegistrar = True 
          Else 
            MostrarMensage(ERRORHORARIO, MSGDENEGADO, 2) 
            MostrarMsgInicial(5000) 
          End If 
        End If 
      Else 
        MostrarMensage(ERRORPERMISO, MSGDENEGADO, 2) 
        MostrarMsgInicial(5000) 
      End If 
    End If 
 
    If bRegistrar Then 
      RegistrarEntradaSalida() 
    End If 
End Sub 
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'Funció que registra l'entrada/sortida del client i activa el pas. 
Private Sub RegistrarEntradaSalida() 
    Dim ta As New STDataSetTableAdapters.Entradas_SalidasTableAdapter 
    Dim bRegistrar As Boolean = Not EsDispositivoEntrada 
    Dim sColumnaDesde, sColumnaHasta As String 
 
    If EsDispositivoEntrada Then 
      Dim taHorario As New STDataSetTableAdapters.Horario_CentroTableAdapter 
      Dim dtHorario As STDataSet.Horario_CentroDataTable = taHorario.GetData(NoCliente, Zona, Now) 
      If dtHorario.Rows.Count > 0 Then 
 
        DevolverColumna(sColumnaDesde, sColumnaHasta) 
        If (Now.TimeOfDay > dtHorario.Rows(0).Item(sColumnaDesde))  

And (Now.TimeOfDay < dtHorario.Rows(0).Item(sColumnaHasta)) Then 
Dim dt As STDataSet.Entradas_SalidasDataTable = ta.GetDataBy(Date.Today, Now.AddDays(1).Date, 
EsDispositivoEntrada, NoCliente) 

 
          bRegistrar = True 
        Else 
          MostrarMensage(ERRORHORARIO, MSGDENEGADO, 2) 
          MostrarMsgInicial(5000) 
        End If 
      Else 
        MostrarMensage(ERRORPERMISO, MSGDENEGADO, 2) 
        MostrarMsgInicial(5000) 
      End If 
    End If 
 
    If bRegistrar Then 
      ta.Insert(NoCliente, Centro, Zona, NoDispositivo, Now, EsDispositivoEntrada) 
 
      MostrarMensage("", MSGPERMITIDO, 0) 
      ActivarRele() 
      MostrarMsgInicial(500) 
 
    End If 
End Sub 

 
 
'Mostra el missatge incial al display. 
Private Sub MostrarMsgInicial(ByVal Interval As Integer) 
    If Interval > 0 Then 
      Threading.Thread.Sleep(Interval) 
    End If 
    MostrarMensage("", MSGINICIO, 0) 
End Sub 
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9 Proves de control 

9.1 Proves de control d’errors de l’ERP 
 
L’ERP no deixarà crear cap registre amb duplicitat de codi identificatiu. Per aquest motiu, al crear un nou 
registre, de qualsevol formulari, augmenta el codi automàticament (auto-increment) i si el modifiquem 
manualment, realitzarà la comprovació de duplicitat o format correcte i ens mostrarà un missatge 
avisant de l’error. 
 

 

Compres 

 

• Proveedores/Productos/Pedidos de compra  
 
Comprovació, per part de l’ERP, de camps bàsics indispensables omplerts com el codi, magatzem, 
dades comptables, dates, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprovació, per part de l’ERP, duplicitats de codis o format incorrecte.  
 
 

 
 
 
Comprovació en cada camp de selecció que el codi introduït existeixi a la taula associada, informant 
amb avis.  
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Productes 

 

• Producto/Inventario 
 

Comprovació, per part de l’ERP, de camps bàsics indispensables omplerts com el codi, magatzem, 
dades comptables, dates, etc. 
 
Comprovació, per part de l’ERP, de duplicitats de codis o format incorrecte. 
 
Comprovació en cada camp de selecció que el codi introduït existeixi a la taula associada, informant 
amb avis.  
 
Comprovació a inventari, de estoc de producte modificable (per exemple no es pot inventariar un 
producte curs/abonament) i de nº de document per a l’identificació. 
 

          
 

Recursos 

 

• Familia de recursos/Recurso/Planificación 
 
Comprovació, per part de l’ERP, de camps bàsics indispensables omplerts com el codi, magatzem, 
dades comptables, dates, etc. 
 

 
 
Comprovació, per part de l’ERP, de duplicitats de codis o format incorrecte. 
 
Comprovació a planificació de capacitats del recurs que les dades per la planificació són correctes i 
omplertes, dates, recurs seleccionat, etc. 
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Contactes i Clients  

 

• Contactos/Clientes 
 
Comprovació, per part de l’ERP, de duplicitats de codis o format incorrecte. 
 
Control de nous registres als formularis (Contacto/Cliente), no estan peremesos ja que es realitza 
des del Front Office (alta de client). 
 
 

 
 

 
  Control de camps als formularis, protegits per no permetre la modificació des d’aquest accés. 
 
 

 
 
 
Contractes 
 

• Oferta Contrato/Contrato/Actividades Periódicas/Informes 
 
Comprovació, per part de l’ERP, de duplicitats de codis o format incorrecte. 
 
Control de nous registres al formularis ‘Contracto’, no estan peremesos ja que es realitza des del 
Front Office(alta de client).   
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Control de camps als formularis, protegits per no permetre la modificació des d’aquest accés. 
 
 

 
 
 
Front Office 
 

• Cliente/Centro/Caixa 
 
Control de camps indispensables per a l’alta de nou client, marcats amb un interrogant vermell. 
 

 
 
 
      Control de camps vàlids, dni, dades bancaries, etc. 
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9.2 Proves d’error aplicació control d’accés 
 
Consultes 
 

• Monitor de dispositivos/Monitor de zonas/Localización de clientes 
 
Al monitor de dispositius tindrem una configuració regulada per l’ERP i l’aplicació de control 
d’accés. Al accedir al centre es realitza el control de permisos, per mitjà dels torniquets i a nivell 
informatiu, un cop validat el client, s’informarà al display, si té permís d’entrada i el missatge 
corresponent. 

