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Resum 

 

Aquest document correspón a la memòria del Treball de Final de Carrera d’Enginyeria 
Tècnica en Informàtica de Gestió i pretén mostrar els passos seguits a la implantació d’un 
nou ERP com a Software de Gestió d’una Empresa. S’explicarà la manera amb la que s’ha 
adaptat un programa estàndar de Gestió Empresarial, en aquest  cas Sage Murano, a les 
necessitats d’una empresa.  

En primer lloc s’ha dissenyat un traspàs de dades, i després s’ha parametritzat l’aplicació a 
les necessitats de l’empresa. Per evitar un major cost del projecte, les dades traspasades han 
estat els manteniments mestres: Articles, Tarifes de vendes, Clients, Proveïdors, Formes de 
Pagament i el Pla Comptable. D’aquesta manera no s’ha traspasat el históric de facturació ni 
de comptabilitat.  

Les parametritzacions han estat realitzades en els àmbits de la  gestió comercial 
(Manteniments Mestres, Gestió de compres, Gestió de vendes, Magatzems i Inventaris, 
Menús transportats), Comptabilitat, Gestió de Cartera i Comptabilitat Analítica. 

Per desenvolupar les personalitzacions, s’ha utilitzat una eina propia del programa que 
permet modificar els objectes i crear-ne de nous.  

Entenem com a personalització el conjunt de modificacions a realitzar sobre la configuración 
de la versió de programes estàndar, o sobre la configuración propietat del Client des de la 
qual es parteix en el moment de confeccionar el present Projecte. 

Per la realització d’aquest projecte s’han aplicat molts dels conceptes estudiats durant la 
carrera. Algunes assignatures com Estructura de dades i algoritmes, Bases de Dades o 
Programació Orientada a Objectes, han permès tenir una base sòlida per realitzar aquest 
projecte. 

 
 
Àrea TFC: àrea Empresa. 
 

Paraules clau: ERP, Implantació, Adaptacions, Software de Gestió. 
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1. Introducció  
 
   

1.1 Context  
 

L’empresa en la que treballo Sage Logic Control, es una empresa desevolupadora de 
software de gestió per a empreses. Un dels productes amb major acceptació al  mercat és el 
Sage Murano, aquest programa està dissenyat per encerclar les necessitats d’un gran 
nombre d’empreses de qualsevol sector, gracies al gran nombre de móduls que conté, i de 
qualsevol tamany, gracies a que pot utilitzar-se desde en mono-usuari fins a dos cents 
usuaris. 

A més a més, aquest programa disposa d’una eina que permet tant modificar taules, 
pantalles, llistats, processos de càlcul estàndar del programa, etc. com crear-ne de nous. 
Aquesta eina es la Consola d’Administració: 

 

 

L'empresa objecte d’aquest projecte desenvolupa la seva activitat en el sector dedicat a 
serveis de càtering per a Escoles públiques, privades i concertades. També presta aquests 
mateixos serveis a esdeveniments els organitzadors dels quals els sol·licitin. 

Dins de la seva segmentació de clients corresponent a les Escoles també ofereix serveis de 
personal contractat i educadors que desenvolupen la seva activitat en els centres. 
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1.2 Justificació  

 

El programari Sage Murano es compon de mòduls específics per a cada àrea d'activitat d’una 
empresa, com són la Comptabilitat i Finances, Compres, Vendes, Magatzem i Fabricació, i 
d'una sèrie de mòduls de gestió avançada a l'entorn del CRM, Gestió de Projectes, 
Contractes, Gestió Laboral i de Recursos Humans, Gestió Documental, Tresoreria i Business 
Intelligence. A més de disposar dels mòduls tradicionals d'un ERP, Sage Murano permet a les 
PIMES disposar d’eines per a personalitzar els objectes estàndar i crear-ne de nous.  

Degut a que el sistema actual del client s’ha quedat petit i tecnológicament enderrerit, han 
decidit fer un pas endavant per poder treballar d’una manera més àgil i que el nou software 
els ajudi a veure el seu negoci d’una manera diferent i els ajudi a saber quins son els seus 
punts fots i on han d’invertir més esforços. Aquest projecte tracta els punts a parametritzar 
segons les reunions mantingudes amb els responsables dels diferents departaments, per 
adaptar el programari a les necessitats del client i aconseguir les seves fites. 

 
 
1.3 Objectius 
 

L'objectiu de la implantació del nostre programari Sage Murano és obtenir una solució 
integrada que li permeti portar un control més optimitzat dels seus fluxos de treball 
desenvolupat per centres i que finalment li permeti obtenir una informació classificada per 
aquests centres, que li ajudi de forma directa en la presa de decisions en el seu negoci. 

És per aixó que al finalitzar aquest projecte s’haura d’haver obtingut l’aplicació instalada a 
les oficines del client i posada en marxa pel seu treball diari amb el vist i plau dels 
responsables de cada departament de l’empresa.  

 

1.4 Enfocament i metode seguit 

Per la realització d’aquest projecte s’han seguit les següents fases: 

1. Presa de dades: Inclou les reunions mantingudes amb els responsables dels diferents 
departaments per recollir les necessitats en els seus diferents àmbits. Identificació dels 
requeriments. 

2. Anàlisi i Documentació: Inclou les hores destinades a la preparació de l'anàlisi i 
disseny, que contempla les necessitats sol·licitades, incloent tant les hores invertides a 
documentar les reunions mantingudes amb el client, com les hores dedicades a 
l'elaboració de la documentació.  

3. Desenvolupament i implementació: Inclou les hores destinades a l'adaptació dels 
punts indicats en aquest document d'anàlisi. 

4. Proves i control de qualitat: Inclou les hores destinades a la realització de proves de 
validació de processos contemplats en el present document d'anàlisi. 

5. Posada en marxa: Inclou les hores que s'estima seran necessàries per a la implantació 
de les adaptacions realitzades, així com la seva explicació detallada i verificació del seu 
correcte funcionament. Aquesta partida no inclou la formació de les aplicacions 
estàndard. 
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Cal destacar que en la implantació d’un nou sistema informàtic com el que ens ocupa, també 
existeix una fase de formació i suport als usuaris que no està contemplada en aquest 
projecte. Aixó es degut a que existeix un departament de formació que s’encarrega de fer un 
estudi depenen del nombre d’usuaris i de la seva formació previa, que evalúa i dissenya un 
pla personalitzat per a cada nova implantació. 

 

1.5 Perfils tècnics 

El nombre de persones que normalment duen a terme una implantació d’un ERP, pot variar 
depenen de diferents factors com poden ser el nombre d’usuaris, el nombre de móduls que 
utilitzen a l’empresa, el grau de personalització que requereix, etc. 

Si aquestes dades son molt elevades, es poden multiplicar els recursos i s’intenta dividir la 
implantació del sistema en diferents fases, dividin el total de la implantació en petites fites 
per portar un control més exhaustiu del projecte, tant a nivell de costos, com sobre tot a 
nivell de facilitar al client una experiència menys traumática. 

En el cas del Projecte actual no ha calgut dividir els objectius en fites més petites. Tot i que 
s’ha parlat de potser en un futur no molt llunyà fer alguna altra petita adaptació. 

A continuació detallem els perfils que han intervingut en el Projecte descrit en aquest 
document. A part del comercial que realitza la venda del producte, existeixen les següents 
figures: 

- Consultor Prevenda: que estudia la viabilitat de realitzar les necessitats que transmet el 

client,  

- Técnic Analista: recull les necessitats del client i prepara la documentació necessaria per 

realitzar les parametritzacions. Un cop fetes aquestes parametritzacions, s’encarrega de la 

instal·lació i posada en marxa. 

- Programador: implementa les parametritzacions documentades i realitza les proves de 

control de qualitat. Aquesta feina és normalment la que necesita un major  número d’hores.  
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2. Requeriments 

 

Traspàs de dades 

El primer objectiu es el de incorporar una serie de dades que el client té en el seu sistema 
informàtic actual al nou software. Per aconseguir-ho el client proporciona una serie de 
fitxers en format ACCESS dels quals haurem d’importar certes dades.  

Les dades que ens interesan tenen com a origen els següents fitxers: 

 

Fitxers Origen Destí 

Selector 
Localización 
Persona 
Gestión 
Proyecto 

CLIENTES 

Selector 
Localización 
Gestión 
Persona 

PROVEEDORES 

Selector 
Bien 
UnidadDeMedida 

ARTICULOS 

Logistica ALMACENES 

Proyecto B_CENTROSTRABAJO 
 
CANALES 

TarifasPrecios TARIFAPRECIO 

Gestión CONDICIONESPLAZOS 

Contabilidad PLANCUENTAS 

 

Gestió comercial 

Dins de la gestió comercial de l’empresa s’han trobat diferents apartats on les necessitats no 
coincideixen amb el funcionament estándar del programa: 

• Comptadors a Clients i Proveïdors: es defineix un sistema de codificació per 
aquests dos Manteniments. 

• Responsables per centres: es necessita un control de persones responsables de 
cada  un dels centres on es desenvolupa un servei comercial. 

• Dades compartides entre empreses: degut a que l’empresa desenvolupa la seva 
activitat en dos societats diferents, es crearàn dues empreses a la base de dades. 
Sage Murano es un programa multi empresa, i té la particularitat que encara que es 
treballin amb diferents empreses, les dades están totes ubicades als mateixos fitxers 
d’una sola base de dades, peró diferenciats pel camp CodigoEmpresa. Es per aixó que 
com el nostre client necesita compartir alguns Clients i Proveïdors entre les seves 
dues empreses, haurem de dissenyar un sistema per a aconseguir-ho. 
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• Classificació d’articles: per facilitar la seva operativa, s’haurà de diferenciar entre 
tres tipus d’articles. S’hauràn de diferenciar els articles entre: menús, matèries 
primeres i articles genèrics 

• Centres de Treball: es crearà una nova entitat anomenada Centre de Treball. 
Aquesta nova figura servirà per asignar els diferents documents de compres i vendes, 
i més endevant poguer treure estadístiques per centres. El valor dels centres de 
treball equivaldràn als Canals de la comptabitat, d’aquesta manera es podrán també 
treure balanços comptables per Centre. 

• Compres: actualment són els centres els que realitzen les comandes directament 
als proveïdors, seleccionant ells mateixos els proveïdors, independenment dels preus. 
El que pretén el client és centralitzar i optimitzar el procés i d'aquesta forma 
beneficiar-se dels proveïdors que ofereixin els millors preus, així com millorar 
l'elecció del proveïdor. Es crearàn mecanismes per aconseguir optimitzar aquest 
procés i es crearà un nou sistema de tarificació dels preus de compra. 

• Clasificació Proveïdors: els Proveïdors es clasificaràn en tres tipus. 

o Preferent: és aquell que realitza una oferta de preus al nostre client, amb una 
vigència de dates, i que a causa d'aquesta oferta es situa com a primer proveïdor 
a triar a l'hora de demanar aquest article. 

o Assignat: independentment de tenir un Proveïdor assignat per un article, 
també es podrà tenir assignat un per Familia de productes. 

o Principal: només hi haurà un Proveïdor principal per empresa, i aquest serà el 
Proveïdor al  que es faràn totes les compres si no existeix cap Assignat o 
Preferent. 

• Documents de compra: comandes i albarans. Es modificaràn els formats d’entrada 
de documents per optimitzar el seu funcionament. Per aconseguir aixó s’haurà de 
poder informar el Canal (o Centre) a les linies dels documents. També es modificarà 
la obtenció del preu de compra i s’adaptarà la pantalla perque mostri sempre l’últim 
preu al que s’ha comprat el producte objecte de la compra. 

• CER: alguns proveïdors, no tots, incloeixen en el preu la gestió de residus. 
S’implementarà una gestió d’aquest impost per portar un control. 

• Llistat comandes: es farà una adaptació del format de les comandes de compra.  

• Necessitats de compra per Centre: es crearà un procés de generació de necessitats 
per cada centre de treball. 

• Vendes: es modificaràn les pantalles d’entrada de dades. També l’hauràn d’adaptar 
els llistats d’albarans i factures. 

• Magatzems: encara que a l’empresa no es porta una gestió detallada de tots els 
articles en estoc, sí es vol portar una gestió de diferéncies d’Inventari per periodes, 
amb control de l’històric i diferenciat per Centres de Treball. 

• Comptabilització de diferències d’Inventari: es crearà un nou procés per traspasar 
a la comptabilitat de l’empresa els valors dels imports obtinguts a les diferències 
d’Inventari. 
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• Menús Transportats: no tots els Centres de Treball tenen cuina propia, per aixó 
altres centres, els hi fan els menús i els hi porten. Es necessari portar un control 
analític dels comptes que no en tenen i per tant no tenen aquesta despesa, peró sí 
els ingresos. Si no es fes aquest control, els centres que els hi porten els menús serien 
poc rendibles i els que no tenen cuina es veurien massa rendibles, ja que no tenen 
imputades les seves despeses. 

 

Comptabilitat 

• Comptabilitat: s’hauràn de modificar les guies de comptabilitat de la instal·lació per 
que les vendes es comptabilitzin per la compte assignada a l’article venut. 

 

Cartera d’Efectes 

• Llistats de Cartera: es crearàn llistats de Saldo Final Client, Saldo Final Proveïdor i 
diferents llistats de Pagarés i Talons adaptats per dues entitats financeres 

 

Comptabilitat Analítica 

• Analítica: totes les compres es comptabilitzaran per Canal (o Centre de Treball), 
pero existiex un Canal (el 35) que representa un cost estructural. Es crearà un procés 
per fer el repartiment d’aquest cost estructural entre tots els Centres de Treball. 
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3. Planificació i costos 

 

Planificació i temporització 

Segons les fases descrites en el apartat de Enfocament i métode seguit, indicats 
anteriorment, cadascuna d’aquestes fases están valorades en el següent nombre d’hores: 

 

Concepte Hores  Comentaris 

Presa de dades 21 Presa de dades realitzada a les oficines del client 

Anàlisi i documentació 52,5 Anàlisi i documentació a la delegació 

Desenvolupament * 102,5 Implementació 

Proves 20 Proves a la delegació 

Posada en marxa 21 A les oficines del client 

Total Hores Projecte: 217 hores 

 

(*) A continuació detallem el desglós d’hores de les diferents fases dins la partida de 
Desevolupament: 

Concepte Hores 

Traspàs de dades  22.5 
    Pantalla de Control 1 

    Traspàs dades de Client 20 

    Traspàs dades de Comptabilitat 1.5 

Adaptacions Gestió Comercial 68.5 
    Manteniments Mestres 22 

    Gestió de Compres 6.5 

    Comandes i Albarans 8 

    Necessitats de compra 11 

    Gestió de vendes 7 

    Magatzems 8 

    Menús Transportats 6 

Comptabilitat 0 
Cartera d’efectes 3.5 
Comptabilitat Analítica 8 

 

Fent una planificació de jornades laborals de 8 hores de dilluns a divendres, ens donen unes 
cinc setmanes i mitja aproximadament, planificant que com a recurs, només destinem un 
tècnic treballant a l’hora en cada fase del projecte. A continuació mostrem el diagrama de 
Gantt corresponent al Projecte: 
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DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 
Posibles desviacions 
 

En finalitzar la implantació del projecte, es realitzarà una nova revisió amb la finalitat de 
detectar possibles desviacions en la posada en marxa, ja sigui per la utilització de més o 
menys hores de les prèviament valorades. Si la desviació no supera el 10% de la valoració 
inicial, no es considerarà cap càrrec addicional. 

 

Costos 

A l’apartat de costos indicarem que encara que existeixen diferents persones segons la fase 
que es desenvolupa, totes les hores es facturen al mateix preu hora, que és de 85 
euros/hora més I.V.A. Així doncs, els desglós es el següent: 

Concepte Hores Import (€) 

Presa de dades 21 1.785,00 

Anàlisi i documentació 52,5 4.462,50 

Desenvolupament * 102,5 8.712,50 

Proves 20 1.700,00 

Posada en marxa 21 1.785,00 

TOTAL COST PROJECTE 217 18.445,00 
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Es important indicar que aquest import només correspón a les parametritzacions indicades 
en aquest document. Aixó vol dir que el Client, a més d’aquest import, ha hagut de pagar els 
programes i les llicéncies pel nombre d’usuaris que treballen amb el programa. Aquest 
import depén de la tarifa existent en el momento de la compra, i el nombre d’usuaris que 
tinguin en cadascun dels móduls. També es molt important si el client es pot aprofitar 
d’alguna promoció que es faci en el moment de la compra.  

Per motius de confidencialitat no es diu en aquest document el preu de cadascun dels 
programes, ni de les seves llicéncies. De manera informativa, podem dir que en un client 
tipus, com en aquest cas, amb uns deu usuaris de diferens móduls, l’import aproximat es 
d’uns vint mil (20.000) euros. 
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4. Anàlisi 

 
En cada punt d’aquest anàlisi establirem per cada requeriment del Projecte una 
solució dissenyada per a satisfer les necessitats sol·licitades. Cal destacar que 
l’anàlisi i la implementació van  molt lligades, i que al dissenyar la solució, es 
descriu la implementació necessària per cada un dels requeriments. Es per aixó, 
que punt per punt, descriurem les necessitats a desenvolupar i la solució trobada 
en cada un d’ells. 
 

4.1 Control del Traspas de Dades 

 

4.1.1. Pantalla de Control 

 

Anàlisi i necessitats a desenvolupar 

 

A continuació analitzarem els diferents processos a dissenyar per procedir amb 
el traspàs de dades a Sage Murano des de l'aplicació de la qual disposa 
actualment el client. 

Les dades originals es troben emmagatzemats en "mdb" de format ACCESS, per 
la qual cosa caldrà accedir a ells a través de consultes de Sage Murano. 
 

L'objectiu és importar les dades referents a: 

-Clients 

-Proveïdors 

-Articles 

-Magatzems 

-Centres de Treball 

-Pla de Comptes 

-Formes de Pagament 

-Tarifes de Venda 

 
 
El traspàs es durà a terme a través d’una pantalla nova a dissenyar que contindrà 
un botó per cadascun dels processos a executar. 

Aquesta pantalla s’anomenarà B_TraspasoDatos i haurà d’implementar amb el 
següent disseny: 
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A cadascun dels botons li associarem en el seu esdeveniment "Calculo" l'etiqueta 
referent al procés de traspàs que s'hagi d'executar. Tal com es pot veure a la 
figura, hi haurà un camp en el qual s'especificarà el codi d'empresa de 
la qual hem de seleccionar les dades origen. Quan estiguem important les dades 
de l'empresa 1 introduirem el valor "1" i quan estiguem important les dades de 
l'empresa 2 introduirem el valor "2". D'aquesta forma, en el càlcul obtindrem el 
valor de aquest camp per saber quins registres seleccionar a l'hora d'importar les 
dades. 

Per a això es dissenyarà un sol càlcul amb una etiqueta per cadascun dels 
processos de traspàs. El càlcul es dirà B_TraspasoDatos.  

En cada punt referent a un procés de traspàs s'especificarà a quin botó de la 
pantalla caldrà associar l'etiqueta corresponent. Una vegada realitzat el traspàs 
caldrà dur a terme tasques de depuració de les dades importades, 
concretament d'aquells camps que continguin valors que el client no desitgi 
mantenir. 

Encara que s'ha informat al client que serà molt millor si aquestes dades ja estan 
depurades abans d'importar-los, ja que d'aquesta forma no traslladarem aquestes 
dades "escombraries" a Sage Murano. 

