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Implantació d’un nou ERP(Enterprise Resource Planning) com a sistema informàtic a una empresa 

 

1. Introducció 

 

Aquest projecte pretén mostrar els passos 

seguits en un cas real la implantació d’un nou 

ERP com a Software de Gestió d’una Empresa. 

L’objectiu principal a assolir en aquest projecte 

és el d’aconseguir adaptar amb èxit un 

programa estandaritzat a les necessitats d’una 

empresa.  

La empresa en la que treballo es una empresa 

desevolupadora de software de Gestió 

Empresarial. El programa estrella ès el Sage 

Murano, es un ERP que consta de diferents 

móduls:  

• Comptabilitat i Finances,  

• Compres i Vendes,  

• Gestió de Magatzems   

• Fabricació,  

• CRM,  

• Gestió de Projectes,  

• Contractes de compres i vendes,  

• Gestió Laboral i de Recursos Humans,  

• Gestió Documental,  

• Tresoreria i  

• Business Intelligence 

 

Dins del nostre catàleg de productes, existeixen 

versions que son totalment estándar i no 

permeten cap tipus de parametritzacions, més 

enllà de petits canvis a llistats, per personalitzar 

documents com poden ser les factures, 

albarans, etc. Aquests productes són més 

económics que la resta i permet accedir a un 

software estandaritzat a un gran nombre de 

petites empreses que, més endevant, si tot va 

bé i l’empresa creix, tant en volum de dades, 

com en nombre d’usuaris, li permetrà 

evolucionar sense cap canvi traumàtic a un 

producte més avançat. 

 

 Un d’aquests productes més avançats, és el 

utiltzat en aquest projecte. En la versió amb la 

que treballarem existeix una eina que permet 

desevolupar el producte i fer-lo créixer tant com 

el client necessita. 

Aquesta eina es la Consola d’Administració, amb 

la qual es poden tant modificar objectes del 

programa, com crear-ne de nous. Aquests  

objectes poden ser Camps, Taules, Consultes, 

Pantalles, Processos de càlcul i Llistats. 

Per fer aquests canvis, el programa té el seu 

propi editor de taules, càlculs, pantalles, llistats, 

etc… Internament el programa treballa amb una 

bbdd Microsoft Sql Server© i la programació que 

utilitza en els seus editors és molt semblant a la 

utilitzada en un entorn com podría ser Visual 

Studio. 

 

2. Requeriments 

 

Els apartats on es van trobar el major número de 

diferéncies entre el procediment estándar de 

l’aplicació i les necessitats del client van ser els 

següents: 

1. Mantenimients Mestres: 

a. Clients 

b. Proveïdors 

c. Articles 

d. Canals (Centres de treball) 

2. Gestió de compres 

3. Gestió de vendes 

4. Magatzems i Inventaris 

5. Comptabilitat 

6. Gestió de la Cartera 

7. Analítica 

 

En cada cas analitzarem els requeriments que 

ens transmet el client i es torbarà una solució per 

adaptar l’aplicació a les seves necessitats. 

 

A més d’aquestes modificacions, també ens 

trobem amb la necessitat de fer una càrrega 

inicial de dades del seu sistema informàtic actual, 

a la nova base de dades. 
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Les dades originals es troben en format ACCESS 

i es pretén importar la informació 

corresponent als següents fitxers:  

- Clients 

- Proveïdors 

- Articles 

- Magatzems 

- Centres de Treball 

- Pla de Comptes 

- Formes de Pagament 

- Tarifes de Vendes 

 

Encara que aquest procés només es farà un 

cop a la càrrega inicial, també es dissenyarà el 

millor sistema per realizar el traspàs de dades 

amb les màximes garanties. 

 

3. Perfils técnics requerits 

 

Dur a terme una implantació per a una 

Empresa en un projecte d’aquest abast, no ho 

fa habitualment només una persona. 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.  