 
 

El monitor de zones permet controlar les validacions i el nombre de clients al centre (definit a 
l’ERP). 
 
El localitzador de clients permet controlar la situació del client (PRESENT/AUSENT) i entre d’altres 
opcions, permet veure l’historial d’entrades/sortides o comprovar el funcionament de la tarja 
d’accés. 
 
 

 
 
 
Control de dades de filtratge de cerca. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 129 

Control de duplicitat de dades (nom,cognom, etc.) si s’introdueixen parcialment, mostrant les 
opcions i habilitant la selecció. 
 
 

 
 
 
Clients 
 

• Alta cliente/Modificación datos cliente 
 
Control de dades al introduir el codi, si el nou client s’ha donat d’alta carregarà les dades per 
finalitzar les captures personals i si no existeix a la base de dades o no es un nou client, es mostra 
un missatge d’error. 
 
 

 
 
 
Control de duplicitat tarja durant l’assignació.  
 
 

 
 
 

Control de sincronització durant la gravació de dades, si no es pot sincronitzar en aquest moment 
amb l’ERP, s’enregistra a la base de dades de control d’accés i es posposa l’actualització per a la 
finalització del servei. 
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Control d’objecte obsequi entregat i del tipus entregat informant amb un error si l’estoc està 
acabat. 
 
 

 
 
 
Configuració 
 

• General/Dispositivo/Dispositivo zona 
 
Control de camps omplerts i de dispositius correcte, no es permet configurar un dispositiu de zona 
que no ha estat definit el seu tipus a dispositiu. 
 
 

 
 
Control de camps clau duplicats. 
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10 Manual d’usuari ERP 
 
Aquest manual està organitzat seguint el menú de director del centre dintre l’ERP. Les diferents opcions 
estan organitzades per categories (Producte, Compra, Recurs, Contracte, etc.) i per formularis de gestió, 
que poden ser comuns entre categories,  alguns replicats a diferents categories per facilitar l’ús (per 
exemple el formulari de producte està inclòs a la categoria de Producte i a la de Compra, ja que està 
relacionat). 

10.1 Accés al programa 
 
Polsem sobre l’icona de Navision o seleccionem al menú d’inici sobre Microsoft Dynamics Nav. 
 

                     
 
 
Inici de sessió  
 
En aquest punt, el programa ens demana l’usuari i la contrasenya per accedir al programa. Segons 
l’usuari escollit, tindrà accés a diferents opcions, segons el rol dintre de l’empresa. 
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10.2 Configuració general ERP 
 
Dimensions 
 
Es definiran tres dimensions per a l’àmbit de gestió financera: 
 

• Centre. 
Aquesta dimensió es obligatòria per als ingressos i despeses. Incorpora els valors de país, societat i 
centre esportiu.  

• Producte 
Aquesta dimensió es un codi obligatori per a tots els ingressos i per als costos associats als 
productes. 
 

 
 
 
 

• Centre de cost. 
Aquesta dimensió serà obligatòria per als costos indirectes. Cada empleat/recurs està assignat a un 
centre de cost. La comptabilització de nomines té en compte aquest centre de cost. 

 
Magatzems 

Es necessari disposar d’un magatzem a cada centre per als productes inventariables de venda i els 
inventariables d’obsequi. 

La tasca control d’aquest magatzems forma part de les tasques administratives dels centres. S’estableix 
que l’estoc s’alimentarà de les recepcions previstes per les comandes pendents de rebre al centre. 

També existirà el procediment de recompte d’inventaris. 
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10.3 Menú SPORTotal 
 

 
 
 
Configuración  

Haurà una taula d’informació del centre esportiu, amb una fitxa amb paràmetres individuals del centre.  

• La primera dada serà Pre-venda o Actiu. 

• Data d’obertura del centre. 

• A la fitxa del centre s’afegirà l’horari del centre esportiu. 

Aquest horari d’obertura podrà variar entre dates (horari estiu/hivern).  

Configuración global 

• General. 

En aquest apartat es configuren determinades opcions globals de l’empresa, com el nom de la 
companyia, nom del servei Navision, unitat de mida, logo(signatura). 

• Numbering. 

Codi per identificar el nombre de sèrie de l’informació personal, etc. 

• Logos. 

Imatge que es farà servir com a signatura. 
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Configuración general empresa 
 

Es divideix en els següents apartats: 

• General. 

En aquest apartat definirem aspectes generals de l’empresa, com definir edat infantil, o l’edat en 
que es comença a donar la clau individual. També es defineixen aspectes més genèrics com el 
contracte per defecte (Abonament Individual Complert ‘ABINCOM’), idioma, etc. 

• Informes. 

Es defineix la ruta on es guardarà la documentació(per defecte ‘C:\Temp\’) i la numeració del 
contracte actiu. 

• Numeración. 

Es seleccionen tots els nº de sèrie (contracte, incidència, cita mèdica, cursos, etc.), definits 
prèviament a la taula ‘Nos.Serie’. 

• Planificación. 

Es defineixen les diferents opcions general per a la planificació com el calendari, evitar dies festius, 
especificar un nom per aquesta planificació, etc.  

 

 

 

Ficha centro responsabilidad 

• General. 

 

 

Informació del centre de responsabilitat (per cada centre esportiu li correspondrà el seu centre de 
responsabilitat dins de l’ERP), nom, codi, direcció, magatzem, etc. 
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• Comunicació. 

 

Especificarem, si es necessari, el telèfon, fax, email i plana web. 

• Información. 

 

• Parametros. 

