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Resum

Aquest és un projecte de gestió d’empresa centrat en el sector de les Tecnologies
d’Informació. L’empresa en estudi es dedica a fabricar maquinaria per aparcaments; disposa
a més d’un sistema informàtic d’automatització i control de dita maquinaria, molt fiable i
robust, proveït per una empresa externa amb la que manté una estreta relació. La
problemàtica de l’alça de preus de les llicencies, la recerca de disminució de costos, el desig
d’innovar i la nova planificació estratègica de la companyia la condueixen al plantejament
d’internalització d’aquest sistema, enfront a altres alternatives considerades.

L’objectiu d’aquest projecte és el plantejament, definició, modelat, planificació i gestió del
desenvolupament del nou Sistema d’Informació (SI). Primerament es realitza una descripció
de l’empresa, en que s’hi detallen aspectes claus com les seves missió, visió i valors, àmbit
de negoci, xifres de negoci dels darrers exercicis i una anàlisi de la problemàtica de
dependència respecte del proveïdor actual. Ràpidament es comprova que el departament de
TIC no està ben dissenyat a nivell de procediments i recursos per poder assolir les fites
marcades. Per tant, un objectiu secundari és la definició de filosofia i directrius, sistemes de
control, documentació i pressupost del nou departament, a fi d’assolir el dimensionament
desitjat.

A continuació es duu a terme l’anàlisi de desenvolupament del nou SI, una descripció de les
necessitats de negoci de què es desprèn la necessitat de fer una inversió en R+D a fi de
proveir als clients amb els darrers avenços tecnològics; es realitza una selecció de les
principals tecnologies que proporciona el mercat tecnològic actual, considerant l’impacte
ambiental que se’n pugui derivar; es descriu el procediment seguit per formular la presa de
requeriments; es realitza una anàlisi detallada de les inversions i costos associats en funció
dels requeriments definits, de la planificació de temps i de recursos, de la tecnologia escollida
i del capital de què es disposa. Finalment, es realitza la definició dels principals riscos
associats, i una planificació detallada tant dels aspectes temporals com dels recursos
humans necessaris, per cadascuna de les tasques en què es descompondrà el projecte. En
l’apartat dels recursos humans es fa esment al possible impacte social que pugui suposar
aquest desenvolupament.

En conclusió, el SI analitzat és massa estratègic pel negoci de l’empresa i per tant cal tenir-
ne el control absolut. D’aquest fet es dedueix que cal internalitzar el seu desenvolupament i
manteniment, establint els procediments descrits a nivell de control i gestió de TIC, i que
comprenen: anàlisi d’objectius, consideració d’alternatives i especificacions, càlcul
d’inversions i de costos, i planificació del desenvolupament, tot verificant que l’impacte a
nivell social, de recursos i d’infraestructures sigui sostenible.



Pág. 2 Memoria



Reestructuració, definició i internalització d’un SI estratègic (sector  aparcaments) Pàg. 3

Sumari
RESUM_______________________________________________________ 1

SUMARI ______________________________________________________ 3

1. GLOSSARI________________________________________________ 5

2. INTRODUCCIÓ ____________________________________________ 7
2.1. Objectius del projecte ........................................................................................ 7
2.2. Abast del projecte .............................................................................................. 7

3. DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA ________________________________ 9
3.1. Nom, activitats i objectiu del negoci .................................................................. 9

3.1.1. Nom........................................................................................................................9
3.1.2. Activitats.................................................................................................................9
3.1.3. Objectiu del Negoci................................................................................................9

3.2. Missió, Visió i Valors........................................................................................ 10
3.3. Àmbit de la companyia .................................................................................... 11
3.4. Tipus de Societat ............................................................................................. 11
3.5. Xifres Globals de negoci.................................................................................. 11
3.6. Problemàtica de l’empresa .............................................................................. 14

3.6.1. Història .................................................................................................................15
3.6.2. Problemàtica........................................................................................................15
3.6.3. El canvi.................................................................................................................16

4. CONTROL DE GESTIÓ DE TIC_______________________________ 17
4.1. Filosofia i Directrius ......................................................................................... 17

4.1.1. Definició ...............................................................................................................17
4.1.2. Procediments.......................................................................................................17
4.1.3. Pressupost...........................................................................................................18

4.2. Sistemes de Control de TIC ............................................................................ 20
4.2.1. Sistemes de Control per Activitats ......................................................................20
4.2.2. Sistemes de Control en Gestió de Projectes Tecnològics .................................21

4.3. Sistemes d’informació en TIC.......................................................................... 22
4.3.1. Documents i circuits de control en TIC................................................................22
4.3.2. Documents de Control de Gestió en Projectes Tecnològics..............................23

4.4. Pressupost Anual Àrea TIC............................................................................. 23



Pág. 4 Memoria

5. PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT DEL NOU SI _____________24
5.1. Introducció al nou SI ........................................................................................ 24

5.1.1. Descripció General.............................................................................................. 24
5.1.2. Necessitats de Negoci ........................................................................................ 24

5.2. Objectius, Fites i Factors d’èxit........................................................................ 25
5.2.1. Alliberament de la dependència del proveïdor actual ........................................ 25
5.2.2. Obtenció d’un sistema robust i estable en temps limitat .................................... 26
5.2.3. Reducció de costos............................................................................................. 28
5.2.4. Redimensionament del departament de TIC ..................................................... 29

5.3. Abast i Aproximació ......................................................................................... 29
5.3.1. Abast i Escenaris de Desenvolupament............................................................. 29
5.3.2. Alternatives i decisions........................................................................................ 31

5.4. Model i Esquema del nou SI............................................................................ 31
5.4.1. Recursos previstos.............................................................................................. 32
5.4.2. Descripció i esquema del nou SI: ....................................................................... 32
5.4.3. Selecció de la Tecnologia ................................................................................... 35

5.5. Necessitats, Especificacions i Entregables..................................................... 36
5.5.1. Necessitats i Especificacions dels clients........................................................... 36

5.6. Recursos i Costos del Projecte ....................................................................... 38
5.6.1. Estimació inicial de recursos i costos del projecte: Pressupost Inicial............... 38
5.6.2. Work Breakdown Structure................................................................................. 40
5.6.3. Recursos necessaris (Interns i Externs) ............................................................. 41
5.6.4. Anàlisi Cost - Benefici: Rendibilitat ..................................................................... 42
5.6.5. Recursos Humans: Dedicació............................................................................. 44

5.7. Gestió de Riscos: Projecte i Producte............................................................. 44
5.8. Planificació del Projecte................................................................................... 45
5.9. Gestió Ambiental i Social................................................................................. 48

CONCLUSIONS _______________________________________________51

BIBLIOGRAFIA _______________________________________________53
Referències bibliogràfiques....................................................................................... 53
Bibliografia complementària...................................................................................... 53



Reestructuració, definició i internalització d’un SI estratègic (sector  aparcaments) Pàg. 5

1. Glossari

API – Application Programming Interface, interfase d’un mòdul d’aplicació o sistema

COMMS – Mòdul de comunicacions del sistema d’automatització i control

CTL – Mòdul de Control del sistema d’automatització i control

DAFO – Matriu d’anàlisi de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats d’una estratègia

GE – Mòdul de Gestió del sistema d’automatització i control

GEST – Tasca de gestió pel projecte de desenvolupament del sistema d’automatització i
control

LAN – Local Area Network, Xarxa de l’àrea local de comunicacions

PREN – Matriu d’anàlisi de Potenciació de punts forts, Reducció de punts febles, Augment
de les oportunitats i Anulació de les amenaces per una estratègia

R+D+i – Recerca, desenvolupament i innovació

RFID – Radio-frequency Identification: Tecnologia innovadora d’identificació per
radiofreqüència

SIA – Sistemes Integrats d’aparcament, nom de l’empresa objecte d’estudi

SMS – Short Message System, sistema de missatges curts de text.

TCO – Total Cost Ownership, cost total de propietat d’un mòdul, Sistema Operatiu o entorn
de desenvolupament

TIC – Tecnologies d’Informació i del Coneixement

TPC – Third Party Components, components de proveïdor extern

TPV – Maquina Terminal Punt de Venda d’un aparcament

VEA – Valor Econòmic Afegit

WP – Working Package, paquet de treball

WBS – Work Breakdown Structure, estructura de descomposició per paquets de treball
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2. Introducció

2.1. Objectius del projecte

El sector de les empreses de serveis d’aparcaments és un dels més competitius en els
darrers anys, pel que es refereix a les noves tecnologies. En ell es produeixen evolucions
continuades, apareixen constantment nous competidors que proveeixen els potencials clients
amb les darreres tecnologies i serveis, i tot això a preus cada cop més ajustats. Aquesta
situació de canvi continuat és el que porta el comitè directiu de la companyia en estudi a
planificar una nova estratègia pels següents exercicis.

Aquesta planificació estratègica haurà de definir les noves fites i les estratègies seguides per
assolir-la. A grans trets, definirà la direcció que es vol que segueixi la companyia en el curt
termini. D’ella se’n derivarà quina serà l’estratègia de control de gestió, que permeti posar en
marxa les estratègies anteriors, a fi d’assolir les fites. El control de gestió serà dut a terme
globalment per tota l’empresa, però en aquest cas es referirà específicament al departament
de les TIC.  A partir de l’anàlisi de control de gestió, s’obtindran les principals tasques a
executar dins del departament.

Finalment, un tercer nivell serà el Control de les Tasques, que permetrà definir si les tasques
definides es realitzen de manera eficaç i eficient. En aquest aspecte hi ha poc component de
planificació i major de control. Com que cada tipus de tasca requereix un sistema de control
diferent, en aquest projecte es focalitzen els estàndards que es definiran pel control de
tasques de les TIC, especialment pel desenvolupament del nou Sistema d’Informació
estratègic de la companyia.

