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Resum 

Aquesta proposta parteix de la base d un projecte que s està duent a terme actualment a les 

cadenes de muntatge final de l empresa Airbus France, i en el que vaig participar durant un 

període de pràctiques de 6 mesos entre maig i setembre de 2003. 

El projecte consisteix en el desenvolupament i implantació del Visual Management (en el cas 

d'Airbus el projecte es diu "Airbus Visual Line") essent una eina innovadora i tecnològica de 

suport en la gestió de les cadenes de producció industrial. 

El Visual Management es planteja com un Sistema d'Informació recolzat per la integració de 

pantalles de gran, mitjà i petit format a les estacions de muntatge amb l objectiu que permetin 

controlar les operacions de muntatge que es fan a dites estacions així com la seva 

planificació global. El Visual Management permet mostrar la informació sobre la planificació 

emmagatzemada a un ERP i permeten la seva consulta i modificació. 

La informació mostrada o projectada a les pantalles està referida a l'estat actualitzat de 

cadascuna de les estacions de treball que composen les cadenes de muntatge. La 

informació està continguda en una base de dades i és interpretada per un editor gràfic que 

permet la seva projecció sobre les pantalles. 

Al projecte es tindrà en compte que la base de dades abans esmentada es troba 

emmagatzemada en un sistema ERP de gestió de la producció, com per exemple el sistema 

SAP R/3 que permet la gestió integrada de les activitats d'una empresa, la producció entre 

d'altres. 

El sistema de gestió de la producció conté la informació de totes i cadascuna de les 

operacions que s han de realitzar a cadascuna de les estacions de treball. També hi 

participen altres actors dins d aquesta elaboració de la informació que serà després 

projectada. Concretament l'empresa pot disposar d'un equip de persones (anomenats 

Agents de l'Estudi del Treball), que es dedica a planificar i controlar totes les operacions que 

s'han de fer a cadascuna de les estacions de treball i per a cada producte en qüestió (en el 

cas de productes diferenciats). Aquesta planificació en el temps es fa mitjançant l'ajuda d'un 

programa MRP (Manufacturing Resource Planning), que permet la gestió dels recursos de 

producció. 

Les pantalles permeten la projecció de la informació necessària per tal de què les persones 

que gestionen la producció i han de prendre decisions ho puguin fer. A més, les pantalles, 

poden esdevenir un mitjà de comunicació de qualsevol tipus d'informació. 
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1. Glossari 

ACB = Anàlisi de costos i beneficis d'un Sistema d'Informació 

AET = Agent de l'Estudi del Treball. Persona que, entre altres funcions, realitza un 

Equilibratge representant gràficament la planificació de les operacions d'una estació de 

treball tenint en compte els llaços entre elles, la seva durada i les competències per fer-la. 

AVL = Airbus Visual Line. 

Cicle d'equilibratge = Temps definit des de que entra fins que surt una unitat de treball en 

una estació de treball. 

Cicle de vida (CVDS) = Conjunt de fases i processos, seqüencial i sistemàtic, pel 

desenvolupament d'un Sistema d'Informació. 

Diagrama de Gantt = Gràfic en el que cada columna representa una unitat de temps i cada 

fila una activitat. Cada activitat està representada per un segment o barra que inicia el seu 

recorregut en la data d'inici de la mateixa i finalitza en la data d'acabament. 

Documents de taller = Documents utilitzats pels operaris a les estacions de muntatge on 

s'explica com realitzar les operacions. També poden disposar d'un codi de barres que, llegit 

per un lector òptic, permet actualitzar a l'ERP l'estat de les operacions. 

Equilibratge = Representació gràfica de la planificació del conjunt d'operacions a realitzar en 

una estació de muntatge durant un cicle d'equilibratge o interval de producció donat. Aquesta 

representació mostra les operacions en forma de rectangles amb una longitud proporcional 

al temps de durada d'aquesta. Les operacions es distribueixen en línies segons les 

competències i els efectius per fer-les (eix d'ordenades) i en columnes segons el temps (eix 

d'abscisses). L'Equilibratge el realitza un AET. 

ERP = Enterprise Ressource Planning, és a dir, planificació de recursos empresarials 

mitjançant un entorn de soft integrat per a la gestió empresarial. 

Estació de muntatge = zona de treball d'un grup de producció. Una cadena de muntatge 

està formada per diferents estacions. 

FAL = Final Assembly Line (cadena de muntatge final). 

Gamma operatòria = Conjunt d'operacions a fer en una estació de muntatge determinada. 
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GP = Grup de producció. Grup de treball constituït pels Operaris i pels Treballadors de 

Suport. 

Histograma de recursos = Gràfic de representació temporal de l'ús dels recursos. A partir 

del diagrama de Gantt, sumant per columnes els recursos que intervenen en cada activitat, 

s'obté un diagrama de càrrega de recursos, bé per a cada tipus de recurs bé pel conjunt de 

tots ells al llarg del temps. 

IHM = Interfície Home Màquina. 

OF = Ordre de fabricació. Sinònim de gamma operatòria però per a un element de producció 

precís. Sobre una estació de muntatge concreta s'han de realitzar totes les operacions que 

es descriuen en diversos ordres de fabricació. 

Operació = treball que forma part d'un ordre de fabricació o d'una gamma operatòria i que ha 

de ser realitzat per un Operari o per un Treballador de Suport. Cada operació ve descrita en 

un informe que conté la referència dels documents, els components i les eines necessàries 

per a poder realitzar-la. 

Operació Acabada = Estat de la operació quan un operari considera que l'ha acabat. 

Operació Controlada = Estat de la operació quan el Suport de Qualitat comprova i controla 

que el treball efectuat per l'operari és satisfactori. 

Parametrització = Adaptació d'un Sistema d'Informació (soft) a característiques 

específiques. 

PERT = Graf orientat on els nusos representen les activitats i els arcs representen els 

enllaços de precedència entre activitats. Permet estimar el camí crític i facilita la verificació de 

la interrelació entre les activitats. 

RGP = Responsable del Grup de Producció. 

SI = Sistema d'Informació. 

Suport de Qualitat = Persona de suport que pren càrrec i es responsabilitza dels problemes 

de qualitat dels operaris a l'hora d'executar una operació. Assegura de fet el control de la 

resolució dels problemes sobre una estació de muntatge. 

Suport Logístic = Persona de suport que administra l'aprovisionament necessari per tal que 

els Operaris puguin realitzar les operacions que els concerneixen. 

Suport Tècnic = Persona que assegura l'assistència tècnica a un grup de producció. 



7

 
Treballadors de Suport = terme genèric que designa a les persones que assisteixen als 

operaris en el seu treball. Aquests estan formats per: Suport de Qualitat, Suport Tècnic i 

Suport Logístic. 

VM = Visual Management. És un sistema per a la millora organitzativa que es pot utilitzar en 

gairebé qualsevol tipus d'organització i que permet centrar l'atenció en el que és important 

millorant al mateix temps l'actuació i el rendiment en el sí de les organitzacions. Aquest 

sistema implantat en les cadenes de producció esdevé un mètode de gestió que permet 

prendre decisions i planificar allò que es gestiona gràcies a una imatge visual de l'estat real i 

actual de la situació gestionada.   
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Aquest projecte parteix de la base d un projecte anomenat Airbus Visual Line que s està 

duent a terme actualment a les plantes de manufactura i fabricació de l empresa Airbus 

France a Toulouse, i en el que vaig participar personalment durant un període de pràctiques 

de 6 mesos entre maig i setembre de 2003. 

El projecte Airbus Visual Line (AVL) té com a objectiu la optimització de la planificació i de la 

gestió a les cadenes de muntatge final (FAL) dels diferents models d'avions comercials de 

l'empresa Airbus. Aquesta optimització ve gràcies a la integració d'un full de planificació 

informàtic on es visualitzen totes les operacions a realitzar a les estacions de treball de forma 

planificada. 

Degut a una proposta del Sr. Joaquim Lloveras, tutor d'aquest projecte, es va decidir 

complimentar aquest projecte amb l'aplicació del Visual Management a una altra empresa 

d'un altre sector situada al territori català. Es va escollir l'empresa Delphi, la qual disposa 

d'una planta de fabricació situada a Sant Cugat del Vallès, de gran renom al sector de 

l'automoció i on s'ha integrat actualment el Visual Management. 

2.2. Confidencialitat de la informació 

En aquest projecte es fa referència a 2 models d'implantació del Visual Management al món 

industrail actual: l'un a l'empresa Airbus France i l'altre a Delphi. És per això que es tractarà 

la informació tot respectant la confidencialitat i les restriccions de propietat intel.lectual 

d'ambdúes empreses. L'estudi exhaustiu dels 2 models que he hagut de fer no es podrà 

veure reflexat en tot el seu contingut en aquest projecte degut a aquesta clàusula de 

confidencialitat. 

2.3. Consideracions prèvies 

Per a l'elaboració d'aquest projecte s'ha posat en pràctica els coneixements adquirits durant 

la carrera en matèria d'organització industrial aplicada essencialment mitjançant els sistemes 

i les tecnologies de la informació. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L'objectiu d'aquest projecte és presentar i donar a conèixer una de les eines més 

innovadores dins del control i la planificació de la producció a cadenes de muntatge 

industrials: el Visual Management. 

En la presentació d'aquesta eina s'exposen 2 exemples industrials reals d'integració i 

utilització del Visual Management: 

Cadenes de muntatge final d'avions comercials a Airbus France; Toulouse (França) 

Cadena de muntatge de bombes d'alta pressió a Delphi; Sant Cugat del Vallès 

(Espanya) 

3.2. Abast del projecte 

En aquest Projecte de Fi de Carrera es presenta la innovadora eina del Visual Management 

amb l'objectiu de fer-la conèixer en el món industrial i que pugui ser d'interès per a una futura 

integració a altres empreses. El projecte fóra molt més complert si no fos pel problema de 

confidencialitat de la informació que s'ha tingut (concretament en el cas d'Airbus). 

En termes generals, s'ha aprofondit en aquells conceptes que s'ha considerat rellevants i que 

fan referència al Visual Management aplicat a la optimització de la planificació i de la gestió 

de producció a les cadenes de muntatge. No formarà part d'aquest projecte qualsevol altra 

aplicació del Visual Management ni tampoc altres tipus d'implantacions de Sistemes 

d'Informació a les cadenes de muntatge. 