Les taules origen estaran emmagatzemades dins de una "mdf" de SQL Server 
anomenada “ArgosIntergrupo", a la qual accedirem a través de diverses consultes, 
les quals especificarem en cadascun dels punts de l'anàlisi. 
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4.1.2. Traspàs dades de Gestió 

 

4.1.2.1. Clients 

 

Anàlisi i necessitats a desenvolupar 

 

A continuació es mostra un diagrama amb la estructura necessària per donar 
d’alta correctament un Client. Les seves dades están informades en els seguents 
fitxers: 

 

 

És per aixó que aquest procés està destinat a importar les dades relacionades amb les 
taules: 

- CLIENTES 

- CLIENTESCONTA 
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- CLIENTESPROVEEDORES 

- DOMICILIOS 

- PLANCUENTAS 

 
Atès que a  la base de dades "origen" les dades estan estructurades i separades en 
diverses taules i subtaules, anem a dissenyar les següents consultes que ens facilitaran 
l'accés a les dades des dels càlculs: 

> Nom: B_Imp_Clientes: 

SELECT     Codigo AS CodigoCliente, IdentificadorEm presa, Nombre, 
NombreComercial, ValorTipoIdentificadorPrincipal, V alorTelefonoPrincipal, 
PropietarioTelefonoPrincipal, ValorFaxPrincipal, Va lorEMailPrincipal, 
ValorTelefonoMovilPrincipal, PropietarioTelefonoMov ilPrincipal, 
ValorWebPrincipal, NombreVia, NumeroVia, Bloque, Au xiliar, Escalera, Piso, 
Puerta, NombreTelefonista  

FROM         ArgosIntergrupo.Selector.Cliente 

 

> Nom: B_Imp_Clientes_Direccion: 

SELECT ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.Codigo AS C odigoCliente, 
ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.Nombre, 
ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.IdentificadorEmpre sa, 
ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.NombreVia, 
ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.NumeroVia, 
ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.Bloque, 
ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.Auxiliar, 
ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.Escalera, 
ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.Piso, 
ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.Puerta, DivisionTe rritorial_3.Nombre AS 
CodigoPostal, DivisionTerritorial_2.Nombre AS Munic ipio, 
DivisionTerritorial_1.Nombre AS Provincia, 
ArgosIntergrupo.Localizacion.DivisionTerritorial.No mbre AS Nacion 

FROM         ArgosIntergrupo.Selector.Cliente LEFT OUTER JOIN 
ArgosIntergrupo.Localizacion.DivisionTerritorial AS  DivisionTerritorial_2 ON 
ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.IdentificadorMunic ipio = 
DivisionTerritorial_2.Identificador LEFT OUTER JOIN  
ArgosIntergrupo.Localizacion.DivisionTerritorial AS  DivisionTerritorial_1 ON 
ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.IdentificadorProvi ncia = 
DivisionTerritorial_1.Identificador LEFT OUTER JOIN  
ArgosIntergrupo.Localizacion.DivisionTerritorial A S DivisionTerritorial_3 ON                    

ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.IdentificadorCodig oPostal = 
DivisionTerritorial_3.Identificador LEFT OUTER JOIN  
ArgosIntergrupo.Localizacion.DivisionTerritorial ON  
ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.IdentificadorPais = 
ArgosIntergrupo.Localizacion.DivisionTerritorial.Id entificador 

 

> Nom: B_Imp_Clientes_Bancos: 

SELECT     ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.Codigo AS CodigoCliente, 
ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.IdentificadorEmpre sa, 
ArgosIntergrupo.Persona.Relacion_Persona_Calificaci onContable.Identificador, 
ArgosIntergrupo.Gestion.Banco.Codigo AS CodigoBanco , 
ArgosIntergrupo.Gestion.SucursalBancaria.Codigo AS OficinaBancaria, 
ArgosIntergrupo.Gestion.CuentaBancaria.DigitoContro l, 
ArgosIntergrupo.Gestion.CuentaBancaria.Numero, 
ArgosIntergrupo.Gestion.CuentaBancaria.IBAN 

FROM         ArgosIntergrupo.Gestion.Banco INNER JO IN 
ArgosIntergrupo.Gestion.SucursalBancaria INNER JOIN  
ArgosIntergrupo.Gestion.CuentaBancaria INNER JOIN 
ArgosIntergrupo.Selector.Cliente INNER JOIN 
ArgosIntergrupo.Persona.Relacion_Persona_Calificaci onContable ON 
ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.Identificador = 
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ArgosIntergrupo.Persona.Relacion_Persona_Calificaci onContable.Identificador 
INNER JOIN 
ArgosIntergrupo.Persona.Relacion_Persona_Calificaci onContable_CuentaBancaria 
ON 
ArgosIntergrupo.Persona.Relacion_Persona_Calificaci onContable.Identificador =  
ArgosIntergrupo.Persona.Relacion_Persona_Calificaci onContable_CuentaBancaria.
IdentificadorPersonaCalificacionContable ON 
ArgosIntergrupo.Gestion.CuentaBancaria.Identificado r = 
ArgosIntergrupo.Persona.Relacion_Persona_Calificaci onContable_CuentaBancaria.
IdentificadorCuentaBancaria AND 
ArgosIntergrupo.Gestion.CuentaBancaria.Identificado r = 
ArgosIntergrupo.Persona.Relacion_Persona_Calificaci onContable_CuentaBancaria.
IdentificadorCuentaBancaria ON 
ArgosIntergrupo.Gestion.SucursalBancaria.Identifica dor = 
ArgosIntergrupo.Gestion.CuentaBancaria.Identificado rSucursalBancaria AND 
ArgosIntergrupo.Gestion.SucursalBancaria.Identifica dor = 
ArgosIntergrupo.Gestion.Cuen taBancaria.IdentificadorSucursalBancaria AND                      
ArgosIntergrupo.Gestion.SucursalBancaria.Identifica dor = 
ArgosIntergrupo.Gestion.CuentaBancaria.Identificado rSucursalBancaria ON 
ArgosIntergrupo.Gestion.Banco.Identificador = 
ArgosIntergrupo.Gestion.SucursalBancaria.Identifica dorBanco AND 
ArgosIntergrupo.Gestion.Banco.Identificador = 
ArgosIntergrupo.Gestion.SucursalBancaria.Identifica dorBanco AND 
ArgosIntergrupo.Gestion.Banco.Identificador = 
ArgosIntergrupo.Gestion.SucursalBancaria.Identifica dorBanco WHERE     
(ArgosIntergrupo.Persona.Relacion_Persona_Calificac ionContable.IdentificadorC
alificacionContable = 2) 

 

> Nom: B_Imp_Clientes_FormasPago: 

SELECT     ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.Codigo AS CodigoCliente, 
ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.IdentificadorEmpre sa, 
ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.IdentificadorForma DePago, 
ArgosIntergrupo.Gestion.FormaDePago.Nombre, 
ArgosIntergrupo.Gestion.FormaDePagoConfiguracion.Ca ntidad AS DiasPrimerPlazo 

FROM         ArgosIntergrupo.Selector.Cliente INNER  JOIN 
ArgosIntergrupo.Gestion.FormaDePago ON 
ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.IdentificadorForma DePago = 
ArgosIntergrupo.Gestion.FormaDePago.Identificador I NNER JOIN 
ArgosIntergrupo.Gestion.FormaDePagoConfiguracion ON  
ArgosIntergrupo.Gestion.FormaDePago.Identificador =  
ArgosIntergrupo.Gestion.FormaDePagoConfiguracion.Id entificadorFormaDePago 

 
 
 

> Nom: B_Imp_Clientes_CentroAsociado: 

SELECT     ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.Codigo AS CodigoCliente, 
ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.Nombre AS NombreCl iente, 
ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.IdentificadorEmpre sa, 
ArgosIntergrupo.Proyecto.Proyecto.Codigo, 
ArgosIntergrupo.Proyecto.Proyecto.Nombre  

FROM ArgosIntergrupo.Selector.Cliente INNER JOIN 
ArgosIntergrupo.Proyecto.Relacion_ProyectoDetalle_P ersona_CalificacionContabl
e ON ArgosIntergrupo.Selector.Cliente.Identificador  = 
ArgosIntergrupo.Proyecto.Relacion_ProyectoDetalle_P ersona_CalificacionContabl
e.IdentificadorPersonaCalificacionContable INNER JO IN 
ArgosIntergrupo.Proyecto.Relacion_Proyecto_Proyecto Detalle ON        
ArgosIntergrupo.Proyecto.Relacion_ProyectoDetalle_P ersona_CalificacionContabl
e.Identificador = 
ArgosIntergrupo.Proyecto.Relacion_Proyecto_Proyecto Detalle.Identificador 
INNER JOIN ArgosIntergrupo.Proyecto.Proyecto ON 
ArgosIntergrupo.Proyecto.Relacion_Proyecto_Proyecto Detalle.IdentificadorProye
cto = ArgosIntergrupo.Proyecto.Proyecto.Identificad or AND                      
ArgosIntergrupo.Proyecto.Relacion_Proyecto_Proyecto Detalle.IdentificadorProye
cto = ArgosIntergrupo.Proyecto.Proyecto.Identificad or 



Projecte: Implantació ERP                                                                                                                       Memòria  
                                                                                                                                                                 Projecte Final de Carrera 
 

 

19 

 

 

Dins del càlcul que hem creat s'afegirà una nova etiqueta anomenada 
ImportarClientes, la qual associarem a l'esdeveniment "Calculo" del botó amb 
rètol "Clients" de la pantalla del traspàs de dades. 

 

Algoritme - Pseudocodi: 

ImportarClients: 

A través de FrmControl - FIELDVALUE obtenim el valor de l'empresa (camp IdentificadorEmpresa) a 
filtrar en les taules origen a partir de el camp de la pantalla de traspassos. En cadascuna de les 
seleccions sempre filtrarem per aquest codi d'empresa. guardarem el valor en una variable de 
càlcul anomenada EmpresaAux 

Farem un recorregut per tots els registres de B_Imp _Clientes i per cada un:  

         1.- Insertem un registre a la taula Clientes 

                    1.1.- Asignació de camps 

                      1.2.- Asignació de camps de Municipis desde taula Municipis(CodigoMunicipio, Municipio,                 
CodigoProvincia, Provincia, CodigoNacion, Nacion) 

                    1.3.- Asignació de dades bancàries desde B_Imp_Clientes_Bancos 

                    1.4.- Asignació de Centre de Traball desde B_Imp_Clientes_CentroAsociado 

         2.- Insertem registre a la taula ClientesConta 

                    2.1.- CopiaRegistro (Clientes, ClientesConta) 

                    2.2.- Asignació de camps 

                    2.3.- Asignació de camps de Condició de pagament desde CondicionesPlazos 

          3.- Insertem registre a la taula ClientesProveedores 

                    3.1.- CopiaRegistro desde Clientes 

                    3.2.- Asignació de camps 

         4.- Creem Domicilis "0" 

                    4.1.- Insertem els tres Domicilis "0". (Envios, Facturas, Recibo) a partir de CopiaRegistro 
de Clientes. 

          5.- Creem Pla de comptes 

                    5.1.- Insertem a  PlanCuentas 

FIN 

 

 
Les accions a dur a terme en cada punt son les següents: 
 
Punt 1.1 Asignació de camps de Clientes: 
 

Camp Origen Camp destí (Murano) 

CodigoCliente CodigoCliente 

Es construirà segons la següent fòrmula: 
“430” + zeros que falten + Codi client 
 
>Per obtenir els zeros que falten: 
8 – Len(CodigoCliente) – 3(prefix) 

CodigoContable 

Nombre RazonSocial 

NombreComercial Nombre 
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Fer Seleccio de B_Imp_Clientes_Direccion amb Where: 
"CodigoCliente = B_Imp_Clientes.CodigoCliente AND 
IdentificadorEmpresa = EmpresaAux" 
 
Si existeix registre llavors: 
      Clientes.Domicilo = Concatenar els valors dels camps 
NombreVia, NumeroVia, Bloque, Auxiliar, Escalera, Piso i Puerta. 
Els camps es concatenaràn amb el caracter "," entre ells i sempre 
que contenguin algún valor, és a dir, siguin  <> ""  
 
Clientes.CodigoPostal = B_Imp_Clientes_Direccion.CodigoPostal 
 
Clientes.Municipio = B_Imp_Clientes_Direccion.Municipio 
 
Clientes.Provincia = B_Imp_Clientes_Direccion.Provincia 
 
Clientes.Nacion = B_Imp_Clientes_Direccion.Nacion 
 
FinSi 

Domicilio 
 
CodigoPostal 
 
Municipio 
 
Provincia 
 
Nacion 

Propietario Teléfono Principal Nombre1 
ValorTelefonoPrincipal Telefono 
ValorTelefonoMovilPrincipal Telefono2 
PropietarioTelefonoMovilPrincipal Nombre2 
NombreTelefonista Nombre3 
ValorFaxPrincipal Fax 
ValorMailPrincipal Email1 
Fer Seleccio de B_Imp_Clientes_FormasPago amb Where: 
 
"CodigoCliente = B_Imp_Clientes.CodigoCliente AND 
IdentificadorEmpresa = EmpresaAux" 
 
Si existeix registre llavors: 
        Clientes.CodigoCondiciones = 
Str(B_Imp_Clientes_FormasPago.IdentificadorFormaDePago) 
        Clientes.FormaDePago = 
B_Imp_Clientes_FormasPago.Nombre 
FinSi 

CodigoCondiciones 
 
FormadePago 

CodigoCliente TarifaPrecio 
SiglaNacion “ES” 
ValorTipoIdentificadorPrincipal CifDni 
SiglaNacion + CifDni CifEuropeo 
Activo BajaEmpresaLc 
Si B_Imp_Clientes.Activo = -1 llavors  1  FinSi CodigoMotivoBajaLc 

 
 
 

Punt 1.2 Asignació de dades des de la taula Municipios, buscant per descripció: 
 
1.2.1.- Farem la Seleccio de la taula Municipios amb WHERE: 
 
"Municipio = Clientes.CodigoMunicipio" 
 
Si trobem registres Llavors 
              Clientes.CodigoMunicipio = Municipios.CodigoMunicipio 
              Clientes.CodigoProvincia = Municipios.CodigoProvincia 
              Clientes.CodigoNacion = Municipios.CodigoNacion 
FinSi 

 
Punt 1.3 Asignació de dades bancàries desde B_Imp_Clientes_Bancos: 

 
1.3.1.- Farem la Seleccio de la taula B_Imp_Clientes_Bancos amb WHERE: 
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"CodigoCliente = B_Imp_Clientes.CodigoCliente AND 
IdentificadorEmpresa = EmpresaAux" 

 
Si trobem registres Llavors 

Clientes.CodigoBanco = B_Imp_Clientes_Bancos.CodigoBanco 
Clientes.CodigoAgencia = B_Imp_Clientes_Bancos.OficinaBancaria 
Clientes.DC = B_Imp_Clientes_Bancos.DigitoControl 
Clientes.CCC = B_Imp_Clientes_Bancos.Numero 
Clientes.IBAN = B_Imp_Clientes_Bancos.IBAN 

FinSi 

 
Punt 1.4 Asignació del centre assignat desde B_Imp_Clientes_CentroAsignado: 

 
1.4.1.- Farem la Seleccio de la consulta B_Imp_Clientes_CentroAsignado amb WHERE: 

"CodigoCliente = B_Imp_Clientes.CodigoCliente AND 
IdentificadorEmpresa = EmpresaAux" 

Si trobem registres Llavors 
Clientes.CodigoCanal = B_Imp_Clientes_CentroAsignado.Codigo 

FinSi 

 
Punt 2.2 Asignació de camps de ClientesConta: 

 
Camp Origen Camp Destí (Murano) 

Clientes.CodigoCliente CodigoClienteProveedor 

Clientes.CodigoContable CodigoCuenta 

“C” ClienteOProveedor 

Clientes.SiglaNacion SiglaNacion 

-1 EnEuros_ 

1 CodigoTransaccion 

2008 TipoPlanCuenta 

 
 

Punt 2.3 Asignació de camps de CondicionesPlazos: 
 
2.3.1.- Farem la Seleccio de la consulta CondicionesPlazos amb WHERE: 

"CodigoCondiciones = Clientes.CodigoCondiciones  
Si trobem registres Llavors 

CopiaRegistro(CondicionesPlazos, ClientesConta) 
FinSi 

 
 

Punt 3.2 Asignació de camps de ClientesProveedores: 
 

Camp Origen Camp Destí (Murano) 

Clientes.CifDni CifEspañol 

Clientes.Nombre ClienteProveedor 

Clientes.Domicilio ViaPublica 

 
 

Punt 5.1 Creació de PlanCuentas: 
 

Camp Origen Camp Destí (Murano) 
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Clientes.CodigoContable CodigoCuenta 

Clientes.Nombre Cuenta 

“C” ClienteOProveedor 

2008 TipoPlanCuenta 

 
 
 
 
 

4.1.2.2 Proveïdors 
 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

A continuació es mostra un diagrama amb la estructura necessària per donar 
d’alta correctament un Proveïdor. Les seves dades están informades en els 
seguents fitxers: 

 

 
Aquest procés està destinat a importar les dades relacionades amb les taules: 

- PROVEEDORES 

- CLIENTESCONTA 
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- CLIENTESPROVEEDORES 

- DOMICILIOS 

- PLANCUENTAS 

 
Atès que en la base de dades "origen" les dades estan estructurades i separats en diverses 
taules i subtaules, anem a dissenyar les següents consultes que ens facilitaran l'accés a les 
dades des dels càlculs: 

> Nom: B_Imp_Proveedores: 

SELECT     Codigo AS CodigoProveedor, Identificador Empresa, Nombre, 
NombreComercial, ValorTipoIdentificadorPrincipal, V alorTelefonoPrincipal, 
PropietarioTelefonoPrincipal, ValorFaxPrincipal, Va lorEMailPrincipal, 
ValorTelefonoMovilPrincipal, PropietarioTelefonoMov ilPrincipal, 
ValorWebPrincipal, NombreVia, NumeroVia, Bloque, Au xiliar, Escalera, Piso, 
Puerta,NombreTelefonista, PorcentajeDescuentoMateri al 

FROM         ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor 

 

 

> Nom: B_Imp_Proveedores_Direccion: 

SELECT ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor.Codigo AS  CodigoProveedor, 
ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor.Nombre, 
ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor.IdentificadorEmp resa, 
ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor.NombreVia, 
ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor.NumeroVia, 
ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor.Bloque, 
ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor.Auxiliar, 
ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor.Escalera, 
ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor.Piso, 
ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor.Puerta, Division Territorial_3.Nombre AS 
CodigoPostal, DivisionTerritorial_2.Nombre AS Munic ipio, 
DivisionTerritorial_1.Nombre AS Provincia,                  
ArgosIntergrupo.Localizacion.DivisionTerritorial.No mbre AS Nacion 

FROM         ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor LEF T  OUTER JOIN 
ArgosIntergrupo.Localizacion.DivisionTerritorial AS  DivisionTerritorial_2 ON 
ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor.IdentificadorMun icipio = 
DivisionTerritorial_2.Identificador LEFT OUTER JOIN  
ArgosIntergrupo.Localizacion.DivisionTerritorial AS  DivisionTerritorial_1 ON 
ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor.IdentificadorPro vincia = 
DivisionTerritorial_1.Identificador LEFT OUTER JOIN  
ArgosIntergrupo.Localizacion.DivisionTerritorial AS  DivisionTerritorial_3 ON                    
ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor.IdentificadorCod igoPostal = 
DivisionTerritorial_3.Identificador LEFT OUTER JOIN  
ArgosIntergrupo.Localizacion.DivisionTerritorial ON  
ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor.IdentificadorPai s = 
ArgosIntergrupo.Localizacion.DivisionTerritorial.Id entificador 

 

> Nombre: B_Imp_Proveedores_Bancos: 

SELECT ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor.Codigo AS  CodigoProveedor, 
ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor.IdentificadorEmp resa, 
ArgosIntergrupo.Persona.Relacion_Persona_Calificaci onContable.Identificador, 
ArgosIntergrupo.Gestion.Banco.Codigo AS CodigoBanco , 
ArgosIntergrupo.Gestion.SucursalBancaria.Codigo AS OficinaBancaria, 
ArgosIntergrupo.Gestion.CuentaBancaria.DigitoContro l,ArgosIntergrupo.Gestion.C
uentaBancaria.Numero, ArgosIntergrupo.Gestion.Cuent aBancaria.IBAN 

FROM         ArgosIntergrupo.Gestion.Banco INNER JO IN  
ArgosIntergrupo.Gestion.SucursalBancaria INNER JOIN  
ArgosIntergrupo.Gestion.CuentaBancaria INNER JOIN 
ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor INNER JOIN 
ArgosIntergrupo.Persona.Relacion_Persona_Calificaci onContable ON 
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ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor.Identificador = 
ArgosIntergrupo.Persona.Relacion_Persona_Calificaci onContable.Identificador 
INNER JOIN 
ArgosIntergrupo.Persona.Relacion_Persona_Calificaci onContable_CuentaBancaria 
ON ArgosIntergrupo.Persona.Relacion_Persona_Calific aci onContable.Identificador 
= 
ArgosIntergrupo.Persona.Relacion_Persona_Calificaci onContable_CuentaBancaria.I
dentificadorPersonaCalificacionContable ON 
ArgosIntergrupo.Gestion.CuentaBancaria.Identificado r = 
ArgosIntergrupo.Persona.Relacion_Persona_Calificaci onContable_CuentaBancaria.I
dentificadorCuentaBancaria AND 
ArgosIntergrupo.Gestion.CuentaBancaria.Identificado r = 
ArgosIntergrupo.Persona.Relacion_Persona_Calificaci onContable_CuentaBancaria.I
dentificadorCuentaBancaria ON 
ArgosIntergrupo.Gestion.SucursalBancaria.Identifica dor = 
ArgosIntergrupo.Gestion.CuentaBancaria.Identificado rSucursalBancaria AND 
ArgosIntergrupo.Gestion.SucursalBancaria.Identifica dor = 
ArgosIntergrupo.Gestion.CuentaBancaria.Identificado rSucursalBancaria AND 
ArgosIntergrupo.Gestion.SucursalBancaria.Identifica dor = 
ArgosIntergrupo.Gestion.CuentaBancaria.Identificado rSucursalBancaria ON 
ArgosIntergrupo.Gestion.Banco.Identificador = 
ArgosIntergrupo.Gestion.SucursalBancaria.Identifica dorBanco AND 
ArgosIntergrupo.Gestion.Banco.Identificador = 
ArgosIntergrupo.Gestion.SucursalBancaria.Identifica dorBanco AND 
ArgosIntergrupo.Gestion.Banco.Identificador = 
ArgosIntergrupo.Gestion.SucursalBancaria.Identifica dorBanco 

WHERE     
(ArgosIntergrupo.Persona.Relacion_Persona_Calificac ionContable.IdentificadorCa
lificacionContable = 1) OR 
(ArgosIntergrupo.Persona.Relacion_Persona_Calificac ionContable.IdentificadorCa
lificacionContable = 5) 

 

> Nom: B_Imp_Proveedores_FormasPago: 

SELECT     ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor.Codig o AS CodigoProveedor, 
ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor.IdentificadorEmp resa, 
ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor.IdentificadorFor maDePago,ArgosIntergrupo.Ge
stion.FormaDePago.Nombre, 
ArgosIntergrupo.Gestion.FormaDePagoConfiguracion.Ca ntidad AS DiasPrimerPlazo 

FROM         ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor INN ER JOIN 
ArgosIntergrupo.Gestion.FormaDePago ON 
ArgosIntergrupo.Selector.Proveedor.IdentificadorFor maDePago = 
ArgosIntergrupo.Gestion.FormaDePago.Identificador I NNER JOIN 
ArgosIntergrupo.Gestion.FormaDePagoConfiguracion ON  
ArgosIntergrupo.Gestion.FormaDePago.Identificador =  
ArgosIntergrupo.Gestion.FormaDePagoConfiguracion.Id entificadorFormaDePago 

 

Dins del càlcul que hem creat s'afegirà una nova etiqueta anomenada 
ImportarProveedores, la qual associarem a l'esdeveniment "Calculo" del botó amb 
rètol "Proveïdors" de la pantalla del traspàs de dades. 