2.2. Abast del projecte

Dels tres nivells de planificació i control definits en l’apartat anterior, aquest projecte se centra
especialment en el de control de tasques. Partint d’una aproximació descendent, d’un
minuciós modelat de les dades i d’una visió global dels fluxos d’informació, es definiran
quines son les necessitats reals de la companyia. Caldrà definir els objectius del nou SI,
analitzar el funcionament del SI actual, elaborar un diagnòstic crític de la situació actual i
decidir com haurà de ser dissenyat el nou SI, planificant i controlant el seu desenvolupament
i verificant que efectivament s’obtenen les millores preteses.
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3. Descripció de l’empresa

3.1. Nom, activitats i objectiu del negoci

3.1.1. Nom

El nom de l’empresa és Sistemes Integrats d’Aparcaments (SIA); la seva fundació té lloc en
1990.

3.1.2. Activitats

L’activitat principal de l’empresa és la fabricació, exportació i distribució de maquinària,
hardware i software per a l’automatització, control i explotació d’aparcaments. Tanmateix
ofereix diverses modalitats per al manteniment dels seus productes instal·lats.

SIA disposa també d’una divisió especialitzada en la fabricació de parquímetres.

3.1.3. Objectiu del Negoci

L’objectiu primer és vendre el major nombre d’instal·lacions per a aparcaments, a grans i a
petits explotadors, així com els seus corresponents contractes de manteniment.

Durant els exercicis 2000 a 2003 la xifra de negoci passà de 4 a 9,5 milions d’euros. Aquest
increment és degut principalment a l’augment de vendes a territori espanyol. Els exercicis
2003 i 2004 suposen un augment en la facturació de pràcticament 2,5 milions d’euros,
trencant la barrera dels 10 milions. En aquest cas l’increment prové principalment d’un
augment del negoci fora d’Espanya d’una part, i d’una millora relativa respecte la
competència d’altra part. Els beneficis, que cauen el 2002 com a conseqüència d’alguns
reajustaments empresarials interns, augmenten prop d’un 10% durant l’exercici del 2004.

Durant el 2005 s’aconsegueix elevar el ritme de creixement de vendes i la reducció dels
costos deguts a proveïdors externs, assolint una facturació propera als 15 milions d’euros.
Malgrat la saturació actual del sector dels aparcaments, SIA vol obrir mercat mitjançant la
renovació de les instal·lacions dels seus clients, alhora que intenta convèncer d’altres
explotadors dels beneficis que suposa la instal·lació del seu sistema.

L’oferta de renovació del parc existent es basa en l’oferiment de:

• Avantatges en la compra del sistema i reducció en el preu de venda,
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• Millora i personalització del producte,

• Contractes de manteniment més amplis.

D’altra banda, es volen potenciar les vendes fora del país, principalment a Centre i Sud-
Amèrica. SIA s’haurà de dotar per aquest mercat d’una estructura més sòlida que li permeti:

• Potenciar les campanyes de màrqueting,

• Millorar l’eficàcia i eficiència a les xarxes de distribució i venda,

• Millorar la qualitat dels serveis de postvenda i manteniment.

L’objectiu és situar-se en segona posició de quota de mercat en dos anys, i apropar-se al
líder del sector (que controla entre el 35% i el 45% de les vendes del sector en aquesta
zona).

En base a tots aquests objectius, la companyia ha decidit actuar a nivell dels següents punts:

• Considerar una reorganització empresarial que s’adeqüi a la nova dimensió de la
companyia i que li permeti dur a terme els seus objectius.

• Plantejar un increment en la varietat de serveis postvenda que ofereix als seus
clients,

•  Crear un software propi, ja que actualment el compra a un proveïdor extern
mitjançant un sistema de llicencies.

En aquesta actuació és cabdal analitzar quins són els condicionants externs que condicionen
la política de la companyia. Aquesta anàlisi es mostra en el document [1].

3.2. Missió, Visió i Valors

Missió:

Oferir al mercat d’explotadors d’aparcaments els productes necessaris pel seu control, gestió
i explotació.

Visió:

Ser líder en el mercat nacional i augmentar la presència internacional pel que fa a la venda
de sistemes d’automatització i explotació d’aparcaments. Tanmateix es pretén oferir un ampli
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ventall de nous serveis que permetin als clients treure el màxim rendiment de les seves
instal·lacions.

Valors:

• Orientació al client.

• Explotació dels coneixement i l’experiència adquirits.

• Creixement sostingut basat en l’adaptació progressiva de la companyia a les noves
necessitats del mercat.

• Responsabilitat social i d’entorn a tots els països on s’operi.

3.3. Àmbit de la companyia

Actualment SIA compta amb una xarxa de prop de 500 instal·lacions distribuïdes per territori
espanyol, malgrat que un 50% d’elles es troba a Catalunya.

SIA ha dut a terme igualment prop de 50 instal·lacions a països com Portugal, França,
Bèlgica i Holanda. A més ha aconseguit instal·lar a Mèxic més de 20 aparcaments.
Finalment, disposa de 3 instal·lacions a Àsia, concretament a Hong Kong.

3.4. Tipus de Societat

SIA és una societat anònima, amb un Consell d’administració constituït per:

• 51 % empresa de capital risc,

• 29% accionista 1,

• 20% accionista 2.

En el document [1] es realitza una breu descripció del model de gestió aplicat a la
companyia.

3.5. Xifres Globals de negoci

Les dades del darrer exercici disponible (2004) són les següents (en Euros):
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Ø Capital Social:    63.119.998

Ø Vendes (2004)   10.507.566

Ø Despeses (2003)    8.125.401

Ø Treballadors (2003)     59

Mitjançant els gràfics següents es pot apreciar l’evolució de SIA a través de les seves xifres
de negoci:
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Evolució de les Vendes

Vendes 4.165.572,82 8.279.512,69 9.507.566,74 10.507.566,7

2001 2002 2003 2004

Fig. 3.1 Evolució de les vendes durant els exercicis 2001 a 2004
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DESPESES TOTALS
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TOTAL 4.346.116,46 6.771.783,68 8.125.401,17

2001 2002 2003

PARTIDA
2001 2002 2003

IMMOBILITZAT 1.201.289,10 860.036,30 945.878,86
Immobilitzacions Immaterials 395.472,28 292.332,29 191.097,81
Immobilitzacions Materials 474.461,56 174.443,76 175.152,96
Immobilitzacions Financeres 331.355,26 393.260,25 579.628,09
DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS
EXERCICIS 9.135,26 2.301,88 691,16
ACTIU CIRCULANT 1.755.158,12 4.027.868,92 4.950.392,46
Existències 882.391,10 793.420,12 1.650.565,55
Deutors 786.301,60 2.628.111,74 2.635.864,80
Inversions Financeres Temporals 70.787,20 32.929,45
Tresoreria 86.465,42 535.549,86 610.532,14
Ajusts per periodificació 20.500,52
TOTAL ACTIU 2.965.582,48 4.890.207,10 5.896.962,48

PARTIDA
2001 2002 2003

FONS PROPIS 529.235,17 1.568.930,08 2.285.438,68
Capital Subscrit 63.106,27 63.106,27 63.106,27
Reserves i resultats exercicis anteriors 378.174,42 466.126,96 1.505.823,81
Pèrdues i Guanys (benefici o pèrdua) 87.954,48 1.039.696,85 716.508,60
CREDITORS A LLARG TERMINI 152.304,24 15.590,25 3.948,65
CREDITORS A CURT TERMINI 2.284.043,09 3.305.686,77 3.607.575,15
Deutes amb entitats de crèdit 563.376,73 1.025.555,03
Creditors comercials 1.820.279,34 2.056.705,49
Altres deutes no comercials 922.030,70 525.314,63
TOTAL PASSIU 2.965.582,50 4.890.207,10 5.896.962,48

PERÍODE

PERÍODE

INVERSIÓ

FINANCIACIÓ

Fig. 3.2 Evolució de les despeses totals de 2001 a 2003

Fig. 3.3 Inversió vs. Finançament (valors en Euros)



Pàg. 14 Memòria

Salaris / VEA

0,75

0,39

0,29

0,00

0,10

0,20

0,30
0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

2001 2002 2003

AÑO

3.6. Problemàtica de l’empresa

Les empreses que lideren el mercat del sector ofereixen als explotadors un conjunt integrat
de solucions pel control i gestió d’aparcaments, que es poden classificar en tres grups:
Instal·lació de dispositius electrònics i maquinària, Sistemes de gestió i control i Serveis al
client: prevenda i postvenda.

El primer grup de serveis està actualment ben cobert per part de SIA, que realitza la
integració dels dispositius més importants a la seva pròpia fàbrica. A més, disposa d’una
cartera de proveïdors molt amplia i ha aconseguit reduir costos durant els últims 5 anys.

Pel que fa al tercer grup, SIA ha d’adaptar-se a la nova dimensió de què es vol dotar
l’empresa, mitjançant la potenciació dels serveis de postvenda i una major presència
internacional.

El principal problema de la companyia es troba amb el sistema de control i gestió, propietat
d’un proveïdor extern que realitza la venta mitjançant un sistema estàndard de llicencies.
L’existència d’aquest proveïdor i la seva posició estratègica és conseqüència d’una
col·laboració simbiòtica de més de set anys que es detalla a continuació.

Fig. 3.4 Salaris vs. Valor Econòmic Afegit
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3.6.1. Història

Sistemes Integrats d’Aparcaments va ser fundada l’any 1990 com a filial d’un fabricant
alemany de maquinària per a aparcaments. Aquesta maquinària es venia a grans
explotadors que disposaven del seu propi departament de TIC, el qual s’ocupava de la
integració del sistema de control i gestió amb tota la maquinària.

Aviat SIA adquireix els coneixements necessaris per construir maquinària pròpia sense
dependre de la matriu alemanya. A més, SIA entén que els dispositius han de vendre’s
juntament amb el sistema de control i gestió.

