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Programa de gestió integral d'equips 

tecnològics amb entorn SAP 
Alba Duaigües Sánchez 

Estudiant d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 

 

Aquest projecte pretén ser una eina de gestió 

d’equips tecnològics dissenyada a mesura 

per satisfer les necessitats d’Itelligence. 

L’aplicació neix de les problemàtiques 

existents en la gestió de la tecnologia i els 

espais físics de què disposa.  

1. Objectius 

L'objectiu central d'aquest projecte és 

l'anàlisi i la creació d'una eina per a 

l'empresa Itelligence. Aprofundir en el món 

del que vinc, dels ERP, ja que és una 

tecnologia molt present en les empreses 

d’avui en dia. Aquesta eina ha de ser capaç 

d'inventariar els dispositius i components de 

hardware que té en propietat, mitjançant una 

aplicació d'escriptori i una altra via web per 

portar un manteniment d'aquests. A més, de 

controlar els seus espais físics. 

 

L'aplicació d'escriptori ha de poder: 

 Gestionar i consultar totes les dades 

dels dispositius, peces de hardware i 

sales.  

 Carregar dades extretes dels 

ordinadors amb un programa que les 

guardi al sistema. 

 Poder emmagatzemar les 

reparacions que puguin sorgir. 

 Poder fer reserves de les sales de 

l'empresa. 

 

 

 

 

L'aplicació web ha de poder: 

 Consultar les dades dels dispositius 

mitjançant tecnologies de mobilitat 

(tablets). 

 

Per finalitzar, documentar el projecte per tal 

que sigui fàcilment extensible per persones 

no implicades en el desenvolupament. 

 

2. Introducció a l’empresa 

Itelligence 

Itelligence és un dels principals proveïdors a 

nivell internacional de serveis complets de 

TI, Tecnologies de la Informació, en l'entorn 

SAP emprant a 2.800 empleats altament 

qualificats en 21 països de 5 regions (Nord 

Amèrica, Àsia, Europa de l'Est, Europa de 

l'Oest i Alemanya / Àustria / Suïssa) . 

 

L'empresa ha desenvolupat solucions 

integrades durant més de 20 anys i és 

proveïdor a llarg termini d'empreses dels 

més diversos àmbits i dimensions. Ofereix 

solucions SAP a mida i el corresponent 

assessorament, tant si el client està 

començant a créixer com a empresa o és ja 

un gran actor global. Les solucions que 

ofereix canvien segons les necessitats dels 

clients. 

 

3. Definició del problema 

Es necessita centralitzar tota la informació 

que es tingui el més eficientment possible. 

La informació s'emmagatzema de forma 
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distribuïda i inconsistent, normalment en 

còpies de còpies de fitxers Excels, que mai 

se sap quan estan actualitzats i si s'està 

consultant el fitxer correcte. És per això que 

el sistema proposa una manera centralitzada 

i unificada d'emmagatzemar les dades, 

evitant així duplicitats, redundància i, 

sobretot, confusions a l'hora de consultar-

les, considerant que tota aquesta informació 

hauria de poder ser llistada. 

4. Avaluació tecnològica  

Després de fer la comparació de diferents 

llenguatges de programació, es realitzen les 

següents eleccions per desenvolupar aquest 

projecte. 

 SAP pel desenvolupament i per ser 

la opció principal que vol l’empresa. 

És el recurs que utilitza per 

gestionar-se.  

 ABAP, ja que és el llenguatge que 

utilitza SAP per a la seva 

programació. 

 WebDynpro per la part que es 

necessita llistar mitjançant un 

navegador web. 

 BatchScript per recollir les dades 

dels ordinadors.  