 

 

4. Planificació temporal i de costos 

 

A continuació es detalla tant el temps com els 

costos de cada fase del projecte. 

- Cost temporal: es mostra una taula amb 

les hores invertides en cada una de les 

fases del projecte 

 

 

 

  

 

 Id. Concepte Hores 

1 Presa de dades 21,0 

2 Anàlisi i documentació 52,5 

3 Desenvolupament 102,5 

4 Proves i control qualitat 20,0 

5 Posada en marxa 21,0 

TOTAL  217,0 

 

- Cost econòmic: encara que hi ha hagut 

temporades a l’empresa en la que treballo 

en que les diferents tasques les feien 

persones amb diferents especialitzacions, 

actualment tots els técnics som polivalents 

i realitzem qualsevol de les tasques 

descrites en aquest projecte. Es per aixó 

que no es discrimina hores d’anàlisi, 

desdevolupament tècnic, ni qualsevol altra 

tasca descrita i totes les hores es facturan 

al mateix preu: 85 euros + IVA. 

A continuació es mostra una taula amb els 

imports per cada una de les fases: 

 

Id. Concepte Import 

1 Presa de dades 1.785,00 

2 Anàlisi i documentació 4.462,50 

3 Desenvolupament 8.712,50 

4 Proves i control qualitat      1.700,00 

5 Posada en marxa 1.785,00 

TOTAL  18.445,00 

 

Cal tenir en compte que aquest es el cost 

de les parametritzacions que es detallen 

en el present Projecte. A aquest import, se 

li haurà de sumar l’import del programa, 

més les llicències necesaries de cada un 

dels  móduls, multiplicat pel nombre 

d’usuaris que treballaran amb cada módul. 

Tot i que existeix un preu oficial establert, 

aquest import pot variar depenen dels 

descomptes comercials que puguin existir 

en el moment de la compra del producte. 

Per motius de confidencialitat no es 

descriu l’import exacte, peró com a 

mitjana, una empresa de fins a deu llocs de 

treball amb diferents móduls, 

aproximadament pot sortir entorn els 

20.000 euros aproximadament. 
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5. Anàlisi 

 

En cada punt del anàlisi es descriurà la necessitat 

i la solución adoptada, al dissenyar la solució es 

descriu la implementació necessària. 

 

Traspàs de dades 

 

Es necesita traspassar des del programa actual 

del client certa informació referent a les següents 

dades: 

- Clients 

- Proveïdors 

- Articles 

- Magatzems 

- Centres de Treball 

- Pla de Comptes 

- Formes de pagament 

- Tarifa de vendes 

 

Per a realitzar aquest traspàs de dades es 

dissenyarà una pantalla de control que farà 

d’interfaç amb l’usuari.  Aquesta pantalla tindrà 

una sèrie de botons per realitzar el traspàs de 

cada fitxer mestre. 

Cada un d’aquests botons cridarà a una etiqueta 

del nou càlcul B_TraspasoDatos associat a la 

nova pantalla, també anomenada 

B_TraspasoDatos, i en cada una d’aquestes 

etiquetes es realitzaran els passos necessaris per 

importar les dades. 

També será necessari crear una sèrie de 

consultes per accedir a la base de dades ACCESS 

on estàn els fitxers originals. 

En alguns casos per poder realitzar la importació, 

no només s’han de crear registres en un fitxer, 

per exemple com veiem en el diagrama següent, 

per crear un Client s’han de generar registres en 

els fitxers: Clientes, ClientesConta, 

ClientesProveedores, Domicilios y PlanCuentas. 

 

 

 

  

Seguint la mateixa metodología es 

traspasaràn tots els fitxers Mestres 

comentades anteriorment. 

 

A continuació es motra la relació de fitxers 

orgien i el fitxer destí a Sage Murano: 

 

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 de compres i vendes 

 

Dins de la gestió comercial de l’empresa ès 

necessari parametritzar certs punt del programa 

estándar per facilitar les tasques diaries de 

l’empresa. 