Per manca de coneixements i experiència en el camp de la producció de software, SIA
decideix contactar amb una petita empresa catalana de software especialitzada en sistemes
per a aparcaments. El tipus de col·laboració establia que cada empresa era propietària del
seu producte donat que ambdues eren responsables de les seves pròpies inversions. Així
doncs, les dues empreses comencen a treballar conjuntament: SIA desenvolupa la seva
pròpia maquinària, mentre que el proveïdor de software desenvolupa el sistema
d’automatització i gestió integrat amb els dispositius.

Després d’un any i mig de desenvolupament, es disposa d’un producte llest per a la venda.
SIA i el seu proveïdor pactaren un tipus de venda basat en una llicencia per aparcament
instal·lat, amb actualitzacions posteriors gratuïtes. Tanmateix des d’un punt de vista
empresarial, es pactà l’opacitat de l’empresa proveïdora respecte al client final: SIA
canalitzaria tota la comunicació amb els clients mentre que l’empresa proveïdora de software
s’havia de centrar en el desenvolupament i manteniment del sistema.

Tot i uns inicis durs, en dos anys SIA disposava d’un producte competitiu. Les vendes del
producte començaven a augmentar i ambdues empreses pràcticament doblaven cada any
els seus beneficis.

L’any 2003, avançant-se a un probable col·lapse del mercat d’aparcaments mitjà - petit, tant
SIA com el seu proveïdor de software es preparen per donar el salt als grans aparcaments
(aeroports, centres comercials, estacions de tren...). L’objectiu s’aconsegueix ja el 2003, però
sobre tot durant el 2004.

3.6.2. Problemàtica

El problema sorgeix com a conseqüència de l’entrada de SIA al mercat dels grans
aparcaments. Fins llavors l’empresa proveïdora de software havia aplicat una política de
preus per llicencia independents de l’aparcament instal·lat. El redireccionament al mercat
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dels grans aparcaments suposa una reducció dràstica del nombre d’aparcaments venuts (es
passa d’un rati de 10-15 aparcaments/mes a un de 5 aparcaments/mes).

Això, que no suposa un greu problema per SIA (ja que el nombre de màquines fabricades i
serveis contractats pels seus clients no minva, sinó que augmenta) implica una caiguda dels
ingressos de l’empresa proveïdora de software. El nou model estratègic fa inviable el negoci
d’aquesta última.

Com a resposta, l’empresa proveïdora canvia unilateralment la política de preus, adaptant  la
tarifa de la llicencia a la dimensió de l’aparcament. A la majoria dels casos, això suposa un
augment de fins al 100% del preu de la llicencia pels aparcaments més grans. D’altra banda,
estableix preus per actualitzacions i manteniment.

En primera instància, els accionistes de SIA decideixen mantenir el proveïdor a curt termini
degut a la competitivitat i robustesa del seu producte. No obstant, els seus costos
augmenten i com a conseqüència disminueixen els seus marges de benefici.

3.6.3. El canvi

L’any 2003 una empresa de capital risc es fa amb el control de SIA en adquirir més del 50%
de les seves accions. Malgrat que la seva situació respecte al proveïdor no és favorable, SIA
genera grans beneficis i els seus números la situen entre les empreses amb millors
perspectives de progressió a Catalunya.

Els nous accionistes realitzen una auditoria interna que detecta el proveïdor com a important
amenaça pel desenvolupament de l’empresa. A més aquesta auditoria mostra que SIA
disposa dels coneixements necessaris per a dur a terme un sistema propi d’automatització i
gestió a curt termini (període d’entre 12 i 18 mesos).

Aquesta iniciativa presenta un risc important: Si el proveïdor s’assabenta de les intencions de
SIA es corre el risc de crear una situació insostenible. D’aquí la importància de disposar
ràpidament d’un producte de software propi.

El comitè de direcció aprovà obrir un període d’anàlisi per determinar els costos de dur a
terme un projecte pel desenvolupament d’un nou sistema propi. El resultat d’aquest anàlisi
fou la presentació d’un projecte conjuntament per part del departament de R+D i de TIC que
va ser aprovat.

La solució: L’objectiu del present projecte és la creació d’una plataforma integral de serveis
pròpia per a automatitzar i explotar els aparcaments dels clients.
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4. Control de Gestió de TIC

4.1. Filosofia i Directrius

4.1.1. Definició

SIA vol enfocar la gestió del seu nou departament de TIC amb l’objectiu d’assolir l’estratègia
de l’empresa. La gestió dels processos interns del departament de TIC serà duta a terme
amb una filosofia de control, orientada de forma específica a la maximització de la qualitat en
el nou producte de recerca.

Aquesta filosofia està lligada als valors i al pla estratègic de la companyia, i persegueix una
satisfacció complerta del client, a partir d’un departament en plena fase de formació, en
creixement continuat però sostingut, i adaptant-se a les noves tecnologies que ofereix el
mercat.

La intenció del comitè de seguiment en aquest aspecte és establir unes mètriques de control
que permetin efectuar una anàlisi del compliment dels objectius. D’aquesta manera es poden
generar les directrius que portaran conseqüentment al compliment o millora dels resultats
obtinguts pel departament.

Les directrius del departament de TIC de SIA es fonamentaran en un estudi cíclic dels
processos duts a terme dins del departament. A més de les mètriques emprades, s’usaran
també tècniques de feedback directe i constant amb el personal més directament involucrat,
tant per part del client com del propi personal de SIA.

4.1.2. Procediments

El control de les activitats desenvolupades dins del departament TIC s’haurà de focalitzar en
dos punts principals:

• Documentació: entesa com una eina que ha de permetre fonamentar una anàlisis i control
de seguiment del projecte principal dins del nou departament de TIC, sense caure en un
caire excessivament burocràtic, pel qual SIA no està ni preparat ni dimensionat. Les
característiques de la documentació hauran de ser:

o Actualitzada en tot moment,

o Breu i explícita en continguts,



Pàg. 18 Memòria

o Validada per al menys 2 persones involucrades en el procés documentat,

o Disponible en tot moment en un repositori comú,

o Establerta dins d’un procediment vàlid i eficaç de versions. Per això cal
establir una metodologia de control de versions,

o Estandarditzada, segons el tipus de continguts. Els estàndards d’estil han
d’estar degudament documentats i a l’abast de tots els involucrats.

• Reunions de seguiment: Han de permetre conèixer de manera precisa els resultats de
totes les activitats del departament. Les seves característiques principals hauran de ser:

o Periòdiques: Cal establir una planificació de reunions obligatòries per
cadascun dels projectes que s’executaran dins del departament. Això implica
de forma genèrica una reunió d’especificació de requeriments, un mínim de
dues reunions de seguiment durant el transcurs del projecte i una reunió final
per avaluar-ne els resultats.

o Amb responsables definits: El responsable del projecte és qui ha de convocar
les juntes i ha de nomenar un membre de l’equip per tal de dur a terme el
control d’assistència

o Documentades: Algunes de les dades principals són la data de la reunió, el
motiu, els assistents, punts tractats dins la reunió, comentaris sobre cada punt
tractat, accions (obertes, tancades, pendents), conclusions i data per la
propera reunió.

4.1.3. Pressupost

La planificació del pressupost del departament TIC de SIA compta amb les següents fases:

• Pre-Anàlisi: En aquesta primera fase es realitza una anàlisi del pressupost de l’exercici
anterior, revisant si les previsions han estat complertes. En cas que aquestes no s’hagin
assolit, cal efectuar un estudi que porti a deduir-ne les causes. Per dur a terme aquesta
anàlisi es necessari recuperar tota la documentació i els comprovants de cadascuna de
les despeses del departament, que han afectat d’alguna manera directa o indirecta a la
planificació del pressupost del darrer exercici.

Un cop establert l’èxit o el fracàs del pressupost de l’exercici anterior, caldrà detectar les
activitats que es duran a terme en el període afectat pel nou pressupost. Per cadascuna
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d’aquestes activitats o projectes caldrà analitzar els següents elements i les seves
despeses associades:

o Recursos Humans,

o Despeses d’infraestructures d’oficina (llum, aigua, telèfon, consumibles,
articles d’oficina),

o Despeses de plataforma tecnològica (Actualitzacions de software,
hardware...),

o Recursos externs,

o Despeses d’amortització.

També caldrà d’avaluar si és necessari fer inversions a fi de dur a terme les
activitats/projectes del període en qüestió. Aquestes inversions poden ser de dos
tipus, i cal prioritzar-les segons la importància i l’impacte sobre l’estratègia del
departament:

o Infraestructura tecnològica (Hardware/Software)

o Infraestructura d’oficina (espai de treball, equips ofimàtics nous, etc)

• Documentació: Les activitats detectades a la fase anterior de pre-anàlisi hauran de ser
degudament documentades, en compliment amb la normativa i els estàndards
corresponents que hagin quedat establerts.

• Presentació: El pressupost haurà de ser presentat a l’equip directiu i/o administratiu, que
tindrà la responsabilitat d’aprovar-lo o rebutjar-lo. En aquesta reunió cal presentar una
justificació documentada de totes les despeses i inversions incloses al pressupost. Els
directius, per la seva banda, hauran de verificar que cadascun dels punts tractats estiguin
alineats amb els valors de la companyia.

• Seguiment: Un cop aprovat, el pressupost haurà de ser seguit amb minuciositat, amb un
mínim d’una reunió mensual per part tant del responsables com del comitè directiu,
d’acord amb les directrius de control del departament de TIC.
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4.2. Sistemes de Control de TIC

4.2.1. Sistemes de Control per Activitats

Per poder dur a terme un control exhaustiu de les activitats del departament de TIC cal definir
amb claredat les fases de desenvolupament de cada projecte, així com una planificació que
prengui en consideració els següents aspectes:

• Calendari:

o Data d’inici: Data d’inici de les tasques del projecte, amb disposició dels recursos
físics i lògics.

o Data de finalització: Termini en el qual la tasca ha de finalitzar. D’acord amb la seva
posició, pot ser predecessora d’una altra tasca del mateix projecte que tingui data
d’inici coincident amb aquesta.