L’elecció escollida és SAP. El nom de SAP 

prové de: Sistemes, Aplicacions i Productes 

en processament de dades. Al mateix temps 

el nom d’una empresa i el d’un sistema 

informàtic. Aquest sistema està format per 

molts mòduls completament integrats, que 

engloben pràcticament tots els aspectes de la 

administració empresarial. Cada mòdul 

realitza una funció diferent, però està 

dissenyat per treballar amb altres mòduls. El 

software SAP està construït en llenguatge de 

programació ABAP. La integració total dels 

mòduls ofereix una compatibilitat al llarg de 

les funcions d’una empresa. Aquesta és la 

característica més important del sistema 

SAP i significa que la informació es 

comparteix entre mòduls que la necessiten i 

que poden tenir accés a ella.  

 

WebDynpro és una nova tecnologia que es 

basa en MVC. Aquest patró MVC (Model 

View Controller o Model Vista Controlador) 

és un dels mecanismes que pretén endreçar 

el codi. La principal característica d’aquesta 

arquitectura és la programació a tres nivells, 

que separa lògica de control de les dades i de 

la presentació. Parlem d’un sistema de 

programació per capes: capa de negoci, capa 

de presentació i la capa de persistència o 

capa de dades. 

 

5. Planificació del projecte 

Per planificar el projecte hem de tenir 

compte tres aspectes molt importants: 

 

 Metodologia de treball utilitzada. 

 Temps que es trigarà. 

 Cost monetari. 

 

Aprofitant que SAP té una pròpia 

metodologia, en farem ús i aquest projecte 

utilitzarà la metodologia anomenada ASAP. 

ASAP és el nom que rep la metodologia de 

SAP per a la implementació de projectes 

consistent en 6 fases. Es prendran com a 

partida aquestes fases per tal de seguir unes 

pautes pel desenvolupament d’aquest 

projecte: 

 

1) Preparació del projecte: 

Organització de l'equip de treball, 

formació inicial, organització i 

estàndards del projecte, planificació 

de requeriments tècnics. 

 

2) Business Blue Print o Anàlisi: 

Presa de requeriments, generació del 

document d'anàlisi per a la revisió 

per part de la direcció. 

 

3) Realització: Configuració o 

parametrització del sistema. 

Programació de tots els 

requeriments que no es puguin 

satisfer amb el mateix sistema de 

forma estàndard, preparació del 
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prototip i realització de proves 

unitàries inicialment i d'integració a 

posteriori. 

 

4) Preparació d'arrencada: Pla 

d'arrencada, formació dels usuaris 

finals, proves de sistemes, de volum 

i de sobrecàrrega, elaboració final 

de pla de suport. 

 

5) Arrencada i Suport: Arrencada de 

l'entorn productiu i resolució 

d'incidències seguint el pla de suport 

o helpdesk, per estabilització de 

l'entorn. 

 

6) Operativa: Fase de traspàs a entorn 

de manteniment. 

 

6. Anàlisi i especificació 

La fase de l’anàlisi i especificació o fase de 

‘Business Blue Print’ segons la nostra 

metodologia emprada ASAP és aquella en la 

que el projecte pren forma d’una manera 

més formal. 

Requeriments funcionals: 

 Crear, modificar i eliminar objectes 

del tipus dispositius, hardware, 

sales, garanties, suplements de 

garanties, reparacions i revisions. 

 Assignar dispositius a un propietari 

 Assignar a les sales dispositius per a 

ser usats. 

 Recollir dades automàticament dels 

ordinadors per a ser donats d’alta. 

 Controlar els estats que tenen els 

dispositius. 

 Accés a l’aplicació mitjançant una 

aplicació d’escriptori. 

 Tenir accés mitjançant un navegador 

web a un mòdul de l’aplicació. 

 Fer reserves de les sales 

 Consultar totes les dades que 

s’emmagatzemen com els 

dispositius, les garanties vigents, els 

hardware assignat a ordinadors, etc. 

 

Requisits no funcionals: 

 Aplicació multi-idioma. 

 Interfície minimalista, amigable i 

usable. 

 Fàcil manteniment per a les 

següents versions. 