 

En aquest apartat es defineixen els productes, seleccionant de la taula llista de producte (per 
exemple com a producte obsequi escollim un clauer). També es defineixen els qüestionaris escollits 
per al centre, les condicions contractuals a adjuntar al contracte, etc.    

• SPORTotal Facturación. 

 

De les formes de pagament definides a la taula ‘Formas de pago’ omplim les diferents opcions, 
aquestes estan enllaçades amb els bancs definits i els comptes d’aquests.  
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• Accesos. 

 

En aquest apartat es defineix les dades necessàries per accedir a l’aplicació de control d’accés, nom 
del servidor SQL, nom de la base da dades de l’aplicació d’accessos (no confondre amb la de 
Navision) i l’usuari/contrasenya d’aquesta. 

• Logo. 

 

Aquest apartat ens mostra el logo del centre, per canviar aquesta imatge polsarem sobre el botó 
‘Imagen’ que ens donarà l’opció d’exportar l’actual o importar un altre.   

El botó ‘Ctr.resp’ ens permet escollir el centre on realitzar la configuració. 

El botó ‘Ayuda’ obrirà l’ajuda genèrica de Navision per a consultes del programa. 

 

Configuración General Web Service 
 

 

 

En aquest apartat es definiran totes les dades necessàries per establir la comunicació entre l’aplicació de 
control d’accés i Navision mitjançant Web Service. 
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Pasarela de pago 

 

 

En aquesta opció es definirà el codi FUC (codi de comerç que l’entitat bancària ens ha facilitat per 
realitzar els cobraments per tarja al TPV). 

 

Tipos de incidencias 

 

 

En aquest apartat es definiran els diferents tipus d’incidències que podrien passar al centre i que 
escollirem al omplir una incidència. 

Horarios 

• Lista de horarios de la plantilla.  

Definim els tipus d’horaris que es podran assignar als treballadors. A la taula esquerre, escollim un 
codi ‘COMPLETO’ una descripció addicional que ajudi a l’elecció, i en la taula de la dreta, 
especificarem dia, hora d’inici i final, deixant la quarta columna per el càlcul del període escollit.    
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• Código de horarios 

Definim els codis i una breu descripció per als horaris dels serveis del centre. 

 

 

• Lista de horarios por periodos. 

Definim els horaris del centre segons el període de l’any. 

 

• Zona 

En aquest apartat definirem per cada centre, les zones de les que disposen. Especificarem el centre, 
el nombre de zona i l’aforament màxim per aquesta zona. 

  

 

Productos 

Dintre de productes es podran configurar els següents apartats: 

• Lista edades contactos 

En aquest apartat es definirà la llista d’edats dels contactes, definint un codi i una descripció. 
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• Definiciones de la edad del contacto 

En aquest apartat es definirà l’edat del contracte per al codi especificat a l’apartat anterior i al 
centre escollit (en el nostre cas SPORTotal ‘ST01’). 

 

 

 

 

• Definiciones cupo de producto/grupo 

En aquest apartat es defineix per a cada producte, grup de preu, centre, un màxim de clients i 
manté l’informació actualitzada dels clients assignats al grup/producte i els que resten per al 
màxim. 

 

 

 
 

 

Recursos 

• Familia recursos. 

En aquest apartat definirem el conjunt de recursos de que disposarà el centre. Especificarem un 
codi, nom i el tipus (seleccionat d’un desplegable d’opcions). 
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• Planificación de capacidades de recursos 

A la pestanya Planificador s’especifica la data inicial i final del recurs, indicant si en cas de conflicte 
volem que s’esborri l’anterior planificació.  

A la taula inferior seleccionarem el recurs a planificar.  

A la taula de la dreta, especificarem per cada dia de la setmana l’horari que volem planificar. 

Un cop especificat polsarem sobre el botó ‘Acciones’ i crearem un pla per al recurs escollit. 

  

 

 

• Homologaciones 

En aquest apartat es definiran els codi i la descripció de les parts/opcions del centre que 
requereixen d’homologacions. També serveix per poder afegir a un recurs monitor. 

 

 

 

Clientes 

• Grupos precio cliente 

En aquest apartat definirem els grups de preus per als clients especificant per al codi una descripció 
i si es permeten descomptes. 
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• Ficha plant. Cliente 

En aquest apartat es defineixen aspectes generals de la plantilla de client com el codi, país o grups 
comptables. 

 

 

 

Usuarios y Permisos 
 

• Configuración usuarios global 

En aquest apartat es defineixen el usuaris que podran accedir a Navision, definint un usuari local o 
que es realitzi el control per ‘Active Directory’. Es definiran l’usuari, nom i centre. 

 

 

 

• Configuración usuarios 

En aquest apartat es configuraran permisos de modificació i filtres dels usuaris. 
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• Ficha vendedor/comprador 

En aquest apartat es defineixen els usuaris que podran realitzar tasques de compra/venda a l’ERP. 

 

 

 

10.4 Compras 
 
Proveedores 

En aquest apartat es registraran les dades de cada proveïdor. A la fitxa s’ompliran les dades 
generals, les dades de comunicació (email, fax, telèfon,etc.), de facturació (grup comptable, IVA, 
IRPF, etc.), de pagament (forma de pagament, termini de pagament, nº compte, etc.), de recepció 
(magatzem, termini d’entrega, etc). 
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Productos  

En aquest apartat es defineix totes les dades referents a cada producte.  

 

 

 

A ‘General’ omplirem totes les dades que defineixen el producte (nom, descripció, unitat de mida, 
tipus, categoria, existències, etc.). 

A ‘Facturación’ es definiran les dades referents a la facturació (grup comptable, valoració 
d’existències, cost unitari, etc).   

A ‘Reposición’ es tracten les reposicions del producte i en ‘Planificación’ es pot realitzar una 
planificació de reposicions del producte.  

A ‘Almacen’ es definirà el magatzem per a la recepció dels productes. 