L'estudi econòmic realitzat pertany a l'implementació del Visual Management a Airbus France 

i fa referència a l'anàlisi dels costos. La viabilitat econòmica general presenta límits degut a la 

impossibilitat de fer-la sense una aplicació concreta en una empresa o organització. 

No s'ha considerat rellevant tractar els impactes ambientals que el Visual Management pot 

ocasionar degut a la poca importància que poden tenir en l'ambient les interferències o les 

emisions dels aparells informàtics esmentats en el projecte (pantalles de projecció, servidors, 

PCs,...). 
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4. Els Sistemes d'Informació a l'entorn industrial 

Per tal de fer front a les tasques de coordinació i de presa de decisions (cada cop més 

complexes), actualment el món industrial té la necessitat d'introduir els sistemes d'informació 

com a eina per a capturar, processar, emmagatzemar i distribuir la informació dins les 

organitzacions. 

En el món industrial, el fet d'integrar cada cop més sistemes d'informació dins les 

organitzacions, ens porta al Knowledge Basic Engineering (KBE), consistent en la 

transmissió de coneixements de les persones a les bases de dades dels ordinadors. Aquest 

fet permet a les empreses no dependre de persones físiques en concret sinó de tot un 

sistema integrat d'informació controlat per ordinadors. 

En el present estudi es tractarà la integració d'un sistema d'informació concret a l'activitat de 

la gestió de la producció. 

Les funcions bàsiques que els sistemes d'informació ofereixen són 

Coordinar les accions de caràcter operatiu i les funcions de l'empresa 

Oferir informació per a la presa de decisions, la fixació d'objectius i el control 

Possibilitar accions de caràcter estratègic 

4.1. Tipus de Sistemes d'Informació 

Segons els professors Salvador i Guimet (2003) [1], els tipus o categories de SI que una 

empresa pot utilitzar són els següents: 

4.1.1. Sistemes de processament de transaccions (SPT) 

Són aplicacions que milloren les activitats rutinàries de tractament de la informació tot 

capturant i processant dades de forma més ràpida i exacta. També s'anomenen sistemes de 

procés de dades, segons Whitten (1996) [2]. Els SPT poden combinar dades de diferents 

formes per tal d'elaborar els informes que interessin. Exemples: comptabilitat, facturació o 

registre de comandes. Les principals característiques dels SPT són: 

Tracten processos formalitzats i rutinaris 

Substitueixen procediments manuals per altres amb l'ordinador 
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4.1.2. Sistemes d'informació per a la gestió (SIG) 

Són aplicacions que milloren la gestió de l'empresa augmentant l'eficiència dels processos 

d'administració i d'operació. Subministren un conjunt d'informes orientats a la gestió, 

normalment en un format fix i predeterminat. El SIG produeix informació basada en models 

matemàtics o de gestió acceptats. Ajuden als directius al control de l'empresa al facilitar fer 

les previsions, el seguiment del funcionament i la comparació entre ells. Els SIG, en general, 

resumeixen i informen sobre les operacions de l'empresa utilitzant amb freqüència la 

informació proporcionada pels SPT. Exemples: gestió d'estocs, gestió financera o gestió de 

vendes.     

Les principals característiques dels SIG són: 

Ajuden a la presa de decisions estructurades mitjançant la confecció d'informes 

Tenen poca capacitat analítica i necessiten un llarg procés d'anàlisi i disseny 

4.1.3. Sistemes de suport a decisions (SSD) 

Són aplicacions que ajuden i milloren la presa de decisions a tots els nivells jeràrquics de 

l'organització mitjançant les dades i les informacions de les que ja es disposa a les bases de 

dades internes i externes i que han estat tractades. Exemples: avaluació d'estratègies per al 

llançament d'un nou producte o avaluació d'alternatives de finançament a llarg termini. Les 

principals característiques dels SSD són: 

Possibiliten una alta interactivitat entre l'usuari i les dades 

Utilitzen eines sofisticades d'anàlisi de variables per a la presa de decisions poc 
freqüents i no estructurades 

Fig. 4.1. Diagrama de relació entre els sistemes SPT i SIG 

Sistemes de processament 
de transaccions (SPT)

 

Sistemes d'informació per a 
la gestió (SIG)

 

SIG 
Informes 
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4.1.4. Sistemes d'informació interorganitzatius (SIIO) 

Són aplicacions que tenen per finalitat accedir als SI interns d'altres companyies per tal de 

millorar els processos a nivell interorganitzatiu. Aquests sistemes permeten intercanviar 

informació entre les empreses en un format estructurat i recuperable pels sistemes 

informàtics. D'aquesta manera es redueix el temps de tramesa d'informació, els errors de 

reentrada de dades i el cost associat. Permeten llavors una reducció dels costos de 

transacció relacionats amb les transaccions amb altres empreses, i augmentar el nivell de 

competitivitat. Exemple: sistema d'entrada de comandes amb un terminal a casa dels clients. 

Les principals característiques dels SIIO són: 

Possibiliten l'accés als SI dels proveïdors i clients 

Intercanvien informació en un format estructurat entre SI d'organitzacions diferents 

4.2. La planificació de la implantació dels Sistemes 

d'Informació 

Per tal de planificar la implantació d'un SI en una organització cal redactar un Pla Estratègic 

de Sistemes i Tecnologies d'Informació que consisteix en: 

Estudiar la situació, les necessitats i les capacitats actuals de l'organització 

Definir els objectius del SI i la situació futura a la qual es vol arribar 

Definir l'esquema global de l'estructura del nou SI detallant els punts de referència 

que permetin fer un seguiment de l'evolució 

Identificar les accions i els recursos necessaris a curt i a llarg termini que es veuren 

implicats en la implantació del SI 

Establir un calendari i un pressupost per a la futura implantació 
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4.3. El desenvolupament de la implantació dels Sistemes 

d'Informació 

El procés teòric de desenvolupament d'un SI en una organització té l'estructura següent: (es 

recomana consultar el mòdul 3 del llibre "Sistemes d'informació" dels professors Salvador i 

Guimet [1] per tal d'obtenir informació més detallada sobre el desenvolupament d'un SI).           

Com a etapes fonamentals dins el desenvolupament de la implantació d'un SI estan la 

modelització de dades (entitats, atributs i relacions), la modelització de processos (diagrames 

de fluxe), l'aplicació del mètode del Cicle de Vida (planificar, analitzar, dissenyar, implantar i 

mantenir) i la gestió de l'execució del projecte mitjançant tècniques com els diagrames de 

Gantt, els de Pert o els histogrames de recursos entre d'altres.     

 

Planificació 

Implantació 

Construcció 

Disseny 

Anàlisi 

Estudi 
Viabilitat 

Definició 
General 

   

Descripció 
 del  

Projecte 

Fig. 4.1. Estructura de desenvolupament d'un SI 
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4.4. L'avaluació de la implantació dels Sistemes d'Informació 

L'anàlisi de costos i beneficis (acb) d'un Sistema d'Informació considera el SI com un projecte 

d'inversió amb l'objectiu principal de fer una avaluació econòmica del projecte. Per tant, 

s'entén l'acb com un mitjà racional de decisió sobre els SI, en concret per elegir una 

alternativa entre les possibles, la més convenient segons les conseqüències econòmiques. 

En principi, i sota les condicions establertes, tota metodologia de desenvolupament de SI 

utilitza l'acb. 

És convenient fer una anàlisi de costos i beneficis al principi, durant i després del projecte. 

Quan es fa al principi (un cop establerta la concepció general del sistema i dels objectius) la 

finalitat és la de decidir si es realitza o no el projecte. En cas afirmatiu, s'ha de valorar les 

condicions de realització tot tenint en compte que les estimacions que es poden realitzar al 

principi del projecte són de baixa fiabilitat i, per tant, caldrà revisar l'anàlisi més endavant. 

Quan l'abc es fa durant el projecte pot tenir dues finalitats: la revisió o l'elecció d'alternatives. 

En el cas de fer la revisió s'ha de diferenciar si es fa després del disseny lògic, quan les 

estimacions dels beneficis són molt exactes, però no les de costos, o bé si es fa després del 

disseny tecnològic, quan ja les estimacions de costos són prou exactes. El resultat de 

l'anàlisi durant el projecte pot ser, rebutjar o continuar el projecte. En el cas de fer l'elecció 

d'alternatives, es procedeix a plantejar alternatives viables des del punt de vista tècnic, i 

finalment se'n tria una. 

Quan es fa després del projecte, l'abc tindrà dues finalitats: la revisió o l'aprenentatge. La 

revisió servirà per a decidir si mantenir el sistema, rebutjar-lo o modificar-lo; mentre que 

l'aprenentatge servirà per a extreure diagnosis útils de l'anàlisi de les desviacions entre el 

què s'ha previst i el que realment ha succeït. També servirà per a realitzar estimacions 

futures. 

Una empresa podrà afrontar la selecció entre diferents alternatives dins d'un projecte de SI 

mitjançant l'anàlisi del risc i de la cartera d'aplicacions. Els riscos que poden aparèixer durant 

el projecte poden venir d'una mala direcció, o que els costos d'implantació esdevinguin 

massa elevats, o que els terminis no es cumpleixin, entre d'altres. Els riscos que es poden 

trobar un cop finalitzat el projecte serien l'actitud i la opinió que els usuaris tenen del SI, el 

seu rendiment o la freqüència d'utilització, el nombre d'usuaris, el personal necessari, etc. 

Tres dels factors més importants que influeixen en el risc d'un projecte són: la importància 

del projecte, l'experiència en les tècniques emprades i el grau d'estructuració del projecte. Un 

cop analitzat el risc, la prioritat la tindran les alternatives amb beneficis alts i riscos baixos. 
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4.4.1. Costos d'un Sistema d'Informació 

Els costos d'un SI es poden classificar segons si són de desenvolupament, d'implantació, 

d'operació o de manteniment. Els primers són costos originats durant el disseny i construcció 

del sistema i cal calcular-los segons el tipus de recursos i les etapes implicades en el 

desenvolupament. Els costos d'implantació són els costos necessaris per a posar en 

funcionament el nou sistema i es calculen també segons el tipus de recursos i les etapes 

implicades en el procés de posta en marxa. Els costos d'operació provenen de l'operació 

normal i continuada del SI i es calculen segons el tipus o naturalesa del recurs emprat i el lloc 

on s'origina el cost. Aquests costos es classifiquen després en fixes i variables. Finalment, 

els costos de manteniment són deguts a la correcció d'errors durant la vida del sistema. 