 

7. Disseny 

L’aplicació d’aquest projecte està 

estructurada en mòduls de SAP. Segons les 

necessitats, s’ha de veure si hi ha cap mòdul 

que es pugui adaptar completament, si es 

pogués, aquest es podria reaprofitar.  

 El mòdul base de SAP aporta un 

gran ventall de possibilitats per a la 

gestió d'empreses i contactes, però 

no satisfà totes les necessitats del 

problema. Per tant, ampliarem 

aquestes funcionalitats amb nous 

mòduls no estàndards de SAP. 

 

 El mòdul de SD (Compres i 

Vendes) aporta una gestió dels 

proveïdors on l’empresa compra els 

dispositius. 

 

 El mòdul de RRHH (Recursos 

humans) aporta una gestió dels 

usuaris, per tant aquest mòdul si que 

es podrà reaprofitar. 

 

El mòdul resultant d’aquest projecte per a 

l’empresa, es podrà extreure del sistema 

perquè es pugui aprofitar per qualsevol altre 

empresa que el vulgui utilitzar per gestionar. 

Sempre es poden retocar els programes per 

adaptar-los a les necessitats al client. En cas 

de les sales també s’han de gestionar, però 

SAP no té cap mòdul que pugui fer-ho, per 

tant, s’ha de crear i fer-lo a mesura. 
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Fig.1 Conceptes introduïts pels mòduls de SAP que 

s’usen 

8. Implementació 

Aquesta aplicació està programada amb el 

llenguatge de programació ABAP des de 

SAP, que incorpora el seu propi editor. A 

més de la tecnologia WebDynpro, que també 

és programada amb ABAP dintre del propi 

editor que té amb els seus controladors. 

Com, finalment, es creen tres aplicacions 

d’escriptori i una aplicació web, repassarem, 

tots els elements que composen la nostra 

aplicació i explicarem com s’han 

implementat. 

Tot programa o aplicació en SAP hauria de 

seguir un estàndard que aquest recomana. 

Sempre es composa d’un fitxer principal 

d’on penja més codi. A continuació es 

mostra una imatge amb l’estructura. 

 
 

Fig.2.Estructuració del programa en forma d’arbre 

 

 Controlador: Cada programa té el 

seu propi controlador. És la lògica 

del programa que respon als 

esdeveniments de l’usuari i fa 

peticions al model quan es fa una 

sol·licitud. Així doncs, tindrem tres 

controladors per als reports de SAP i 

un quart per a l’aplicació web. 

 

 Model: Típicament, per a cada 

controlador existeix un model que 

actua de pont amb la base de dades. 

Són aquells que encapsulen les 

dades específiques de l’aplicació i 

també defineixen la lògica de negoci 

que manipularà i processarà 

aquestes dades. Per tant, tindrem el 

mateix nombre de models que de 

controladors esmentats anteriorment 

 

 Vistes: A SAP, les vistes són 

pantalles creades amb l’editor de 

pantalles que proporciona el 

sistema. Aquestes es podrien 

visualitzar en fitxers .txt que es 

poden reutilitzar en altres 

programes. Però, lògicament, és més 

senzill la seva visualització en el seu 

editor a l’hora de fer el disseny.  

 

 

 

9. Anàlisi econòmica 

Para acabar, s’ha de fer un anàlisi final del 

cost temporal i econòmic comparant-lo amb 

la planificació que s’ha realitzat a l’inici. 

Normalment els projectes tendeixen a 

desviar-se de la planificació que es fa prèvia. 

 

En l’anàlisi final es poden apreciar canvis 

respecte a l’anàlisi inicial, això bé donat per 

una sèrie de canvis. 
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L’empresa va fer una formació prèvia sobre 

SAP, les tasques d’estudi de les tecnologies i 

la d’implementació es van veure reduïdes en 

necessitat d’hores per la seva realització. 

aquestes hores es van poder planificar en 

altres tasques com la pressa de requeriments 

i el disseny del projecte, ja que finalment 

l’anàlisi s’ha vist afectat per nous casos d’ús 

que no es van tindre en compte. Aquests 

casos d’ús no van afectar a les hores 

dedicades a la implementació perquè el seu 

desenvolupament era mínim. 