• Esforç:

o Nombre de dies: Estimació temporal en hores laborables que es requereix per
l’execució d’una determinada activitat o tasca. Cal considerar en aquest cas que els
dies no laborables o festius poden posicionar una tasca en un major o menor nombre
de dies d’esforç.

o Equip i persones implicades en el desenvolupament de la tasca: Assignació dels
recursos sobre els quals recaurà la responsabilitat d’una determinada tasca. La
responsabilitat s’ha de poder mesurar a diferents nivells, car aquesta no recau
únicament en processos de transformació de dades. També cal considerar les
tasques de control, coordinació i validació de l’esforç, d’acord amb els objectius
propis de cada fase i globalment del projecte.

• Unitats de mesura del treball: Aquest aspecte haurà de permetre mesurar i avaluar la
quantitat de feina realitzada i pendent en cada moment. D’aquesta manera es podran
establir índexs de rendiment i productivitat de cada recurs. Exemples d’aquestes unitats
són “hores-home” o “objectiu assolit vs. Temps requerit”

• Corbes d’abast: Anàlisi dels resultats, planificació i compliment dels objectius previstos.

• Nombre de recursos: Nombre de persones que integren l’equip de cada projecte i
càrrega d’activitats de cadascun. Cal especificar també el nombre total d’hores requerit
pel desenvolupament del projecte.
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• Estimació de cost d’activitat: En base al nombre de recursos i l’esforç associat a cada un
d’ells per les tasques a dur a terme, s’estableixen una sèrie de costos per fase i per àrea
funcional involucrada. Alhora cal estimar el cost per activitat per tal d’obtenir el cost
estimat total de cada projecte.

• Dependència entre tasques: Cal definir amb claredat quines són les dependències entre
tasques predecessores i conseqüents, car qualsevol retard en una tasca pot afectar les
posteriors.

Per gestionar de forma adequada les fases del tots els projectes del departament de TIC i
aconseguir alhora dur a terme la reestructuració del departament s’emprarà l’eina informàtica
MS-Project. Aquest programari facilita l’anàlisi i definició de totes les tasques que s’han
d’executar per tal que el projecte avanci segons planificació, mesurant recursos, temps i
participació amb precisió. Addicionalment es podrà seguir una seqüència lògica i efectiva a
partir de l’anàlisi seguit pel desenvolupament, proves i validació de cadascun dels
requeriments que exigeix l’aplicació de gestió d’aparcaments.

L’aplicació MS-Project permetrà obtenir alhora els formularis de gestió necessaris sobre
diversos nivells d’activitat i rendiment; això ha de permetre adquirir una visió global de l’estat
dels projectes i detectar possibles retards o falles en l’execució del mateix.

A més, cal establir una sèrie de formularis que permetran obtenir un registre de projecte, dins
la nova metodologia de gestió dels projectes a nivell del departament TIC de SIA. Alguns
d’aquests formularis són:

• Formulari de Sol·licitud de Serveis TIC / Requeriments

• Registre d’activitats i el seu estat

• Anàlisis de l’estat dels projectes (seguiment, anàlisi de retards i desviacions)

A fi de trobar la definició detallada i el contingut de cadascun d’aquests formularis, es remet
al document [2] que s’adjunta com a annex del present treball.

4.2.2. Sistemes de Control en Gestió de Projectes Tecnològics

Pel que fa als projectes tecnològics que s’executin al departament de TIC de SIA, per dur a
terme la seva gestió caldrà organitzar i mantenir una documentació de seguiment. L’extensió
i el detall d’aquesta documentació serà proporcional a les dimensions i impacte del projecte i
de cada actuació en particular.

Els objectius d’aquesta documentació són:
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• Mantenir el control dels costos i impacte de cada projecte tecnològic dins la companyia,

• Assegurar de forma fiable que la correcta execució de totes les fases del projecte està
garantida, i que tots els responsables implicats han intervingut en la seva definició,
aprovació i execució.

El seguiment de la documentació haurà d’incorporar el control de l’evolució del propi projecte,
incloent les principals fites i dates associades al projecte. Per tant, és recomanable incloure
en la documentació alguns formularis de resum com a recolzament, tal com s’ha mostrat en
els models annexos del capítol Sistemes de Control per Activitats.

Per tal de facilitar la seva distribució i accessibilitat, tota la documentació haurà de ser
allotjada en una unitat de xarxa o espai d’intranet comú. D’aquesta forma podrà ser fàcilment
visitada per tots els implicats en el desenvolupament i seguiment del projecte.

4.3. Sistemes d’informació en TIC

4.3.1. Documents i circuits de control en TIC

Tractant-se d’una companyia de dimensió petita, es pot considerar que el nombre d’usuaris
potencials i els recursos de TIC són limitats. Per tant els procediments de control i gestió
hauran de ser acotats a les dimensions de l’empresa. Amb aquestes premisses, la relació de
documents per la gestió dels treballs al departament de TIC és la següent:

• Sol·licitud d’actuació

• Estimació de costos

• Acords Nivell de Servei

• Control de Costos i activitats

• Acceptació de Serveis

• Enquesta de satisfacció

• Accions Correctives

• Productivitat del departament TIC
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En el document [2] es detallen els aspectes més importants relacionats amb cadascun
d’aquests documents i els seus circuits de control. Tanmateix s’hi detalla quins són els
departaments involucrats en la seva redacció, les fases dins del cicle de vida de projecte SI
en què són requerits i el seu contingut mitjançant els respectius formularis.

4.3.2. Documents de Control de Gestió en Projectes Tecnològics

Els següents documents hauran de ser contemplats en la gestió de projectes tecnològics
dins l’estructura de SIA:

• Documentació d’inici i Aprovació

o Sol·licitud de la unitat interna

o Informe del Responsable del Departament de TIC

o Aprovació de la intervenció

• Documentació de Seguiment del Projecte

En el document [2] es detallen les principals característiques de cadascun d’aquests
documents, amb les fases dins del circuit d’execució de projectes SI, responsables i
contingut establert.

4.4. Pressupost Anual Àrea TIC

Per definir en detall el pressupost del departament de TIC de SIA en els propers exercicis, en
que s’ha de dur a terme el projecte de desenvolupament del nou SI, l’anàlisi es descomposa
en els següents aspectes:

• Inversions,

• Despeses,

• Projectes de la companyia i del departament TIC

Cadascun d’aquests apartats es troba descrit de manera exhaustiva en el document [2], en
què es detallen les principals partides de cada un dels punts precedents. Tanmateix s’hi
adjunta un full de càlcul amb format específic per a calcular els valors de cadascuna de les
partides.
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5. Projecte de desenvolupament del nou SI

5.1. Introducció al nou SI

5.1.1. Descripció General

Aquest projecte es basa en el desenvolupament d’un sistema capaç d’integrar de forma
robusta i eficient tots els mecanismes d’automatització i gestió d’un aparcament. Mitjançant
aquest projecte es busca oferir un producte tancat però flexible, adaptable a la maquinària
que fabrica la companyia, i eficient i robust des del punt de vista de la seva explotació.

Amb la realització d’aquest projecte es persegueix obtenir un sistema propi. Per tant el
desenvolupament d’aquest sistema haurà de proporcionar una major independència
estratègica a la companyia, i un avantatge comparatiu respecte a la competència, que li
permeti situar-se líder en el mercat dels explotadors d’aparcaments. Per això es pretén oferir
un sistema que integri les últimes tecnologies del mercat, a fi de proporcionar nous i
innovadors serveis als clients de SIA.

En el document [3], en el seu capítol C.1.1 Antecedents es detalla quins son els antecedents
del projecte partint de les seves idees inicials, així com les seves principals iniciatives.

5.1.2. Necessitats de Negoci

La companyia necessita dur a terme el projecte de desenvolupament del nou SI per les
següents raons:

• Un increment del marge de benefici en els projectes d’automatització i control
d’aparcaments,

• Un alliberament de la dependència d’un del seus principals proveïdors,

• Una actualització del sistema que es comercialitza actualment,

En base a aquests objectius, s’estableixen uns criteris d’èxit, oportunitats i riscos que són
detallats en el capítol C.1.2 Necessitats de Negoci del document [3]. En el mateix document,
en els seus capítols C.1.3 Justificació i C.1.4 Registre s’estableixen els motius pels quals es
proposa la realització del projecte, la metodologia de recopilació de dades necessàries i el
contingut d’aquestes.
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5.2. Objectius, Fites i Factors d’èxit

En el document [3], en el seu capítol C.2 Missió es realitza una anàlisi de la Missió del
desenvolupament del sistema GPark. En ell es descriu l’estratègia i els beneficis associats al
seu desenvolupament, així com el seu perfil. Tots aquests aspectes hauran d’ajudar a definir
els objectius, les fites i els factors d’èxit del projecte.

Es consideren com a factors d’èxit en el desenvolupament del nou SI el conjunt de factors
crítics, l’èxit dels quals ha de permetre assolir les necessitats de negoci de la companyia. En
el cas de SIA en destaquen els següents objectius, a partir dels quals s’identificaran els
factors crítics corresponents:

• Alliberament de la dependència del proveïdor del sistema d’automatització i gestió
d’aparcaments actual,

• Obtenció d’un sistema robust en un temps limitat i sense que el proveïdor actual pugui
detectar-ne el desenvolupament,

• Reducció dels costos associats a les implantacions del sistema d’automatització i gestió a
les implantacions dels clients de SIA,

• Redimensionament del departament de TIC de SIA per poder assolir de manera racional
la resta d’objectius.

A continuació es detalla cadascun d’aquests objectius. Dins de cada objectiu definit pel
projecte, s’enumeren els factors que el comitè directiu de SIA considera com a crítics, i els
components que se’n deriven. Finalment, i mitjançant una anàlisi percentual, es detallen els
principals recursos assignats a cadascun dels factors definits prèviament.