També s'inclouen els costos de les modificacions demanades pels usuaris. 

4.4.2. Beneficis d'un Sistema d'Informació 

Els beneficis amb la introducció d'un SI a l'empresa van des d'una reducció de costos de 

personal fins a una millora en la posició competitiva de l'empresa passant per una millora 

dels processos en general. Els beneficis es troben en els camps funcionals com per exemple 

de tasques de càlcul, impressió i presentació; d'emmagatzemat de dades; de cerca 

d'informació; de reestructuració de sistemes; de capacitat d'anàlisi i simulació; o de control de 

processos i recursos. 

Cal destacar també l'existència de beneficis intangibles que, encara que no puguin ser 

quantificats econòmicament, suposen un gran benefici per a l'empresa com ara una millora 

en el servei al client. 
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4.5. Requeriments d'un Sistema d'Informació aplicat a la 

gestió de la producció 

Disposar d'informació històrica de planificacions anteriors. 

Recollir la informació que es va generant. 

Tractar la informació que es va recollint. 

Emmagatzemar la informació que es va tractant. 

Distribuir la informació tant interna com externa a l'empresa. 

Accedir a la informació durant tot el procés de disseny de la planificació i execució de 

la mateixa. 

Comprovar que la planificació de les operacions a les estacions de treball de la 

cadena de muntatge ha estat ben executada i ha permès assolir els objectius fixats. 

Recopilar sistemàticament i en temps real les modificacions de la planificació així 

com les alertes i els comentaris dels operaris. 
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5. El Visual Management com a Sistema 

d'Informació 

El Visual Management (VM) forma part d'un llistat de tècniques que s'empren en les 

organitzacions per tal de millorar els seus rendiments i optimitzar les seves estructures 

internes: 

Lean Expert  

Teoría de Restricciones (TOC)  

Value Stream Management (VSM)  

Housekeeping / Visual Management  

SIM (Sistema Integral de Mantenimiento)  

Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) MCC.  

Flexibilidad Operativa (SMED)  

Trabajo Estandarizado  

Balanceo Operativo 

5.1. Introducció al concepte del VM 

El Visual Management es defineix com un sistema per a la millora organitzativa que es pot 

utilitzar en gairebé qualsevol tipus d'organització i que permet centrar l'atenció en el que és 

important millorant al mateix temps l'actuació i el rendiment en el sí de les organitzacions. 

Aquest sistema, implantat en les cadenes de producció, esdevé un mètode de gestió que 

permet prendre decisions i planificar allò que es gestiona gràcies a una imatge visual de 

l'estat real i actual de la situació gestionada. 

El Visual Management afegeix una dimensió nova als processos, sistemes i estructures que 

constitueixen l'organització existent utilitzant tècniques de visualització gràfiques per tal de 

focalitzar-se i millorar el rendiment. Aquest sistema de gestió innovador afegeix profunditat 

visible i visual a més de consistència als missatges d'una organització al voltant dels seus 

objectius. També mostra en tot moment el rendiment dels empleats i la informació sobre 

l'empresa i els clients de la manera més visual possible utilitzant pantalles gràfiques. La 

gestió visual és una eina fonamental en la societat actual degut a l'alt nivell d'alfabetització 

visual que existeix entre la població activa d'avui. 

En els llocs de treball els elements visuals tenen un fort impacte en l'execució, la moral i la 

productivitat. Un lloc de treball visualment dinàmic dóna motivació als empleats, construeix 

orgull i propietat i transmet la força de la organització. 
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Lluny de pretendre una oficina més bonica, la organització ha de crear un entorn que estimuli 

visualment i que transmeti els objectius i les expectatives tot engendrant una actitud de 

col.laboració que no permeti als empleats ignorar-lo. El Visual Management relaciona 

directament els elements visuals amb els objectius organitzatius específics i les tasques 

individuals. 

S'ha de destacar l'elevat grau de personalització o customització del Visual Management a 

cada organització que l'adopta. Aquest fet és degut a què està dissenyat per tal de satisfer 

les necessitats específiques de cada organització. El VM té objectius específics i el progrés 

cap a aquests, així com els seus resultats derivats, poden ser mesurats a cada pas de la 

implantació. Degut a què està dissenyat per tenir un fort impacte en la organització, el Visual 

Management fa que sigui casi impossible pels treballadors amagar-se del procés. 

En un entorn d'aplicació del VM, les millores en la productivitat són evidents. Cada 

treballador esdevé un responsable actiu del seu rendiment en termes de millora cosntant 

gràcies a l'aprenentatge o l'educació, aplicant els coneixements adquirits en el treball i 

assegurant que el seu rendiment respon a les expectatives. Les matrius de formació i 

capacitats mostren les competències de cadascun dels treballadors i així saben quines 

dominen i en quines necessiten millorar. Els resultats de rendiment s'exposen en el sí de 

l'organització, del departament i al nivell individual per assegurar que tothom sàpiga com 

s'aconsegueixen els resultats de rendiment mostrats. Els treballadors de més baix rendiment 

són encoratjats i animats de maneres positives per tal de millorar i se'ls dóna un incentiu per 

tal d'aconseguir-ho. Els resultats es tornen transparents en un sistema de VM i esdevé més 

fàcil identificar buits en el procés i encarar-los de pressa. 

Els costos es redueixen amb el VM degut normalment a una més elevada consciència dels 

costos controlables i a les reduccions dels treballs a refer. Treballadors que saben 

exactament el què s'espera d'ells, que estan ben preparats i que saben com estan rendint a 

qualsevol moment donat, tendeixen a focalitzar els seus esforços en fer les coses ben fetes. 

Aquells a qui se'ls dóna directament informació sobre els costos i que han après com 

utilitzar-la prenen més atenció als costos que ells poden controlar i tendeixen a reduir els 

gastos. Com a resultat, milloren la qualitat del seu treball i al mateix temps redueixen costos. 

S'obté menys treball de no valor afegit i el resultat és una més gran eficiència i eficàcia. 

La habilitat per lliurar al client augmenta a les organitzacions que utilitzen el VM. Són molts 

els casos d'implantació del VM en organitzacions on la seva cultura ha girat posteriorment 

entorn del VM i han ajudat als seus empleats a comprendre de veritat quie eren els clients i 

quines necessitats reals tenien. Conectant els empleats amb els objectius de la organització i 

els clients, el VM ajuda a les organitzacions a esdevenir més sensibles a les necessitats dels 

clients, ajuda als empleats a trobar noves vies per respondre a aquestes necessitats i 
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augmenta en general la satisfacció del client. Els empleats que entenen allò que els clients 

necessiten normalment fan un pas endavant per tal de cuidar aquests clients i no perden el 

seu temps en tasques que no són importants pels clients. 

L'ús de les modernes tècniques d'aprenentatge visuals milloren el coneixement i les habilitats 

dels empleats ja que aprenen i retenen la informació més ràpida i fàcilment quan es fa de 

forma visual. Aquells que hagin après bé el primer cop faran menys errors en un futur. La 

precisió llavors millora així com el cumpliment de les tasques. El VM està adreçat clarament 

als reptes de rendiment en les organitzacions. 

La satisfacció dels empleats també augmenta en un entorn amb VM. La gent vol formar part 

d'un equip guanyador. Quan s'adonen que una organització està activament compromesa 

amb una millora dels esforços que els inclou, quan ells comencen a veure l'impacte positiu 

d'aquest esforç i quan comencen a sentir que les seves contribucions compten, el seu 

comportament en el treball i en la organització canvien. Esdevenen més compromesos amb 

la feina i la seva satisfacció general augmenta. 

Quan una organització adopta una forma de recompensar o de reconeixemnet basada en el 

rendiment segons el principis del VM, la credibilitat general del sistema augmenta. Moltes 

organitzacions han adoptat al llarg del temps un sistema de recompensa que no estava 

basat en elements mesurables o en indicadors de rendiment controlables. Això pot portar a 

queixes per injustícies. D'altra banda, és difícil ser injust utilitzant un sistema de recompensa 

basat amb informació que els mateixos empleats poden controlar i visualitzar i basat també 

amb els objectius establerts relacionats amb els de l'organització. 

En el moment de contractar nous empleats, les organitzacions que utilitzen VM tenen més 

oportunitats degut a què aquests se senten atrets per la cultura i per la creixent reputació 

d'èxit que aquestes organitzacions desenvolupen. 

Amb el VM s'aconsegueix sobretot una millora de l'espai físic. Aquesta és l'avantatge més 

remarcable però no la més important. L'espai físic s'utilitza de forma òptima, el fluxe de treball 

ve recolzat per la reconfiguració de l'espai i l'espai inútil s'elimina. Els llocs de treball 

esdevenen millor organitzats al voltant de la gent i del treball i més funcionals. També tenen 

una millor imatge que abans, reforcen constantment els objectius i recorden als empleats 

cada minut el perquè estan allà. Tot aquest conjunt ajuda a millorar la productivitat. 

La gestió és una pràctica visual amb dos sentits. Per una banda, els directors s'inunden 

d'imatges visuals com presentacions, gràfics... etc. Així, la capacitat visual en termes de 

percepció es necessita per analitzar processos de negocis, rendiments i cultura d'empresa. 

D'altra banda, els directors també produeixen imatges visuals per tal de desenvolupar una 

organització. 
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El VM ha d'ésser un suport útil pel procés de prendre decisions. Les decisions estratègiques 

tendeixen a ser el resultat d'un procés organitzatiu. Les solucions a problemes complexos 

requereixen l'involucració d'equips interdisciplinars. No s'aconsegueixen gràcies a una 

estructura autoritària de gestió. El VM ajuda a clarificar els temes i els problemes 

d'estructura. El fet de convertir la informació en representacions visuals edifica aliances als 

equips i inclús aporta nous coneixements. A més, els coneixements individuals es tornen en 

coneixements compartits. Els mètodes visuals utilitzats amb el VM acceleren i focalitzen els 

processos estratègics. 