A SportTotal, aportarem dades de producte no genèriques segons el tipus de producte (obsequi, 
curs, inicial per a la matricula, venda o un abonament). Si es un curs especificarem les dades com 
tipus, nº sessions, horaris, si es de pagament, etc. 
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Pedidos de compra 

En aquest apartat realitzarem totes les tasques necessàries per realitzar les comandes de compra de 
producte.  

Entre d’altres especificarem el proveïdor, contacte, nom, direcció i data de qui realitzem la compra. 
Després en la taula inferior anotarem els productes que volem adquirir, unitat, producte, tipus, 
magatzem de recepció i cost. 

Per enregistrar la comanda accedirem per ‘Registro’, després en ‘Registrar’ i escollirem entre rebre o 
facturar, rebre enregistra la comanda però no la factura(crea l’albarà), a l’espera de la recepció del 
producte. 

Per últim tenim l’opció d’imprimir la factura de la comanda, aquesta es configura amb les dades 
escollides a la fitxa i permet l’impressió en format pdf. 

 

 
 
Historial 

• Archivo pedido compra. 

Registre històric de les comandes de compra i que no s’han registrat. 

• Histórico albaranes. 

Registre històric dels albarans de les comandes registrades i que encara no s’han facturat. 

• Facturas registradas. 

Registre històric de les factures de les comandes registrades després de la recepció del producte. 
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10.5 Productos 
 
Ficha producto 

En aquest apartat es defineix totes les dades referents a cada producte.  

 

 

 

A ‘General’ omplirem totes les dades que defineixen el producte (nom, descripció, unitat de mida, tipus, 
categoria, existències, etc.). 

A ‘Facturación’ es definiran les dades referents a la facturació (grup comptable, valoració d’existències, 
cost unitari, etc).   

A ‘Reposición’ es tracten les reposicions del producte i en ‘Planificación’ es pot realitzar una planificació 
de reposicions del producte.  

A ‘Almacén’ es definirà el magatzem per a la recepció dels productes. 

En SportTotal, aportarem dades de producte no genèriques segons el tipus de producte (obsequi, curs, 
inicial per a la matricula, venda o un abonament). Si es un curs especificarem les dades com tipus, nº 
sessions, horaris, si es de pagament, etc. 
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Diarios de inventario 

En aquest apartat realitzarem el control d’inventariat dels productes al magatzem. Seleccionarem sobre 
el botó ‘Acciones’ i polsarem sobre ‘calcular inventario físico’. 

 
 

A opcions definirem la data i el nº document (o codi identificatiu). A producte  indicarem el filtre per el 
nostre magatzem i polsarem sobre el botó ‘Aceptar’. 

 
 

Ens mostrarà el llistat dels productes del nostre magatzem, indicant al camp estoc calculat el registrat i 
deixant al nostre criteri actualitzar al camp estoc físic el real. Per enregistrar i actualitzar l’estoc actual 
polsarem sobre el botó ‘Resgistrar’. 

 

10.6 Recursos 
 
Familia recursos 

En aquest apartat definirem els diferents recursos de que disposarà el nostre centre. Especificarem el 
codi, nom i tipus.   

 

 

Ficha recurso 

En aquest apartat definirem el recurs, dades personals, tipus, família de recurs, unitat de mesura, preu 
de l’hora, centre, etc. 
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Planificacion de capacidades de recurso 

A la pestanya ‘Planificador’ s’especifica la data inicial i final del recurs, indicant si en cas de conflicte 
volem que s’esborri l’anterior planificació.  

A la taula inferior seleccionarem el recurs a planificar.  

A la taula de la dreta, especificarem per cada dia de la setmana l’horari que volem planificar. 

Un cop especificat polsarem sobre el botó ‘Acciones’ i crearem un pla per al recurs escollit. 

  

 

 

10.7 Contactos y Clientes 
 
Contactos 

En aquest apartat es pot visualitzar i modificar les dades de contacte dels clients. Aquestes dades 
s’introdueixen al realitzar el client un Pre-Inscripció o alta directe al centre.  

 

 

• General. 

A la pestanya general s’omplen les dades personals. 

• Comunicación. 

En aquesta pestanya omplirem totes les dades de comunicació amb al client com telèfons, email, 
etc. 

• SPORTotal. 

En aquesta pestanya es pot indicar empresa, tipus de contracte, tipus de client, etc. 
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Clientes 

En aquest apartat es pot visualitzar les dades dels clients actuals o que han estat inscrits al centre. 
Aquestes dades s’introdueixen al realitzar l’alta al centre.  

 

 

 

 

10.8 Contrato 
 
Oferta Contrato 

En aquest apartat es pot visualitzar les dades dels clients que han realitzat una pre-inscripció al centre. A 
cada fitxa es troba tota l’informació del contracte(tipus de producte, dades personals i bancàries, etc.) 
però bloquejat a l’espera de l’alta. 
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Contrato 

En aquest apartat es pot visualitzar les dades dels clients que han realitzat l’alta com a client al centre. A 
cada fitxa es troba tota l’informació del contracte(tipus de producte, dades personals i bancàries, etc).  

 

 

 

Un cop donat d’alta a ‘Alta contrato’, totes les gestions del client vers al contracte es realitzaran en 
aquest apartat. 

Al menú ‘Contrato’ tenim les opcions següents: 

 

 

 

• Lista. 

Ens mostra la llista de contractes del centre. 

• Histórico Factura venta. 

Ens mostra l’històric de factures per aquest contracte. 

• Cargos pagados. 

Ens mostra el llistat de pagaments realitzats (begudes, cursos, tovalloles, etc). 
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• Cargos pendientes. 

Ens mostra el llistat de pagaments pendents (begudes, cursos, tovalloles, etc.) 

• Cancelar contrato. 