5.2.1. Alliberament de la dependència del proveïdor actual

Aquest objectiu es troba molt relacionat amb el segon, car el fet d’obtenir un sistema estable
en poc temps pot contribuir a que la companyia s’alliberi més ràpidament de la dependència
del proveïdor. Això requereix la execució de tots els processos implicats en el projecte amb
una gran confidencialitat. En cas contrari, es corre el risc que el proveïdor pugui prendre
consciencia de les intencions de SIA, deixant així de proporcionar llicencies abans de temps,
o be encarint-les encara més.

En aquesta línia, no es poden assignar components per dur a terme aquest objectiu, donat el
seu caràcter d’interacció en les relacions amb el proveïdor actual.
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Pel que fa als recursos que s’hi puguin assignar, es tracta d’un objectiu global en que tots els
estaments de la companyia han de sentir-s’hi totalment implicats. El comitè directiu haurà de
nomenar un únic interlocutor vàlid amb el proveïdor actual, que centralitzi tots els fluxos
d’informació amb aquest, i que pot ser el responsable del departament de R+D, sota qui
recaigui la responsabilitat de mantenir la confidencialitat de tot el procés.

5.2.2. Obtenció d’un sistema robust i estable en temps limitat

Aquest objectiu es troba més lligat a la fase de desenvolupament del nou SI. Per poder
obtenir un sistema estable, robust i fiable amb el menor temps possible, caldrà considerar els
següents aspectes:

• Una correcta planificació i seguiment de les activitats de desenvolupament del sistema,
en que es tingui en compte:

o Taques individuals vs. Resultats reals.

o Heurístiques d’estimació: Descomposició dels períodes de desenvolupament i dels
diferents mòduls que composen el nou sistema.

o Creació de check-lists per a activitats comunes del projecte.

o Seguiment de les hores invertides en cadascuna de les fases de desenvolupament i
posterior manteniment, a fi de detectar l’efectivitat del temps i la productivitat.

o Realització de revisions amb retrospecció amb els membres de l’equip de
desenvolupament durant cada fase.

• Presa de requeriments:

o Creació de vincles estrets entre els especialistes dels sistemes ja existents, que
proporcionen els requeriments tècnics, amb els equips de desenvolupament. Una
tasca conjunta i en equip ajuda a resoldre ambigüitats o interpretacions subjectives
que poden provocar un alentiment en la fase de desenvolupament.

o Establiment d’una guia de prioritats d’implementació pel que fa a les exigències
funcionals: Començar el desenvolupament per tots aquells mòduls que hagin de ser
integrats en la primera versió del sistema, i que permetin a l’equip assolir experiència
i coneixements d’una forma més ràpida i eficaç.

o Petició i anàlisi exhaustiu de la documentació del projecte. En cas que aquesta no es
presenti adequadament estructurada, s’haurà de realitzar un esforç addicional de
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reestructuració.

• Disseny i codificació:

o S’ha de realitzar una tasca d’anàlisi i disseny dels mòduls prèvia a la fase de
desenvolupament. Aquesta fase pot ser iterativa, depenent de la dificultat dels
mòduls que s’hagin d’implementar.

o Realització de models amb mecanismes de comunicació entre les diferents capes del
sistema.

o Es pot fer us d’eines de modelat i metodologies molt emprades en processos
complexos de desenvolupament d’aplicacions i sistemes.

o Emprar disciplines de gestió de la configuració a la fase de codificació, duent a terme
un control exhaustiu de les evolucions i diverses versions del producte.

• Qualitat:

o Us de tècniques i d’anàlisi de la qualitat, proves de test i revisions tècniques.

o Realització de proves unitàries a fi de detectar a la major brevetat errors de
concepció o de codificació. Comentar i documentar dins del possible totes les proves
realitzades. Només d’aquesta manera es pot obtenir una traçabilitat dels assaigs
realitzats.

o Realització de proves d’integració i validació funcionals, en que es pugui contrastar el
funcionament del sistema un cop integrats els seus diversos mòduls, des del punt de
vista de requeriments del sistema. Com en el cas anterior, tota prova realitzada ha de
tenir la seva documentació associada.

• Manteniment:

o Cal reservar dins la planificació un espai de temps correcte per dur a terme la
documentació del projecte, tant a nivell de disseny i d’implementació, com a nivell de
proves i assaigs.

o Utilització de tècniques que permetin la producció d’un codi més comprensible i, per
tant, més fàcilment mantenible en les seves evolucions futures.

o Mantenir un registre d’errors i sol·licituds de millora, a fi de mantenir la seva
traçabilitat.
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En tots els aspectes descrits prèviament, cal involucrar de manera activa tot l’equip de
desenvolupament. Aquest equip haurà de ser correctament gestionat per un analista
programador i principalment per un responsable de projecte. D’altra banda, el responsable
del departament de R+D durà a terme un seguiment minuciós de tots els criteris establerts
amb la finalitat de comprovar el seu compliment durant la fase de desenvolupament.

5.2.3. Reducció de costos

Pel que fa a aquest objectiu, es detecten els següents factors crítics i els seus components
associats:

• Integrabilitat:

o Un dels objectius que es persegueix amb el desenvolupament del nou sistema
d’informació és facilitar les integracions, de forma que aquest funcioni sense
problemes d’incompatibilitat amb tota la maquinària que fabrica SIA.

o Adaptació de la maquinària, sempre que sigui estrictament necessari, per tal de dotar
el sistema amb noves funcionalitats i serveis per a clients de SIA, reduint el temps de
desenvolupament.

• Modularització:

o Realització d’un disseny modular respecte a l’arquitectura del sistema, que faciliti la
implementació de modificacions, adaptacions i evolucions posteriors. Si
s’aconsegueix reduir el temps d’aquestes implementacions, es redueix el seu cost.

o Documentació adequada de cadascun dels mòduls i procediments, pensant en la
fase de manteniment evolutiu, a fi de reduir temps i despeses addicionals.

• Planificació

o Realització d’un esquema de planificacions genèric. Aquesta planificació haurà de
preveure les mesures i solucions dirigides a la optimització del manteniment del
sistema, un cop aquest sigui plenament operatiu.

o Estimació preliminar, a nivell de recursos i llicencies, per a dur a terme implantacions
del sistema d’una manera eficaç a les instal·lacions dels clients.

Per dur a terme aquest tercer objectiu, cal també implicar tot l’equip de desenvolupament. A
més, cal realitzar una feina important d’anàlisi per part dels departaments que tinguin major
experiència en implantacions a les instal·lacions dels clients.
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5.2.4. Redimensionament del departament de TIC

El quart objectiu en deriva del fet que l’actual departament de TIC de SIA no està
correctament dimensionat per dur a terme un projecte de les característiques del nou SI.
L’estructura del departament haurà de ser adaptada, en les següents direccions:

• Adaptació dels recursos del departament

o Cal incorporar un equip de desenvolupadors a la companyia. L’estratègia escollida és
de contractar un equip de desenvolupadors experimentats provinents d’una
companyia externa.

o El responsable del projecte del desenvolupament, així com en seu analista
programador, formen part de la plantilla de treballadors de SIA. A més, aquests han
de treballar estretament amb el departament de R+D de la companyia, i amb d’altres
departaments segons sigui necessari.

• Adaptació de la infraestructura del departament de TIC:

o La xarxa LAN interna de la companyia haurà de ser adaptada a les noves
necessitats de comunicacions del departament.

o Cal realitzar les adquisicions necessàries pel que fa a Hardware/Software per tal de
proporcionar de manera equitativa a tots els equips les eines de desenvolupament
necessàries.

Els principals recursos implicats en dur a terme de forma positiva aquest objectiu son els
membres del Comitè Directiu, que hauran d’analitzar el redimensionament necessari a dur a
terme, i realitzar la planificació associada. El recolzament del responsable del departament
de R+D serà cabdal des del punt de vista tècnic, per dur a terme aquestes tasques.

5.3. Abast i Aproximació

5.3.1. Abast i Escenaris de Desenvolupament

SIA pretén desenvolupar un sistema totalment flexible per a tot tipus de clients. Aquesta
estratègia no és d’implementació senzilla, car la tipologia de clients amb que SIA treballa és
molt variada. La variada tipologia de clients comporta una classificació per escenaris que pot
facilitar la determinació de cap a on es vol focalitzar el desenvolupament del sistema. Els
diferents escenaris que s’han detectat des del comitè de direcció són descrits a continuació:
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• Escenari 1: Clients amb un negoci que no és la explotació d’aparcaments i que a més no
disposa de cap tipus d’infraestructura interna de TIC.

En aquest escenari s’agrupen clients des de particulars (propietaris de terrenys) fins a
petites empreses que disposen de zones d’aparcament. L’impacte en els seus processos
de negoci i en els seus departaments (si en tenen) és mínim. Normalment, aquest tipus
de clients cerca un sistema independent que permeti una correcta gestió i explotació de
l’aparcament. Les dimensions de les superfícies explotables acostumen a ser petites. A
més, aquests clients requeriran la instal·lació de tota la infraestructura tecnològica per
part de SIA, en qui també delegaran els processos de manteniment i gestió de les
evolucions.

• Escenari 2: Clients no explotadors d’aparcaments però amb una estructura interna que
inclou un departament de TIC.

En aquest escenari es troben empreses d’envergadura mitjana/gran que disposen de
grans superfícies per a explotar. Aquest escenari és el més comú amb el que es troba
SIA en el seu model actual de negoci, en el que els seus serveis tecnològics han
d’integrar-se en els processos de negoci i departament de TIC de l’empresa client. SIA
haurà d’aportar en aquest cas el seu major coneixement en el sector dels aparcaments,
punt en que el client necessita major recolzament. Exemples d’aquest tipus de client són
grans cadenes de centres comercials, entitats públiques (ajuntaments, entitats
aeroportuàries), immobiliàries, etc.