La gestió avui dia està integrament relacionada amb els elements visuals. Degut a les 

capacitats tecnològiques creixents, l'aspecte visual en la gestió i les habilitat per percebre i 

utilitzar els elements visuals han esdevingut crucials per la millora del rendiment en les 

organitzacions. 

L'analfabetisme visual dins una organització bloquejaria la vital comunicació en el seu sí. Els 

analfabets en el futur no seran aquells que no sàpiguen llegir sinó aquells que no sàpiguen 

interpretar i comprendre les imatges visuals. 

El Visual Management es tractarà en aquest projecte com a sistema d'informació de 

recolzament a les activitats de la gestió de la producció i com a tal ha de proveir informació 

per a poder prendre les decisions necessàries a la fixació dels objectius, al disseny i 

realització d'operacions i al control. Un dels punts clau serà la planificació de les operacions a 

les diferents estacions de treball de la cadena de muntatge. 

El Visual Management apareix com a eina fonamental dins el Lean Manufacturing, procés 

consistent en la optimització i organització global dels recursos i de la producció en una 

empresa. 

Els quatre tipus de sistemes d'informació descrits a l'apartat 4.1 estan presents en el Visual 

Management aplicat a la planificació de la producció explicat en aquest projecte. En el cas de 

la cadenes de muntatge final d'Airbus destaquen els "Sistemes de suport a decisions (SSD)" 

degut a la gran diferenciació de producte existent que ocasiona una difícil i sempre canviant 

planificació. És, per tant, fonamental una elevada interactivitat entre l'usuari i les dades, fet 

que s'aconseguirà desenvolupant una interfície específica entre l'ERP i les pantalles de 

comunicació amb els operaris. En el cas de la cadena de muntatge de les bombes a Delphi 

predominen els "Sistemes de processament de transaccions (SPT)" degut a la freqüència 

d'activitats rutinàries consistents en l'emmagatzematge de dades de traçabilitat i de control 

de qualitat de les bombes. 
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5.2. Objectius del VM 

L'objectiu prioritari del VM és la millora del rendiment en les organitzacions tot reforçant la 

cultura que recolza les seves missions. Com a objectius derivats d'aquest es destaquen: 

Reemplaçar la sobrecàrrega d'informació compartint informació i amb un fluxe de 

treball totalment millorat 

Incorporar uniformement un intercanvi d'informació clar a un lloc de treball 

estèticament agradable que farà que la gent vulgui venir a treballar 

Millorar les relacions no solament entre empleats, sinó també amb clients, socis de 

negocis, inversors i el públic en general 

Assegurar una comprensió uniforme dels requisits crucials i dels resultats desitjats 

5.3. Elements del VM i de la seva implantació 

5.3.1. Elements visuals 

Una organització amb una bona implantació del VM ha de disposar en llocs visibles els 

següents elements: (veure també Annex A) 

Llistat dels objectius generals del negoci 

Planificació de les tasques i dels objectius concrets de cada departament 

Normes i nivells clars del rendiment 

Documents del fluxe de treball en equip 

Comunicació i motivació constant per part de la direcció cap els empleats 

Altres elements que també poden formar part de la implantació del VM són: 

Mapes visuals 

Fotografies dels clients 

Gràfics i indicadors de rendiments 

Posters d'instruccions o explicacions 
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5.3.2. Canvis implementats 

En un entorn on el VM ha estat implantat es poden visualitzar fotografíes, posters, cartells i 

d'altres elements visuals que transmeten una clara informació sobre els objectius de la 

organització. De seguida es reconeix que la organització està orientada al client i normalment 

es veu ràpidament qui són els clients a partir de les fotografíes i els elements visuals. També 

s'evidencia que els empleats estan valorats i que estan considerats un avantatge crucial. 

Els elements visuals introduïts mostren una dedicació i un compromís amb els objectius de la 

organització i ajuden a donar-se compte de la cohesió de treball que existeix gràcies a la 

unió dels esforços de molta gent. 

Les metes de la organització així com els seus rendiments objectiu es mostren d'una forma 

clara i visible, de moltes maneres diferents i en molts llocs diferents. La informació està 

present per tal que tothom tingui accés i consciència d'ella, fugint de la informació amagada o 

confidencial. Els elements visuals també mostren com els objectius i metes estan lligats a les 

recompenses així com els empleats estan compromesos amb els esforços de millorar el 

rendiment i la gestió de la organització al igual que els seus dirigents. 

Qualsevol aspecte de l'espai en una organització amb VM s'utilitza per dos motius prioritaris: 

per connectar els empleats amb els objectius i per asegurar-se de què la organització 

aconsegueix el seu rendiment òptim. Si s'examinen en detall els elements visuals individuals, 

es poden veure les estretes connexions entre ells. 

5.3.3. Impactes del VM a l'entorn productiu 

El VM estableix i reforça un enllaç directe entre la gent i el rendiment en el sí de les 

organitzacions. Es focalitza en alinear el rendiment amb els objectius, la visió i les estratègies 

de l'empresa per tal d'assegurar que els resultats finals lliguin amb el que es desitjava al 

començament. Només cal imaginar la motivació de la gent en la organització quan visualitza 

que s'assoleixen millores del rendiment com aquestes: 

Millora d'un 30% en la satisfacció de clients 

Reducció d'un 33% en refer treballs o tasques 

Millora d'un 25% en la productivitat global 

Millora d'un 20% en la precisió de la planificació 
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5.4. Desenvolupament i implantació del VM 

El compromís d'implantar el VM és significatiu per a qualsevol organització. El VM és un 

procés que se centra a desenvolupar un enllaç crític entre un objectiu prudentment definit, un 

conjunt de sistemes operatius i estructures que s'alineen amb aquell objectiu i els resultats 

de rendiment desitjats d'una organització. Es pot emprendre com un procés complet en el 

qual l'organització revisa els seus objectius i la seva estructura. També es pot implementar 

com un sistema que es recolza sobre un disseny d'organització i de sistemes operatius 

eficaços ja existents encara que en aquest cas el seu èxit està connectat directament amb la 

fermesa d'aquests elements. Per això, una organització que està considerant la implantació 

del VM ha de revisar, i sovint refinar, els seus sistemes i estructures com part del procés 

d'aplicació. 

L'aplicació del VM exigeix el compromís de l'alta direcció, un fort lideratge, perícia en una 

varietat de disciplines, variacions dels nivells de recursos i entusiasme i energia dins de 

l'organització. És un compromís a llarg termini a canviar la cultura d'una organització amb un 

objectiu de millora sostinguda. 

Les entrevistes i enquestes s'utilitzen comunment per revelar diferències dins d'una 

organització i a vegades subratllar assumptes significatius. Els mètodes visuals com la 

fotografia són utilitzats persuasivament en el VM dins l'organització. Són una manera eficaç i 

eficient d'aconseguir un aspecte nou dins els mètodes convencionals organitzatius. 

La capacitat visual pot ser desenvolupada i ensenyada en diferents formats com ara 

seminaris o cursos preparatoris en grups específics. 

El VM, com molts dels canvis significatius que s'introdueixen en una organització, és un 

procés constant i no un programa estàtic. Alguns dels resultats es poden veure en 2 o 3 

mesos, encara que els avantatges més importants vindran més endavant. En general es pot 

afirmar que després de 2 o 3 mesos els objectius i la visió global hauran estat clarificades i 

desenvolupades visualment per tothom dins l'organització. També s'espera que s'estigui 

revisant l'estructura de la organització així com els sistemes operatius. Si alguns canvis són 

necessaris llavors s'hauran d'invertir entre 1 i 6 mesos (depenent del grau de canvi que 

s'hagi de fer) per tal de satisfer les necessitats. 

Al cap d'un any, la organització ha de poder veure un elevat número de canvis i de millores. 

Primerament els sistemes operatius i les estructures estaran més ben relacionades i es 

treballarà de forma sincronitzada i cohesiva assegurant que totes les activitats estiguin 

focalitzades en una direcció comú cap els mateixos objectiusi iniciatives. La força de treball 

(els empleats) també estarà més focalitzada en els seus propis objectius i normalment 

mostrarà més energia i motivació amb el treball i el seu entorn. L'espai físic haura canviat i 
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millorat qualitativament i el fluxe de treball serà més eficient com a resultat. La comunicació i 

la informació compartida seran activitats optimitzades obtenint per tant més i millor informació 

disponible en la organització. 

El temps total necessari per tal d'implementar un sistema de VM és normalment entre 2 i 3 

anys encara que la càrrega de treball més important es troba entre els primers 12 i 18 

mesos. De totes formes, aquest temps necessari d'implementació depèn en gran mesura del 

grau inicial de desenvolupament que té l'organització, de les capacitats de la gent 

involucrada, del compromís dels recursos enfront el procés, del tamany de la organització i 

del grau de canvi requerit o planificat. 

Des d'un punt de vista econòmic, el cost d'implementació del VM varia depenent dels 

mateixos factors que els abans descrits en avaluar el temps. L'experiència diu que algunes 

organitzacions han pogut implantar el VM amb menys de 40.000 , mentre que altres han 

invertit entre 225.000 i 300.000 . 

No hi ha cap raó per la qual el rendiment d'una organització s'hagi de veure afectat 

negativament per culpa d'una aplicació del VM. A diferència d'altres canvis que es poden 

integrar, el VM no pren un grup de persones fora del seu lloc de treball durant uns mesos per 

tal de dirigir els estudis detallats i els anàlisis. Tampoc exigeix cap grup de gent dedicat totes 

les seves hores de treball al procés de transició. A més, no exigeix a l'organització a 

planificar un massiu curs o programa d'aprenentatge per reciclar els recursos desviant-los 

dels seus propis objectius. Naturalment, s'exigeix una mica d'aprenentatge sobre el VM i els 

empleats que no actuin com s'espera hauran de reciclar-se per reforçar les seves habilitats i 

tècniques. Però el compromís global de temps per qualsevol grup o individu és modest, i la 

major part del temps empleat es dedica a millorar tant les capacitats com el rendiment. 