Amb aquest botó es bloqueja el contracte per finalització. Apareix un formulari que sol·licita dades 
per a l’últim cobrament (data finalització, motiu, claus tornades). 

• Reactivar contrato. 

Amb aquest botó es reactiva el contracte i s’esborra la data finalització anterior. 

• Archivar. 

Ens permet eliminar un contracte cancel·lat prèviament. 

 
Actividades periodicas  

• Fact. Automàtica contratos. 

Indicarem el centre de responsabilitat, al nostre cas ‘ST01’,  i a opcions indicarem la data del 
registre i la data d’emissió del document, i marcarem l’opció registrar factures. Ara polsarem sobre 
‘Aceptar’ i registrarà totes les factures pendents fins a la data indicada de tots el contractes per al 
seu cobrament. 

• Fact. Automàtica cargos. 

Indicarem el centre de responsabilitat, al nostre cas ‘ST01’,  i marcarem l’opció registrar factures a 
opcions. Ara polsarem sobre ‘Aceptar’ i registrarà tots els cobraments pendents fins a la data actual. 

 

10.9 Cursos 
 
Ficha producto 

En aquest apartat es defineix totes les dades referents a cada producte.  

 

 
 

A ‘General’ omplirem totes les dades que defineixen el producte (nom, descripció, unitat de mida, tipus, 
categoria, existències, etc.). 

A ‘Facturación’ es definiran les dades referents a la facturació (grup comptable, valoració d’existències, 
cost unitari, etc).   

A ‘Reposición’ es tracten les reposicions del producte i en ‘Planificación’ es pot realitzar una planificació 
de reposicions del producte.  

A ‘Almacén’ es definirà el magatzem per a la recepció dels productes. 
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En SportTotal, aportarem dades de producte no genèriques segons el tipus de producte (obsequi, curs, 
inicial per a la matricula, venda o un abonament). Si es un curs especificarem les dades com tipus, nº 
sessions, horaris, si es de pagament, etc. 

 

 
Ficha recurso 

En aquest apartat definirem el recurs, dades personals, tipus, família de recurs, unitat de mesura, preu 
de l’hora, centre, etc. 

 

 

 
Planificacion de capacidades de recurso 

A la pestanya Planificador s’especifica la data inicial i final del recurs, indicant si en cas de conflicte 
volem que s’esborri l’anterior.  

A la taula inferior seleccionarem el recurs a planificar.  

A la taula de la dreta, especificarem per cada dia de la setmana l’horari que volem planificar. 

Un cop especificat polsarem sobre el botó ‘Acciones’ i crearem un pla per al recurs escollit. 
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10.10 Historial 
 
Histórico de contrato 
 
En aquesta apartat s’inclouen tots el contractes que un cop cancel·lats, s’han arxivat per eliminar el 
contracte.  
 

 
 

10.11 Front Office 
 
Clientes 
 
En aquest apartat realitzarem el registre dels nous clients.  
 

• A la pestanya ‘Filiación’ agafarem les dades personals del nou client. Les dades indispensables 
estaran indicades amb un interrogant vermell, si no les omplim no ens permetrà registrar el 
nou client.  
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• A la pestanya de ‘Producto’ haurem d’escollir el tipus d’abonament (ab.individual, ab.familiar, 
etc.). Si escollim abonament familiar caldrà omplir les dades dels parents que accediran al 
centre.  

 

 
 
 

• A la pestanya de ‘Cobro’ omplirem les dades bancàries, i ens mostra un resum de l’import a 
pagar. 

 

 
 
 

• A la pestanya ‘Accesos’ ens farà un resum de les dades del client i ens recordarà que després de 
registrar el client em de continuar a l’aplicació ‘control d’accés’ per capturar la resta de dades.  

 

 
 
 

• A la pestanya ‘Comprobaciones’ omplirem tres dades que ens servirà de recordatori. 
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Un cop omplerta la fitxa, i per finalitzar l’alta, s’ha de escollir una de les opcions següents: 
 

 
 
Amb les dues opcions afegeix el nou client a la taula de contactes. 
 

• Si escollim ‘Pre-inscripción’ afegeix a la taula ‘Oferta de Contrato’ la fitxa del client que donem 
d’alta. Amb aquesta opció el client no està donat d’alta al 100%, per tant no es facturarà re.  

 

• Si escollim ‘Alta’ es crea el contracte i es registra el client (afegeix a les taules ‘Contrato/Cliente’ 
la fitxa del client que donem d’alta al centre), el client es troba en situació d’accedir al centre, a 
l’espera de la captura de fotografia/empremta/signatura a l’aplicació de control d’accés. 

 
Centro 
 
Mostra un formulari amb el llistat de incidències actuals del centre, tipus, codi, descripció, data, etc. 
Permet l’inserció i modificació amb l’objectiu de fer un seguiment de les mateixes. 
 
Arqueo de caja 
 
En aquest apartat es pot veure el llistat dels moviments en metàl·lic amb la finalitat d’ajudar al 
tancament de caixa. 
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11 Manual aplicació control d’accés 
 

11.1 Parts de l’aplicació 
 
Al accedir a l’aplicació sobre l’aplicació que es divideix en tres parts: 
 

• Menú superior. 
Amb tres opcions, sortir, reiniciar el programa i obrir manual 
d’ajuda al usuari. 
 

• Menú esquerra. 
Conté totes les opcions de que disposa l’aplicació i que es 
poden veure a l’imatge següent: 
 

• Finestra dretà. 
En aquesta part s’obrirà el formulari escollit del menú 
esquerra i serà on tindrà tota l’interacció amb l’aplicació. 

 

11.2 Consultas 
 
En aquest apartat es realitzaran totes les consultes del centre, elements del centre i dels clients donats 
d’alta al centre esportiu. 
 