Finalment, la organització per tasques s’ha 

mantingut, però el resultat final marca un 

temps diferent més elevat per algunes 

tasques i menor per algunes altres, sobretot 

d’estudi de tecnologies i de programació, ja 

que la formació que va donar l’empresa va 

ajudar en la disminució d’hores 

d’implementació per poder aprofitar-les en 

altres. 

Perfil Tasca Hores  

Analista Pressa de requeriments 

Anàlisi del problema 

Estudi de les 

tecnologies 

Disseny 

20h 

90h 

20h 

140h 

 

 

Programad

or 

Implementació 

Test i proves 

Correccions 

220h 

80h 

 

 

 

Tècnic  Migració de dades 20h  
Redactor Redacció de la memòria 160h  

  750h  

Fig.3.Anàlisi temporal final 

 

Degut a la variació en la forma de repartir el 

temps emprat en cada tasca, el cost ha variat 

també. Però, la variació no ha estat 

suficientment gran, podríem dir que ha estat 

insignificant. Ho podem veure en la següent 

comparativa entre les hores planificades 

inicialment i les finals. 

 

Fig.4. Comparativa despeses inicials i finals 

  

10. Conclusions  i treball futur 

La realització d’aquest projecte m’ha aportat 

nous coneixements sobre la creació i la 

implementació d’un projecte amb SAP. Per 

una banda, he pogut aprendre i posar en 

pràctica la metodologia que utilitza SAP per 

la realització dels seus projectes en cas de 

ser la escollida.   

 

S’ha buscat la millor solució i conduit el 

desenvolupament del projecte de la manera 

més correcta. Ha estat una bona forma de 

realitzar una aproximació d’un projecte en 

SAP, ja que treballant de desenvolupador et 

donen l’anàlisi feta. Així que, en aquest cas, 

he pogut veure com neix un projecte de SAP 

que es podria aplicar a l’entorn laboral. Cal 

destacar també que s’ha de seguir una 

disciplina, seguir els horaris de treball 

marcats i en cas de ser analista, realitzar una 

tasca amb una data de finalització 

preestablerta i, normalment,  molt ajustada. 

Un dels temes que em vaig marcar com 

expectativa era aprofundir en l’ús dels ERP, 

de SAP, que fins ara havia utilitzat. En 

aquest aspecte, he acabat utilitzant les eines 

que ja coneixia i incloure algunes més que 

no n’havia fet ús encara, molt útils pel 

desenvolupament. Professionalment, convé 

ressaltar que aquest projecte pot tenir una 

bona sortida, cosa que en l’actualitat pot ser 

necessari gestionar una empresa 

tecnològicament. 
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A l’hora de programar l’script ha estat un 

repte perquè els coneixements i la 

informació que tenia per desenvolupar-lo 

eren gairebé nuls. Per tant, s’ha tingut que 

fer una recerca d’informació obligada per tal 

d’arribar a fer la implementació. No obstant, 

s’ha de dir que la recerca va ser bastant 

fluida, ja que es pot trobar tota la informació 

sense molta complicació. 

 

En l’àmbit acadèmic m’ha servit per adquirir 

nous coneixements i per adonar-me que una 

de les finalitats d’una formació universitària 

és la de preparar-nos per poder solucionar 

qualsevol problema que ens trobem com a 

professionals, ja sigui utilitzant les eines que 

ens han proporcionat o amb altres 

alternatives. 

 

Per finalitzar, he de dir que ha estat una 

experiència molt enriquida en molts 

aspectes. Des de l’aspecte tècnic del 

desenvolupament de l’aplicació fins l’entorn 

laboral per treballar amb els administradors 

de sistemes. 
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