 

- Manteniment de Clients i Proveïdors. 

Per facilitar les tasques de creació de 

registres, modificarem aquests 

manteniments per generar 

automàticament comptadors consecutius. 

L’últim comptador assignat es gravarà a la 

taula Contadores estándar de l’aplicació. 

També haurem de tenir en compte que en 

aquesta instal·lació treballaràn dues 

empresas amb diferent CIF. Seràn dues 

empreses separades, peró que podrán 

compartir alguns registres de les taules de 

Clients i Proveïdors. Per aquest motiu es 

crearà un camp on l’usuari indicarà si vol 

compartir el registre en que està situat.  
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També s’adaptarà el càlcul relacionat a la 

pantalla del manteniment per controlar les 

altes, modificacions i baixes, en el cas que es 

comparteixin els registres. 

 

- Responsables de Centres 

Cal identificar una persona responsable per 

a cada Client al que se li fa un servei, per 

aquest motiu es crearà un nou manteniment 

de Responsables, i es modificarà el 

manteniment de Clients per asignar la 

persona responsable relacionada amb cada 

un d’ells. 

 

- Classificació d’articles 

Segons els serveis que realitzen als clients, 

es volen classificar els articles en tres tipus: 

Menús, Articles genèrics i Matèries 

primeres.  

 

- Centres de Treball 

Es crearà una nova entitat anomenada 

Centre de Treball que es relacionarà amb els 

clients a l’hora de treballar a Gestió (vendes 

i magatzems) i a Comptabilitat.  

Peró es pot donar el cas que diversos clients 

estiguin relacionats amb un Centre de 

Treball, per aquest motiu es crearà un nou 

fixer amb el seu manteniment anomenat 

B_CentrosTrabajo. Aquest manteniment 

també servirá per treballar de manera 

indirecta amb el fitxer de Canals, de manera 

que al donar d’alta, modificar o donar de 

baixa registres en ell, farem el mateix al 

manteniment estándar de Canals. 

A cada client, l’usuari el relacionarà amb el 

Centre de Treball que li correspongui. 

 

- Gestió de Compres 

Es crearà un nou fitxer de Tarifes de compra 

on els Proveïdors podrán fer ofertes d’un 

article a un preu especial entre unes dates 

determinades. Aquest fitxer tindrà un 

manteniment associat que s’anomenarà 

B_TarifasCompras.  

Per optimitzar el procés de compres s`ha 

dissenyat la següent classificació de 

proveïdors:  Preferents, Assignats i Proveïdor 

Principal. 

Per als Proveïdors preferents es crearà un 

nou fitxer B_ProveedoresPreferentes.  

Aquests proveïdors preferents es podràn 

 

 

assignar  per centre a un nou fitxer 

anomenat B_CentrosProvPref. Aquesta 

assignació es realitzarà mitjançant una 

pantalla amb el següent disseny: 

 

On a la part superior s’indicaràn les dades 

del proveïdor i l’ article ofertat, i a la part 

inferior, s’assignarà el centre marcant-lo de 

la part esquerra, i amb el botó Asignar 

Centro es traspasarà a la banda dreta. 

 

Els proveïdors Assignats serán els que 

tenen preus especials per Familia, en lloc d 

per Article. Per fer l’assignació es crearà un 

nou fitxer anomenat B_ProvCentroFamilia 

amb el seu manteniment associat. 

 

Per acabar tenim el Proveïdor Principal que 

només será un, i és el que s’utilitzarà si no 

es troba cap oferta en els dos tipus 

anteriors. 

 

També modificarem les entrades de 

comandes i albarans per poder informar a 

les línies dels dos documents els següents 

camps: CodigoCanal, UltimoPrecioCompra i 

FechaEntrega.  D’aquesta es podrán 

realitzar documents conjunts de diferents 

Centre de Treball (Canals), es podrá 

comparar l’evolució del preu del producte i 

es controlarà la data d’entrega. 