 

Algoritme - Pseudocodi: 

ImportarProveïdors:  

A través de FrmControl - FIELDVALUE obtenim el valor de l'empresa (camp IdentificadorEmpresa) a 
filtrar en les taules origen a partir de el camp de la pantalla de traspassos. En cadascuna de les 
seleccions sempre filtrarem per aquest codi d'empresa. guardarem el valor en una variable de càlcul 
anomenada EmpresaAux 

Farem un recorregut per tots els registres de B_Imp _Proveedores i per cada un:  

         1.- Insertem un registre a la taula Proveedores 

                    1.1.- Asignació de camps 
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                      1.2.- Asignació de camps de Municipis desde taula Municipis(CodigoMunicipio, Municipio, 
CodigoProvincia, Provincia, CodigoNacion, Nacion) 

                    1.3.- Asignació de dades bancàries desde B_Imp_Proveedores_Bancos 

         2.- Insertem registre a la taula ClientesConta 

                    2.1.- CopiaRegistro (Proveedores, ClientesConta) 

                    2.2.- Asignació de camps 

                    2.3.- Asignació de camps de Condició de pagament desde CondicionesPlazos 

          3.- Insertem registre a la taula ClientesProveedores 

                    3.1.- CopiaRegistro desde Proveedores 

                    3.2.- Asignació de camps 

         4.- Creem Domicilis "0" 

                    4.1.- Insertem els tres Domicilis "0". (Envios, Facturas, Recibo) a partir de CopiaRegistro de 
Proveedores. 

          5.- Creem Pla de comptes 

                    5.1.- Insertem a  PlanCuentas 

FIN 

 

Accions a dur a terme en cada punt: 
 
Punt 1.1 Assignació de camps a Proveïdors 
 

Camp Origen Camp Destí (Murano) 

CodigoProveedor CodigoProveedor 
Es construirà segons la següent fòrmula: 
 
Prefix + zeros que falten + Codi client 
 
> Obtención del prefijo: 
Proveedores del 1 al 299 -> "400" 
Proveedores del 300 al 9999 -> "410" 
 
>Per obtenir els zeros que falten: 
8 – Len(CodigoCliente) – 3(prefix) 

CodigoContable 

Nombre RazonSocial 
NombreComercial Nombre 
Fer Seleccio de B_Imp_Proveedores_Direccion amb Where: 
"CodigoProveedor = B_Imp_Proveedores.CodigoProveedor AND 
IdentificadorEmpresa = EmpresaAux" 
 
Si existeix registre llavors: 
    Proveedores.Domicilo = Concatenar els valors dels camps 
NombreVia, NumeroVia, Bloque, Auxiliar, Escalera, Piso i Puerta. Els 
camps es concatenaràn amb el caracter "," entre ells i sempre que 
continguin algún valor, es a dir siguin <>"". 
 
Proveedores.CodigoPostal = 
                           B_Imp_Proveedores_Direccion.CodigoPostal 
Proveedores.Municipio = B _Imp_Proveedores_Direccion.Municipio 
Proveedores.Provincia = B_Imp_Proveedores_Direccion.Provincia 
Proveedores.Nacion = B_Imp_Proveedores_Direccion.Nacion 
 
FinSi 

Domicilio 
 
CodigoPostal 
 
Municipio 
 
Provincia 
 
Nacion 

PropietarioTelefonoPrincipal Nombre1 
ValorTelefonoPrincipal Telefono 
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ValorTelefonoMovilPrincipal Telefono2 
NombreTelefonista Nombre3 
PropietarioTelefonoMovilPrincipal Nombre2 
ValorFaxPrincipal Fax 
ValorEmailPrincipal Email1 
PorcentajeDescuentoMaterial %Descuento 
Fer Seleccion de B_Imp_Proveedores_FormasPago amb Where: 
"CodigoProveedor = B_Imp_Proveedores.CodigoProveedor AND 
IdentificadorEmpresa = EmpresaAux" 
 
Si existeix registre llavors: 
 
Proveedores.CodigoCondiciones = 
Str(B_Imp_Proveedores_FormasPago.IdentificadorFormaDePago) 
Proveedores.FormaDePago = 
B_Imp_Proveedores_FormasPago.Nombre 
 
FinSi 

CodigoCondiciones 
 
FormadePago 

SiglaNacion “ES” 
ValorTipoIdentificadorPrincipal CifDni 
SiglaNacion+CifDni CifEuropeo 

 
 
 

Punt 1.2 Asignació de dades des de la taula Municipios, buscant per descripció: 
 
1.2.1.- Farem la Seleccio de la taula Municipios amb WHERE: 
 
"Municipio = Proveedores.CodigoMunicipio" 
 
Si trobem registres Llavors 
              Proveedores.CodigoMunicipio = Municipios.CodigoMunicipio 
              Proveedores.CodigoProvincia = Municipios.CodigoProvincia 
              Proveedores.CodigoNacion = Municipios.CodigoNacion 
FinSi 

 
Punt 1.3 Asignació de dades bancàries desde B_Imp_Proveedores_Bancos: 

 
1.3.1.- Farem la Seleccio de la taula B_Imp_Proveedores_Bancos amb WHERE: 
 

"CodigoProveedor = B_Imp_c.CodigoProveedor AND 
IdentificadorEmpresa = EmpresaAux" 

 
Si trobem registres Llavors 

Proveedores.CodigoBanco = B_Imp_Clientes_Bancos.CodigoBanco 
Proveedores.CodigoAgencia = B_Imp_Clientes_Bancos.OficinaBancaria 
Proveedores.DC = B_Imp_Clientes_Bancos.DigitoControl 
Proveedores.CCC = B_Imp_Clientes_Bancos.Numero 
Proveedores.IBAN = B_Imp_Clientes_Bancos.IBAN 

FinSi 

 
Punt 2.2 Asignació de camps de ClientesConta: 

 
Camp Origen Camp Destí (Murano) 

Proveedors.CodigoProveedor CodigoClienteProveedor 

Proveedores.CodigoContable CodigoCuenta 
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“P” ClienteOProveedor 

Proveedores.SiglaNacion SiglaNacion 

-1 EnEuros_ 

1 CodigoTransaccion 

2008 TipoPlanCuenta 

 
 
Punt 2.3 Asignació de camps de CondicionesPlazos: 

 
2.3.1.- Farem la Seleccio de la consulta CondicionesPlazos amb WHERE: 

"CodigoCondiciones = Proveedores.CodigoCondiciones  
Si trobem registres Llavors 

CopiaRegistro(CondicionesPlazos, ClientesConta) 
FinSi 

 
 

Punt 3.2 Asignació de camps de ClientesProveedores: 
 

Camp Origen Camp Destí (Murano) 

Proveedores.CifDni CifEspañol 

Proveedores.Nombre ClienteProveedor 

Proveedores.Domicilio ViaPublica 

 
 

Punt 5.1 Creació de PlanCuentas: 
 

Camp Origen Camp Destí (Murano) 

Proveedores.CodigoContable CodigoCuenta 

Proveedores.Nombre Cuenta 

“P” ClienteOProveedor 

2008 TipoPlanCuenta 

 
 
 

4.1.2.3. Articles 

Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

Aquest procés està destinat a importar les dades relacionades amb les taules: 

- ARTICULOS 

- FAMILIAS 

 
Atès que a la base de dades "origen" les dades estan estructurades i separats en diverses 
taules i subtaules, anem a dissenyar les següents consultes que ens facilitaran l'accés a les 
dades des dels càlculs: 

> Nom: B_Imp_Articulos: 

SELECT     ArgosIntergrupo.Selector.Mercaderia.Codi go, 
ArgosIntergrupo.Selector.Mercaderia.Nombre, 
ArgosIntergrupo.Selector.Mercaderia.IdentificadorEm presa, 
ArgosIntergrupo.Selector.Mercaderia.PrecioCoste, 
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ArgosIntergrupo.Bien.GrupoBien.Codigo AS CodigoFami lia, 
ArgosIntergrupo.Bien.GrupoBien.Nombre AS Familia, 
ArgosIntergrupo.Selector.Mercaderia.IdentificadorIv a, 
ArgosIntergrupo.Bien.TipoDeBien.Nombre AS TipoArtic ulo, 
ArgosIntergrupo.UnidadDeMedida.UnidadDeMedida.Codig o AS CodigoUnidadMedida, 
ArgosIntergrupo.UnidadDeMedida.UnidadDeMedida.Nombr e AS NombreUnidadMedida 

FROM         ArgosIntergrupo.UnidadDeMedida.UnidadD eMedida INNER JOIN 
ArgosIntergrupo.Selector.Mercaderia INNER JOIN Argo sIntergrupo.Bien.Bien ON 
ArgosIntergrupo.Selector.Mercaderia.IdentificadorBi en = 
ArgosIntergrupo.Bien.Bien.Identificador INNER JOIN 
ArgosIntergrupo.Bien.Relacion_Bien_TipoDeBien ON 
ArgosIntergrupo.Bien.Bien.Identificador = 
ArgosIntergrupo.Bien.Relacion_Bien_TipoDeBien.Ident ificadorBien AND 
ArgosIntergrupo.Bien.Bien.Identificador = 
ArgosIntergrupo.Bien.Relacion_Bien_TipoDeBien.Ident ificadorBien INNER JOIN 
ArgosIntergrupo.Bien.TipoDeBien ON 
ArgosIntergrupo.Bien.Relacion_Bien_TipoDeBien.Ident ificadorTipoDeBien = 
ArgosIntergrupo.Bien.TipoDeBien.Identificador AND 
ArgosIntergrupo.Bien.Relacion_Bien_TipoDeBien.Ident ificadorTipoDeBien = 
ArgosIntergrupo.Bien.TipoDeBien.Identificador ON 

ArgosIntergrupo.UnidadDeMedida.UnidadDeMedida.Ident ificador = 
ArgosIntergrupo.Selector.Mercaderia.IdentificadorUn idadDeMedidaCompra LEFT 
OUTER JOIN    ArgosIntergrupo.Bien.GrupoBien INNER JOIN 
ArgosIntergrupo.Bien.Relacion_GrupoBien_Bien ON 
ArgosIntergrupo.Bien.GrupoBien.Identificador = 
ArgosIntergrupo.Bien.Relacion_GrupoBien_Bien.Identi ficadorGrupoBien AND 
ArgosIntergrupo.Bien.GrupoBien.Identificador = 
ArgosIntergrupo.Bien.Relacion_GrupoBien_Bien.Identi ficadorGrupoBien ON 
ArgosIntergrupo.Bien.Bien.Identificador = 
ArgosIntergrupo.Bien.Relacion_GrupoBien_Bien.Identi ficadorBien AND 
ArgosIntergrupo.Bien.Bien.Identificador = 
ArgosIntergrupo.Bien.Relacion_GrupoBien_Bien.Identi ficadorBien 

 

> Nom: B_Imp_Familias: 

SELECT     Codigo, Nombre, Identificador  

FROM         ArgosIntergrupo.Bien.GrupoBien 

 

Dins del càlcul que hem creat s'afegirà una nova etiqueta anomenada ImportarArticulos, la 
qual  associarem a l'esdeveniment "Calculo" del botó amb rètol "Articulos" de la pantalla 
del traspàs de dades. 

 

Algoritme - Pseudocodi: 

ImportarArticulos:  

A través de FrmControl - FIELDVALUE obtenim el valor de l'empresa (camp IdentificadorEmpresa) a filtrar en les 
taules origen a partir  de el camp de la pantalla de traspassos. En cadascuna de les seleccions sempre filtrarem 
per aquest codi d'empresa. Guardarem  el valor en una variable de càlcul anomenada EmpresaAux 

Fem un recorregut per tots els registres de B_Imp_F amilias i per cada un: (1º Importem le s 
Families)  

          1.- Insertem registre a la taula Familias 

                   1.1.- Asignació de camps 

Fem un recorregut per tots els registres de B_Imp_A rticulos i per cada un: (2º Importem el s 
Artícles)  

         2.- Insertem registre a la taula Articles 

                    2.1.- Asignació de camps 

 

FI 
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Explicació dels punts: 
 
Punt 1.1 Assignació de camps a Familias: 
 

Camp Origen Camp Destí (Murano) 

Codigo CodigoFamilia 

“**********” CodigoSubFamilia 

Nombre Descripcion 

 
 
Punt 2.1 Assignació de camps a Articulos: 
 

Camp Origen Camp Destí (Murano) 

Codigo 
Existeixen registres que tenen el 
carácter ‘.’ com a MURANO  no el volem, 
el buscarem i el deixarem sense el ‘.’ 

CodigoArticulo 

Nombre DescripcionArticulo 

CodgioFamilia CodigoFamilia 

PrecioCoste PrecioCompra 

“M” TipoArticulo 

CodigoUnidadMedida UnidadMedida2_ 
 
UnidadMedidaCompras_ 
 
UnidadMedidaVentas_ 

“UMA” UnidadeMedidaAlternativa 

 
 
 
 

4.1.2.4. Magatzems 

Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

Aquest procés està destinat a importar les dades relacionades amb les taules: 

- ALMACENES 

 
Atès que a la base de dades "origen" les dades estan estructurades i separats en diverses 
taules i subtaules, anem a dissenyar les següents consultes que ens facilitaran l'accés a les 
dades des dels càlculs: 

> Nom: B_Imp_Almacenes: 

SELECT     ArgosIntergrupo.Logistica.Almacen.Codigo , 
ArgosIntergrupo.Logistica.Almacen.Nombre, 
ArgosIntergrupo.Logistica.Relacion_Almacen_Empresa. IdentificadorEmpresa 

FROM         ArgosIntergrupo.Logistica.Almacen INNE R JOIN 
ArgosIntergrupo.Logistica.Relacion_Almacen_Empresa ON 
ArgosIntergrupo.Logistica.Almacen.Identificador = 
ArgosIntergrupo.Logistica.Relacion_Almacen_Empresa. IdentificadorAlmacen 

 



Projecte: Implantació ERP                                                                                                                       Memòria  
                                                                                                                                                                 Projecte Final de Carrera 
 

 

30 

 

Dins del càlcul que hem creat s'afegirà una nova etiqueta anomenada ImportarAlmacenes, 
la qual  associarem a l'esdeveniment "Calculo" del botó amb rètol "Almacenes" de la 
pantalla del traspàs de dades. 

 

Algoritme - Pseudocodi: 

ImportarAlmacenes:  

A través de FrmControl - FIELDVALUE obtenim el valor de l'empresa (camp IdentificadorEmpresa) a filtrar en les 
taules origen a partir  de el camp de la pantalla de traspassos. En cadascuna de les seleccions sempre filtrarem 
per aquest codi d'empresa. Guardarem  el valor en una variable de càlcul anomenada EmpresaAux 

Fem un recorregut per tots els registres de B_Imp_A lmacenes i per cada un: 

          1.- Insertem registre a la taula Almacenes 

                   1.1.- Asignació de camps  
 
Punt 1.1 Assignació de camps a Almacenes: 
 

Camp Origen Camp Destí (Murano) 

CodigoAlmacen CodigoAlmacen 

Nombre Almacen 

 
 
 
 

4.1.2.5. Centres de Treball 

Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

Aquest procés està destinat a importar les dades relacionades amb les taules: 

- B_CENTROSTRABAJO 

- CANALESEMPRESA 

 
Atès que a la base de dades "origen" les dades estan estructurades i separats en diverses 
taules i subtaules, anem a dissenyar les següents consultes que ens facilitaran l'accés a les 
dades des dels càlculs: 

> Nom: B_Imp_CentrosTrabajo: 

SELECT Nombre, Codigo, Protegido, Identificador 
FROM ArgosIntergrupo.Proyecto.Proyecto  

 

Dins del càlcul que hem creat s'afegirà una nova etiqueta anomenada 
ImportarCentrosTrabajo, la qual  associarem a l'esdeveniment "Calculo" del botó 
amb rètol " Centros de Trabajo " de la pantalla del traspàs de dades. 

La taula Origen “Proyectos” no te distinició per empresa, pel que s’executarà el 
càlcul cada cop desde qualsevol empresa. 

 

Algoritme - Pseudocodi: 

ImportarCentrosTrabajo:  
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Fem un recorregut per tots els registres de B_Imp_C entrosTrabajo i per cada un: 

          1.- Insertem registre a la taula B_CentrosTrabajo 

                   1.1.- Asignació de camps 

          2.- Insertem registre a la taula CanalesEmpresa 

                   2.1.- Asignació de camps 

 
Explicació dels punts: 
 
Punt 1.1 Assignació de camps a B_CentrosTrabajo: 
 

Camp Origen Camp Destí (Murano) 

Codigo B_CodigoCentro 

Nombre B_NombreCentro 

Codigo CodigoAlmacen 

 
 
Punt 2.1 Assignació de camps a B_CanalesEmpresa: 
 

Camp Origen Camp Destí (Murano) 

Codigo CodigoCanal 

Nombre Canal 

 
 
 
 

4.1.2.6. Tarifes de Vendes 

 

Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

Aquest procés està destinat a importar les dades relacionades amb les taules: 

- TARIFAPRECIO 

 
Atès que a la base de dades "origen" les dades estan estructurades i separats en diverses 
taules i subtaules, anem a dissenyar les següents consultes que ens facilitaran l'accés a les 
dades des dels càlculs: 

> Nom: B_Imp_TarifaPrecio: 

SELECT     Ref, Nombre, Precio, CLIENTE 

FROM         ArgosIntergrupo.dbo.TarifasPrecios 

 

Dins de el càlcul que hem creat s'afegirà una nova etiqueta anomenada 
ImportarTarifaPrecio la qual associarem a l'esdeveniment "Calculo" del botó amb 
rètol "Tarifes de Venda" de la pantalla del traspàs de dades. 

La taula origen "TarifasPrecio" no té distinció per empresa, per tant s'executarà el 
càlcul una vegada des de cada empresa desti. 
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Algoritme - Pseudocodi: 

 

ImportarTarifasVenta:  

Fem un recorregut per tots els registres de B_Imp_T arifasVenta i per cada un: 

           1.- Insertem registre a la taula Tarifas 

                   1.1.- Asignació de camps 

          2.- Insertem registre a la taula TarifaPrecio 

                   2.1.- Asignació de camps 

FI 

 

Explicació dels punts: 

Punt 1.1 Assignació de camps a Tarifas: 
 

Camp Origen Camp Destí (Murano) 

Cliente Tarifa 
Fer Seleccio de Clients amb Where: 
"CodigoCliente = 
B_Imp_TarifaPrecio.CLIENTE" 
Si existeix registre llavors: 
DescripcionTarifa = Clientes.RazonSocial 
FinSi 

DescripcionTarifa 

0 IndicadorTarifa 

 
 
Punt 2.1 Assignació de camps a TarifaPrecio: 
 

Camp Origen Camp Destí (Murano) 

Ref CodigoArticulo 

Cliente Tarifa 

“01-01-2013” FechaInicio 

“31-12-2013” FechaFin 

9999999,99 HastaUnidades 

Precio Precio1 

-1 StatusActivo 

 

 

4.1.2.7. Condicions de Pagament 

Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

Aquest procés està destinat a importar les dades relacionades amb les taules: 

- CONDICIONESPLAZOS 

 
Atès que a la base de dades "origen" les dades estan estructurades i separats en diverses 
taules i subtaules, anem a dissenyar les següents consultes que ens facilitaran l'accés a les 
dades des dels càlculs: 

> Nom: B_Imp_FormasdePago: 

SELECT     ArgosIntergrupo.Gestion.FormaDePago.Iden tificador, 
ArgosIntergrupo.Gestion.FormaDePago.Nombre, 
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ArgosIntergrupo.Gestion.FormaDePagoConfiguracion.Ca ntidad,ArgosIntergrupo.Gest
ion.FormaDePagoConfiguracion.Porcentaje 

FROM         ArgosIntergrupo.Gestion.FormaDePago IN NER JOIN 
ArgosIntergrupo.Gestion.FormaDePagoConfiguracion ON  
ArgosIntergrupo.Gestion.FormaDePago.Identificador =  
ArgosIntergrupo.Gestion.FormaDePagoConfiguracion.Id entificadorFormaDePago     
WHERE     (ArgosIntergrupo.Gestion.FormaDePagoConfi guracion.Porcentaje = 100) 

 

Dins del càlcul que hem creat s'afegirà una nova etiqueta anomenada 
ImportarFormasPago, la qual associarem a l'esdeveniment "Calculo" del botó amb 
rètol "Formas de Pago" de la pantalla del traspàs de dades. 
Les condicions de pagament s'importaran en l'empresa 1 i a través de l'opció 
estàndard del seu manteniment les importarem a l'empresa 2. 