Monitor de dispositivos 
 
En aquest apartat es realitzaran les gestions dels dispositius. Des d’aquesta opció tindrem el control dels 
torniquets del centre (entrada/sortida) i tindrem l’opció d’autoritzar el pas mitjançant el botó ‘Abrir’. 
 
Els torniquets estan identificats en columnes per nom, zona del centre i conté el botó de control i 
l’informació d’estat (obert/tancat).  
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Monitor de zonas  
 
En aquest apartat es pot visualitzar el nivell d’ocupació del centre segons la zona del centre. 
 
En el nostre exemple només està definida una zona ‘Zona1’ i permet realitzar el control d’aforament 
màxim, indicant addicionalment: 
 

• Aforament màxim. 
Definit mitjançant l’ERP. 
 

• Aforament actual. 
S’actualitza cada tres segons. 
 

• Nº d’entrades. 
Realitza el comptatge de totes les entrades al centre durant el dia. 
 

• Nº sortides. 
Realitza el comptatge de totes les sortides al centre durant el dia.  
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Localización de clientes  
 
En aquest apartat podem extreure les dades del client a partir d’alguna de les seves dades identificatives 
(Id, nif, nom, cognom o clau).  
 
Un cop introduït alguna dada, polsarem sobre el botó ‘localizar’ i l’aplicació carregarà les dades del 
client informant de Id, nif, nom, clau i si es troba al centre en aquest moment. Addicionalment carregarà 
una llista dels últims moviments. 
 
Si hi ha una coincidència de dades, per exemple el nom, carregarà una llista amb els clients coincidents 
per poder seleccionar el correcte. 
 

 

 

11.3 Clientes 
 
En aquesta part, es completarà l’alta dels clients al centre. Un cop donat d’alta el client a l’ERP 
introduirem el client per mitjà del seu Id. 
 

 
 
Després d’introduir l’identificador de client i al canviar de casella ens informarà de la creació del 
registre. 
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Es carreguen les dades del client, introduïdes a l’ERP prèviament. 
 

 
 
Un cop carregades les dades s’han de completar amb les captures. A la part superior informarem si s’ha 
d’ometre l’empremta (per problemes físics), si s’ha entregat la clau d’accés i l’obsequi (indicant quin). 

 
A la part central polsem sobre el botó ‘Asignar Clave Acceso’, activa el camp de text i al passar la targeta 
pel lector captura el codi (8 dígits en Hexadecimal) 

 

 
Ens queden tres captures per realitzar: 
 

• Captura de fotografia. 
Es realitza en tres fases, captura de imatge, selecció amb quadre i previsualització. 
 

• Captura de signatura. 
Al escriure sobre la tableta ens mostrarà el resultat tenint l’opció de netejar la captura. 
 

• Captura de d’empremta dactilar. 
Polsem sobre el botó ‘Asignar Huella ’ i mitjançant lector tipus ‘Hammster’ capturem l’empremta. 
 

 
 



 159 

Per salvar les dades cal polsar sobre el botó ‘Guardar’, salvarà les dades i les sincronitzarà amb 
l’ERP, indicant l’actualització dels registres. 
 

 
 
Per últim tenim el botó de imprimir que, mitjançant una impressora de targes tipus ‘Mifare’, imprimirem 
les dades sobre la tarja d’accés al centre. 
 

 
 
 

11.4 Configuración 
 
En aquest apartat es realitza la configuració del centre i els seus elements. 
 
General 
 
En aquest apartat es realitza la configuració general de l’aplicació. Aquí especificarem la direcció on 
guardarem les fotografies, la direcció on guardarem les signatures, el centre, el nom del centre i el 
producte que entregarem com a obsequi. 
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Dispositivo 
 
En aquest apartat definirem els tipus de dispositius que tindrem control al centre, en el nostre cas 
només torniquets. Especificarem el codi (‘TORNO’) i la descripció. 
 

 
 
Dispositivos/Zona 
 
En aquest apartat especificarem els dispositius de que disposa el nostre centre. Especificarem el codi 
(únic i identificatiu), si es d’entrada o sortida, el tipus, el centre, la zona a la que està assignat, l’IP amb la 
que s’ha configurat físicament el torniquet. Per últim haurem d’especificar si té lector d’empremta. 
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12 Conclusió 
 
Avui dia els sistemes ERP són considerats un software accessible per qualsevol empresa, lluny queden 
les implantacions només a l’abast de grans empreses o corporacions, degut al cost elevat tant temporal 
com econòmic. Aquesta opció d’implantació ha guanyat força a les PIMES, una bona implantació 
acompanyada de les eines proporcionades per aquest tipus de sistema, proporciona uns avantatges, 
funcionals i de gestió, competitius davant dels seus competidors. 
 
En el nostre cas l’implantació d’un ERP a ‘SPORTotal’, una empresa que cerca l’optimització dels seus 
recursos i processos, es vol realitzar un procés de reenginyeria que pretén reestructurar els processos 
empresarials, facilitar i millorar la presa de decisions i, com no, augmentar el nivell de satisfacció del 
client i la qualitat dels serveis que s’ofereixen.  
 
Cada empresa és diferent i té les seves pròpies necessitats, per aquest motiu una implantació no es igual 
a totes les empreses, és necessari comptar amb estratègies especials per a cadascuna en particular, al 
nostre cas, a part dels departaments que es podrien considerar globals (Finances, Comercial, Logística, 
Recursos Humans, etc), ha estat necessari especificar altres àmbits com (Recursos, Planificació de 
recursos, Centres, Zones, Horaris, etc). 
 
Aquesta implantació està recolzada per l’aplicació de control d’accés, que fa de pont de dades entre 
l’ERP i els clients i dispositius del centre ‘SPORTotal’, facilitant l’interacció dels usuaris finals amb les 
aplicacions. 
 
L’implantació final ha assolit gran part dels objectius fixats prèviament, oferint una aplicació 
centralitzada i de garanties per satisfer les necessitats de l’empresa ‘SPORTotal’ i dels seus clients.  
 