Una de les etapes dins el desenvolupament del Visual Management a l'empresa és la 

definició de l'estructura software i hardware del sistema (veure Annex B com exemple). 

5.5. Beneficis i inconvenients del VM 

5.5.1. Beneficis 

El VM ha de permetre mostrar en una pantalla de gran format l'Equilibratge o la planificació 

de les operacions d'una cadena de producció. En el cas de què la cadena estigui dividida en 

diferents estacions de treball, el VM també ha de poder mostrar la planificació d'aquestes. 

A més de la planificació, el VM ha de reflexar de forma clara i visual el progrés i l'estat 

actualitzat de les operacions que es duen a terme a la cadena de producció. Aquest 

seguiment en temps real dóna una idea global de l'avançament del treball a fer. 
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Els treballs pendents tant d'altres cadenes com dels proveïdors sobre els elements de 

producció han d'aparèixer i ser controlats al VM. D'aquesta manera s'aconsegueix fer un 

seguiment continu de l'estat d'avançament de la producció. 

L'objectiu final de la implantació del VM a l'empresa és el de millorar el rendiment en termes 

de "On Time Delivery", és a dir, lliurar el producte a temps. Per a això, el VM: 

Facilita la comunicació a la cadena de producció 

Millora el procés de manufactura gràcies al seguiment en temps real 

Millora els fluxos d'informació tècnics, de logística i de qualitat gràcies a un 

Equilibratge a temps real que permet comparar la situació actual amb la planejada 

En el cas d'Airbus, gràcies a la implantació estratègica del VM a la cadena de muntatge final 

s'ha aconseguit gestionar i planificar la producció d'un producte (l'avió) totalment adaptat a 

les necessitats i els gustos del client. D'aquesta manera es redueix el cost de la 

personalització del producte. 

El VM esdevé una eina comunicadora amb 4 components descrits a continuació.              

Fig. 5.1. Components de comunicació del Visual Management 

Creació, gestió i projecció digital de 

l'Equilibratge 

Suport i armonització del procés de 

planificació 

Capacitat de seguiment del progrés del 

treball 

Actualització de l'avenç amb VM 

Lligams amb l'ERP 

Seguiment de problemes i treballs 

pendents en el producte 

Declaració i consulta de nous problemes 

o alertes 

Control de les estacions i de la 

cadena de producció amb l'ús 

d'informes estadístics i semàfors 

d'estat (verd: al dia; taronja: treballs 

pendents; vermell: retard) 

Gestió de l'avenç Supervisió de taller 

Seguiment dels problemes

 

Equilibratge 
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Els avantatges més destacats del VM són els següents: 

Obliga a redefinir els processos de gestió i de planificació en el moment d'implantar el 

nou sistema, optimitzant així l'antic procediment i elaborant un nou i únic procés 

integrador. 

Permet la correcció d'errades de planificació en el seu disseny. 

Permet modificar la planificació en temps real un cop s'executa aquesta, introduint 

canvis d'última hora i adaptant-se a les necessitats reals del moment. 

Millora els vincles (comunicació i coordinació) entre els diferents departaments 

corresponents a diferents activitats de l'empresa. 

Millora tant la disposició de recursos com el control i la coordinació de les activitats 

planificades. 

Informatitza procediments que abans es desenvolupaven manualment. 

Millorar la qualitat i la fiabilitat de la informació processada. 

5.5.2. Inconvenients 

Instal.lació costosa (veure §9). 

Implantació lenta del sistema degut a la complexitat. 

Adaptació no inmediata dels operaris degut al nou sistema de gestió de la producció. 

Necessitat de preparació i formació dels operaris amb el nou sistema. 

Manteniment continu necessari junt amb un control d'estabilitat dels sistema.  
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6. Implantació del VM a les cadenes de muntatge 

final d'Airbus France; Toulouse (sector 

aeronàutic) 

El projecte Airbus Visual Line va néixer a l'empresa Airbus France amb la idea d'integrar 

pantalles de gran format a les estacions de muntatge que permetin controlar les operacions 

de muntatge que es fan a dites estacions així com la seva planificació global (mirar Annex 

C.1.). Les pantalles havien de mostrar un equilibratge digital amb la informació sobre la 

planificació emmagatzemada a l'ERP SAP R/3 i havien de permetre la seva consulta i 

modificació. (mirar Annex C.2.) 

L'equilibratge digital o informàtic permet ser dinàmic i apropar-se al màxim a la situació real 

en temps real. L'aspecte dinàmic d'aquest equilibratge introdueix nocions d'avançament de 

les operacions així com d'alertes durant el cicle d'equilibratge. D'aquesta manera 

s'aconsegueix optimitzar el seguiment de la planificació a les cadenes de muntatge final 

d'avions. 

Aquest projecte afavoreix la comunicació a les cadenes de muntatge i aporta una millor 

organització tot ajudant al control de les estacions de treball. Millorar la productivitat 

constitueix doncs un dels objectius finals del projecte. 

A una cadena de muntatge, l'allunyament és un obstacle en la comunicació de les persones 

que hi treballen. Un operari basat sobre un lloc de treball, si vol comunicar amb les persones 

que l'assisteixen (Responsables de la Gestió de la Producció), ha d'efectuar un 

desplaçament no menyspreable fins als despatxos d'aquestes últimes. 

Així, la implantació d'un sistema informàtic, comunicant i especialitzat, permet alliberar-se 

d'aquests problemes de desplaçament tot facilitant i millorant els intercanvis entre els 

individus en termes de qualitat. 

Els operaris se serviran de la informàtica, a fi de poder efectuar les seves accions sobre el 

sistema, sense haver de baixar sistemàticament del lloc de treball per comunicar les 

informacions que no requereixen un diàleg imperatiu i directe amb els RGP (veure Glossari). 

L'Equip de muntatge, integrat pels operaris sota la tutela del seu responsable, es trobaran 

entorn d'una pantalla de gran format compartida a l estació de muntatge a fi de recapitular 

sobre les operacions a efectuar, els avenços ajornats i els problemes assenyalats per 

cadascú. 
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Els Treballadors de Suport rebran mitjançant el sistema informàtic un avís de les alertes que 

vagin apareixent a les estacions de muntatge amb l objectiu de millorar la seva reactivitat.          

Aquest projecte implica un desenvolupament i una investigació en la innovació tant des del 

punt de vista del Hardware (les grans pantalles i les connexions amb els sistemes) com del 

Software (sistema informàtic de visualització i interfície amb l ERP) ja que es tracta d'un 

concepte nou que es desitja validar i integrar de forma industrial.   

- Assumir i prendre responsabilitat de les alertes

 

- Operacions controlades 

- Solució de problemes 

- Information création fiche AM 

- Alertes logístiques 

- Avançaments 

- Operacions acabades 

- Alertes: logístiques, tècniques i qualitat 

AET

 

Treballadors de Suport

 

Suport 

Tècnic 

Suport 

Logístic 
Suport 

Qualitat

 

RGP 

Operaris

 

Fig. 6.1. Esquema de comunicacions a la cadena de muntatge amb Airbus Visual Line 
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6.1. Situació anterior 

Anteriorment ja existien i s'utilitzaven a les estacions de muntatge els equilibratges en format 

paper per a la gestió de la planificació. Aquests eren elaborats pels Agents d'Estudi del 

Treball els quals extreien de SAP R/3 les operacions de muntatge per a una estació de 

muntatge en concret i les classificaven mitjançant un programa informàtic de forma temporal i 

en funció dels recursos de treball. S'obtenia llavors un full d'equilibratge que era imprimit i 

col.locat en un lloc visible de l'estació de muntatge. 

El seguiment de la planificació no era precís ni es podia modificar. Els operaris marcaven a 

l'equilibratge en rotulador verd les operacions ja fetes i en vermell les que tenien problemes, 

ja sigui de tipus logístic (peça que manca), de tipus tècnic (peça feta malbé) o de qualitat 

(operació que no cumpleix les pautes de qualitat marcades). 

6.2. Etapes del projecte Airbus Visual Line 

El projecte es va dividir en 3 etapes: 

L'Il.lustrador: maqueta semi-funcional capaç de mostrar en una gran pantalla 

l'equilibratge informàtic tot incorporant un IHM (Interfície Home Màquina) però sense 

cap vincle amb l'ERP SAP R/3. 

Anàlisi de les necessitats 

Concepció i creació de l Il.lustrador 

Instal.lació dels Il.lustradors a estacions de muntatge concretes 

Revisió global dels Il.lustradors 

Redacció d un estudi de necessitats industrials 

El Demostrador: sistema basat en l'Il.lustrador però incorporant el vincle entre 

l'equilibratge informàtic i l'ERP SAP R/3. 

Anàlisi de l estudi de necessitats industrials 

Concepció del Demostrador per l Step 1 

Realització de l especificació del Mòdul Gràfic per l Step 1 del Demostrador 

Definició de l estructura i del contingut de la Base de Dades del sistema 

Concepció i creació final de l arquitectura software i hardware del 

Demostrador per l Step 1 
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La implantació industrial: aplicació industrial del sistema a les cadenes de muntatge. 

Implantació de l Step 1 del Demostrador a estacions de muntatge concretes 

Millora de l Step 1 del Demostrador 

Concepció, creació i implantació del Demostrador per l Step 2 

Per tal de poder assegurar una evolució i una màxima adaptació del sistema a les 

necessitats és important que aquest tingui una forta dominant informàtica com a base a 

diferència de la situació anterior on una gran part era manual. 

És obligat, per tant, que el sistema disposi d una connexió informàtica als sistemes de 

software de gestió i d informació d Airbus.               