 

Algoritme - Pseudocodi: 

 

ImportarFormasPago:  

Fem un recorregut per tots els registres de B_Imp_F ormasPago i per cada un: 

           1.- Insertem registre a la taula CondicionesPlazos 

                   1.1.- Asignació de camps 

FI 

 

Explicació dels punts: 

Punt 1.1 Assignació de camps a CondicionesPlazos: 
 

Camp Origen Camp Destí (Murano) 

Str(Identificador) CodigoCondiciones 

Nombre Condiciones 
 
FormadePago 

1 NumeroPlazos 

Cantidad DiasPrimerPlazo 
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4.1.3 Traspàs dades de Comptabilitat 

 

4.1.3.1. Pla Comptable 

 

Anàlisi i necessitats a desenvolupar 

 

Aquest procés està destinat a importar les dades relacionades amb la taula: 

- PLANCUENTAS 

 
Atès que en la base de dades "origen" les dades estan estructurades i separats en 
diverses taules i subtaules, anem a dissenyar les següents consultes que ens facilitaran 
l'accés a les dades des dels càlculs: 

> Nom: B_Imp_PlanCuentas: 

SELECT ArgosIntergrupo.Contabilidad.SubcuentaContab le.Codigo, 
ArgosIntergrupo.Contabilidad.SubcuentaContable.Nomb re, 
ArgosIntergrupo.Contabilidad.Relacion_SubcuentaCont able_AmbitoContable_Empresa
.IdentificadorEmpresa 
FROM ArgosIntergrupo.Contabilidad.SubcuentaContable  INNER JOIN 
ArgosIntergrupo.Contabilidad.Relacion_SubcuentaCont able_AmbitoContable ON 
ArgosIntergrupo.Contabilidad.SubcuentaContable.Iden tificador = 
ArgosIntergrupo.Contabilidad.Relacion_SubcuentaCont able_AmbitoContable.Identif
icadorSubCuentaContable INNER JOIN 
ArgosIntergrupo.Contabilidad.Relacion_SubcuentaCont able_AmbitoContable_Empresa 
ON 
ArgosIntergrupo.Contabilidad.Relacion_SubcuentaCont able_AmbitoContable.Identif
icador = 
ArgosIntergrupo.Contabilidad.Relacion_SubcuentaCont able_AmbitoContable_Empresa
.IdentificadorRelacionSubCuentaContableAm 
bitoContable 
WHERE 
(ArgosIntergrupo.Contabilidad.Relacion_SubcuentaCon table_AmbitoContable.Identi
ficadorAmbitoContable = 3) AND 
(LEFT(ArgosIntergrupo.Contabilidad.SubcuentaContabl e.Codigo, 4) <> '4300') AND 
(LEFT(ArgosIntergrupo.Contabilidad.SubcuentaContabl e.Codigo, 4) <> '4000') AND 
(LEFT(ArgosIntergrupo.Contabilidad.SubcuentaContabl e.Codigo, 4) <> '4100')  

 
 

Dins del càlcul que hem creat s'afegirà una nova etiqueta anomenada 
ImportarPlanCuentas, la qual associarem a l'esdeveniment "Calculo" del botó amb 
rètol "Plan de Cuentas" de la pantalla del traspàs de dades. 
Les condicions de pagament s'importaran en l'empresa 1 i a través de l'opció 
estàndard del seu manteniment les importarem a l'empresa 2. 

 

Algoritme - Pseudocodi: 

 

ImportarPlanCuentas: 

A través de FrmControl - FIELDVALUE obtenim el valor de l'empresa (camp IdentificadorEmpresa) a 
filtrar en les taules origen a partir de el camp de la pantalla de traspassos. En cadascuna de les 
seleccions sempre filtrarem per aquest codi d'empresa. guardarem el valor en una variable de càlcul 
anomenada EmpresaAux 
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Fem un recorregut per tots els registres de B_Imp_P lanCuentas i per cada un: 

           1.- Insertem registre a la taula PlanCuentas 

                   1.1.- Asignació de camps 

FI 

 

Explicació dels punts: 

Punt 1.1 Assignació de camps a PlanCuentas: 
 

Camp Origen Camp Destí (Murano) 

Codigo CodigoCuenta 

Nombre Cuenta 

2008 TipoPlanCuenta 

 
 
 
 

4.2. Gestió Comercial 
 
En aquest punt es descriuen les parametritzacions necessàries al apartat de Gestió, 
manteniments Mestres, compres, vendes i magatzem. 
   
 

4.2.1. Manteniments Mestres   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

En el present apartat analitzarem les personalitzacions necessàries per adaptar els 
manteniments mestres als requeriments del client. 

És important ressaltar que en aquesta instal·lació de Sage Murano es donaran d'alta dues 
empreses que, encara que no compartiran la totalitat de les dades mestres, sí compartiran 
diversos clients, proveïdors, articles i centres de treball (Canals) que seran comuns a 
ambdues empreses. 

 
 
 

4.2.1.1. Clients   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

A nivell informatiu anem a destacar les característiques que tindran els clients i que serà 
necessari informar per poder cobrir les necessitats del client: 

• El compte comptable del client estarà formada pel prefix "430" i la terminació 
correspondrà al codi que tindrà assignat el client. 

• Es classificaran els client en tipus. 

• Cada client podrà tenir diversos domicilis i per tant, a l'hora de facturar o 
realitzar enviaments, podrà variar-se el domicili en el document. 
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• En la fitxa del client s'informaran les persones de contacte amb les quals 
s'estableixen relacions amb els clients. 

• En diversos clients s'establiran dies fixos de pagament. 

• En la fitxa del client no s'informarà cap tipus d'IVA ja que aquest vindrà 
determinat pels productes que es comercialitzin. 

 

 

 
4.2.1.1.1 Comptador de Clients   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

Es necessita que quan es doni d'alta un client nou s'empleni de forma automàtica el seu codi 
a partir de l'últim codi que es va introduir en l'aplicació. 
Per aquest motiu, serà l'usuari el que de doni d’alta el comptador de codis de client a partir 
del com s'obtindrà el valor del nou codi a assignar: 

 

 

 

Per implementar aquesta personalització es necessitarà modificar el càlcul Manteniment de 

Clients, en el qual crearem una nova etiqueta que es dirà AsignaCodigoCliente i que 
associarem a l'esdeveniment "Al_Entrar_en" del camp CodigoCliente de la pantalla 
GEN_MntClientes. El flux de treball de l'etiqueta haurà de seguir els següents passos: 

1) Es buscarà el comptador de clients en la taula lsysContadores. Concretament buscarem el 
registre amb el valor "CODIGOCLIENTE" en el camp sysNombreContador. 

1.1) Una vegada localitzat assignarem al camp CodigoCliente de la pantalla el valor del 
camp sysContadorValor a través del mètode "FIELDVALUE" de la funció "FRMCONTROL". 

Per augmentar el comptador esperarem al fet que l'usuari hagi validat el camp CodigoCliente 
per això crearem una nova etiqueta a continuació de l'anterior cridada 
AumentaContadorClientes. L'etiqueta s'associarà a l'esdeveniment "Al_Salir_de" del camp 
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CodigoCliente de la pantalla i haurà de seguir el següent flux de treball: 

1) Com ja tindrem localitzat el registre de comptador a partir de l'etiqueta anterior, augmentarem 
en 1 el valor del camp sysContadorValor i ho gravarem. 

 
 
 
 

4.2.1.1.2 Assignació de Responsable del Centre   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

A cadascun dels clients se li ha d'assignar un responsable de compte, per a això necessitarem 
crear amb antelació un manteniment on donarem d'alta tots els responsables. 

Primer crearem una nova taula amb la següent estructura: 

 
B_ResponsablesCentros 

 
CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

CodigoEmpresa * Repositori  Código Empresa 
B_CodigoResponsable Text 15 Código Responsable 
B_NombreResponsable Text 50 Nombre Responsable 
Telefono Text 15 Teléfono 

               Clau Principal (*) 

 

Una vegada dissenyada la taula crearem una nova pantalla de manteniment anomenada 
B_ResponsablesCentros que solament es mostrarà en manera grid. Aquesta pantalla 
s'afegirà com una nova opció d'usuari amb ruta "Opcions d'Usuari\Manteniments\Mnto. de 
Responsables de Centro". 

Quan l'usuari hagi donat d'alta els responsables de centres podrà assignar-los als clients en 
les seves fitxes. Per realitzar aquesta assignació afegirem els següents camps a la taula de 
clients: 

Clientes 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

B_CodigoResponsable Repositori  Código Responsable 
B_NombreResponsable Repositori  Nombre Responsable 

 

Aquests dos camps s'afegiran a una nova pestanya anomenada "COLEVISA" que crearem en 
la pantalla del manteniment de clients anomenada GEN_MntClientes. Els inserirem dins d'un 
nou Frame amb rètol "Responsable de Centre": 
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Per poder enllaçar aquests camps amb el manteniment de responsables necessitarem crear 
una nova relació que enllaçarà amb els clients amb els seus responsables de centre: 

 - RelResponsablesCentros: 

• Consulta: B_ResponsablesCentros 

• Camps de sortida: B_CodigoResponsable 

• Camps de retorn: B_NombreResponsable (camp de taula) 

 

 
 

4.2.1.1.3. Manteniment compartit entre empresas   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

Existeixen alguns clients que han de mantenir-se de forma compartida en les dues empreses 
amb les quals treballarem en l'aplicació. El funcionament serà igual al d'utilitzar la 
funcionalitat estàndard de l'aplicació "Compartir taules" però amb diversos matisos. 

S'ha descartat la utilització de l'opció "Compartir taules" perquè no tots els clients de 
l'empresa 1 també pertanyen a l'empresa 2 i viceversa, i volem evitar confondre a l'usuari a 
l'hora que pugui estar visualitzant clients amb els quals no es treballa en alguna de les dues 
empreses. 

Per poder dur a terme aquesta operativa de compartició necessitarem afegir un nou camp 
de control a la fitxa del client: 

Clientes 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

B_Compartido Si/No  Compartido 

 

El valor per defecte del camp serà "0" (No). 

Una vegada afegit el camp a la taula, ho afegirem a la pestanya "COLEVISA" que hem creat 
en l'apartat anterior: 
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Finalment haurem de controlar els esdeveniments d'Alta, Baixa i Modificació d'un client, 
perquè quan es duguin a terme i, en el cas que el client estigui compartit, repercuteixin en 
les dues empreses. 

S'haurà de modificar el càlcul Manteniment de Clients per afegir la funcionalitat 
corresponent a la compartició dels clients. 

A continuació es detallen els esdeveniments a controlar, les etiquetes que crearem i les 
accions a dur a terme: 

CONTROL D’ALTES i MODIFICACIONS 

Crearem una nova etiqueta de càlcul anomenada DespuesDeModificar i l'associarem a 
l'esdeveniment "Després de Modificar" de la pantalla del manteniment de clients 
GEN_MntClientes: 

1)  Només durem a terme les accions en el cas en que el valor del camp B_Compartido  sigui "-1" (Sí). 

1.1) Si es cumpleix la condició anterior haurem de cercar el client a l’empresa contraria a la que 
estem, es a dir, si estem a l’empresa 1 buscarem el client a l’empresa 2 i a l’inreves. La búsqueda 
es durà a terme a la taula Clientes: 

1.1.1) Si NO EXISTEIX es donarà d’alta (Copiar-lo), pel que haurem de buscar i copiar tots els 
registres relacionats de les taules: 

- Clientes 

- ClientesConta 

- PlanCuentas 

- Domicilios 

1.1.2) Si EXISTEIX es procedirá a actualitzar els registres de les taules relacionades a través de 
la funció CopiaRegistro desde l’empresa origen a l’empresa desti. Les taules relacionades son 
les detallades en el punt 1.1.1. 

 

CONTROL DE BAIXES 

Crearem una nova etiqueta de càlcul anomenada AntesDeEliminar i l'associarem a 
l'esdeveniment "Abans d'Eliminar" de la pantalla del manteniment de clients 
GEN_MntClientes: 

1)  Només durem a terme les accions en el cas en que el valor del camp B_Compartido  sigui "-1" (Sí). 

1.1) Si es cumpleix la condició anterior haurem de cercar el client a l’empresa contraria a la que estem, 
es a dir, si estem a l’empresa 1 buscarem el client a l’empresa 2 i a l’inreves. La búsqueda es durà a 
terme a la taula Clientes: 

1.1.1) Si EXISTEIX es procedirá a esborrar tots els registres de les taules relacionades que 
corresponguin a aquest client: 

                                                                   - Clientes 
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                                                                   - ClientesConta 

                                                                   - PlanCuentas 

                                                                   - Domicilios 

 
 
 

4.2.1.2. Proveïdors   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

A nivell informatiu anem a destacar les característiques que tindran els proveïdors i que serà 
necessari informar per poder cobrir les necessitats del client: 

• El compte comptable del client estarà formada pel prefix "400" o "410" (segons sigui un 
proveïdor o un creditor) i la terminació correspondrà al codi que tindrà assignat el proveïdor. 

• Existirà la possibilitat que a certs proveïdors se'ls assigni un descompte comercial que 
aplicaran en les compres que es realitzin. 

• Alguns proveïdors tindran assignat un recàrrec d'equivalència. 

• També s'utilitzaran les retencions. 

 
 
 

4.2.1.2.1. Comptador de Proveïdors   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

Igual que en els clients, es necessita que quan es doni d'alta un nou proveïdor s'empleni de 
forma automàtica el seu codi a partir de l'últim codi que es va introduir en l'aplicació. 
Per aquest motiu serà l'usuari el que de de alta el comptador de codis de proveïdor a partir 
del com s'obtindrà el valor del nou codi a assignar: 
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Per implementar aquesta personalització es necessitarà crear un nou càlcul per associar-ho a 
la pantalla de manteniment de proveïdors. El càlcul es dirà Manteniment de Proveïdors, i en 
ell crearem una nova etiqueta que es dirà AsignaCodigoProveedor que associarem a 
l'esdeveniment "En Entrar en" del camp CodigoProveedor de la pantalla 
GEN_MntProveedores. El flux de treball de l'etiqueta haurà de seguir els següents passos: 

1) Es buscarà el comptador de clients a la taula lsysContadores. Concretament buscarem el registre amb 
el valor "CODIGOPROVEEDOR" en el camp sysNombreContador. 

1.1) Una vegada localitzat asignarem al camp CodigoProveedor de la pantalla el valor del camp 
sysContadorValor a través del mètode "FIELDVALUE" de la funció "FRMCONTROL". 

 

Per augmentar el comptador esperarem al fet que l'usuari hagi validat el camp 
CodigoProveedor, per això crearem una nova etiqueta a continuació de l'anterior 
anomenada AumentaContadorProveedores. L'etiqueta s'associarà a l'esdeveniment "En 
Sortir de" del camp CodigoCliente de la pantalla i haurà de seguir el següent flux de treball: 

 

1) Com ja tindrem localitzat el registre de comptador a partir de l’etiqueta anterior, augmentarem en 1 el 
valor del camp sysContadorValor i el gravarem. 

 

 
 

4.2.1.2.2. Manteniment compartit entre empreses   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 
Igual que en els clients, existeixen alguns proveïdors que han de mantenir-se de forma 
compartida en les dues empreses amb les quals treballarem en l'aplicació. 
Per això necessitarem implementar la mateixa funcionalitat que en els clients respecte a 
aquesta operativa. 
Afegirem el camp de control de compartició a la taula: 
 

Proveedores 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

B_Compartido Si/No  Compartido 

 

El valor per defecte del camp serà "0" (No). 
Aquest camp s'afegirà a una nova carpeta amb rètol "COLEVISA" que afegirem a la pantalla 
del manteniment de proveïdors GEN_MntProveedores:  
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Finalment haurem de controlar els esdeveniments d'Alta, Baixa i Modificació d'un proveïdor, 
tal com vam fer amb els clients, perquè quan es duguin a terme i, en el cas que el proveïdor 
estigui compartit, repercuteixin en les dues empreses. 

S'haurà de modificar el càlcul Manteniment de Proveïdors per afegir la funcionalitat 
corresponent a la compartició dels proveïdors. 

A continuació es detallen els esdeveniments a controlar, les etiquetes que crearem i les 
accions a dur a terme: 

 

CONTROL D’ALTES i MODIFICACIONS 

Crearem una nova etiqueta de càlcul anomenada DespuesDeModificar i l'associarem a 
l'esdeveniment "Després de Modificar" de la pantalla del manteniment de proveïdors 
GEN_MntProveedores: 

1)  Només durem a terme les accions en el cas en que el valor del camp B_Compartido  sigui "-1" (Sí). 

1.1) Si es cumpleix la condició anterior haurem de cercar el proveïdor a l’empresa contraria a la 
que estem, es a dir, si estem a l’empresa 1 buscarem el proveïdor a l’empresa 2 i a l’inreves. La 
búsqueda es durà a terme a la taula Proveedores: 

1.1.1) Si NO EXISTEIX es donarà d’alta (Copiar-lo), pel que haurem de buscar i copiar tots els 
registres relacionats de les taules: 

- Proveedores 

- ClientesConta 

- PlanCuentas 

- Domicilios 

1.1.2) Si EXISTEIX es procedirá a actualitzar els registres de les taules relacionades a través de 
la funció CopiaRegistro desde l’empresa origen a l’empresa desti. Les taules relacionades son 
les detallades en el punt 1.1.1. 

 

CONTROL DE BAIXES 

Crearem una nova etiqueta de càlcul anomenada AntesDeEliminar i l'associarem a 
l'esdeveniment "Abans d'Eliminar" de la pantalla del manteniment de proveïdors 
GEN_MntProveedores: 

1)  Només durem a terme les accions en el cas en que el valor del camp B_Compartido  sigui "-1" (Sí). 

1.1) Si es cumpleix la condició anterior haurem de cercar el proveïdor a l’empresa contraria a la que 
estem, es a dir, si estem a l’empresa 1 buscarem el proveïdor a l’empresa 2 i a l’inreves. La búsqueda 
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es durà a terme a la taula Proveedores: 

1.1.1) Si EXISTEIX es procedirá a esborrar tots els registres de les taules relacionades que 
corresponguin a aquest Proveïdor: 

                                                                   - Proveedores 

                                                                   - ClientesConta 

                                                                   - PlanCuentas 

                                                                   - Domicilios 

 

 
 
 

4.2.1.3. Articles   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

A nivell informatiu anem a destacar les característiques que tindran els articles. 

• S'utilitzarà el camp "Grupo Cuentas" per especificar a quin compte s'ha de comptabilitzar 
l'import de les línies de les factures.  

• Els productes es classificarà per famílies. Aquesta classificació serà molt important perquè, 
tal com veurem més endavant, influeixen de forma determinant en diversos procediments. 

 

Tindrem diversos tipus d'articles: 

- Menús: seran els articles que es facturaran als centres. Seran de tipus Immaterial, ja 
que no es controlarà el seu estoc. De fet no tindrem estoc d'aquests productes. 

- Matèries primeres i productes consumibles: aquests articles es compraran per a cada 
centre de treball. 

- Articles genèrics: seran articles de tipus comentari que s'utilitzaran a l'hora  
facturar conceptes que amb corresponen a productes en si. 

 

 

 
4.2.1.4. Centres de Treball (Canals) 

  

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

Els clients representen centres de treball a l'hora de gestionar les compres, vendes i 
magatzems i els seus trasllats a comptabilitat. Però no tots els clients representen un centre 
de treball, ja que es dóna el cas en què diversos clients estan assignats a un únic centre de 
treball. 

Els centres de treball es gestionaran a través dels Canals de l'aplicació, per la qual cosa a 
cada client se li assignarà el seu centre de treball (Canal) en la seva fitxa. 

Serà necessari relacionar diferents dades amb els centres de treball (Canals) pel que crearem 
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un nou manteniment mitjançant el qual es gestionaran. Aquest mateix manteniment ens 
servirà per mantenir de forma indirecta els Canals. 

De la mateixa manera, cada centre necessitarà tenir relacionat un Magatzem, per tenir 
identificat el magatzem al que entrar les mercaderies una vegada realitzades les compres. 
 
Crearem una nova taula amb la següent estructura: 

 

B_CentrosTrabajo 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

CodigoEmpresa * Repositori  Código Empresa 
B_CodigoCentro * Text 10 Código Centro 
B_NombreCentro Text 50 Nombre Centro 
CodigoAlmacen Repositori  Código Almacén 
B_Compartido Repositori  COMPARTIDO 

               Clau Principal (*) 

 

A partir d'aquesta nova taula s'haurà de dissenyar una nova pantalla de manteniment que es 
podrà visualitzar tant en manera fitxa com en manera grid i no s'afegirà com a opció 
d'usuari, ja que l'anem a incloure en una nova pantalla Master Multi-Detail com veurem en 
l'apartat de compres. 