12.1 Línies de continuïtat 
 
Un aspecte que es podria millorar és intentar trobar una solució més amigable per a l’usuari final. 
Interactuar amb una intranet que, mitjançant web service, sol·liciti i envií dades a l’ERP sense haver 
d’accedir directament amb l’entorn de l’ERP, seria una possible alternativa. Aquesta millora ofereix una 
disminució de llicencies i, per tant, un estalvi econòmic important. 
 
Aquesta intranet ens donaria la possibilitat de potenciar la relació amb els clients, informant de les 
classes disponibles, seguiment del pla d’entrenament, etc. 
 
Un altre aspecte que ens aportaria valor afegit, seria el control individual d’accés a sales, cursos, etc. 
Aquest control aportaria dades tangibles per optimitzar els serveis oferts, com incrementar oferta de 
curs, ampliar sala cardiovascular, etc. 
 
Una gran millora seria l’integració de l’ERP amb una eina CRM. Aquesta eina ens permet potenciar la 
gestió amb els clients de l’empresa. Fins fa poc aquestes eines s’adquirien per separat, i s’enllaçaven 
posteriorment, però avui dia qualsevol proveïdor ERP, ens pot oferir un paquet CRM totalment 
compatible que ens permeti millorar la relació amb el client. 
 
Degut a que aquest projecte ha estat un estudi teòric i pràctic, però no finalitzat, hauria estat 
interessant acabar implantat el sistema ERP a una empresa. D'aquesta manera es podria apreciar si 
l’anàlisi inicial i l'estudi de les fases ha estat ven realitzat o si han hagut mancances a la planificació. 
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12.2 Desviació final de la planificació 

12.2.1 Objectius no assolits 

 
Tot i que el seguiment de la planificació ha estat bastant correcte, no s’ha pogut assolir plenament degut 
a problemes d’implementació (el temps d’aprenentatge dels llenguatges de desenvolupament ha estat 
més llarg del previst inicialment).  
 
Com a  solució a aquestes variacions ha estat necessari deixar, com a futura ampliació, alguns punts de 
l’implementació prevista per l’ERP, això ha produït una variació temporal dels punts respecte a la 
planificació inicial del projecte. 
 
Els punts no assolits de la planificació inicial fins a la data actual i, per tant, pendents d’una futura 
implementació són: 
 

• Implementació ERP 
 

o Ús del servei (Parcial). 
 
A l’ús del servei restarà pendent implementar la reserva de les classes col·lectives i el 
seguiment de l’assistència a aquestes. 
Un formulari al front office permetrà afegir clients a una classe col·lectiva, aquest permetrà 
controlar l’aforament màxim de la classe. 

 
o Recursos Humans (Parcial). 
 
A recursos humans restarà pendent d’implementar l’avaluació d’actuació dels treballadors 
del centre. 
Un formulari amb accés per part dels responsables en el que es realitzarà un seguiment 
proactiu dels treballadors del centre. 

 
o Suport IT. 
 
A suport IT està pendent d’implementar la gestió documental on, entre d’altres, s’oferirà 
els documents relacionats amb el disseny, la planificació i la configuració tècnica i funcional 
de les aplicacions.  

 

• Implementació Aplicació Control d’Accés. 
 

o Proves de l’aplicació de control d’accés 
 
Degut a la manca d’elements tècnics, lector d’empremtes dactilars i lector de signatures 
electròniques, no ha estat possible comprovar la captura d’aquestes, restant a l’espera de 
l’adquisició dels lectors, la finalització d’aquest punt. 
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12.2.2 Desviació respecte a la planificació inicial 

 
Fase II. S’ha reduït el temps d’implantació de l’ERP per reduir la despesa temporal, causada per 
l’implementació de l’aplicació d’accés i la configuració del sincronisme d’aquests. 
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Fase III. S’ha produït un increment temporal de l’implementació de l’aplicació de control d’accés 
respecte de la planificació inicial, aquest ha estat provocat per problemes de desenvolupament i de 
sincronització amb l’ERP. 
 
 

 
 
 
Fase IV. Aquesta fase a patit un ajornament dels seus processos, degut al increment temporal dels 
processos de la fase III. Això suposa un increment total de l’implementació de quatre dies respecte de la 
planificació inicial. 
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12.2.3 Pressupost final implantació ERP ‘SPORTotal’ 

 
La variació del pressupost final, respecte al projecte inicial, té origen en l’increment, de quatre dies, en 
l’implementació de l’aplicació de control d’accés. Aquest increment de vint hores produeix una 
desviació del 2% respecte al pressupost incial, per tant, és una desviació assequible i assumible.  
 
A la següent taula s’especifica i detalla cada concepte amb el preu final resultant: 

 

CONCEPTE QUANTITAT CONCEPTE 
PREU 

UNITAT MANTENIMENT PREU 

MATERIAL           

Servidor 1 Server 3.000 € 0 € 3.000 € 

Terminals 2 PC 1.200 € 0 € 2.400 € 

        

LLICENCIES           

Navision ERP(Microsoft B.S.'09 R2 SQL) 0 Llicencies 0 € 0,16 € 0 € 

Paquet bàsic Essentials  + 1 usuari 1 Llicencies 1.500 € 240 € 1.740 € 

1-10 Usuaris 3 Llicencies 1.500 € 720 € 5.220 € 

Disseny de taules 1 Llicencies 600 € 96 € 696 € 

Usuari de  SQL Server 2008 St Ed R.  4 Llicencies 120 € 77 € 557 € 

            