Pas 0

 

Test de l'Il.lustrador a algunes estacions d'Airframe de Toulouse 

Implantació industrial a totes les estacions d'Airframe de Toulouse 

Pas 2

 

Pas 3

 

Implantació industrial a les estacions d'Airframe + Cabin Furnishing + Pintura de Toulouse

 

Pas 5

 

Implantació industrial a altres plantes de França, Regne Unit, Alemanya i Espanya 

Implantació industrial a les estacions d'Airframe + Cabin Furnishing + Pintura + Flight Line 
de Toulouse 

Pas 4

 

Pas 1

 

Test del Demostrador a algunes estacions d'Airframe de Toulouse 
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6.3. Objectius del projecte 

Mostrar en temps real a les pantalles de gran format: 

Les operacions a realitzar a l estació de treball 

L avançament de dites operacions 

Els problemes trobats a l estació de treball: (alertes) 

 Problemes logístics (mancants o pèrdues) 

 Problemes tècnics 

 Problemes de qualitat 

Assenyalar les alertes per part dels operaris 

Implantar dispositius comunicants pel treball a distància 

La integració d un sistema informàtic, comunicant i especialitzat, permet superar problemes 

logístics i estalviar intercanvis entre operaris i planificadors. 

Els operaris utilitzaran aquesta eina informàtica per tal de declarar les seves accions al 

sistema, sense la necessitat de desplaçar-se sistemàticament del lloc de treball per 

comunicar les informacions que no necessiten imperativament un diàleg. 

L equip que treballa en una estació en concret compartirà una pantalla de gran format amb 

l objectiu de poder controlar les operacions a realitzar, el seu avançament i els problemes 

assenyalats. 

La informació produïda a les estacions i introduïda al sistema informàtic podrà ser consultada 

des de diferents departaments responsables, com ara el de Logística o el de Qualitat. 

Aquesta informació consistirà fonamentalment en les alertes creades a partir de problemes 

trobats a les estacions de treball. Amb això s intentarà millorar la reactivitat enfront els 

problemes. 

Abans de poder prendre la decisió d'iniciar la inversió i començar amb el desenvolupament i 

la implantació del projecte cal fer un anàlisi dels costos i beneficis (acb). En el cas d'Airbus 

Visual Line es va fer l'anàlisi de costos que es pot trobar a l'Annex C.6. 
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6.4. L etapa Il.lustrador 

El primer Il.lustrador es va concebre informàticament mitjançant Visual Basic per tal de definir 

les funcionalitats i les necessitats del sistema. Aquest va servir per posar en evidència els 

punts delicats de la concepció i per comparar les necessitats amb les possibilitats 

tecnològiques de respondre a aquestes. 

A més, es va concebre l editor gràfic utilitzant les últimes tecnologies de visualització i tenint 

en compte l ergonomia de les imatges mostrades en pantalla. A partir d aquí, es va elaborar 

un anàlisi funcional i ergonòmic del primer Il.lustrador tot definint els diferents escenaris 

d utilització. 

A l Il.lustrador se li va afegir una eina de prototipatge d IHM (Interacció Home Màquina), que 

permetia als usuaris interactuar amb la informació mostrada en pantalla. 

L Il.lustrador va devenir llavors una maqueta semi-funcional que dona una bona visió del que 

podria arribar a ser la futura implantació industrial. Aquest es va testar en una estació de 

muntatge concreta de la cadena de l A300 (model d avió comercial i de càrrega Wide Body). 

Això va permetre comprovar l eficàcia del sistema desenvolupat i identificar les necessitats 

futures. A partir d aquesta informació es va redactar l estudi de les necessitats industrials. 

És fonamental al projecte aconseguir l acceptació per part dels usuaris tant del sistema en sí 

(funcionalitats, característiques tècniques i arquitectura) com del concepte d ajuda al control 

de la planificació i del què aporta com a eina de millora del treball a les estacions de 

muntatge. 

L equilibratge informàtic mostrat a l Il.lustrador està basat en l equilibratge manual que 

s utilitzava fins el moment i que eren elaborats pels Agents d Estudi del Treball gràcies a 

programes informàtics ja existents. 

El grup d'estudi de l Il·lustrador va treballar sobre els punts següents: 

Estudi de l aparença informàtica i estàtica de l'equilibratge a les estacions de treball 

Estudi de la utilització de dispositius nòmades al sí de la estació de treball 

Estudi de les diferents pantalles de gran format 

Estudi del procés de gestió de la documentació 

Els responsables que veuen la simulació desenvolupar-se, amb tots els avantatges en terme 

de comunicació i d'interacció que desprenien d'ell, van decidir aprovar un pas que seria des 
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d'ara afavorir les aplicacions que això caracteritza, procurant una ajuda al treball en equip al 

sí de la estació de muntatge. En efecte, la introducció d una eina de gestió de les estacions 

de treball implica grans avantatges com ara la reactivitat dels suports davant els problemes 

trobats pels operaris. 

Aquesta fase de concepció i de desenvolupament d'un Il·lustrador es va encomanar a 

experts que van portar un paper molt important en l'enginyeria de les necessitats tècniques 

tant en Hardware com en Software d aquest tipus de sistemes de visualització. Van destacar 

sobretot les seves innovadores aportacions d ergonomia visual. 

Es va establir un contracte de préstec de material amb diversos proveïdors de pantalles de 

gran format a fi d'avaluar les diferents tecnologies del mercat i el seu funcionament en un 

ambient de producció real. Això va permetre escollir les solucions que millor responien a les 

necessitats i a les característiques de les estacions de muntatge. 

L'Il.lustrador es va testar a una estació de la cadena de muntatge final de l'A320, model 

d'avió amb una cadència de producció molt elevada (4 avions al mes), així com un cicle molt 

curt de l'avió sobre l'estació de muntatge (4 dies i mig). Les proves han permès doncs 

validar: 

La capacitat del sistema d'adaptació ràpida d'un avió a l'altre amb Equilibratges 

diferents 

L'ergonomia, la rapidesa i la facilitat d'utilització del sistema 

6.5. L'etapa Demostrador 

A l'hora de començar aquesta etapa i gràcies a les proves fetes amb l'Il.lustrador ja es 

disposava de ¾ parts dels usuaris a favor de la implantació del VM a les estacions de 

muntatge. Aquests asseguraven que el projecte Airbus Visual Line els facilitaria a gran 

escala el seu treball gràcies a una gestió de les operacions més òptima i realista i a una 

millora en la comunicació i en la declaració i resolució d'alertes. 

6.6. Estructura jeràrquica i de funcions a la cadena de 

muntatge 

Una cadena de muntatge està dividida en diferents estacions de muntatge. A cada estació hi 

treballa un equip de muntatge format per operaris dirigits per un responsable. Paral·lelament, 

els treballadors de suport col·laboren amb als operaris formant un grup de producció. Els 
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grups de producció són controlats pels responsables de la gestió de la producció (mirar 

Annex C i la Taula. 6.1). 

Els treballadors de suport són: els de suport de qualitat, els de suport tècnic i els de suport 

logístic. Els primers són responsables i supervisen la qualitat del treball dels operaris en el 

moment de l execució de les seves operacions. Asseguren sobretot el control de la resolució 

dels problemes en una estació de treball. 

Els de suport tècnic asseguren l assistència tècnica d'un grup de producció i els de suport 

logístic administren els aprovisionaments necessaris per tal de què els operaris puguin 

realitzar les operacions que els concerneixen. 

Per tal de comprendre la interacció entre els diferents actors del sistema Airbus Visual Line 

mirar Annex C.4. 

6.7. Definició de les tasques dels Agents de l Estudi del 

Treball 

Per obtenir un producte de qualitat, els Agents d Estudi del Treball (AET) estudien: 

El conjunt dels mitjans necessaris associats 

Les accions d'organització del treball a portar a través de totes les etapes del procés 

industrial, inclòs des de la fase de concepció 

Per a això, els AET: 

Els comprometen les accions d'anàlisi per a l'optimització de l'organització del treball 

Els determinen i participen en la realització dels plans d'accions lligats a aquestes 

optimitzacions 

Els asseguren el control de les realitzacions per mesurar els guanys induïts 

Aquestes accions es porten a un objectiu comú de millora de la productivitat 

Els AET intervenen en diverses etapes del procés industrial: 

Accions de concepció de la producció 

Accions de preparació de la producció 

Accions de suport tècnic a la fabricació 
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Suport tècnic de la fabricació 

Funció principal 

- Analitzar i consolidar els temps 

- Fer un seguiment i optimitzar els costos de producció 
(hores i euros) 

- Optimitzar la fabricació gràcies a una millor organització 
dels mitjans humans i materials 

- Realitzar els Equilibratges per a cada estació de treball 

Suport d informació 

- Dossier de taller 

- Productes i mitjans físics 

- Processos de fabricació 

Resultats obtinguts 

- Propostes de millora 

- Quadres de comandament 
- Valoritzacions en hores i euros 

- Equilibratges a les estacions de treball 

 

Com a peces clau a l ajuda de presa de decisions, els AET aconsellen i assisteixen en la 

gestió d'una unitat en l'objectiu d'optimitzar l'organització de la fabricació i la reducció dels 

cicles de fabricació, i per tant dels costos. En efecte, subministren, en forma d'indicadors, les 

informacions que ajuden les preses de decisió al conjunt: 

Participació en l'establiment del pla de càrrega i estimació dels efectius 

Seguiment de les operacions 

Mesura i anàlisi de les diferències de costos entre "Objectiu" i "Realitzat" 

Realitzacions dels Equilibratges a les estacions de treball 

Taula 6.1. L AET com a suport tècnic de la fabricació 
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6.8. L Equilibratge 

L objectiu en una cadena de muntatge és el d'obtenir un flux regular de producció entre les 

diferents estacions de muntatge, optimitzant la utilització dels mitjans i dels recursos en un 

interval de temps donat. L Equilibratge esdevé llavors un d'aquests mitjans. 

L'Equilibratge ha de representar i planificar el millor possible les operacions a efectuar, i això 

en funció: 

 de la duració del cicle 

 dels efectius 

 de les restriccions 

 dels recursos 

Aquesta planificació de les operacions és indispensable per a: 

 optimitzar la utilització del potencial humà i material 

 obtenir un flux de producció regular i estable 

 reduir els cicles de fabricació dels productes 

 ajudar la planificació de les càrregues de treball i la determinació dels 

terminis de fabricació 

 preveure els nombre d efectius que es requeriran 

 evitar la saturació de les estacions en termes de mitjans i d'efectius 

 informar a les estacions de canvis en la planificació 

 coordinar el treball del grup de producció 

 seguir l'avenç de les operacions 

L Equilibratge ve determinat en funció de: 

Les cadenes de muntatge

 

Una cadena de muntatge està formada per diferents estacions de muntatge situades a 

posicions determinades. 