El camp CodigoCanal no es va a afegir a la pantalla ja que s'utilitzarà solament a nivell intern. 
El nom d'aquesta nova pantalla haurà de ser B_CentrosTrabajo i haurà de seguir el següent 
disseny: 

 

 
 

S'haurà d'incloure en el disseny de la pantalla una relació per enllaçar els centres de treball 
amb el seu magatzem: 

 - RelAlmacenes: 

• Consulta: Almacenes 

• Camps de sortida: CodigoAlmacen 

• Camps de retorn: Almacen (camp de repositori) 

 

Tal com hem comentat amb anterioritat els centres de treball estaran associats amb els 
canals (relació 1 a 1), per tant necessitarem que els canals es mantinguin des d'aquest nou 
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manteniment que hem creat. 

Per a això anem a crear un nou càlcul que associarem a la pantalla que acabem de crear i 
que es dirà B_CentrosTrabajo. Aquest càlcul s'encarregarà que quan se de d'alta o de baixa 
un centre de treball, també se de d'alta o baixa el canal que estarà associat al mateix. 

Els codis de centre de treball sempre coincidiran amb els codis de canal. 

Al mateix temps, el manteniment també haurà de disposar de la mateixa funcionalitat de 
compartició que tenen els clients i els proveïdors, és a dir, que quan es dugui a terme una 
acció sobre un centre de treball (Alta, baixa o modificació) en alguna de les dues empreses i 
el centre tingui habilitada l'opció de compartir (COMPARTIT = "Sí") haurem d'actualitzar el 
mateix centre en l'altra empresa i en les seves taules relacionades. 

Per això haurem de crear les següents etiquetes en el càlcul que controlaran les necessitats 
comentades i duran a terme les accions relacionades: 

 

CONTROL D’ALTAS I MODIFICACIONS 

- Etiqueta: DespuesDeModificar 

• Esdeveniments: s’associarà a l’esdeveniment "Después de Modificar" de la pantalla 
B_CentrosTrabajo. 

• Accions: 

1) Comprovar si el canal està donat d’alta a la mateixa empresa. Buscarem el registre de la taula 
CanalesEmpresa el valor del qual del camp CodigoCanal coincideixi amb el valor del camp 
B_CodigoCentro. 

1.1) Si NO EXISTEIX insertarem un registre a la taula CanalesEmpresa amb la següent asignació 
de camps: 

CodigoCanal = B_CodigoCentro 

Canal = B_NombreCentro 

2) Si el valor del camp B_Compartido es "-1" (Sí) buscarem el centre a l’empresa contraria a la que 
estem, es a dir, si estem a l’empresa 1 buscarem el centre a l’empresa 2 i a l’inrevés. La búsqueda es 
durà a terme a la taula B_CentrosTrabajo: 

          2.1) Si NO EXISTEIX es procedirà a donar d’alta el Centro y el Canal associat: 

 - CopiaRegistro de la taula B_CentrosTrabajo 

  - Alta a CanalesEmpresa amb asignació: 

   CodigoCanal = B_CodigoCentro 

   Canal = B_NombreCentro 

            2.2) Si EXISTEIX actualitzarem els camps per si haguessin canviat: 

  - CopiaRegistro de B_CentrosTrabajo 

  - CopiaRegistro de CanalesEmpresa 

 

CONTROL DE BAIXES 

- Etiqueta: AntesDeEliminar 

• Esdeveniments: s’associarà a l’esdeveniment "Antes de Eliminar" de la pantalla 
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B_CentrosTrabajo. 

• Accions: 

 1) Comprovarem si el canal associat al centro de treball te acumulats en alguna de les dues empreses. 
Buscarem a la taula AcumuladosConta qualsevol registre el valor del qual del camp CodigoCanal sigui 
igual al del camp B_CodigoCentro. 

1.1) Si TROBEM REGISTRES sortirà un MsgBox amb el text "No se puede eliminar el centro 
porque tiene valores acumulados en contabilidad". 

1.2) Si NO TROBEM REGISTRES: 

1.2.1) Buscar el Canal corresponent al centre que estem eliminant a l’empresa desde 
la que estem realitzant l’operació i l’eliminem: buscarem a la taula CanalesEmpresa. 

1.2.2) Només durem a terme l’acció en el cas en que el valor del campo 
B_Compartido  sigui "-1" (Sí). 

1.2.2.1) Haurem de buscar el centre a l’empresa contraria a la que estem, es 
a dir, si estem a l’empresa 1 buscarem el centre a l’empresa 2 i a l’inrevés. 
La búsqueda es durà a terme a la taula B_CentrosTrabajo: 

1.2.2.1.1) Si EXISTEIX esborrarem els registres homòlegs de les 
taulas B_CentrosTrabajo i CanalesEmpresa. 

 

 

 

4.2.2. Gestió de Compres   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 
El circuit comercial de compres del client seguirà el flux normal de l'aplicació, és a dir, es 
generaran comandes de compra a proveïdors, en els quals es demanaran productes per a 
tots els centres i posteriorment es convertirà aquestes comandes en albarans per poder 
facturar-los. 
Implementarem uns canvis en els documents de comandes i albarans ja que, tal com hem 
esmentat, en un document de compres pot haver-hi productes destinats a diferents centres 
(canals) pel que en cadascuna de les línies caldrà especificar a quin centre (Canal) anirà 
destinada. 
La part de personalització important corresponent a les compres radica en la seva 
centralització a l'hora de generar les comandes. 
En l'actualitat són els centres els que realitzen les comandes directament als proveïdors, 
seleccionant ells mateixos els proveïdors independentment dels preus. El que pretén el 
client és centralitzar i optimitzar el procés per d'aquesta forma beneficiar-se dels proveïdors 
que ofereixin els millors preus, així com millorar l'elecció del proveïdor. Per tant el circuit de 
compres partirà d'una nova pantalla on s'especificarà per a cadascun dels centres quins 
articles es volen adquirir i a quins proveïdors se'ls van a demanar.  
Crearem un algorisme que seleccionarà el proveïdor més adequat segons uns criteris 
determinats. Una vegada introduïdes les necessitats de compra, i a través d'un càlcul 
personalitzat, es generaran automàticament les comandes de compra i d'aquí d'ara 
endavant seguirem amb la funcionalitat estàndard de l'aplicació fins a la generació de la 
factura. 
Les compres de productes per a cada centre seran sol·licitades per paper pels responsables 
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de cada centre, però serà un usuari de les oficines qui introdueixi les necessitats per centre 
en el sistema. 
Com a personalització general per als albarans i les comandes hem d'assenyalar que les 
pantalles a utilitzar han de ser les completes i no les simplificades. 
 
 
 

4.2.2.1. Tarifes de preus   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

Els proveïdors proporcionen al client les seves tarifes per a cadascun dels articles. Aquestes 
tarifes consisteixen en un preu d'oferta per a un article que estarà vigent durant un període 
entre dates. 

Aquest manteniment també funcionarà a manera d'Històric, és a dir, les tarifes mai 
s'actualitzaran, sinó que sempre es crearà una nova tarifa amb la nova vigència de dates. 

Per poder implementar aquestes tarifes crearem un nou manteniment personalitzat que es 
basarà en una nova taula amb la següent estructura: 

 

B_TarifasCompras 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

CodigoEmpresa * Repositori  Código Empresa 
CodigoProveedor * Repositori  Código Proveedor 
RazonSocial Repositori  Razón Social 
CodigoArticulo * Repositori  Código Artículo 
DescripcionArticulo Repositori  Descripción 
PrecioOferta Repositori  Precio Tarifa 
FechaInicio * Repositori  Fecha Inicio 
FechaFin * Repositori  FechaFin 
Activa Repositori  Activa 

               Clau Principal (*) 

 

A partir d'aquesta taula crearem una nova pantalla de manteniment anomenada 
B_TarifasCompras que s'afegirà com una nova opció d'usuari amb ruta "Opcions 
d'Usuari\Compres\Tarifes Compra". 

La pantalla seguirà el següent disseny: 

 



Projecte: Implantació ERP                                                                                                                       Memòria  
                                                                                                                                                                 Projecte Final de Carrera 
 

 

48 

 

 
  

Aquesta pantalla haurà de tenir les següents relacions: 

 - RelProveedores: 

• Consulta: Proveedores 

• Camps de sortida: CodigoProveedor 

• Camps de retorn: RazonSocial (camp de taula) 

 - RelArticulos: 

• Consulta: Articulos 

• Camps de sortida: CodigoArticulo 

• Camps de retorn: DescripcionArticulo (camp de taula) 

 
 
 
 

4.2.2.2. Gestió de tipus de Proveïdors   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 
Tal com hem apuntat en la descripció del circuit de compres, un dels objectius de la 
personalització que es va a realitzar és l'optimització en la selecció del proveïdor que ens 
subministrarà cadascun dels articles que demanem. 
Per a això s'ha establert una classificació dels proveïdors en tres tipus: 
 - Proveïdor Preferent 
 - Proveïdor Assignat 
 - Proveïdor Principal 
 
A continuació descriurem les característiques de cadascun dels tipus. 
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4.2.2.2.1. Proveïdor Preferent   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

El proveïdor preferent és aquell que realitza una oferta de preus al nostre client, amb una 
vigència de dates, i que a causa d'aquesta oferta es situa com a primer proveïdor a triar a 
l'hora de demanar aquest article. 

Els proveïdors preferents podran tenir diversos centres assignats pels quals serà el proveïdor 
preferent. 

Per establir quins són els proveïdors preferents es crearà un nou manteniment basat en la 
següent taula: 

 

B_ProveedoresPreferentes 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

CodigoEmpresa * Repositori  Código Empresa 
CodigoProveedor * Repositori  Código Proveedor 
RazonSocial Repositori  Razón Social 
CodigoArticulo * Repositori  Código Artículo 
DescripcionArticulo Repositori  Descripción 
PrecioOferta Repositori  Precio Tarifa 
FechaInicio * Repositori  Fecha Inicio 
FechaFin * Repositori  FechaFin 
Activa Repositori  Activa 

               Clau Principal (*) 

 

Per poder relacionar als proveïdors preferents amb aquells centres pels quals serà el 
proveïdor preferent necessitarem crear una nova taula on guardarem aquesta relació: 

 

B_CentrosProvPref 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

CodigoEmpresa * Repositori  Código Empresa 
B_CodigoCentro * Repositori  Cód. Centro 
CodigoProveedor * Repositori  Cód. Proveedor 
CodigoArticulo * Repositori  Cód. Artículo 
B_NombreCentro Repositori  Nombre Centro 

               Clau Principal (*) 

 

Una vegada creades les taules procedirem a dissenyar una nova pantalla de manteniment 
per als proveïdors preferents. La nova pantalla es dirà B_ProveedoresPreferentes i 
s'associarà a una nova opció d'usuari amb ruta "\Opcions d'usuari\Compres\Mnto. 
Proveedores Preferentes". 
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La pantalla haurà de seguir el següent disseny: 

 

 
 

Es necesitarán les següents relacions: 

 - RelProveedores: 

• Consulta: Proveedores 

• Camps de sortida: CodigoProveedor 

• Camps de retorno: RazonSocial (camp de tabla) 

 - RelArticulos: 

• Consulta: Articulos 

• Camps de sortida: CodigoArticulo 

• Camps de retorno: DescripcionArticulo (camp de tabla) 

 

 

En la part d'a dalt de la pantalla inserirem els camps corresponents al manteniment, és a dir, 
a la taula B_ProveedoresPreferentes. 

En la carpeta "ASSIGNACIÓ DE CENTRES" s'inseriran dos grids: 

• El grid de l'esquerra i amb etiqueta "Centres Disponibles" mostrarà tots els centres 
que estiguin donats d'alta en l'empresa. Haurà de mostrar tots els registres de la 
taula B_CentrosTrabajo. 

• Es permetrà seleccionar diverses files. 
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• No es permetran altes, baixes i modificacions a través del grid. 

• El grid de la dreta haurà de mostrar els registres de la taula B_CentrosProvPref 
relacionats amb el proveïdor que estem visualitzant Mostrarà els centres pels quals, a 
l'hora de comprar l'article de l'oferta, està assignat aquest proveïdor. 

• Es permetrà seleccionar diverses files 

• Solament es permetran baixes. 

 

Per assignar els centres a l'oferta del proveïdor preferent se seleccionaran els centres del 
grid "Centres disponibles" i a través del botó "Afegir Centres" es crearan tants registres en 
B_CentrosProvPref com a registres hàgim seleccionat en el grid origen, refrescant el grid 
"Centres Assignats" parell que es puguin visualitzar en aquest mateix moment. 

Quan l'usuari vulgui donis-assignar els centres, solament haurà de marcar-los en el grid 
"Centres Assignats" i eliminar-los. 

Crearem un nou càlcul associat a la pantalla que es dirà B_ProveedoresPreferentes que 
haurà d'incloure una nova etiqueta de càlcul que durà a terme les accions esmentades: 
 
- Etiqueta: AsignarCentros 

• Esdeveniments: S'assignarà a la propietat "Càlcul" del botó "Assignar Centres". 

• Accions:  

1) A través del mètode "SELECTEDROWS" de la funció "FRMCONTROL" capturarem les files 
del grid "Centros Disponibles" que s’ hagin marcat. 

2) Per cada un dels centres seleccionats haurem de crear un registre a la taula 
B_CentrosProvPref asignant els corresponents valors als camps CodigoProveedor, 

CodigoArticulo, B_CodigoCentro i B_NombreCentro.  

2.1) Cada vegada que el registre origen ja existeixi al desti, s’emetrá un 
MsgBox amb el missatge "El centro B_CodigoCentro ya está asignado al 
proveedor". 

3) A través del mètode "REFRESHGRID" de la funció "FRMCONTROL" refresarem el grid 
"Centros Asignados" per poder visualitzar els nous registres. 

 

 

 
4.2.2.2.2. Proveïdor Asignat 

  

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

Independentment que un centre, per a un article en concret, pugui tenir assignat un 
proveïdor preferent a través del manteniment que acabem de veure, també tindrà assignat 
un proveïdor per a cada família de productes que se serveixi a cadascun d'ells. 

Per poder realitzar aquesta assignació Centro - Proveïdor - Família, el primer serà dissenyar 
una nova taula amb la següent estructura: 
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B_ProvCentroFamilia 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

CodigoEmpresa * Repositori  Código Empresa 
B_CodigoCentro * Repositori  Cód. Centro 
CodigoProveedor * Repositori  Cód. Proveedor 
RazonSocial Repositori  Razon Social 
CodigoFamilia Repositori  Cód. Familia 
Descripcion Repositori  Descripción Familia 

               Clau Principal (*) 

 

A partir d'aquesta taula crearem la seva pantalla de manteniment que es dirà 
B_ProvCentroFamilia. Aquesta nova pantalla solament es mostrarà en manera grid i no 
s'afegirà com a opció d'usuari perquè l'anem a utilitzar com a pantalla detalli en una nova 
Master Multi-Detail que anem a crear. 

Crearem les següents relacions: 

 - RelProveedores: 

• Consulta: Proveedores 

• Camps de sortida: CodigoProveedor 

• Camps de retorno: RazonSocial (camp de taula) 

 

 - RelFamilias: 

• Consulta: Familias 

• Camps de sortida: CodigoFamilia 

• Camps de retorno: Descripcion (camp de taula) 

   

Una vegada dissenyada aquesta pantalla passarem a dissenyar una nova pantalla Master 
Multi-Detail amb la finalitat de poder visualitzar en una mateixa pantalla els centres i tots els 
seus manteniments relacionats. 
Anem a crear una pantalla Master Multi-Detail perquè, encara que en aquest moment 
solament es necessita un sol detall, en el punt que veurem més endavant referent als menús 
transportats necessitarem afegir un altre detall als centres. 
La nova pantalla Master Multi-Detail haurà de cridar-se B_MMDCentrosTrabajo i s'afegirà a 
una nova opció d'usuari amb ruta "Opcions d'Usuari\Manteniments\Mnto. de Centres de 
Treball". 
La pantalla que s'assignarà com Master serà la dissenyada en el punt corresponent al 
manteniment de Centres de treball de l'apartat de dades mestres i amb nom 
B_CentrosTrabajo i com a detall 1 assignarem la pantalla que acabem de crear 
B_ProvCentroFamilia, que enllaçarà amb la pantalla Master a través del camp 
B_CodigoCentro. 
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4.2.2.2.3. Proveïdor Principal   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

Alternativament a les dues classificacions de proveïdors que acabem d'analitzar, es necessita 
establir un proveïdor principal per a tota l'empresa. Per tant s'afegirà al manteniment de 
proveïdors un nou camp que permetrà marcar a un sol proveïdor com a "Proveïdor 
Principal": 

 

Proveedores 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

B_EsProvPrincipal Si/No  Proveedor Principal 

 

El valor per defecte del camp serà "0" (No). 

El camp s'afegirà en la part superior de la pantalla de manteniment GEN_MntProveedores: 

 

 

 

Per asegurar-nos que no s’està marcan un proveïdor com a principal quan ja hi ha un altre 
que te assignat aquest rang modificarem el càlcul Mantenimiento de proveedores, afegint 
una etiqueta que comprobarà aquesta integritat: 

- Etiqueta: CompruebaUnicoPrincipal 

• Esdeveniment: l’etiqueta s’associarà a l’esdeveniment "Al Salir de" del nou 
camp que acabarem d’agregar a la pantalla. 

• Accions: 

1) Buscarem a la taula Proveedores qualsevol registre el camp del qual 
B_EsProvPrincipal tingui el valor "-1" (Sí) i si trobem algun: 

1.1) Mostrarem un MsgBox amb el missatge "Ya está asignado el proveedor 
CodigoProveedor - RazonSocial como proveedor principal de la empresa". 

    1.2) Reestablirem el valor del camp B_EsProvPrincipal a "0" (No). 
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4.2.2.3. Personalitzacions sobre les comandes i albarans   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 
A l'hora d'introduir comandes i albarans de compra de compra directament en l'aplicació, 
necessitarem que el sistema realitzi certes accions que el client ha sol·licitat. És per això que 
les personalitzacions que s'analitzen dins d'aquest punt s'han de realitzar tant per als 
albarans com per a les comandes. 
 
 
 
 

4.2.2.3.1. Introducció dels documents al sistema   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

Tant a les comandes com als albarans necessitarem desenvolupar les personalitzacions 
necessàries perquè el sistema permeti dur a terme les següents accions: 

 

Informació del Canal a les línies 

Quan s'introdueixi una comanda de compra en l'aplicació es necessitarà poder informar per 
quin centre s'està demanant cadascun dels productes de la línia. Per això s'ha de poder 
informar el camp CodigoCanal cada línia del document. 

 

Obtenir el preu de la línia a partir de la tarifa 

Quan s'informi l'article en la línia es necessitarà que el sistema assigni de forma automàtica 
al camp de preu de la línia. 

 

Obtenir l’últim preu de compra del proveïdor i l’artícle 

Si no es trobés cap tarifa de compra per al proveïdor i article informat, haurem de buscar 
com és l'últim preu al que s'ha comprat aquest article al proveïdor i informar-ho en un nou 
camp destinat a albergar aquest valor. 

Per poder dissenyar les personalitzacions que acabem de detallar necessitarem realitzar les 
modificacions que a continuació es detallen. 

El primer pas serà afegir els nous camps necessaris a les taules de línies de comandes i 
albarans: 

 

 

LineasPedidoProveedor 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

CodigoCanal Repositori  Código Canal 
B_UltimoPrecioCompra Doble 15 / 2 Últ. Precio Compra 
FechaEntrega Repositori  Fecha Entrega 



Projecte: Implantació ERP                                                                                                                       Memòria  
                                                                                                                                                                 Projecte Final de Carrera 
 

 

55 

 

 

LineasAlbaranProveedor 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

CodigoCanal Repositori  Código Canal 
B_UltimoPrecioCompra Doble 15 / 2 Últ. Precio Compra 
FechaEntrega Repositori  Fecha Entrega 

 

 

Aquests dos camps solament s'afegiran a la manera Grid de la pantalla. S'afegirà a la pantalla 
GES_MdtPedidosComprasLineas en el cas de les comandes i a la pantalla 
GES_MdtAlbaranesComprasLineas en el cas dels albarans. S'afegiran al final de la línia ja que 
serà l'usuari qui ens digui a quina altura els vol situar una vegada vegi la pantalla. 

És important destacar que el camp B_UltimoPrecioCompra haurà d'aparèixer inactiu, ja que 
s'utilitzarà solament a nivell informatiu. 

El camp CodigoCanal haurà d'aparèixer amb l'etiqueta "Centro" per no confondre a l'usuari. 