• Escenari 3: Clients explotadors d’aparcaments

En aquest cas SIA es troba amb empreses el “core business” de les quals és la
explotació d’aparcaments. Aquests clients tenen tendència a diversificar el risc disposant
de més d’un proveïdor. Per aquest motiu, acostumen a disposar d’un pla d’implantacions
genèric desenvolupat pel seu propi departament de TIC, i al qual s’ha d’emmotllar el
proveïdor del sistema d’explotació.

Els serveis de SIA, igual que en l’escenari 2, hauran d’integrar-se en els processos
interns de negoci del client, però en aquest cas el grau de flexibilitat de SIA haurà de ser
encara major car el client té un elevat coneixement del sector.

Dels tres escenaris prèviament descrits, SIA tendeix a inclinar-se cap al segon, donades les
següents consideracions:

• Representa el cas majoritari pel que fa a la seva quota actual de mercat, i a la seva
potencialitat en quant a possibilitats de desenvolupament del sistema.



Reestructuració, definició i internalització d’un SI estratègic (sector  aparcaments) Pàg. 31

• És el tipus de client amb el que obté un major benefici amb cada implantació.

• Ha de permetre a SIA definir gran part dels aspectes de desenvolupament a prendre en
compte en el sistema, i dona major flexibilitat en la presa de decisions.

5.3.2. Alternatives i decisions

Per dur a terme el desenvolupament del nou sistema d’Informació, es detecten 3 alternatives
de base:

• Outsourcing del desenvolupament del sistema,

• No desenvolupar el sistema,

• Desenvolupar el sistema internament.

Cadascuna d’aquestes alternatives ha estat avaluada en base als següents criteris:

• Condicionants,

• Suposicions,

• Restriccions,

• Inversions i costos,

• Beneficis,

• Riscos.

En el capítol C.3 – Alternatives de Desenvolupament del document [3], s’analitza cadascuna
de les alternatives anteriors seguint aquests criteris de manera detallada. La conclusió final
és que en comparar riscos, avantatges i beneficis de les tres alternatives es decideix que la
tercera alternativa és la opció escollida: és la que presenta una major coherència respecte a
la satisfacció de les estratègies marcades des del comitè de SIA.

5.4. Model i Esquema del nou SI

La situació de partida del projecte de desenvolupament és la descrita en el capítol C.5 
Situació Actual de l entorn: Descripció i crítica del document [3], en què es detallen
l’organització actual del departament de TIC, els recursos i costos actuals, els sistemes de
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Qualitat i de Seguretat i els problemes que se’n deriven. Partint d’aquesta situació, el nou
desenvolupament pren les següents premisses pel que fa a recursos i esquema modular.

5.4.1. Recursos previstos

Pel que fa als recursos humans, es reestructurarà la plantilla de l’àrea de R+D Software amb
un responsable de projecte i un analista, ja en plantilla, i cinc programadors addicionals, amb
el que el departament estarà composat de 15 membres.

En quant als recursos tecnològics, es procedirà a l’adquisició del hardware necessari per la
creació d’un entorn paral·lel de proves, que no interfereixi amb el producte actual. Caldrà
tanmateix adquirir noves estacions de treball i llicencies de desenvolupament de tots els
components necessaris per la implementació del nou sistema.

Pel que fa als recursos econòmics, es disposa d’una inversió inicial aproximada de 350000€ i
d’un termini de lliurament de 12 mesos per una primera versió, deixant el lliurament de la
versió definitiva per 6 mesos més tard. Part d’aquesta inversió es dedicarà a la contractació
de personal extern que pugui encaixar en els perfils de programadors experimentats.

5.4.2. Descripció i esquema del nou SI:

El nou SI està constituït per un conjunt de components hardware integrats mitjançant una
solució software. A més, cal que existeixi una plataforma de serveis addicionals. El disseny
conceptual del nou sistema es divideix en dues parts: el disseny lògic dels components i
serveis proporcionats per la plataforma, i la infraestructura necessària per a suportar-los.
L’esquema bàsic dels components que hi intervindran és el que es mostra en la figura
següent:
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Les responsabilitats de cadascun dels mòduls que composen el nou Sistema d’Informació
són les següents:

• COMUNICACIONS: Mòdul encarregat de gestionar les comunicacions amb els
dispositius electrònics.

• Dispositius de control: Barreres, caixers automàtics, Terminals Punts de Venda (TPV).

• Dispositius d’identificació d’usuaris: dispositius RFID; targes de banda magnètica;
dispositius de proximitat i codis de barres; càmeres de reconeixement de matrícules;
dispositius d’identificació biomètrica.

• Dispositius secundaris: detectors de presència en per les places, panells informatius,
càmeres de seguretat.

• CONTROL: Mòdul encarregat de controlar tots els dispositius que intervenen en una

Fig. 5.1 Esquema General dels Mòduls del nou SI
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instal·lació (rebent, processant i responent els missatges enviats pels dispositius). En
aquest component cal que s’implementi la lògica de negoci de l’aplicació.

• MONITORITZACIÓ: Mòdul encarregat de la monitorització en temps real de l’estat de
l’aparcament, així com de tots els dispositius que el constitueixen.

• GESTIÓ I EXPLOTACIÓ: Mòdul encarregat de l’administració, explotació i informació de
les dades de totes les àrees que cal gestionar, que son:

o Configuració del Sistema: Dispositius, tarifes, serveis, etc.

o Activitat de l’aparcament: Entrades, sortides, cobraments, rotacions, etc.

o Activitat financera: facturació, remeses, etc.

o Gestió de clients i abonats.

o Gestió de les incidències sorgides en cada aparcament.

• SERVEIS: Plataforma de serveis addicionals que els clients de SIA pot voler oferir als
usuaris dels seus aparcaments, via Web o via SMS.

o SMS: Pagament de les estàncies, o be notificació de la sortida del vehicle,

o Web: Es pot oferir una gran varietat de serveis addicionals via Web, com ara el
prepagament i reserva de places; la notificació de la sortida del vehicle mitjançant
un correu electrònic; el control visual de l’automòbil; obtenció d’informació de
disponibilitat de dates, duració i import de les estàncies; impressió de rebuts per a
usuaris i empreses; accés a descomptes, promocions i ofertes, etc.

La distribució física dels components, servidors i xarxa pot aprofitar un elevat percentatge de
la tecnologia que s’empra actualment, sobre tot pel que fa a protocols, xarxa i dispositius WI-
FI.

La necessària escalabilitat del nou SI haurà de permetre que la infraestructura requerida per
a petites instal·lacions es redueixi a una única unitat de control. Aquesta haurà d’albergar la
totalitat dels seus components.

Els aspectes relatius als costos associats al desenvolupament del projecte són tractats en un
capítol posterior del present treball. Tanmateix, aquest i altres aspectes com els objectius de
qualitat, els punts de control a considerar i altres punts oberts es tracten de manera detallada
en el document [3].
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5.4.3. Selecció de la Tecnologia

Com es detalla en el capítol C.7 Consideracions Tecnològiques del document [3], alhora de
decidir quines seran les tecnologies escollides per dur a terme el desenvolupament del nou
SI cal considerar els següents aspectes i els seus potencials proveïdors tecnològics:

• Bases de Dades: MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, IBM (DB2).

• Llenguatges de programació: JAVA (Sun, IBM, Hewlett-Packard, Oracle), .NET
(Microsoft)

• Sistemes Operatius: Windows (Microsoft), Linux-UNIX (Suse, Red Hat, Debian,
Mandrake, AIX, Solaris)

A continuació es detallen els criteris de selecció per avaluar cadascuna de les alternatives:

• Base de Dades:

o Preu de la llicencia,

o Coneixement i infraestructura actual de la companyia,

o Rendiment i tests TPC (Third-Party Components)

• Llenguatge de Programació:

o Suport d’arquitectures distribuïdes, potencia i integració de les APIs en sistema
operatiu i bases de dades, potencia de la interfase d’usuari, facilitat i rapidesa de
desenvolupament,

o Coneixement i infraestructura actual de l’empresa,

o Integració amb components de terceres parts (Third Party Components),

o Preu de les llicencies,

o Portabilitat,

• Sistema Operatiu:

o Coneixement i infraestructura actual de la companyia,

o Preu de la llicencia i TCO,



Pàg. 36 Memòria

o Integració amb components de terceres parts,

Per avaluar els aspectes del procés de selecció, es remet al capítol C.7.4 Comparatives
entre tecnologies seleccionades del document [3], on es realitza una valoració a partir dels
criteris considerats de forma particular i específica per part de SIA (i que són descrits en el
mateix capítol). Per dur a terme la tria, la companyia ha analitzat les característiques que ha
de proporcionar el nou SI, en base al seu coneixement del sector i a la situació actual i les
noves tendències tecnològiques del moment.

Com a conclusió final es considera que per configurar la nova plataforma de
desenvolupament caldria emprar SQL Server com a servidor de Base de Dades, el
Framework .NET de Windows com a sistema de desenvolupament de software i Windows
Server com a Sistema Operatiu.

5.5. Necessitats, Especificacions i Entregables

5.5.1. Necessitats i Especificacions dels clients

Les necessitats bàsiques i fonamentals del nou SI han quedat establertes mitjançant
nombroses entrevistes amb els clients més importants de SIA, a mode de brainstorming. Els
requeriments del sistema tenen com a punt de partida les característiques del sistema actual.
L’esforç a fi de determinar els requeriments bàsics és gens menyspreable car els clients han
de comunicar totes les seves necessitats, fins i tot les més obvies. Les exigències tècniques
obtingudes es presenten classificades per categories segons el seu tipus i la seva prioritat:

• Necessitats bàsiques:

o Sistema en funcionament 24x7,

o Visibilitat de tots els successos dins dels aparcaments, en tot moment,

o Possibilitat d’actuar sobre qualsevol dispositiu de l’aparcament en tot moment,

o Màxim aprofitament de la capacitat de l’aparcament,

o Suport als abonats i als no abonats,

o Pagament al comptat i amb targeta de crèdit,

o Emissió de vals i de tiquets de descompte,

o Obtenció dels ingressos de l’explotació,
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o Aplicació de diferents tarifes i zones tarifaries segons determinats criteris,

o Disposició de zones i sectors interns independents,

o Control detallat d’incidències dels dispositius i del sistema,

o Informes de totes les àrees.