A cada estació es realitza una certa quantitat de treball en un temps donat anomenat 

cicle d equilibratge o interval de producció. 

S anomena cadència de la cadena al nombre d'elements (avions) que es fabriquen 

mensualment. 

Es distingeixen dos tipus de cadenes de muntatge: 
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Cadenes de tipus lineal: per a un muntatge donat, la durada d'un cicle és la mateixa 

per a totes les estacions de la cadena. Al final de cada cicle, hi ha un desplaçament 

físic de cada element (o avió) d una estació a la següent. 

Cadenes de tipus paral·lel: cadenes per a les quals el cicle de les estacions és 

independent entre elles. 

Les gammes i les operacions

 

Les operacions a efectuar pel muntatge d un element (o avió) estan definides i descrites a les 

gammes operatòries. Una gamma es defineix pel conjunt de dades següents: 

La referència, que l identifica de manera única 

La descripció, que la descriu de forma sumària 

La càrrega al rang de referència (rang 100) 

El tipus de capacitat junt amb la qualificació dels operaris 

Les operacions que la contenen 

Cada operació ve definida també per una referència i una descripció per tal d identificar-la. 

A l hora de realitzar els Equilibratges s ha de tenir en compte les restriccions temporals entre 

les gammes com ara les d'anterioritat (o de successió) o les de continuïtat (deixant un temps 

determinat entre la fi d una gamma i l inici de la següent). També s'ha de tenir en compte les 

restriccions de seguretat (com per exemple no treballar dins l'avió mentre es fa el test de 

pressió en cabina) i d'espai (el nombre d'operaris simultanis en una estació és limitat). 

L'interval de producció

 

És el resultat del número d'elements a produir (cadència), dels horaris de producció i de les 

particularitats de les estacions de muntatge (manteniment, vacances, etc.). 

Els recursos

 

Els recursos per a poder realitzar les operacions descrites a un Equilibratge inclouen els 

recursos humans i altres tipus de recursos com ara les infrastructures o les eines 

necessàries. Cada operari pertany a un tipus de capacitat o ofici (muntador, electricista, 

mecànic, etc.) en funció de les seves qualificacions. 
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La majoria dels Equilibratges són realitzats per mètodes tradicionals fundats en l'experiència 

humana. Encara que es coneguin les gammes operatòries a efectuar en una estació de 

muntatge gràcies al sistema de gestió SAP R/3, resulta una tasca molt complexa el fet de 

planificar-les. Actualment són els AET les persones responsables d'aquesta difícil tasca que 

suposa el següent treball: 

Establir la llista d'operacions que seran executades sobre l'estació de muntatge 

determinada 

Llistar els efectius segons la seva capacitat o ofici necessaris per a l'estació de 

muntatge 

Determinar la planificació de les operacions en el temps i segons els efectius 

necessaris tot respectant: 

Intervals de producció 

Restriccions d'anterioritat, de continuïtat, de seguretat i d'espai 

Un Equilibratge reb modificacions en el cas de: 

Una fase de forta variació de cadència 

Un fort canvi en la definició del producte 

Utilització de l'Equilibratge a l'estació de muntatge

 

L'operari identifica l'operació a executar sobre la seva línia d'Equilibratge. Seguidament pren 

en copmte l'informe corresponent a dita operació i durant o al final de l'execució del treball, 

aquest actualitza l'avenç sobre l'Equilibratge. 

El traçat dels avenços sobre l'Equilibrage permet un control visual permanent de l'estat de 

l'estació de muntatge. A més, aquest seguiment en temps real de l'estat de les operacions 

permet als AET optimitzar la planificació dels pròxims Equilibratges. 

Les eines de creació dels Equilibratges

 

Els Equilibratges es poden realitzar: 

Manualment 

Amb ajuda d'una eina informàtica d'ajuda a la concepció gràfica dels Equilibratges 
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En el cas d'utilitzar una eina informàtica, es pot fer una extracció del sistema ERP de 

gestió de producció (SAP R/3, per exemple) del conjunt de gammes operatòries validades 

per a una estació en concret. 

Mirar Annex C.2. (Exemple d'un Equilibratge realitzat per un Agent d'Estudi del Treball) 
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7. Implantació del VM a la cadena de producció de 

bombes d'alta pressió per a motors Diesel; 

Delphi; Sant Cugat del Vallès (sector de 

l'automoció) 

La cadena de producció de bombes d'alta pressió a Delphi ha estat escollida dins l'estudi 

d'aquest projecte pel contrast que representa en comparació amb la cadena de muntatge 

final d'Airbus. Ambdúes ofereixen una aplicació del Visual Management similar essent elles 

de funcionament completament diferent. 

Delphi Diesel Systems és una organització internacional líder en el desenvolupament i 

suministrament d'equips d'injecció per a motors diesel pel mercat de l'automoció. 

A la seva planta de Sant Cugat, on treballen més de 1400 persones, es produeixen les 

bombes d'alta pressió aplicades després a la tecnologia Common Rail dels motors Diesel. 

Els seus clients principals són: Renault, Ford, Kia, PSA Citroën, SsangYong i Fiat. 

7.1. Organització de la producció 

La planta de producció està dividida en diferents zones: 

Les zones de fabricació, també anomenades supermercats 

La zona de muntage, dividida en 2 línies per tal d'augmentar la cadència productiva 

La zona de control de qualitat 

La zona de reparació 

La zona d'emmagatzematge 

Les zones de fabricació o supermercats s'encarreguen de fabricar i lliurar els diferents 

components de les bombes d'alta pressió a la zona de muntatge. Seguidament, es monten 

en aquesta tots els components seguint uns estrictes controls de qualitat i s'enregistren les 

dades resultants d'aquests a un sistema ERP. D'aquesta manera s'obté una estructurada 

base de dades amb la informació corresponent a cadascuna de les bombes d'alta pressió. Si 

aquestes no superen algun dels controls passen a ser reparades a la zona de reparació. 

Finalment és a la zona d'emmagatzematge on es netegen i s'empaqueten per lots les 

bombes per tal d'enviar-les després als clients. 
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La zona de muntatge és aquella que marca la cadència de producció al ser l'etapa més lenta 

i crítica de tot el procés a més de ser el client de les altres zones de la planta de producció. 

L'empresa produeix treballant a 4 torns les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana. Amb 

aquesta cadència s'aconsegueix produir 6000 bombes al dia, és a dir, una cada 15 segons i 

un total de 1,8 milions de bombes a l'any. 

Des de diferents PCs repartits al voltant de la cadena de muntatge es pot accedir a una base 

de dades Oracle on s'emmagatzema tota la informació referent a les bombes. Cada bomba 

disposa d'un codi de barres identificador que permet localitzar-la i saber el seu estat. Les 

bombes en procés de muntatge es traslladen en paletes que disposen d'un disc dur en el 

què s'emmagatzema informació referent a la bomba (resultats de proves, problemes, 

indicadors,...). Aquesta informació es va actualitzant automàticament a la base de dades 

Oracle gràcies a uns lectors dels discs durs de les paletes. 

7.2. Esquema de la planta de producció de Delphi              
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7.3. Estructura jeràrquica i de funcions a la cadena de 

muntatge          

7.4. Sistemes de Lean Manufacturing aplicats 

Picking list visuals

 

Consisteixen en llistats de components que la zona de muntatge elabora segons les seves 

necessitats de producció i que lliuren a les zones de fabricació per tal que aquestes els 

produeixin. Correspondrien a llistes de la compra que després entreguen als supermercats 

per a què aquests abasteixin. 

Kanban

 

Mètode de proveïment de components segons les quantitats de què es disposen en estoc. 

S'estableixen unes quantitats mínimes i màximes d'estoc i quan s'arriba a la quantitat mínima 

d'un component es fa una comanda fins arribar a la quantitat màxima. Aquesta comanda 

esdevé posteriorment un Picking list visual. 

Poke-yokes

 

Els Poke-yokes són els errors i les alertes que van sorgint durant la cadena de muntatge. Els 

operaris els transmeten al supervisor del torn i aquest l'adjunta al panell de Poke-yokes. 

Responsable de la cadena de muntatge 

Supervisor 

Torn 1 

Supervisor 

Torn 2 

Supervisor 

Torn 3 

Supervisor 

Torn 4 

60 Operaris

 

60 Operaris

 

60 Operaris

 

60 Operaris
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Panell de programació

 
El panell de programació de què disposa la zona de muntatge consisteix en una pissarra on 

es controla de forma manual la planificació de la producció. Mitjançant unes fitxes-imant (1 

fitxa-imant equival a 200 unitats produïdes) es distribueix la producció durant la setmana. 

També s'utilitzen marcadors-imant per a assenyalar dates importants de control. Les fitxes-

imant es col.loquen depenent de la línia de muntatge i segons si estan "programades", "en 

curs" o "acabades".         

7.5. Millores del panell de programació 

Un panell de programació de control manual no permet una actualització de la informació en 

temps real. Dependrà de l'hàbit del supervisor de reflectir a la pissarra l'estat actualitzat de la 

producció. A més, poden donar-se errors humans que afectin a la planificació.  

Amb la utilització de panells manuals i no informàtics no és possible l'emmagatzematge de 

l'historial de planificacions del passat, que permetrien resoldre errors i millorar les 

planificacions futures. 

En un únic panell de programació informàtic es poden visualitzar diferents imatges: la 

planificació general de la producció de bombes, les programacions de treball i de formació 

dels operaris, els fulls de control de les línies de muntatge, els resultats dels controls de 

Fig. 7.1. Panell de programació 
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qualitat i la base de dades de l'ERP entre d'altres. Contràriament, en un panell manual 

només és possible la visualització d'una sola imatge. 