Al mateix temps necessitarem una relació amb la taula CanalesEmpresa que permeti triar el 
canal: 

 - RelCanales: 

• Consulta: CanalesEmpresa 

• Camps de sortida: CodigoCanal 

• Camps de retorn: Canal 

 

Una vegada afegits els camps a la pantalla es necessitarà modificar els càlculs 
PedidoProveedor i AlbaranesProveedor per poder dur a terme les dues accions sobre els 
preus que hem esmentat. Els dues modificacions necessàries es duran a terme en l'etiqueta 
ControlaArticulo, ja que volem que s'executin en el moment en què s'informa l'article en la 
línia: 

- Etiqueta: ControlaArticulo 

• Accions:  

1) Búsqueda del preu de tarifa: buscarem la tarifa de compres corresponen al article i proveïdor  
informats i les dates les quals estiguin vigents. Per aixó buscarem el registre a la taula 
B_TarifasCompras amb el Where: 

"CodigoProveedor = Cabecera.CodigoProveedor AND  

CodigoArticulo = Lineas.CodigoArticulo AND 

Lineas.FechaAlbaran BETWEEN FechaInicio AND FechaFin AND 

Activa = -1" 

1.1) Si obtenim algún registre llavors asignem el preu de la tarifa a la línia: 

   Lineas.Precio = B_TarifaCompras.PrecioOferta 

1.2) Si no trobem cap tarifa buscarem l’últim preu de compra per aquest artícle i proveïdor i si 
existeix l’asignarem al nou campo B_UltimoPrecioCompra. Buscarem a la taula 
ArticuloProveedor  el registre corresponent al article i proveïdor que ens toca i correspongui al 
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històric que guarda l’aplicació. El Where serà el sigüent: 

   "CodigoProveedor = Cabecera.CodigoProveedor AND 

    CodigoArticulo = Lineas.CodigoArticulo AND 

    Automático = -1 AND PrecioUltimoAlbaran <> 0" 

1.2.1) Si trobem un registre realitzem la corresponent asignació: 

   B_PrecioUltimaCompra = ArticuloProveedor.PrecioUltimoAlbaran 

 

 
 
 

4.2.2.3.2. Aplicació del Impost "CER"   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 
Alguns proveïdors cobren un impost addicional per la gestió dels residus i deixalles dels 
productes que serveixen als seus clients. Aquest import s'aplica sota un preu cada X unitats 
servides d'un article. Aquest preu ja ve establert per les institucions corresponents, per la 
qual cosa serà el mateix per a tots els proveïdors i variarà per cadascun dels articles. 
Necessitarem indicar a un proveïdor en la seva fitxa, si s'aplica el CER (Catàleg Europeu de 
Residus) per a les seves compres o no. Per això afegirem el següent camp: 

 

Proveedores 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

B_AplicaCER Si/No  Aplica CER 

 

El camp s'afegirà a la pantalla del manteniment de proveïdors GEN_MntProveedores, 
concretament a la pestanya "COLEVISA" i s'agregarà a manera de CheckBox. 
Posteriorment es necessitarà informar en cadascun dels articles com és el seu preu de CER i 
cada quantes unitats s'aplica. És per això que s'han d'afegir dos camps nous amb aquesta fi: 

 

 

 

 

Articulos 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

B_UnidadesCER Doble 15 / 2 Unidades aplicación CER 
B_PrecioCER Doble 15 / 2 Impuesto CER 

 

Els dos nous camps s'afegiran a la pestanya "Precios/Dtos." justament a dalt del Frame 
"Preus Tarifes". 

 
A continuació s'analitzen les diferents modificacions a dissenyar perquè el sistema realitzi 
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aquest control en les comandes i els albarans. 

Afegirem els següents camps a les taules de capçaleres i línies dels documents: 

 

CabeceraPedidoProveedor 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

B_TotalCER Doble 15 / 2 Impuesto CER 

 

CabeceraAlbaranProveedor 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

B_TotalCER Doble 15 / 2 Impuesto CER 
 

LineasPedidoProveedor 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

B_UnidadesCER Doble 15 / 2 Unidades aplicación CER 
B_PrecioCER Doble 15 / 2 PrecioCER 
B_TotalCER Doble 15 / 2 Impuesto CER 

 

LineasAlbaranProveedor 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

B_UnidadesCER Doble 15 / 2 Unidades aplicación CER 
B_PrecioCER Doble 15 / 2 PrecioCER 
B_TotalCER Doble 15 / 2 Impuesto CER 

 

En les pantalles de capçaleres GES_MdtPedidosCompras i GES_MdtAlbaranesCompras 
agregarem el camp a la pestanya "Importes" sota l'import de ports. El camp haurà 
d'aparèixer inactiu. 

En les pantalles de línies GES_MdtPedidosComprasLineas i 
GES_MdtAlbaranesComprasLineas els camps s'afegiran conforme a continuació s'especifica: 

• El camp B_PrecioCER solament s'afegirà a la manera fitxa de la pantalla, concretament en 
la pestanya "Unitats i Preus" a continuació del camp "Preu Rebaix". 

• El camp B_TotalCER s'afegirà a la pestanya "Importes" just sota el camp corresponent a 
l'import de sobte pagament en la manera fitxa. I en la manera Grid s'afegirà al final de la línia 
a costa de que l'usuari ens indiqui on vol situar-ho. 

 
Una vegada afegits els camps a les taules necessitarem realitzar les següents modificacions 
en els càlculs PedidosProveedor i AlbaranesProveedor amb la finalitat de calcular aquest 
import per a cadascun dels documents. En els càlculs s'hauran de dur a terme 3 accions 
sobre diferents etiquetes: 

- Etiqueta: ControlaArticulo 
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• Accions: traspasarem desde la fitxa de l’article els valors dels camps 
B_UnidadesCER i B_PrecioCER. 

 Es realitzarà la següent assignació: 

   Lineas.B_UnidadesCER = Articulos.B_UnidadesCER 

   Lineas.B_PrecioCER = Articulos.B_PrecioCER 

- Etiqueta: CalculaLinea 

• Accions: es calcularà el valor del camp B_TotalCER de cada una de las línies: 

   B_TotalCER = (Unidades * B_PrecioCER) / B_UnidadesCER 

- Etiquetes: InicializaAcumulaLinea, AcumulaLinea i CalculaCabecera 

• Accions: s’acumularà els valors del camp B_TotalCER de cada una de les línies i 
s’asignarà al camp B_TotalCER de la capçalera dels documents. 

 
 
 

4.2.2.3.3. Llistat de Comandes   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 
L'únic document que s'imprimirà serà el de les comandes de compra. Per poder imprimir 
aquest document es crearà un nou disseny per al format d'impressió que es basarà en 
l'estàndard de l'aplicació amb els següents canvis a realitzar: 

• Es dissenyarà en orientació horitzontal. 

• S'haurà d'afegir un nou trencament per Centre, és a dir, el trencament es realitzarà 
pel camp CodigoCanal de les línies, mostrant els camps CodigoCanal amb etiqueta 
"Codigo Centro" i Canal amb etiqueta "Nombre Centro". 

• Els camps del detall i el seu ordre hauran de mostrar-se com a continuació 
s'especifica: 

• CodigoArticulo / DescripcionArticulo / Unitats / Preu / %Descompte / B_TotalCER / 
ImporteNeto / FechaEntrega. 

• En el peu de l'informe s'afegirà el nou camp B_TotalCER. 
 
L'informe es diu B_PedidosCompras i la nova consulta associada que serà necessari crear es 
dirà igual. 
 
 
 

4.2.2.4. Necessitats de compra per centre   

 
4.2.2.4.1. Creació de necessitats de compra   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

En aquest punt anem a analitzar i detallar el punt de partida del circuit de compres. 
Tal com ja descrivim en l'apartat referent a la gestió de les compres el procés sempre partirà 
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dels responsables o cuiners de cada centre, que lliuraran una plantilla amb les seves 
necessitats de producte a les oficines centrals. 

En les oficines centrals un usuari introduirà una a una les plantilles en l'aplicació, és a dir, per 
cada centre de treball s'introduiran quines són les seves necessitats de compra. 
Perquè aquest usuari pugui introduir les necessitats tal com es requereix, s'ha de dissenyar 
una nova pantalla Master-Detail a l'estil de les pantalles de documents de gestió (ofertes, 
comandes i albarans), on la capçalera correspondrà al centre del treball i les línies al detall 
de les necessitats de compra de cada centre. 

Crearem les següents taules que emmagatzemaran tots dos tipus de dades: 

 

B_CabeceraNecesidades 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

CodigoEmpresa * Repositori  Código Empresa 
B_IdNecesidad * Comptador 10 Id Necesidad 
B_CodigoCentro Repositori  Código Centro 
B_NombreCentro Repositori  Nombre Centro 
CodigoAlmacen Repositori  Código Almacén 
FechaNecesidad Repositori  Fecha Necesidad 
B_PedidoGenerado Si/No  PedidoGenerado 

                  Clau Principal (*) 

                    El valor per defecte del camp B_PedidoGenerado serà "0" (No). 

 
B_LineasNecesidades 

 
CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

CodigoEmpresa * Repositori  Código Empresa 
B_IdNecesidad * Repositori  Id Necesidad 
CodigoArticulo * Repositori  Código Artículo 
DescripcionArticulo Repositori  Descripción Artículo 
CodigoFamilia Repositori  Código Familia 
CodigoProveedor * Repositori  Código Proveedor 
RazonSocial Repositori  Razón Social 
Unidades Repositori  Unidades 
PrecioOferta Repositori  Precio Tarifa 
B_PrecioUltimaCompra Repositori  Precio Últ. Compra 
B_CodProvAlternativo Text 15 Proveedor Alternativo 
B_RazSocAlternativo Text 25 Razón Social Alternativo 
ImporteNeto Repositori  Importe Neto 
FechaEntrega Repositori  Fecha Entrega 
FechaNecesidad Repositori  FechaNecesidad 

                  Clau Principal (*) 

 

Una vegada creades les dues taules passarem a dissenyar la nova pantalla Master-Detail que 
ens permetrà introduir les dades. Abans de crear la pantalla Master-Detail s'hauran de crear 
les pantalles de capçalera i línies. 

La pantalla de capçalera es dirà B_CabeceraNecesidades i es mostrarà en manera fitxa. Els 
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camps B_IdNecesidad, B_NombreCentro i B_PedidoGenerado hauran d'aparèixer 
desactivats. I finalment es necessitaran dues relacions: una amb la taula B_CentrosTrabajo i 
una altra amb la taula Almacenes: 

 

 - RelB_CentrosTrabajo 

• Consulta: B_CentrosTrabajo 

• Camps de sortida: B_CodigoCentro 

• Camps de retorn: B_NombreCentro (camp de taula), CodigoAlmacen 
(Camp de la taula). 

 

 - RelAlmacenes 

• Consulta: Almacenes 

• Camps de sortida: CodigoAlmacen 

• Camps de retorn: Almacen (camp de repositorio) 

 

La pantalla de línies es dirà B_LineasNecesidades i solament s'haurà de mostrar en manera 
grid. Els següents camps hauran d'aparèixer desactivats: DescripcionArticulo, RazonSocial, 
CodigoFamilia, PrecioOferta, B_PrecioUltimaCompra, B_CodProvAlternativo, 
B_RazSocAlternativo, ImporteNeto. 

Es necessitaran les següents relacions: 

 - RelArticulos 

• Consulta: Articulos 

• Camps de sortida: B_CodigoArticulo 

• Camps de retorn: DescripcionArticulo (camp de taula), CodigoFamilia 
(camp de taula). 

 

 - RelProveedores: 

• Consulta: Proveedores 

• Camps de sortida: CodigoProveedor 

• Camps de retorn: RazonSocial (camp de taula) 

 

L'ordre dels camps en la pantalla haurà de ser el mateix que el definit en la taula, amb 
l'excepció dels camps B_IdIncidencia i B_FechaNecesidad que no hauran de mostrar-se.  
La nova pantalla Master - Detail haurà d'afegir-se com a opció d'usuari amb ruta "\Opcions 
d'usuari\Compres\Necessitats per Centre" 

 

Selecció automàtica del proveïdor 

 

Tal com ja comentem amb anterioritat, l'objectiu de centralitzar les compres és poder 
optimitzar el procés de les compres i més concretament el referit a la selecció dels 
proveïdors al fet que s'han de comprar els productes. 
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Per aconseguir l'objectiu es necessita que en introduir el codi d'article en les línies de les 
necessitats, el sistema triï automàticament el proveïdor segons els criteris que a continuació 
explicarem. 

Hem vist que tenim 3 tipus de proveïdors: 

- Proveïdor Preferent (Proveïdor - Article - Centro). 

- Proveïdor Assignat (Proveïdor - Família - Centro) 

- Proveïdor Principal (Proveïdor - Empresa) 

Aquest ha de ser l'ordre en què se seleccionarà el proveïdor a l'hora de crear una nova línia 
de necessitat. 

Per poder dur a terme aquest procés de selecció s'ha de crear un nou càlcul anomenat 
B_NecesidadesCompras que s'associarà a les dues pantalles que componen la Master-Detail. 
El càlcul haurà de realitzar les següents accions: 

- Assignar a la línia la data de necessitat des de la capçalera. 

- Seleccionar el proveïdor adequat. 

- Calcular l'import de la línia. 

 

Per a cadascuna de les operacions a dur a terme haurem de crear una nova etiqueta: 

- Etiqueta: AsignaFechaNecesidad 

• Esdeveniments: S'assignarà a l'esdeveniment "En entrar en" del camp 
CodigoArticulo de la línia. 

•   Accions:  

1) Es realitzarà l'assignació del valor del camp FechaNecesidad de la 
capçalera al camp FechaNecesidad de la línia. 

 
- Etiqueta: SeleccionDelProveedor 

• Esdeveniments: S'assignarà a l'esdeveniment "En sortir de" del camp 
CodigoArticulo. 

• Accions: a continuació es descriuen els diferents casos en ordre d'aplicació i 
preferència. 

 

1) Buscarem si existeix un proveïdor preferent per l’article informat a la línia i pel centre pel que estem 
crean les necessitats.  La búsqueda es realitzarà a la taula B_CentrosProvPref amb el Where: 

 “CodigoArticulo = B_LN.CodigoArticulo AND B_CodigoCentro = B_CN.B_CodigoCentro” 

1.1) Si existeix un proveïdor preferent per l’article i centre que toca, buscarem la tarifa de 
proveïdor preferent, al mateix temps que comprovem si la data de necessitat es trova dins de la 
vigencia. Buscarem a la taula B_ProveedoresPreferentes el registre amb Where: 

  “CodigoArticulo = B_LN.CodigoArticulo AND  

  CodigoProveedor = B_CPP.CodigoProveedor AND B_LN.FechaNecesidad 

  BETWEEN FechaInicio AND FechaFin AND Activa = -1” 
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1.1.1) Si trobem una tarifa vigent del proveïdor preferente realitzem les següents 
asignacions: 

B_LN.PrecioOferta = B_PP.PrecioOferta 

B_LN.CodigoProveedor = B_PP.CodigoProveedor 

  

1.1.2) Si no trobem cap tarifa del proveïdor preferent d’aquest centre que estigui 
vigent, pasarem a buscar si tenim un proveïdor asignat  a la familia de l’article i al 
centre pel que estem introduint les necessitats. Buscarem a la taula 
B_ProvCentroFamilia amb Where: 

  “B_CodigoCentro = B_CN.B_CodigoCentro AND 

  CodigoFamilia = B_LN.CodigoFamilia” 

1.1.2.1) Si trobem un proveïdor asignat pel centre i la familia de l’article que 
estem informan llavors buscarem si te alguna tarifa donada d’alta i amb la 
data de vigencia que contempli la data de la necessitat. Buscarem a la taula 
B_TarifasCompras amb Where:  

 “CodigoProveedor = B_PCF.CodigoProveedor AND 

 CodigoArticulo = B_LN.CodigoArticulo AND 

 B_LN.FecnaNecesidad BETWEEN FechaInicio AND FechaFin AND 

 Activa = -1” 

      

1.1.2.1.1) Si trobem tarifa vigent del proveïdor asignat realitzarem 
l’asignació corresponent: 

 B_LN.PrecioOferta = B_TC.PrecioOferta 

 B_LN.CodigoProveedor = B_TC.CodigoProveedor 

1.1.2.1.2) Si no trobem cap tarifa asociada buscarem l’últim preu al 
que hem comprat al proveïdor asignat l’article de la lìnea. La 
búsqueda s’haurà de realitzar sobre la tabla ArticuloProveedor amb 
Where: 

 “CodigoProveedor = B_PCF.CodigoProveedor AND 

 CodigoArticulo = B_LN.CodigoArticulo AND 

 Automatico = -1 AND 

 PrecioUltimoAlbaran <> 0” 

1.1.2.1.2.1) Si trobem l’últim preu de compra del proveïdor 
asignat realitzarem les següents assignacions: 

 B_LN.PrecioUltimaCompra = AP.PrecioUltimoAlbaran 

 B_LN.CodigoProveedor = AP.CodigoProveedor 

 

1.1.2.1.2.2) Si no trobem preu de la última compra pel 
proveïdor asignat, pasarem a buscar l’últim proveïdor al 
que se li ha comprat aquest article. Per aixó buscarem a la 
taula ArticuloProveedor el registre més recient el valor del 
qual del camp PrecioUltimoAlbaran sigui diferent de “0” i 
sigui històric (Automàtic = -1) si trobem algún registre 



Projecte: Implantació ERP                                                                                                                       Memòria  
                                                                                                                                                                 Projecte Final de Carrera 
 

 

63 

 

asignarem aquest proveïdor com a proveïdor alternatiu de 
la línea, deixant la resta de camps CodigoProveedor, 

PrecioOferta, B_PrecioUltimaCompra  sense valors: 

 B_CodProvAlternativo = AP.CodigoProveedor 

1.1.2.1.2.2.1) Si no obtenim cap resultat amb les 
búsquedes anteriors avisarem amb un MsgBox el 
següent missatge: “Pese a tener un Proveedor 

Asignado, este artículo nunca se ha comprado a 

éste ni a ningún otro proveedor”. 

1.1.2.2) Si no trobem un proveïdor asignat pel centre i la familia de l’article 
informat pasarem a buscar el proveïdor principal de l’empresa i realitzarem 
les mateixes accions que es duen a terme desde el punt 1.1.2.1 al punto 
1.1.2.1.2.2 de búsqueda de preus per aquest proveïdor. La búsqueda del 
proveïdor principal se realitzarà a la taula Proveïdors amb el sigüent Where: 

 “B_EsProvPrincipal = -1” 

SEMPRE EXISTIRÀ UN PROVEÏDOR PINCIPAL ASIGNAT A L’ EMPRESA   

1.1) Si no existeix proveïdor preferent pasem a buscar el proveïdor asignat. Realitzarem les 
mateixes accions que es realitzan a partir del punt 1.1.2 al punt 1.1.2.1.2.2. 

 

  Les abreviacions utilitzades corresponen amb les següents taulas: 

   B_CN: B_CabeceraNecesidades 

   B_LC: B_LineasNecesidades 

   B_CPP: B_CentrosProvPref 

   B_PP: B_ProveedoresPreferentes 

   B_PCF: B_ProvCentroFamilia 

   B_TC: B_TarifasCompras 

   AP: ArticuloProveedor 

 

En els casos en què s'està assignant valor al camp B_PrecioUltimaCompra no s'ha d'informar 
cap valor en el camp PrecioOferta ja que solament estem plantejant un preu a l'usuari com a 
alternativa a no tenir un preu de tarifa. 

En cada punt en què es realitza una assignació de valors solament estem informant aquells 
que han de tenir valor, per tant els altres hauran de quedar buits en el cas que siguin text o a 
"0" en el cas en què siguin numèrics. 

- Etiqueta: CalculaImporteLinea 

• Esdeveniments: S’assignarà al esdeveniment "Despues de Modifica" de la 
pantalla de línies de necessitat B_LineasNecesidades. 

• Accions: S’haurà de calcular l’import de la línia: 

   ImporteNeto = Unidades * PrecioOferta 
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4.2.2.4.2. Generació automàtica de comandes   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

Una vegada l'usuari hagi introduït totes les necessitats de compres de tots els centres en 
l'aplicació i al mateix temps s'hagin verificat els proveïdors i preus assignats, es necessita que 
a partir d'aquestes es generin les comandes als proveïdors. 

Les comandes a generar seran per proveïdor, és a dir, s'hauran d'agrupar totes les línies que 
tinguin el mateix proveïdor en el camp CodigoProveedor en una mateixa comanda, indicant 
en cada línia de la comanda per a quin centre (CodigoCanal) s'està comprant. 

Per llançar aquest procés dissenyarem una nova pantalla diàleg que permetrà establir un 
filtre per al procés. La pantalla permetrà filtrar per data de necessitat (FechaNecesidad), es 
dirà B_DlgGeneracionDePedidos i haurà de tenir la següent aparença: 

 

 

 

La pantalla s'afegirà com a opció d'usuari amb ruta "\Opcions d'Usuari\Compres\Generació 
automàtica de comandes" 

A la nova pantalla haurem d'associar-li un nou càlcul que serà l'encarregat de generar les 
comandes. El càlcul es dirà B_GeneracionDePedidos i haurà d'executar-se quan l'usuari faci 
clic sobre el botó "Acceptar". Es duran a terme les següents accions: 

1) Es triaràn aquelles necessitats que es trobin entre els límits de dates informades. 

2) Es generarà una comanda per cada proveïdor que s’identifiqui amb les línies de les necesitats seleccionades. 
A cada comanda de proveïdor s’agregaran les línies que tinguin aquest proveïdor asignat al camp 
CodigoProveedor: 

 2.1) El número de la comanda s’obtendrà del corresponent comptador. 

 2.2) Per cada línia de comanda s’hauràn de realitzar les següents asignacions: 

  CodigoArticulo = B_LN.CodigoArticulo 

  Unidades = B_LN.Unidades 

  Precio = B_LN.PrecioOferta 

  CodigoCanal = B_CN.B_CodigoCentro 

  FechaEntrega = B_LN.FechaEntrega 

  CodigoAlmacen = B_CN. CodigoAlmacen 

 2.3) S’haurà de realitzar el rebaix de cada línia a través de la funció Procesa - RebajarLinea. 
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 2.4) Finalment s’haurà de calcular el documento a través de la funció Procesa  - CalculoDiferido. 