• Serveis addicionals per a l’explotador:

o Gestió multi aparcament,

o Integració del mòdul de comptabilitat,

o Accés remot al sistema,

o Integració de dispositius de seguretat:

§ Identificació de matrícules,

§ RFID, TeleTac,

§ Identificadors biomètrics.

o Senyals d’identificació de primera plaça lliure

• Serveis addicionals per a l’usuari de l’aparcament:

o Visualització remota del vehicle per part del propietari,

o Reserva d’estades via Web,

o Consulta d’ocupació de l’aparcament via Web

o Enviament de situació del vehicle dins l’aparcament via SMS,

o Pagament via SMS.

Per a l’avaluació de les necessitats s’utilitza un sistema de medició basat en els criteris que
SIA considera fonamentals per la consecució dels seus objectius. Per dur a terme aquesta
avaluació es mesura cadascuna de les necessitats valorant de 1 a 10 cadascun dels criteris
seleccionats. La matriu d’avaluació emprada es mostra al capítol C.9.1 Matriu d avaluació del
document [3]. De la seva anàlisi es desprèn una llista de requeriments bàsics. A partir
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d’aquests se’n deriven una sèrie de funcionalitats essencials, les quals es resumeixen en el
següent paràgraf:

El sistema ha de disposar de monitorització i control en temps real de l’aparcament i de tots
els seus dispositius, del control de les estades (rotació de vehicles, abonats amb plaça fixa,
abonats sense plaça fixa), de control de places lliures, de suport de diverses modalitats de
pagament (metàl·lic, targetes de crèdit, vals de descompte, targetes de descompte), d’un
sistema de facturació eficaç, d’un sistema de gestió d’abonats i clients habituals, d’un
sistema de gestió per zones i sectors de l’aparcament,d’un sistema gestor de diferents
classes de tarifes i d’incidències, d’un sistema d’informes i explotació de les dades, d’un
sistema de seguretat en sistema i dades, de costos ajustats per a instal·lacions de menors
dimensions. A més, com a producte d’innovació, caldrà que proporcioni un sistema de gestió
multi aparcament, una plataforma de serveis via Web, i una plataforma de comunicacions via
SMS. Finalment, cal que el nou sistema faciliti les tasques d’integració amb els SI dels
clients.

Una altra de les especificacions contractuals establerta amb els clients és el lliurament d’una
documentació de projecte i producte, que permeti establir els criteris d’acceptació o rebuig
del producte final. Aquesta documentació, detallada en les figures que es mostren al capítol
C.9.2 Entregables: Criteris de Medició i Acceptació del document [3], es refereix tant als
processos del projecte de desenvolupament, com a les característiques del propi producte.
Tanmateix en aquests caldrà detallar el procediment de test i proves a què s’hagi sotmès el
sistema lliurat, per tal de garantir la qualitat i robustesa en el producte final, tal i com es
detalla en el capítol C.9.4 Escenaris de Proves del document [3].

5.6. Recursos i Costos del Projecte

5.6.1. Estimació inicial de recursos i costos del projecte: Pressupost Inicial

L’execució del projecte de desenvolupament requereix la implicació de recursos interns i
externs. La intenció és d’externalitzar el gruix de l’anàlisi i la programació, però mantenint
amb recursos interns la direcció del projecte i una part de l’anàlisi. Com ja s’ha indicat
precedentment, els recursos externs necessaris per a dur a terme el projecte es resumeixen
en:

• Despeses de personal extern: 5 desenvolupadors x 18 mesos,

• Inversions en Hardware: 7 estacions de treball i 3 servidors,

• Inversions en Software: llicencies de Windows, Visual Studio .NET i SQL Server.
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Es considera que el resultat d’aquest projecte suposa un nou producte software que ha de
permetre augmentar l’actiu patrimonial de la companyia. Per tant, totes les partides
considerades es qualifiquen com a inversió, donat que el producte resultant es pot
amortitzar.

Pel que fa a recursos interns, es preveu una dedicació del 30% per part del Responsable de
Departament de TIC, i una dedicació del 100% per part tant de l’analista programador  com
del Responsable de Projecte, a l’execució del projecte. Aquests costos es comptabilitzaran
com a despesa.

Finalment, a efectes d’aquest projecte, no es comptabilitzen com a despeses del projecte:

• La dedicació de la resta de personal propi de SIA, donat que es considera que el
desenvolupament de la seva funció ja inclou aquesta dedicació,

• L’ús de la infraestructura ja existent.

El cost total del projecte, com es pot veure en el següent quadre resum adjunt, és de
355260€:.

Partida Descripció Quantitat (€)
RRHH externs 187500
Infraestructura (HW i SW) 40900

Subtotal 228400
Dedicació personal intern 115500
Altres 11360

Subtotal 126860
Total 355260

Costos

Inversió

Distribució Inversió / Costos

Inversió
66%

Costos
34%

Fig. 5.2 Percentatge de inversió enfront a despeses del Projecte
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Descripció Inversió Despesa
RRHH Externs 187500
RRHH Interns 115500
Recursos Materials 17300 10000
Llicencies 23600 1360

Subtotals 228400 126860
Total

Estimació de costos de GPark+

355260

Es pot considerar l’avaluació d’una part de la inversió realitzada per dur a terme aquest
projecte com a R+D+i. En aquest cas es podria deduir aquesta part del Impost de Societats.
D’altra banda, es pot considerar també quines oportunitats ofereix el nou pla d’estímul
anunciat recentment pel Ministeri d’Indústria

5.6.2. Work Breakdown Structure

Fig. 5.3 Principals xifres del pressupost del Projecte

Fig. 5.4 Estructura de paquets de desenvolupament del nou SI
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5.6.3. Recursos necessaris (Interns i Externs)

Personal:

Per dur a terme l’execució del projecte de desenvolupament es requeriran els següents
recursos de personal:

• Director - Coordinador del projecte: Es proposa aquest càrrec, que ha de requerir una
dedicació aproximada del 30%, al director del departament de TIC de SIA (anteriorment
director del departament de R+D de SIA).

• Responsable de Projecte: Aquesta figura és necessària a fi de garantir una correcta
transmissió de les necessitats de la companyia. D’altra banda, ha d’assegurar el
manteniment del coneixement generat durant la fase de desenvolupament. El càrrec
serà també cobert amb personal intern, procedent de l’àrea de R+D, amb una dedicació
del 100%.

• Analista Programador: S’avalua la necessitat d’un recurs procedent també del
departament de R+D de SIA, amb dedicació complerta, que col·labori en les seves
tasques amb el responsable de projecte.

• Programadors: Es contractaran 5 programadors mitjançant un proveïdor extern, fins la
finalització del desenvolupament. Es buscarà la contractació de perfils més tècnics,
experimentats en programació de sistemes complexos, i orientats al suport. Es preveu
una contractació inicial per 18 mesos sense descartar que, a la fi del projecte, algun dels
recursos contractats pugui ser incorporat directament al departament de TIC de SIA.

Recursos Materials:

Pel que fa als recursos materials, s’han estimat les necessitats següents:

• 7 estacions de treball,

• 3 Servidors més Sistemes Operatius,

• 1 llicencia SQL-Server 2000 Standard Edition,

• 7 llicencies Visual Studio .NET Developer Version

Temps d’execució:
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Pel que fa a terminis d’execució del projecte de desenvolupament, la previsió és disposar
d’una primera versió preliminar en 12 mesos. La segona versió, ja definitiva, estarà
disponible 6 mesos més tard.

Pressupost:

El pressupost necessari per a dur a terme el projecte de desenvolupament és de 355260
Euros. Aquesta quantitat, com s’ha analitzat en capítols precedents, es distribueix en un 34%
de despeses (personal intern) i un 66% d’inversió (recursos materials i recursos humans
externs que es comptabilitzen com a inversió).

En el capítol C.11.1 Costos per tipus de recursos del document [3], es detallen les diferents
partides d’inversions i despeses totals del projecte, També s’hi inclou les anualitzacions
corresponents als exercicis 2006 i 2007, que és el temps previst en què s’haurà d’executar el
projecte.

Tanmateix, en el capítol successiu C.11.2 Costos de la situació actual i futura del mateix
document [3], es presenten les anàlisis realitzades per comparar la situació actual amb la
situació futura prevista, un cop la companyia sigui propietària del seu sistema estratègic,
sempre des del punt de vista dels costos.

5.6.4. Anàlisi Cost - Benefici: Rendibilitat

En el següent model es calcula el cost d’adquisició de llicencies que suposaria per SIA el fet
de continuar amb la situació actual, amb la hipòtesi de mantenir un increment de l’activitat del
15% respecte als exercicis anteriors i un augment del preu en les llicencies per part del
proveïdor d’un 5%. Ambdues suposicions son realitzades a la baixa, car l’increment d’activitat
en 2004 va ser un 20% superior a la del 2003, i s’espera mantenir el mateix ritme (si no en
nombre de clients, sí en volum de vendes). D’altra banda, pel que fa als preus del proveïdor,
un 5% és una estimació conservadora car el proveïdor del sistema actual en els darrers
temps ha augmentat de manera considerable les seves tarifes.

Es calcula que durant el 2007 un 50% de les noves instal·lacions es faran encara amb el
sistema actual (per compromisos adquirits, retards, finalització del projecte, etc) i l’altre 50%
es realitzarà mitjançant implantacions del nou Sistema d’Informació.