El fet de treballar amb diferents formats de planificadors i de gestors de la producció fa que 

aparegui un greu problema d'interfície entre ells. A més, això suposa un alt cost en 

manteniment informàtic dels diferents sistemes. La solució estaria en disposar d'un sol 

sistema ERP que integrés els diferents processos de gestió de la producció. 
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8. Viabilitat tècnica de la implantació futura del VM 

en una cadena de muntatge 

8.1. Consideracions prèvies 

Per a la implantació del Visual Management a la cadena de muntatge d'una empresa cal que 

aquesta disposi d'un programa de gestió de la producció tipus ERP (com pot ser el SAP R/3) 

que sigui capaç de tractar i emmagatzemar informació en una base de dades. Aquesta 

informació ha de fer referència a la planificació d'operacions a les diferents estacions de 

treball dins de la cadena de muntatge. És evident, per tant, que l'empresa ha de disposar 

d'un sistema d'informació que sigui capaç de gestionar i controlar la producció. 

Tècnicament, el VM ha d'estar basat en els següents mòduls:              

Per utilitzar només la informació 

necessària dins la base de dades del SI

 

Extracció de dades

 

Per planificar les tasques afegint la 

previsió dels recursos i del temps 

Planificació

 

Per emmagatzemar informació per a 

futures anàlisis 

Historial  

Base de dades

 

Base de dades per guardar la 

informació específica 

Entrada de 

dades

 

Per transferir la informació actualitzada 

dels usuaris a la base de dades 

Per transferir la informació a l'editor 

gràfic i enviar-la a la pantalla 

Projecció en pantalla

 

Per actualitzar la base de dades quan 

la informació a l'ERP ha canviat 

Actualització 

Per poder consultar i seguir la 

informació en el sistema 

Consulta i traçabilitat
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8.1.1. Especificacions funcionals 

Definició del sistema 

Llista i descripció dels futurs actors del sistema 

Diagrama de context del sistema 

Llista i diagrama dels Casos d'Ús 

Descripció de cada Cas d'Ús: 

o Llista dels diferents escenaris 

o Descripció de cada escenari 

o Necessitats d'IHM 

8.1.2. Especificacions tècniques 

De software: 

o Tecnologies utilitzades (llenguatges de programació), utilitat i evolució 

o Sistemes operatius de suport (Windows, Linux, Unix) 

o Estructura software (bases de dades, protocols, ...) 

o Desenvolupament específic d'interfícies 

De material: 

o Grans pantalles de projecció (compatibles amb l'Editor Gràfic) 

o PCs i servidors de suport 

o Xarxa de connexió entre les grans pantalles, el servidor i els PCs de suport 

o Dispositius d'interacció IHM (teclat, ratolí, dispositius nòmades,...) 

Esdevé fonamental en l'estudi de viabilitat tècnica de la implantació del VM a una empresa 

l'estudi del procés de treball a les cadenes de muntatge així com de les eines utilitzades. 

8.2. Passos del procés d'implantació 

Especificar les necessitats (en termes de hardware i de software) 

Trobar la solució que millor s'adapti a dites necessitats 

Atendre les especificacions funcionals 

Atendre les especificacions tècniques (disseny de l'estructura, del hardware i del 

software en detall) 

Testar i preparar el sistema per a la futura implantació industrial 

Implementar el sistema i formar als usuaris 

Fer un manteniment continu del sistema 
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8.3. Estructura del sistema VM 

Gràcies a la semblança organitzativa de les cadenes de producció a les organitzacions és 

possible definir una estructura global del sistema Visual Management aplicat a dites cadenes 

(veure Fig. 7.1). En el cas de voler implantar dit sistema en les organitzacions amb una 

estructura organitzativa de la producció diferent a la descrita, s'hauria de fer un estudi de la 

viabilitat tècnica i econòmica així com una anàlisi de costos i beneficis de les dues 

alternatives següents: 

Adaptar l'estructura del sistema VM a l'estructura organitzativa de la producció 

existent 

Reconfigurar l'estructura organitzativa de la producció adaptant-se a la nova 

estructura del sistema VM 

Encara que aquesta segona alternativa esmentada sembli difícil i costosa de dur a terme 

s'ha de tenir en compte ja que la implantació del VM té com a objectiu la optimització de la 

gestió de la producció i, en alguns casos, aquesta millora passa per reconfigurar l'estructura 

organitzativa de la producció de l'empresa.            

Fig. 8.1. Esquema de l'estructura del sistema VM aplicat a una cadena de producció 

  

Declaració d avançaments 
Creació d alertes

 

Eina de 

planif.

   

Gestió de les alertes

 

Operaris

 

Grup de 

Producció 

Gran 

pantalla

 

Gestió

 

Base de 
Dades Projecció 

ERP

  

Ordres de 
fabricació,  
Treballs 
pendents  

Info. Logística 
Info. Recursos 
Humans 
Atributs de 
planificació 

 

Resultats 
de 

l Equilibratge 

 

AET

 

Realització de 

l Equilibratge  
VM 

Updates

 



48 

 
Un cop definida l'estructura organitzativa de la producció i del sistema VM, s'ha de definir el 

diagrama del flux de dades i processos que es duran a terme. A la Fig. 7.2. s'observa un 

diagrama genèric del flux d'informació entre els diferents elements que composen el sistema. 

Lògicament aquest diagrama va relacionat directament amb l'estructura organitzativa del 

sistema definida anteriorment. 

L'altre objectiu de la implantació del VM és la optimització de la planificació de la producció i, 

per tal d'aconseguir-ho, cal definir dos fluxes d'informació: el de la planificació prèvia i el de la 

supervisió de la planificació en temps real.                   

Fig. 8.2. Diagrama del flux de dades i processos del sistema VM 
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8.4. Tipus de pantalles 

Algunes exigències molt generals que s'ha de tenir en compte en referència a les pantalles 

de gran format són les següents: 

La superfície de pantalla ha d'ésser conseqüent, destinada a una activitat de 

supervisió i representant el millor compromís entre la percepció dels detalls mostrats i 

la distància a la qual aquests murs d'imatges es poden consultar. 

La qualitat d'imatge 

La resistència a una imatge fixa permanent en pantalla 

La bona visibilitat de la pantalla a l'estació de muntatge 

Existeixen diferents tecnologies de pantalles de gran format: LCD, DLP, projectors, video 

walls, pantalles tàctils, etc. 
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9. Viabilitat econòmica de la implantació futura del 

VM en una empresa 

La viabilitat econòmica de la implantació del sistema VM s'estudia a partir de l'anàlisi de 

costos i beneficis explicat anteriorment a l'apartat 4.4. L'anàlisi no només ajuda a decidir al 

principi si es du a terme o no el projecte, sinó que també ajuda a escollir entre les diferents 

alternatives d'implantació plantejades. 

A l'annex C.6. es desglosa l'anàlisi dels costos aplicada a la implantació del sistema VM a les 

cadenes de muntatge final de l'A380 d'Airbus France, la qual pot servir de bon exemple per 

d'altres aplicacions. 

9.1. Inversions i costos d'implantació del sistema VM 

La Fig. 8.1 dóna una idea aproximada del percentatge de cadascun dels diferents tipus de 

costos que intervenen en la implantació del VM en una cadena de producció. La gràfica 

mostra que la major part de la inversió prové del Software i del Hardware, fet que es pot 

considerar un denominador comú en aquest tipus d'inversions. És important tenir aquesta 

gràfica com a referència però cal saber que no sempre es donaran els mateixos 

percentatges. Dependrà lògicament de cada cas.           

Fig. 9.1. Percentatge de cadascun dels costos de la implantació del VM a la 
cadena de muntatge final d'Airbus France 
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9.2. Beneficis econòmics d'implantació del sistema VM 

Reducció del temps de comunicació entre operaris, treballadors de suport (logístic, 

tècnic i de qualitat), Responsable del Grup de Producció (RGP) i Agents d'Estudi del 

Treball (AET). 

Reducció del temps de planificació per part de l'AET. 

Reducció del número de desplaçaments dels operaris i dels treballadors de suport. 

Estalvi de mà d'obra, concretament d'AET, ja que es necessiten menys per tal de 

controlar la planificació les estacions de muntatge. 

Reducció dels temps morts dels operaris entre tasca i tasca degut a la optimització 

de la planificació i de la gestió de recursos.  
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Conclusions 

Actualment la implantació d un sistema de Visual Management dins el món de les grans 

empreses és una realitat i un aspecte fonamental pel bon desenvolupament i adaptació al 

futur. El fet d introduir el VM obliga a integrar les funcions bàsiques de l empresa donant una 

visió de procés en tots els àmbits. Aquesta visió de procés s obté també gràcies a la 

implantació en l'empresa d'un ERP, sistema que integra la producció, la logística, les 

finances i els recursos humans, entre d'altres.  

Aquest projecte mostra la importància que tenen els sistemes d'informació (especialment el 

Visual Management) en el sí de les cadenes de producció industrial i dóna una idea de fins a 

on es poden arribar a aplicar dits sistemes per tal d'optimitzar la gestió i la planificació 

d'aquestes. Per les característiques del projecte, esdevé obligada la creació d'un equip de 

persones per tal d'implantar el VM a una empresa. 

S'ha de tenir en compte que l'objectiu és recolzar i facilitar el treball dels operaris i dels 

treballadors de suport ja que són ells els responsables i els que afronten cada cop més 

canvis degut a productes cada cop més personalitzats. Una millor comunicació entre ells i un 

control de la traçabilitat de les operacions que es realitzen portaran millores considerables a 

la gestió de la producció. El VM és una de les eines útils per tal d'adaptar les cadenes de 

producció a un augment de la cadència productiva i, en conseqüència, a una reducció dels 

cicles productius. 

El VM ajuda a la simplificació del sistema d'informació i de la Interfície Home Màquina. Al 

mateix temps permet una millor comunicació i, per tant, una més ràpida execució dels 

processos donant sempre més transparència amb els clients tant interns com externs. 

Finalment cal remarcar que per molts estudis i anàlisis que es puguin fer, serà molt difícil 

d'arribar a calcular els beneficis econòmics que pot portar la implantació del VM. Dins l'anàlisi 

de costos i beneficis (acb) es poden calcular amb molta precisió els costos, que dependran 

sempre del tamany de la organització i del sistema que es vulgui implantar, però els beneficis 

numèrics no. La organització que vulgui implantar el VM haurà de valorar si li surt a compte 

la implantació a partir de la comparació del llistat de millores i beneficis explicats en aquest 

projecte enfront als costos numèrics calculats.    
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