 

Les abreviacions utilitzades corresponen a les següents taulas: 

 B_CN: B_CabeceraNecesidades 

 B_LN: B_LineasNecesidades 

 
 
 

4.2.3. Gestió de Vendes   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

El circuit de gestió comercial de vendes del client consisteix a facturar als diferents clients o 
centres els menús i serveis que els ofereixen. 

El circuit partirà sempre d'un albarà de vendes que l'usuari responsable d'aquest àrea 
introduirà en l'aplicació. Posteriorment aquests albarans podran facturar-se de forma 
individual o a través del procés estàndard d'emissió de factures, que permetrà la creació 
automàtica de diverses factures alhora. 

En algunes ocasions, diversos albarans d'un mateix client podran ser agrupats en una sola 
factura. 

Els preus que s'assignaran a les línies dels albarans es gestionaran a través de tarifes de 
clients. Per a això s'utilitzarà el manteniment estàndard de tarifes de "Preus per article" que 
ens permetrà assignar una tarifa a cada client per a cadascun dels articles que se li factura, a 
més de permetre'ns establir una vigència de dates. 

El client disposa de diverses sèries de facturació, és per això que durant la posada en marxa 
es configuraran els diferents comptadors per a cadascuna d'elles. 

Normalment no es generen comissions a partir de les vendes, però pot ser que en alguna 
ocasió alguna factura hagi de generar comissió. Per a això l'usuari informarà en el mateix 
albarà de venda el comissionista i el percentatge de comissió que li correspongui. 
Atès que solament anem a utilitzar la pantalla d'albarans quant a introducció de documents, 
haurem de configurar la pantalla Master - Detail perquè es mostrin les pantalles completes i 
no les simplificades que són les que vénen per defecte. 

. 

 
 

4.2.3.1. Albarans de Venda   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

Tots els clients tenen pre-assignats aquells productes que se li facturen i aquesta operativa 
hem de traslladar-la a l'aplicació. Per a això anem a crear una nova taula que guardarà la 
informació d'aquells articles que tingui assignats cada client: 
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B_RelClienteArticulos 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

CodigoEmpresa * Repositori  Código Empresa 
CodigoCliente * Repositori  Código Cliente 
CodigoArticulo * Repositori  Còdigo Artículo 

               Clau Principal (*) 

 

A partir d'aquesta taula crearem una nova pantalla de manteniment anomenada 
B_RelClienteArticulos que solament es mostrarà en manera llista. Aquesta pantalla no 
s'agregarà com a opció d'usuari ja que solament l'anem a utilitzar a nivell de grid inserit en 
altres pantalles. 

Necessitarem crear una relació amb la taula Articulos perquè en desplegar el camp 
CodigoArticulo es visualitzin tots els articles: 

-RelArticulos: 

  • Consulta: Articulos 

  • Camps de sortida: CodigoArticulo 

  • Camps de tornada: DescripcionArticulo 

 
Una vegada dissenyada la pantalla anterior i a fi de poder assignar els articles a cadascun 
dels clients, s'afegirà a la pantalla del manteniment de clients un nou grid que permetrà la 
introducció dels registres directament des d'ella. 

Aquest grid s'inserirà dins de la pestanya "COLEVISA" i haurà de tenir el següent disseny: 

 

 

 
 

Per poder mostrar o registrar solament els articles relacionats amb el client que s'estigui 
visualitzant es crearà una nova relació: 

- RelClienteArticulos: serà una relació 1 a N. 

    • Consulta: B_ClienteArticulos 
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    • Camps de sortida: CodigoCliente 

    • Camps de tornada: Grid 

 
L'objectiu de pre-assignar els articles als clients consisteix que quan anem a afegir una línia a 
una albarà, en desplegar el codi de l'article solament vegem els articles que aquest té 
assignats en la seva fitxa. 

Per aconseguir això necessitarem realitzar una primera modificació que consistirà a gravar el 
codi del client en un nou camp en les línies: 

 

 

LineasAlbaranCliente 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

B_CodigoCliente Text 15 Código Cliente 

 

Aquest camp s'afegirà al grid de la pantalla de línies d'albarà 
Ges_MdtAlbaranesVentasLineas, concretament al final de la fila. 

A continuació modificarem el càlcul Albarans perquè quan es comenci a inserir una línia es 
copiï automàticament el codi del client des de la capçalera. Per a això crearem una nova 
etiqueta: 

- Etiqueta: AlSalirDeOrden 

• Esdeveniments: s’associarà a l’esdeveniment "Al Salir de" del camp Orden. 

• Accions: 

  1) Es realitzarà l’assignació: Lineas.B_CodigoCliente = Cabecera.CodigoCliente 

 

Finalment, modificarem la relació de la manera grid de la pantalla de línies corresponent a 
l'article perquè en comptes de mostrar tots els articles solament mostri aquells relacionats 
amb el client. 

Primer necessitarem crear una nova consulta per utilitzar-la en la relació. La nova consulta es 
dirà B_RelClienteArticulos_Aux que seleccionarà tots els registres de la taula 
B_RelClienteArticulos obtenint el camp DescripcionArticulo a través d'un JOIN amb la taula 
Articulos. 

Una vegada dissenyada la consulta modificarem la relació de la pantalla perquè la consulta 
d'origen de dades sigui la que acabem de crear: 

 

 - RelArticulos: 

• Consulta: B_RelClienteArticulos_Aux 

• Camps de sortida:  

    B_CodigoCliente - CodigoCliente 
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    CodigoArticulo - CodigoArticulo 

• Camp de retorn: DescripcionArticulo 

 
 

4.2.3.2. Llistats   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 
Es dissenyaran dos nous formats d'impressió, un per als albarans i un altre per a les factures. 
 
Informe de Albaranes de Venta 
 

El nou informe d'albarans de Venda es dirà B_AlbaranesVenta, s'imprimirà sobre paper pre-
imprès i seguirà el disseny de l'ANNEX 1. 

No s'hauran d'afegir els camps 19 i 20, i tampoc les seves etiquetes. 
A continuació es detalla la relació de camps i origen de dades: 

 

 

Número 

campo 

Origen de datos  

1 CAC.RazonSocial 

2 CAC.Nombre 

3 CAC.Domicilio 

4 CAC.CodigoPostal + CAC.Municipio + " - " + CAC.Provincia  

5 CAC.CifDni 

6 CAC.FechaAlbaran 

7 "Nº ALBARÁN" 

8 CAC.NumeroAlbaran + " / " + CAC.EjercicioAlbaran 

9 CAC.CodigoCliente + " / " + CAC.CodigoCanal 

10 LAC.Unidades 

11 LAC.DescripcionArticulo 

12 LAC.%Iva 

13 LAC.Precio 

14 LAC.ImporteNeto 

15 BaseImponible1 

16 %Iva1 

17 CuotaIva1 

18 CAC.ImporteLiquido 
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Llistat de Factura de Venda 

 

El nou informe de factures de Venda es dirà B_FacturasVenta, s'imprimirà sobre paper pre-
imprès i seguirà el disseny de l'ANNEX 1. 

En aquest cas sí s'inclouran tots els camps de l'annex. 

A continuació es detalla la relació de camps i origen de dades: 

 

Número 

campo 

Origen de datos  

1 Resumen.RazonSocial 

2 Resumen.Nombre 

3 Resumen.Domicilio 

4 Resumen.CodigoPostal + Resumen.Municipio + " - " + Resumen.Provincia  

5 Resumen.CifDni 

6 Resumen.FechaAlbaran 

7 "Nº FACTURA" 

8 Resumen.NumeroFactura + " / " + Resumen.EjercicioFactura 

9 Resumen.CodigoCliente + " / " + Resumen.CodigoCanal 

10 LAC.Unidades 

11 LAC.DescripcionArticulo 

12 LAC.%Iva 

13 LAC.Precio 

14 LAC.ImporteNeto 

15 BaseImponible1 

16 %Iva1 

17 CuotaIva1 

18 Resumen.ImporteLiquido 

19 Resumen.ImporteLiquido 

20 Resumen.FormaDePago 
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4.2.4. Magatzems - Inventaris i diferències d’Inventari   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

Tal com ja hem esmentat amb anterioritat, realment no es gestionarà un inventari real de 
productes. 

Per als menús s’utilitzarà com a preu de cost el preu de compra de la fitxa de l'article, ja que 
realment s'elaboren a través de les matèries primeres comprades però no es controla la 
fabricació. Com als menús no es gestiona l’estoc, seràn productes immaterials. 
La resta de productes corresponents a matèries primeres i altres estaràn emmagatzemats en 
els magatzems dels diferents centres. Cadascun dels Centres disposarà d'un magatzem 
exclusiu, per tant sabrem el que ha entrat i sortit per a cadascun d'ells. 

Per controlar l'inventari de cadascun dels centres es pretén realitzar de forma mensual un 
inventari per magatzem, posant les unitats a "0" una vegada realitzat el control d'aquest. El 
que aconseguim d'aquesta forma és saber el mes següent quan realitzem inventari, les 
sortides i entrades d'aquest període en concret. 

A continuació es detallen els passos que se seguiran cada vegada que s'hagin de realitzar els 
inventaris mensuals: 

1) A través de la funcionalitat estàndard de l'aplicació, es generarà un inventari per 
a cadascun dels magatzems (Centre). L'inventari es valorarà a preu d'última 
entrada. 

2) Una vegada creat l'inventari, s'enviarà a cadascun dels centres una impressió del 
seu inventari perquè ho retornin amb les unitats reals que tinguin. D'aquesta 
forma sabrem si hi ha alguna diferència entre el calculat en el sistema i el que 
realment hi ha en el magatzem. 

3) Un usuari accedirà a l'inventari a través de la pantalla estàndard de l'aplicació i 
modificarà les unitats d'aquells productes que presentin diferències entre el 
sistema i el que realment hi ha en cada centre. 

4) Una vegada corregits els inventaris i a través d'un procés personalitzat que 
analitzarem a continuació, es gravaran els inventaris en una nova taula que ens 
servirà d'històric. El motiu de gravar l'inventari en una taula d'històrics és que, 
tal com hem comentat anteriorment, es realitzarà una regularització d'inventari 
posant totes les unitats a "0" para, d'aquesta forma, controlar el període següent 
totes les entrades i sortides que es realitzen. 

5) Tal com hem comentat en el punt anterior, l'usuari encarregat de la gestió dels 
inventaris generarà una regularització d'unitats a "0" per a tots els magatzems. 

6) Finalment a través d'un altre procés personalitzat, el sistema compararà 
l'inventari del període actual amb el del període anterior a través de la taula 
d'històrics i comptabilitzarà de forma automàtica el seient de diferència 
d'inventaris en el mòdul de comptabilitat. 
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4.2.4.1. Històric d’Inventari   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

En aquest punt s'analitza la personalització a la qual es fa referència en el punt 4 de l'apartat 
anterior, és a dir, l'enregistrament dels inventaris en l'històric. 

Per poder guardar els històrics dels inventaris necessitarem crear una nova taula on 
emmagatzemar els registres. Aquesta nova taula serà una còpia de l'estàndard Inventaris i es 
va a cridar B_HistoricoInventarios. 

Perquè ens resulti més senzill el comparar un inventari amb el del període anterior, anem a 
afegir el camp Període a la nova taula de manera que, quan es gravi l'històric, es calculi 
també el valor d'aquest camp: 

 

 

 

B_HistoricoInventarios 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

Periodo Repositori  Periodo 

 

 
També afegirem a la taula estàndard un camp de control, per saber si d'un registre ja s'ha 
generat l'històric o no: 
 
 

 

Inventarios 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

B_GeneradoHistorico Si/No  Generado Histórico 

 

Aquest últim camp no s'afegirà a la pantalla ja que solament es va a utilitzar a nivell intern. 
Perquè l'usuari pugui consultar l'històric d'inventaris, anem a crear una nova pantalla de 
manteniment a partir de la nova taula B_HistoricoInventarios amb el mateix nom i que no 
permetrà altes, modificacions o baixes. Aquesta pantalla haurà de ser accessible des d'una 
opció d'usuari amb ruta "\Opcions d'usuari\Inventaris\Històric Inventaris". 

Una vegada creada la taula passarem a dissenyar un procés que realitzarà la còpia de 
l'inventari original a la taula d'històrics. El procés es va dissenyar de forma externa a la 
pantalla estàndard "Entrada de Invetarios" per no haver de modificar-la. 
Per llançar el procés d'enregistrament crearem una nova pantalla diàleg que es dirà 
B_DlgGeneraHistoricoInventario: 
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En aquesta pantalla es necessitarà una dues relacions que ens permetin seleccionar els 
inventaris i els magatzems: 

 - RelInventarios: 

• Consulta: Inventario_Lista 

• Camps de sortida: CodigoInventario 

 

 - RelAlmacenes: 

• Consulta: Almacenes 

• Camps de sortida: CodigoAlmacen 

 

La pantalla es llançarà des d'una nova opció d'usuari amb ruta "\Opcions d'usuari\Inventaris\ 
Generació d'Històrics". 

 
 

Una vegada dissenyada la pantalla crearem un nou càlcul anomenat 
B_GeneraHistoricoInventario que solament s'executarà quan l'usuari faci clic sobre el botó 
"Acceptar", i que realitzarà les següents accions: 

1) Recollirà els valors dels límits informats a la pantalla diáleg. 

2) Buscará tots els registres de la taula Inventarios que es troben entre els límits informats i que no estiguin ni 
regularitzats ni traspasats a històrico, es a dir: StatusRegulariza = 0 i B_GeneradoHistorico = 0. 

3) Copiarà un a un els registres a la taula B_HistoricoInventarios a través de la funció CopiaRegistro i calculan al 
mateix temps el valor del nou camp Periodo que es treurà del mes del camp data FechaCreacion. 

 3.1) A cada registre de la taula Inventarios que copiem a la taula B_HistoricoInventarios li 
asignarem  valor "-1" en el campo B_GeneradoHistorico. 
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4.2.4.2. Comptabilizació de diferència d’Inventaris   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

En aquest punt analitzarem el procés que haurà de fer la comparació d'inventaris i la 
posterior comptabilització del assentament de "Diferència d'Inventaris". 

Per poder llançar el procés dissenyarem una nova pantalla diàleg que ens permetrà realitzar 
un possible filtre per període, inventari o magatzem (centre). La pantalla es dirà 
B_DlgDiferenciaInventarios i tindrà la següent aparença: 

 

 

 

 

La pantalla es llançarà des d'una nova opció d'usuari amb ruta "\Opcions 
d'usuari\Inventaris\Comptabilització de diferències". 

Posteriorment crearem un nou càlcul anomenat B_DiferenciaInventarios que s'associarà a la 
pantalla que acabem de crear i que solament s'executarà una vegada l'usuari faci clic sobre 
el botó "Acceptar". Les accions a dur a terme pel càlcul seran les següents: 

1) Recollirem els valors de filtrat de la pantalla diàleg. 

2) Seleccionarem per una part els registres de la taula B_HistoricoInventarios que cumpleixin el filtre indicat en 
una consulta d’agrupació. S’agruparàn els registres pels camps CodigoAlmacen, Periodo i s’obtindràn els valors 
totals al sumar per cada fila el resultat de multiplicar els camps UnidadesInventario * PrecioNuevo. 

D’aquesta forma tindrem per cada inventari de cada magatzem el valor total de les existències del 
periode que s’hagi filtrat. 

3) Realitzarem una selecció como l’anterior però seleccionan els registres del periode anterior, es a dir, del 
valor informat al camp "Periodo" de la pantalla restant-li 1. 

D’aquesta forma obtindrem la valoració dels mateixos inventaris del periode anterior. 

4) Per cada inventari restarem al resultat del periode actual al del periode anterior del mateix magatzem 
(CodigoAlmacen): 

 4.1) Si la diferència es positiva s’haurà d’insertar el següent apunt a comptabilitat: 

  

Debe Haber Comentario Importe Fecha Canal 

610000000  Variación de Existencias Diferencia Fecha Pantalla CodigoAlmacen 

 300000000 Variación de Existencias Diferencia Fecha Pantalla CodigoAlmacen 
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                           4.2) Si la diferència es negativa l’apunt a comptabilitat haurà de ser el següent: 

 

Debe Haber Comentario Importe Fecha Canal 

300000000  Variación de Existencias Diferencia * -1 Fecha Pantalla CodigoAlmacen 

 610000000 Variación de Existencias Diferencia * -1 Fecha Pantalla CodigoAlmacen 

 

 

A continuació es detalla un exemple del que hauría de realitzar el càlcul: 

 

Imaginem que tenim els següents registres a la taula B_HistoricoInventarios: 

 

Inventario  CodigoArticulo  CodigoAlmacen  FechaCreacion  UnidadesInventario  PrecioNuevo  Periodo 

INV_MAY A1 124 31-05-2009 3 1,50 5 

INV_MAY A58 124 31-05-2009 10 3,60 5 

INV_MAY A63 124 31-05-2009 8 8,20 5 

INV_JUN A1 124 30-06-2009 9 1,55 6 

INV_JUN A58 124 30-06-2009 13 3,60 6 

INV_JUN A63 124 30-06-2009 5 8,00 6 

 

I la pantalla de filtre agafa els següents valors: 

Inventari de "" a "ZZZZZ" 

Magatzem de "124" a "124" 

Periode = 6 

Data Assentament = 30-06-2009 

 

El sistema haurà de fer el següent: 

Punt 2) Selecció de registres segons el filtre de la pantalla i agrupació per CodigoAlmacen i Periodo: 

            

CodigoAlmacen Periodo Valoración Inv.  

124 6 100,75 

 

On Valoració Inv. = Sumatori (UnidadesInventario * PrecioNuevo) 

                                   = (9 * 1,55) + (13 * 3,60) + (5 * 8) = 100,75 

 

Punt 3) Selecció de registres segons filtre de pantalla i agrupació per CodigoAlmacen i Periodo del 
periode anterior al indicat a la pantalla de filtre: 
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CodigoAlmacen Periodo Valoración Inv.  

124 5 106,1 

 

On Valoració Inv. = Sumatori (UnidadesInventario * PrecioNuevo) 

                                   = (3 * 1,5) + (10 * 3,60) + (8 * 8,20) = 106,1 

 

Punt 4) S’obté el resultat de restar el resultat d’inventari del magatzem amb el del periode anterior i 
segons la diferència insertem a la comptabilitat el corresponent assentament: 

Diferència = 100,75 - 106,1 = - 5,35 

 

Debe Haber Comentario Importe Fecha Canal 

300000000  Variación de Existencias 5,35 30-06-2009 124 

 610000000 Variación de Existencias 5,35 30-06-2009 124 

 
 
 
 

4.2.5. Transports Menús   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

Existeixen centres que no tenen cuina pròpia i als quals altres centres els subministren 
menús de forma diària. Aquesta gestió necessita ser reflectida de forma analítica ja que, 
encara que els centro matriu assumeixen les despeses de cuina del menú, després es 
transporten als altres centres que són els que obtenen l'ingrés. Per tant s'obtindria un 
resultat fictici en analítica, ja que el centre matriu no seria rendible al no facturar aquests 
menús i els centres depenents serien massa rendibles al no tenir despeses de cuina. 
Per controlar aquesta gestió dels menus transportats necessitarem realitzar les següents 
personalitzacions en l'aplicació. 

Primer necessitarem informar a un centre de treball quins són els seus centres depenents. 
Aprofitarem la pantalla Master Multi-Detail del manteniment de centres de treball que ja 
tenim dissenyada i afegirem un nou detall. El nou detall es basarà en la següent taula de 
relació Centre - Centres Depenents: 

 

B_RelCentrosDependientes 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

CodigoEmpresa * Repositori  Código Empresa 
B_CodigoCentro * Repositori  Código Centro 
B_CodCentroDep * Text  Código Centro 
B_NombreCentroDep Repositori  Nombre Centro 

                  ClauPrincipal * 
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A partir d'aquesta taula haurem de crear una nova pantalla de manteniment anomenada 
B_RelCentrosDependientes que no s'afegirà com a opció d'usuari, ja que solament la 
utilitzarem a nivell de detall en la pantalla Master Multi - Detail. La pantalla solament es 
podrà visualitzar en manera Grid, i els camps a mostrar seran B_CentroDependiente i 
B_NombreCentro. 

S'haurà de crear una nova relació amb la mateixa taula de centres per poder seleccionar els 
centres depenents: 

 

 - RelB_CentrosTrabajo 

• Consulta: B_CentrosTrabajo 

• Camps de sortida: B_CodCentroDep - B_CodigoCentro 

• Camps de retorn: B_NombreCentroDep (campo de tabla) 

 

Cal tenir el compte que el camp B_CodigoCentro s'emplenarà de forma automàtica en ser 
una pantalla Detail. 

Una vegada creada aquesta nova pantalla l'haurem d'afegir com a nou Detail de la pantalla a 
la ja existent B_MMDCentrosTrabajo relacionant a través del camp B_CodigoCentro. 

 
Ara que ja tenim la possibilitat de relacionar els centres depenents amb els seus centres 
matriu, dissenyarem una nova pantalla que ens permetrà imputar els menús transportats i 
que a partir d'aquestes imputacions ens generarà unes altres a nivell analític. 