ANÀLISI/DESENVOLUPAMENT           

Anàlisi Inicial 75 hores 50 € 0 € 3.750 € 

Plantejament i Disseny 125 hores 50 € 0 € 6.250 € 

Implementació ERP 0 hores 0 € 0 € 0 € 

Prevenda 25 hores 50 € 0 € 1.250 € 

Vendes i Marketing 25 hores 50 € 0 € 1.250 € 

Ús del Servei 30 hores 50 € 0 € 1.500 € 

Gestió de recursos 50 hores 50 € 0 € 2.500 € 

Aprovisionament 15 hores 50 € 0 € 750 € 

Postvenda 30 hores 50 € 0 € 1.500 € 

RRHH 25 hores 50 € 0 € 1.250 € 

Suport IT 25 hores 50 € 0 € 1.250 € 

Administració i Finances 25 hores 50 € 0 € 1.250 € 

Implementació Ctrl.Accés 140 hores 50 € 0 € 7.000 € 

Proves Globals 10 hores 50 € 0 € 500 € 

Post Implementació/Implantació 15 hores 50 € 0 € 750 € 

            

DESPLEGAMENT           

Instal-lació d'equips 25 hores 50 € 0 € 1.250 € 

            

DOCÈNCIA           

Formació 15 hores 50 € 0 € 750 € 

        

DOCUMENTACIÓ           

Elaboració documents docents 10 documents 15 € 0 € 150 € 

Elaboració informes 10 documents 15 € 0 € 150 € 

            

          46.663 € 
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13 Glossari 
 

• C/AL  
Llenguatge de programació utilitzat per personalitzar Microsoft Dynamics NAV i que té gran 
similitud al llenguatge Pascal. 
 

• CRM 
CRM correspon a les sigles Customer Relationship Management, gestió de les relacions amb el 
client, CRM no es una nova filosofia de treball u organització, sinó el resultat de fusionar les 
antigues tècniques comercials dels petits establiments, amb la tecnologia de l’informació. El màxim 
objectiu del CRM es disposar en qualsevol moment de tota l’informació sobre qualsevol client, tant 
per satisfer les necessitats del client, com per obtenir estudis de mercat que permetin unes millores 
estratègiques comercials. 
 

• ERP 
Els sistemes de Planificació de Recursos Empresarials o ERP (de l'anglès Enterprise Resource 

Planning), integren (o pretenen integrar) totes les dades i processos d'una organització en un 
sistema unificat. Un sistema ERP típic utilitzarà múltiples components de programari i maquinari per 
aconseguir l’integració. Un component clau de la majoria d'ERPs és l'ús d'una base de dades única 
per emmagatzemar l’informació dels diferents mòduls del sistema. 

Un sistema ERP típic contempla la producció, l´inventari, la distribució, enviaments, factures, 
comptabilitat, demandes, entregues, pagaments, etcètera. En realitat, un òptim sistema ERP 
consisteix en l’integració de tots aquests i d'altres elements en allò que s’anomena backoffice. 

• Gap anàlisi 
És l’anàlisi que s’encarrega d’identificar i mesurar la diferencia entre les expectatives i el que 
realment entreguen els sistemes. 
 

• LOPD 
La llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) és una llei orgànica 
que té com objectiu garantir i protegir les dades personals, les llibertats públiques i els drets 
fonamentals de les persones físiques, i especialment la seva intimitat i privadesa personal i familiar. 
 

• Mifare 
Tecnologia de targetes intel·ligents sense contacte (TISC), de les més instal·lades a reu del mon, 
amb aproximadament 250 milions de TISC i 1.5 milions de mòduls lectors venuts. La distancia típica 
de lectura es de 10 cm. La distancia de lectura pot dependre de la potencia del mòdul lector, 
existeixen lectors de major o menor abast. Es propietat de NXP Semiconductors (abans part de 
Philips Semiconductors). 
 

• Navision (Microsoft Dynamics Nav) 
Microsoft Dynamics Nav es un software ERP de planificació de recursos propietat de Microsoft. Des 
dels seus inicis l’any 1995 ha passat per molts noms com ‘Navision Financials’, ‘Navision Attain’, 
‘Microsoft Business Solutions Navision’ i l’actual ‘Microsoft Dynamics NAV’. 
El producte intenta assistir les àrees de finances, fabricació, logística, etc. Un valor afegit es l’accés 
complet al codi font, convertint el producte en altament personalitzable. 
El llenguatge de programació utilitzat per personalitzar Navision es el CAL, un llenguatge semblant a 
Pascal. 
 

• TGS 
Clau personal que conté un xip de memòria que permet emmagatzemar una gran quantitat de 
dades i informació. Pot incloure el programa d’entrenament i historial mèdic. Aquesta clau 
emmagatzema tots els exercicis que es realitzen i els seus resultats. 
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• Visual Basic .Net 
El concepte de la tecnologia .NET de Microsoft, entre d'altres, ofereix la possibilitat que programari 
modern pugui ser executat en un sistema de manera independent al maquinari.  Aquesta tecnologia 
ofereix també solucions mig-fetes per a programadors i d'aquesta manera desenvolupar programari 
més ràpidament. Visual Basic .Net es un dels 40 llenguatges de programació suportats per aquesta 
plataforma. 
 

• Web Services 
Un servei web (també conegut com Web Service en anglès) és una col·lecció de protocols i 
estàndards que serveix per intercanviar dades entre aplicacions. Diferents aplicacions de 
programari desenvolupades en llenguatges de programació diferents i executades sobre qualsevol 
plataforma poden utilitzar els serveis web per l'intercanvi de dades en una xarxa com Internet. 
Aquesta gran interoperatibilitat s'aconsegueix gràcies a l'adopció d'estàndards oberts. Les 
organitzacions OASIS i W3C són les responsables de l'arquitectura i reglamentació dels serveis web. 
Per garantir l’interoperatibilitat entre les diferents implementacions existeix un organisme, el WS-I, 
que és l'encarregat d'especificar de forma exhaustiva tots els aspectes d'aquests estàndards. 
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