 

Alguns Proveïdors aplican el impost CER 

(Catàleg Europeu de Residus) per la gestió 

de residus, així que es crearà un sistema 

per poder controlar aquest impost als 

documents de compres. 
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Dins de l’apartat de Compres, un dels 

processos més importants ès el de la 

generació personalitzada de Necessitats de 

Compra per Centre. Per aquest motiu, es 

generarà una entrada de dades amb una 

pantalla pròpia de tipus capçelera i línies, on 

a través d’un càlcul dissenyat a mida, es 

buscarà el millor proveïdor per realitzar la 

compra i es calcuaràn els imports de les 

línies.  A partir d’aquestes necessitats, es 

crearà un procés que generarà 

automàticament les comandes de compra 

necessàries. Aquestes comandes de compra 

es podrán agrupar per Proveïdor, de manera 

que a les línies s’indicarà el Centre 

destinatari de la comanda. 

 

- Gestió de Vendes 

En aquest apartat, es vol configurar 

l’aplicació per poder vendre als clients una 

sèrie d’articles pre assignats. Per aconseguir 

aixó es crearà un nou fitxer 

B_RelClienteArticulos, que s’afegira com a 

graella de dades al manteniment de Clients, 

de manera que s’informi a cada client, els 

articles pre assignats. 

També es modificarà l’entrada de 

documents de vendes (albarans) per que 

només mostri en el document d’un client, 

els articles pre assignats informats a la seva 

fitxa. 

Es dissenyarà un nou llistat d’albarà i un de 

factura segons els impressos facilitats pel 

client.  

 

Per portar un control del material dels 

Centres, es dissenyarà un circuit on es 

generaràn inventaris periòdicament per 

Centre de Treball. Cada vegada que es 

generi l’inventari, a travès d’un procés propi, 

es calcularà la diferència de material 

respecte l’últim inventari i es traspasarà a la 

comptabilitat l’import d’aquest diferencia. 

 

Degut a que no tots els centres tenen cuina 

pròpia, i depenen d’un altre centre que els 

hi porta els menús, es generarà un sistema 

de relació entre centres dependents. A més 

a més, s’haurà de tenir en compte aquesta 

dada per reflectir correctament a la analítica 

els costos de cada centre d’aquest tipus, de 

manera que no constin més despeses de les 

reals als centres que fan menús per altres 

centres i a l’inrevés. 

 

 

- Comptabilitat 

Es modificaràn les guies comptables a les 

instal·lacions del client. 

 

- Cartera d’efectes 

Es crearàn uns llistas de saldos de client i 

proveïdor, a més d’uns impressos de talons 

i pagarés personalitzats per entitat 

bancària. 

 

- Comptabilitat Analítica 

Es crearà un procés per distribuir les 

despeses generals entre tots els Centres de 

Treball 

 

 

6. Costos reals / desviacions 

 

Malauradament els costos reals han estat 

superiors als previstos. A continuació es mostra 

la taula de desviacions per partides en 

percentatges: 

 

Concepte H.P. H.R. Desv. 

Presa de dades 21,0 21,0 0 

Anàlisi i documentació 52,5 55,0 4,76 

Desenvolupament 102,5 115,0 12,19 

Proves i control qualitat 20,0 16,0 -20,00 

Posada en marxa 21,0 24,0 14,28 

TOTAL 217,0 231 6,45% 

 

 

 

7. Conclusions 

 

Desde el punt de vista económic, tot i que les 

hores reals han estat superior a les previstes 

inicialment, es pot considerar un èxit l’execució 

del projecte perque no ha superat el 10% 

marcat al inici del projecte com a màxim. 

 

Desde el punt de vista funcional, al finalitzar 

l’entrega del Projecte, el client ha quedat 

satisfet de la feina feta perque el resultat ha 

complert les expectatives inicials. 

 