Crearem una nova taula que permetrà guardar els registres d'imputació de menus 
transportats: 

 

 

 

B_MenusTransportados 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

CodigoEmpresa * Repositori  Código Empresa 
B_CodigoCentro * Repositori  Centro Origen 
B_CodCentroDep * Texto  Centro Dependiente 
CodigoArticulo * Repositori  Código Artículo 
PrecioCoste Repositori  Precio Coste 
Unidades Repositori  Unidades 
Importe Repositori  Importe 
Fecha * Repositori  Fecha 
AnalitPosicionIngreso Guid  Ana Pos. Gasto 
AnalitPosicionGasto Guid  Ana Pos. Ingreso 

                  ClauPrincipal * 

A partir d'aquesta taula dissenyarem una pantalla d'introducció de dades que solament es 
podrà visualitzar en manera Grid. L'ordre de visualització dels camps serà: B_CodigoCentro, 
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B_CentroDependiente, CodigoArticulo, Data, Unitats, PrecioCoste i Import. 

El camp Importe haurà de mostrar-se inactiu ja que va a ser un camp calculat. 
Els camps AnalitPosicionGasto i AnalitPosicionIngreso ens serviran per relacionar la 
imputació del menú transportat amb el seu assentament analític que, al seu torn, constarà 
de dos moviments. 

Haurem de crear 3 relacions que ens permetran seleccionar el centre origen, centro 
destinació i l'article: 

 - RelB_CentrosTrabajo 

• Consulta: B_CentrosTrabajo 

• Camps de sortida: B_CodigoCentro 

• Camps de retorn: B_NombreCentro (campo de repositorio) 

 

 - RelB_RelCentrosDependientes 

• Consulta: B_CentrosTrabajo 

• Camps de sortida: B_CodigoCentro, B_CodCentroDep 

• Camps de retorn: B_NombreCentroDep (campo de repositorio) 

 

 - RelArticulos 

• Consulta: Articulos 

• Camps de sortida: CodigoArticulo 

• Camps de retorn: RazonSocial, PrecioCompra 

 

La nova pantalla s'afegirà com una nova opció d'usuari amb ruta "Opcions d'usuari\Menus 
Transportats\Imputació de menús Transportats". 

El següent pas serà dissenyar un nou càlcul anomenat B_MenusTransportados que 
s'associarà a la pantalla que acabem de dissenyar i que durà a terme les següents accions: 

 

- Etiqueta: CalculaTotalYGeneraAna 

• Esdeveniments: S’assignarà a l’esdevenniment "Después de modificar" de la 
pantalla 

• Accions:  

  1) Obtindrà el valor del camp Importe: 

   Importe = Unidades * PrecioCoste 

2) Comprobarà si la línia te assentament analític associat comprovant si un dels dos camps 
d’enllaç te algún valor assignat: 

   Comprovarem si AnalitPosicionIngreso <> "" 

   2.1) Si no te cap valor, significarà que el registre es nou i per tant: 
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    2.1.1) Generarem dos registres analítics nous amb les següents  

              asignacions: 

     Movimiento 1 (Ingres) 

     CabPosicion = DameNuevoGuid 

     Asiento = Contador que corresponda 

     OrdenDes = "00001" 

     AnalitPos = DameNuevoGuid 

     Ejercicio = Año(Fecha) 

     NumeroPeriodo = Mes(Fecha) 

     CargoAbono = "H" 

     AnaCodigoCuenta = "970000000" 

     CodigoUsuario = Apli.ApliCodigoUsuario 

     Comentario = "Menus transportados" 

     FechaAsiento = Fecha 

     FechaGrabacion = Fecha 

     ImporteAsiento = Importe 

     TipoEntrada = "EN" 

     CodigoCanal = B_CodigoCentro 

     Proceso = DameNuevoGuid 

     Movimiento 2 (Despesa) 

     CabPosicion = Mateix que anterior 

     Asiento = Mateix que anterior 

     OrdenDes = "00002"  

     AnalitPos = DameNuevoGuid 

     Ejercicio = Año(Fecha) 

     NumeroPeriodo = Mes(Fecha) 

     CargoAbono = "D" 

     AnaCodigoCuenta = "960000000" 

     CodigoUsuario = Apli.ApliCodigoUsuario 

     Comentario = "Menus transportados" 

     FechaAsiento = Fecha 

     FechaGrabacion = Fecha 

     ImporteAsiento = Importe 

     TipoEntrada = "EN" 

     CodigoCanal = B_CodCentroDep 

     Proceso = DameNuevoGuid 

    2.1.2) Guardem els AnalitPosicion dels dos movimients: 

     AnalitPosicionIngreso = Mov1.AnalitPosicion 
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     AnalitPosicionGasto = Mov2.AnalitPosicion 

2.2) Si te valor informat hem de localitzar els movimients analítics que te relacionats 
y actualizar-los. Buscarem els movimients analítics a partir de: 

    Moviment 1: buscam a la taula AnaMovimientos el registre on: 

     AnalitPosicion = B_MT.AnalitPosicionIngreso 

    Moviment 2: buscam a la taula AnaMovimientos el registre on: 

     AnalitPosicion = B_MT.AnalitPosicionGasto 

En els dos movimients actualitzarem els següients camps ja que son els únics 
que poden canviar: Ejercicio, NumeroPeriodo, FechaAsiento, 

FechaGrabacion, Importe, CodigoCanal. 

 

- Etiqueta: EliminarMovimientos 

• Esdeveniments: S’assignarà a l’esdeveniment "Antes de eliminar" de la pantalla. 

• Accions:  

1) Localitzarem els dos movimients analítics corresponent al assentament analític asociat i els 
eliminarem: 

                  1.1) Buscarem a la taula AnaMovimientos els dos movimients: 

    Movimiento 1: AnalitPosicion = B_MT.AnalitPosicionIngreso 

    Movimiento 2: AnalitPosicion = B_MT.AnalitPosicionGasto 

                 1.2) Eliminarem els dos movimients analítics. 

 

A continuació s’adjunta un exemple de com hauria de funcionar el sistema: 

 

Partim de la següent línia en la nova pantalla d'imputació de menús transportats: 

B_CodigoCentro  B_CodCentroDep  CodigoArticulo  PrecioCoste Unidades Importe Fecha 

15 115 MN2 5,6 35 196,00 30-06-2009 

 

AnalitPosicionIngreso  AnalitPosicionGasto  

  

 

Punt 2) Comprovarem si algun dels dos camps d'enllaç té valor informat, ja que significaria que ja té 
assentament analític associat. 

Punt 2.1.1) Com AnalitPosicionGasto està buit, significarà que no en té, així que generarem el assentament 
analític amb els dos moviments. L'exemple solament mostra una part dels camps que cal emplenar: 

 

CabPosicion  Asiento OrdenDes AnalitPosicio
n 

Ejercicio  Numero
Periodo  

Cargo
Abono  

AnaCodigoCuent
a 

FechaAsiento  Importe
Asiento  

Codigo
Canal 

{1234...} 5 00001 {5678...} 2009 6 H 970000000 30-06-2009 196,00 15 

{1234...} 5 00002 {7890...} 2009 6 D 960000000 30-06-2009 196,00 115 
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Punt 2.1.2) Guardem en els dos camps d'enllaç els movposicion dels moviments. 

 

AnalitPosicionIngres
o 

AnalitPosicionGasto 

{5678...} {7890...} 

 

 

La resta de casuístiques són comprensibles i derivables a partir d'aquest exemple. 
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4.3. Comptabilitat  
 
 
 
4.3.1. Guíes Comptables   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

A nivell informatiu volem reflectir en l'anàlisi les següents característiques que es 
controlaran a la comptabilitat: 

• Els comptes de les factures i compres i vendes corresponents als grups 600 i 700 
vindran determinades pel grup de comptes informats en els articles. Durant la posada 
en marxa es configuraran les guies de comptabilització per aquest efecte. 

• Les factures de despeses s'introduiran directament en el mòdul de comptabilitat i es 
desglossaran els imports que correspondran a cada centre informant el canal en cada 
moviment. 

Aquesta personalització es desenvoluparà a les instalacions del client,  i per tant no es 
reflecteixen les hores en el present document. 
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4.4. Gestió de Cartera  
 
 
 
4.4.1. Llistats   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

Se sol·liciten informes personalitzats referents a les cartes de saldo final d'exercici i talons i 
pagarés. 

 

Llistat de Carta de Saldo final - Clients 
 

Dissenyarem un nou informe referent a una carta informativa que s'envia als clients amb el 
seu saldo a tancament d'exercici. El nou informe es dirà B_CartaSaldoFinalCli i necessitarà 
d'una nova consulta amb el mateix nom. 

La nova consulta B_CartaSaldoFinal relacionarà els registres de la taula Moviments 
corresponents a l'exercici des del qual es llança la carta, el període de la qual sigui el 99 
(Tanqui Comptabilitat) i el prefix de la qual de compte sigui '430' relacionant-los amb la taula 
Clients a través del camp CodigoCuenta per obtenir les dades corresponents al domicili. 
El disseny es correspondrà amb l'ANNEX 2. 

A continuació es detalla la relació de camps i origen de dades: 

 

Número 

campo 

Origen de datos  

1 Clientes.Nombre 

2 Clientes.RazonSocial 

3 Clientes.Domicilio 

4 Clientes.CodigoPostal + " / " + Clientes.Municipio + " / " + Clientes.Provincia 

5 Movimientos.ImporteAsiento 

 

 
Llistat de Carta de Saldo final - Proveïdors 
 

Aquest informe serà igual que l'anterior però canviant el prefix de compte a seleccionar a 
'400' i '410' i relacionant els registres amb la taula Proveïdors. 

El nom de l'informe serà B_CartaSaldoFinalProv i el de la seva consulta associada el mateix. 
 

A continuació s'analitzen els informes de talons i pagarés a dissenyar. Aquests informes han 
de configurar-se per a la seva deguda impressió a través d'impressora matricial. 
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Llistat de Pagarés - Bancos Santader y Bancaja 
 

El llistat de pagarés haurà d’ajustar-se al ANNEX facilitat pel client. El nom serà 
B_PagaresSantBan. 

 

Informe de Pagarés - Banco Sabadell 
 

El llistat de pagarés haurà d’ajustar-se al ANNEX facilitat pel client. El nom serà 

B_PagaresSabadell. 

 

Llistat de Talons - Bancos Santander y Bancaja 
 

El llistat de talons haurà d’ajustar-se al ANNEX facilitat pel client. El nom serà 

B_TalonesSantBan. 

 
Llistat de Talons - Banco Sabadell 
 

El llistat de talons haurà d’ajustar-se al ANNEX facilitat pel client. El nom serà 

B_TalonesSabadell. 

 

NOTA: per motius de confidencialitat no s’incoluen en aquest document els impressos 
facilitats pel client. 
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4.5. Analítica  
 
 
 

4.5.1. Repartiment despeses d’Estructura   

 
Anàlisi i necessitats a desenvolupar 
 

L'objectiu final del tractament de centres de treball a través de canals és el posterior estudi 
analític per centres de cost. És per això que a cada centre de treball se li ha assignat un 
canal. 

A cada centre (canal) se li factura i se li comptabilitzen unes despeses i aquests moviments 
comptables generaran al seu torn moviments analítics en el nostre mòdul d'Analítica. 
Però existeix una peculiaritat, el canal 35. Aquest canal s'utilitza per imputar despeses 
generals d'estructura i per tant aquestes despeses no estan realment imputats a la resta de 
centres. 

Per tant anem a necessitar dissenyar un procés de repartiment que seleccionarà la totalitat 
de moviments analítics imputats al canal 35 que corresponguin a despeses (600) i que no 
estiguin encara processats pel nou procés i els repartirà de forma proporcional a tots els 
centres de treball segons el seu percentatge de facturació (700) sobre el total. 
Per poder realitzar aquest procés necessitarem afegir dos camps de control a la taula de 
moviments analítics: 

 

B_RelCentrosDependientes 
 

CAMP TIPUS TAMANY ETIQUETA 

B_RepartidoEstructura Si/No  Mov. Centro 35 Procesado 
B_ProcedeDeReparto Si/No  Procede de reparto 

 

Per defecte, tots dos camps hauran d'estar a "0". 

Aquests camps ens serviran per marcar els moviments del canal 35 que han estat repartits i 
aquells moviments que es generaran a partir del procés de repartiment. 
Una vegada afegits aquests camps passarem a dissenyar el procés de repartiment. Aquest 
procés haurà de ser llançat a través d'una pantalla diàleg que ens permetrà seleccionar els 
moviments a repartir entre dates: 
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Aquesta nova pantalla es dirà B_DlgRepartoGastosEstructura i portarà associat un nou 
càlcul que es dirà B_RepartoGastosEstructura que solament s'executarà quan l'usuari faci 
clic en el botó "Aceptar". 

La pantalla s'afegirà com una opció d'usuari amb ruta "Opcions d'Usuari 
\Analítica\Repartiment Despeses d'Estructura". 

 
El càlcul que hem de crear haurà de dur a terme les següents accions: 

1) Recollirem els valors de la pantalla per utilitzar-los com a filtre. 

2) Haurem d’obtenir el total de l’import de despeses imputats al canal 35 sumant els valors del camp 
ImporteAsiento d’aquells moviments de la taula AnaMovimientos que cumpleixin els següents criteris: 

 - Que la data del movimient guardada en el camp FechaAsiento es trobi entre els límits de les 
recollides a través de la pantalla diàleg. 

 - Que els movimients no estiguin ja repartits: B_RepartidoEstructura = 0. 

 - Que el canal sigui el 35: CodigoCanal = '35'. 

 - Que els comptes siguin de despesa: Left(AnaCodigoCuenta,3)='600'. 

3) Haurem d’obtenir el total de l’import de la facturació dels centres de cost que no siguin el 35 a partir dels 
movimients de la taula AnaMovimientos que cumpleixin els següents criteris: 

 - Que la data del movimient guardada al camp FechaAsiento es trobi entre els límits de les 
recollides a través de la pantalla diàleg. 

 - Que el canal no sigui el 35: CodigoCanal <> '35' 

 - Que els comptes siguin de facturació: Left(AnaCodigoCuenta,3)='700'. 

4) Per cada un dels centres que no siguin el 35 s’haurà d’obtenir el porcentatge de facturació sobre el total 
obtingut al punt 3 i, una cop esbrinat aquest porcentatge, obtenir el seu equivalent en despeses aplican sobre 
el total de despeses el obtingut en el punt 2. 

El total d’import de facturació per cada centre de cost s’obtindrà de la mateixa manera que el total 
general trobat en el punt 2, però de forma individualitzada per centre. 

Un cop tinguem l’import de despesa corresponen a aquest centre de cost s’haurà de realitzar una 
imputaciò sobre el centre de cost que estiguem tractan amb els seguents valors: 

 CabPosicion = DameNuevoGuid 

 Asiento = Contador que correspongui 

 OrdenDes = "00001" 

 AnalitPos = DameNuevoGuid 

 Ejercicio = Año(Fecha Actual) 

 NumeroPeriodo = Mes(Fecha Actual) 

 CargoAbono = "D" 

 AnaCodigoCuenta = "60000035" (Es sustituirà a la posada en marxa per la que el client digui) 

 CodigoUsuario = Apli.ApliCodigoUsuario 

 Comentario = "Reparto Gastos Estructura" 

 FechaAsiento = Fecha Actual 

 FechaGrabacion = Fecha Actual 
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  ImporteAsiento = Import corresponen al % de repartiment del centre aplicat sobre el total de 

despeses. 

 TipoEntrada = "EN" 

 CodigoCanal = CodigoCanal que estem tractan 

 Proceso = DameNuevoGuid 

 B_ProcedeDeReparto = -1 

 

5) Haurem de marcar tots els moviments seleccionats en el punto 2 com Repartits: 

 B_RepartidoEstructura = -1 

 

 

A continuació es mostra un exemple de com hauria de funcionar el repartiment: 

 

Imaginem que la taula AnaMovimientos conte els següents registres: 

 

Asiento Ejercicio  Numero
Periodo  

Cargo
Abono  

AnaCodigoCuenta  FechaAsiento  Importe
Asiento  

Codigo
Canal 

B_Repartido
Estructura 

B_ProcedeD
eReparto 

5 2009 6 D 600000004 10-06-2009 285,00 35 0 0 

6 2009 6 D 600000004 12-06-2009 300,00 35 0 0 

7 2009 6 H 700000006 16-06-2009 259,00 46 0 0 

8 2009 6 H 700000006 16-06-2009 400,00 59 0 0 

9 2009 6 D 600000007 16-06-2009 680,00 35 0 0 

10 2009 6 D 600000006 18-06-2009 200,00 35 0 0 

11 2009 6 H 700000004 28-06-2009 140,00 46 0 0 

12 2009 6 H 700000006 28-06-2009 300,00 59 0 0 

 

Punt 1) A la pantalla de filtre s’han establert les dates del '01-06-2009' al '30-06-2009' 

Punt 2) Obtindrem el total de despeses (600)  imputats al canal 35, es a dir, la suma del camp ImporteAsiento 

dels assentaments 5, 6, 9 y 10, que son els que es troben entre les dates filtrades: 

 TotalGastos = 285 + 300 + 680 + 200 = 1465 

Punt 3)  Obtindrem el total de facturació (700) d’aquello movimients de canals diferents al 35 entre les dates 
filtrades. Aquests movimients son els 7, 8, 11 i 12. 

 TotalFacturacion = 259 + 400 + 140 + 300 =  1099 

Punt 4) De cada un dels canals obtenim el seu porcentatge de facturació respecte al total trobat en el punt 3: 

 Canal 46 = 259 + 140 = 399 que sobre 1099 representa un 36,31% 

   L’import de despeses a imputar es el 36,31 % de 1465 = 531,94 

 Canal 59 = 400 + 300 = 700 que sobre 1099 representa un 63,69 % 

   L’import de despeses a imputar es el 63,69 % de 1465 = 933,06 

              Haurem de realitzar dos imputacions analítiques com les següents: 



Projecte: Implantació ERP                                                                                                                       Memòria  
                                                                                                                                                                 Projecte Final de Carrera 
 

 

87 

 

Asiento Ejercicio  Numero
Periodo  

Cargo
Abono  

AnaCodigoCuenta  FechaAsiento  Importe
Asiento  

Codigo
Canal 

B_Repartido
Estructura 

B_ProcedeDe
Reparto 

13 2009 6 D 600000035 30-06-2009 531,94 46 0 -1 

14 2009 6 D 600000035 30-06-2009 933,06 59 0 -1 

 

Punt 5) Haurem de marcar els assentaments 5, 6, 9 i 10 com a repartits: B_RepartidoEstructura = -1. 
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5. Costos reals/desviacions 

 
Com acostuma a ser habitual, el nombre d’hores presupostades no ha correspongut al 
nombre d’hores reals invertides en el projecte. Després de mirar les imputacions realitzades 
en cada un dels apartats, s’ha comprovat que han estat una mica més a la majoria dels 
apartats. A continuació mostrem un resum de les hores reals i les desviacions per cada un 
dels capítols del projecte: 
 
 
Concepte Hores presupostades Hores reals Desviació 

Presa de dades 21 21 0% 

Anàlisi i documentació 52,5 55 4,76% 

Desenvolupament * 102,5 115 12,19% 

Proves 20 16 -20% 

Posada en marxa 21 24 14,28% 

TOTAL PROJECTE 217 231 6,45% 

 
 
Comprovem que la desviació resultant ha estat menor del 10%. Per tant, encara que el cost 
del pojecte ha estat superior al pressupostat, podem considerar que la desviació és asumible 
i l’execució ha estat un èxit. 
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6. Conclusions 

 
L’elecció d’aquest treball de fi de carrera, relacionat amb la implantació d’un ERP a una 
empresa,  ha estat motivat per la meva feina actual com a Consultor en aquest tipus de 
desenvolupaments a una empresa com és SAGE Logic Control.  
Al llarg de la carrera he adquirit una sèrie de coneixements que m’han ajudat especialment a 
la consecució d’aquest projecte. Durant la carrera s’ha tractat la gestió empresarial i les 
solucions de software com son els ERP. Igualment s’han tractat la gestió de bases de dades 
en diferents formats. En aquest cas la solució treballa amb Microsoft SQL Server. També 
durant al llarg de tota la carrera s’han fet pràctiques de programació amb diferens 
llenguatges, fent molt énfasi en la programació estructurada. També s’han tractat durant la 
carrera conceptes financers i analítics, molt necesaris en el mon empresarial. 
Es per aixó que tots aquests temes s’han tingut en compte i s’han gestionat en el 
desevolupament d’aquest projecte.  
Des d’un punt de vista més técnic, el llenguatge utilitzat pel desenvolupament del projecte, 
es un llenguatge propi, desevolupat en el entorn del mateix ERP. Es un llenguatge molt 
semblant al Visual Basic, amb funcions propies i dins d’un editor propi. Tanmateix les 
pantalles i els llistats tenen també editors propis, molt semblants al entorn Visual.  
En quant a la rendibilitat del projecte, com hem vist, tot i que hi ha hagut una certa desviació 
respecte a les hores pressupostades, l’execució ha entrat dins dels paràmetres aceptables al 
inici del mateix, pel que podem considerar que ha estat un èxit des del punt de vista 
financer. 
 
 