El cost de manteniment evolutiu i correctiu del nou SI s’estima inicialment proper als 85000€
el primer any. Aquesta quantitat inclou bàsicament els costos salarials (sous més 30% de
càrregues socials) d’un programador i analista de nova incorporació, més un marge per a
despeses de manteniment en llicencies, hardware, etc. Descomptant aquests costos es
poden aconseguir beneficis des del primer any, amb una rendibilitat del 13%:
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Partida 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Llic. Tipus 1 3000 3450 3968 4563 5247 6034 6939 7980 Increment Preu Llicencia Actual 5%
Llic. Tipus 2 6000 6900 7935 9125 10494 12068 13878 15960 Increment Activitat IPS 15%
Clients 1 60 63 66 69 73 77 80 84 Cost Desenvolupament GPark+ 355.260 €
Clients 2 20 21 22 23 24 26 27 28 Cost Manteniment Evolutiu I Correctiu 20%
Total Cost Llicencies 300000 362250 436458 524722 634887 778386 929826 1117200 Increment Costos Salarials 4%
Cost Llicencies per a IPS 300000 362250 436458 262361 63490 38920 18600 11200 Termini amortització (en anys) 3%
Amortització Gpark+ 0 0 0 118420 118420 118420 0 0
Costos Salarials nou personal 0 0 0 71500 74360 77334 80427 83644
Manteniment HW/SW(est.) 0 0 0 10000 10000 10000 10000 10000
Total Costos 81500 84360 87334 90427 93644
Estalvi esperat (beneficis) 62441 368617 533712 820799 1012356
Rendibilitat 13,5% 138,4% 218,1% 752,8% 965,6%

Càlculs de retorn de la inversió de GPark+
Hipòtesis de treball

Retorn de la inversió de GPark+
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Fig. 5.5 Càlcul del retorn de la inversió del Projecte de desenvolupament



Pàg. 44 Memòria

5.6.5. Recursos Humans: Dedicació

Els recursos humans i la seva dedicació al projecte de desenvolupament són els especificats
en el capítol 6.6.3  Recursos Necessaris d’aquest mateix document.

Per a tots ells es preveu la dedicació pels 12 mesos inicials del projecte, i molt probablement
pels 6 següents mesos en la seva totalitat. Les quantitats destinades als recursos humans
són les següents:

Quantitat Hores/any Durada
(anys) Dedicació Preu/Hora

(€)
Dedicació

(Hores)
Jornades

(dies)
Cost Total

(€)
Director de Projecte 1 1920 1,5 30% 20,8 864 108 18000
Responsable de Projecte 1 1920 1,5 100% 18,2 2880 360 52500
Analista-Programador 1 1920 1,5 100% 15,6 2880 360 45000
Programador 5 1920 1,5 100% 13,0 14400 1800 187500

Totals 21024 2628 303000

Dedicació Equip de Projecte

Pel que fa a la dedicació per fases i tasques (referides en aquest cas a la primera fase de
desenvolupament, d’un any), es mostra de manera detallada en el capítol

5.7. Gestió de Riscos: Projecte i Producte

El concepte de risc del projecte es refereix a les condicions o circumstàncies futures que es
troben fora de control de l’equip de projecte, que poden tenir un impacte seriosament advers
en cas de la seva ocurrència. Per tant, el responsable del projecte ha d’actuar amb
proactivitat en el sentit de resoldre els problemes potencials abans que aquests puguin
sorgir. En el capítol C.12.1 Identificació Inicial de Riscos del document [3] es realitza una
anàlisi detallada dels riscos que poden afectar el desenvolupament del nou Sistema
d’Informació, i de les accions que s’hauran de dur a terme per a mitigar els seus defectes.
D’aquesta anàlisi es deriven els següents 4 riscos, considerats com a principals:

• Risc 1: El proveïdor del sistema actual no pot assabentar-se de les intencions de SIA de
desenvolupar un nou sistema. En cas que fora així, SIA s’arrisca a perdre abans de
temps la disponibilitat de les llicencies del seu sistema actual, o be a assumir un cost
encara més elevat que l’actual. Això podria tenir unes conseqüències molt negatives pel
desenvolupament del negoci de SIA, així com per la implantació de la seva nova

Fig. 5.6 Dedicació de les persones assignades al projecte
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estratègia corporativa.

• Risc 2: El termini d’execució del sistema ha de ser limitat, establert inicialment i
improrrogable. En aquest sentit, una primera versió haurà d’estar a disponibilitat dels
clients en el termini de 12 mesos, a fi d’iniciar una fase d’implantacions preliminars. En
segona instància, en 18 mesos caldrà disposar d’un producte plenament operatiu,
estable i amb total fiabilitat. Si no és així, les conseqüències del risc 1 poden créixer
exponencialment.

• Risc 3: La dimensió del projecte, l’elevada importància pel desenvolupament de la nova
estratègia corporativa de negoci, i la complexitat del sistema fan que el departament de
TIC de SIA hagi de ser redimensionat en concordança. D’altra banda, fins aquest
moment no havia estat necessari fer ús de procediments interns de Procés /
Organitzatius o de documentació, que han estat descrits en capítols anteriors.

Risc 4: El Sistema d’Informació resultant del desenvolupament del projecte ha de ser, com a
mínim, equiparable a l’actual pel que fa a qualitat de funcionament, rendiment i eficiència.
Només d’aquesta manera es podrà convèncer els clients que la migració al nou sistema és
necessària i convenient. Aquest risc es veu incrementat pel fet que actualment tots els clients
de SIA estan plenament satisfets amb el sistema de control i gestió proporcionat pel
proveïdor, amb el que poden mostrar certa resistència al canvi.

En el capítol C.12 - Gestió de Riscos: Projecte i Producte del document [3] s’explica el
procediment d’anàlisi de cadascun d’aquests riscos. Concretament es detalla com,
mitjançant l’ús d’eines metodològiques (per exemple les matrius de punts forts, punts febles,
oportunitats i amenaces, les matrius DAFO i PREN o altres metodologies de quantificació de
riscos) s’estableix un catàleg de riscos que permeten triar, d’entre tots els detectats als inicis
del projecte, quins són els riscos més crítics (en realitat els 4 detallats anteriorment).
Posteriorment, per cadascun dels 4 riscos crítics es realitza un pla detallat de contingència
per minvar els seus efectes sobre el desenvolupament del projecte, si aquests s’arriben a
materialitzar.

5.8. Planificació del Projecte

El projecte de desenvolupament del nou sistema consta de 2 fases. A la primera l’objectiu és
proporcionar un sistema estable i suficientment robust per poder començar les implantacions
preliminars a les instal·lacions dels clients. Aquest període ha de tenir una durada
aproximada d’un any. A partir de llavors s’inicia una segona fase de desenvolupament de
menor duració, en que s’implementaran les funcionalitats restants. Aquest segon període, de
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mig any de durada, servirà alhora per estabilitzar els requeriments, millorar la implementació i
realitzar proves de manera més exhaustiva.

L’objectiu d’aquest capítol és detallar el pla inicial de desenvolupament de la primera fase del
projecte. Donat que es considera que la segona fase és molt dependent de la primera (en
quant a requeriments no implementats, proves pendents per retards, etc.) i la seva
planificació serà simètrica, aquella queda fora de l’abast del present anàlisi. El pla inicial del
projecte està constituït per una sèrie de fases, reflectides en el Calendari General. En aquest
s’adjunten tanmateix les dates previstes d’inici i fi per cadascuna de les fases.

Mòdul Fase Data Inici Data Fi
Anàlisi de Requeriments 02/01/2006 06/01/2006
Disseny d'arquitectura 09/01/2006 10/01/2006
Implementació 11/01/2006 13/01/2006
Proves Unitàries 16/01/2006 20/01/2006
Anàlisi de Requeriments 23/01/2006 31/03/2006
Disseny d'arquitectura 03/04/2006 09/06/2006
Implementació 12/06/2006 28/07/2006
Proves Unitàries 31/07/2006 01/12/2006
Anàlisi de Requeriments 23/01/2006 31/03/2006
Disseny d'arquitectura 03/04/2006 23/06/2006
Implementació 26/06/2006 28/07/2006
Proves Unitàries 31/07/2006 27/10/2006
Integració 30/10/2006 08/12/2006
Anàlisi de Requeriments 23/01/2006 31/03/2006
Disseny d'arquitectura 03/04/2006 23/06/2006
Implementació 26/06/2006 28/07/2006
Proves Unitàries 31/07/2006 27/10/2006
Integració 30/10/2006 08/12/2006
Pla de Comunicacions 02/01/2006 20/01/2006
Pla de Riscos i Contingències 23/01/2006 10/02/2006
Pla de Gestió de la Configuració 13/02/2006 03/03/2006
Pla de Qualitat 06/03/2006 24/03/2006
Control i Seguiment 02/01/2006 29/12/2006
Formació Usuaris 21/09/2006 29/12/2006

GEST

Calendari General del Projecte

COMMS

Framework

CTL

GE

De l’anàlisi del Calendari General del projecte se’n desprenen les següents conclusions:

• El desenvolupament del nou Sistema d’Informació consta en essència de 3 sub-
projectes, que es corresponen amb els mòduls nucli de funcionament:

o Mòdul Framework,

Fig. 5.7 Calendari General del Projecte de desenvolupament
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o Mòdul de Control,

o Mòdul de Gestió.

• La durada de cadascun d’aquests sub-projectes és semblant. D’això es pot deduir que
els seus desenvolupaments es realitzaran en paral·lel. Tanmateix, aquesta
descomposició modular permet reduir la complexitat del desenvolupament.

• Existeix un quart mòdul de desenvolupament que correspon al sistema de
comunicacions, que tot i presentar una menor complexitat (aspecte que es veu reflectit
en la seva durada), posseeix un elevat nivell de criticitat: sense una implementació amb
èxit d’aquest, no es podrà iniciar el pla d’integració de la resta de mòduls. Per aquesta
raó la seva implementació es situa a les primeres fases del desenvolupament, amb tot
l’equip de desenvolupadors involucrat. D’aquesta manera s’aprofita també aquesta com
una tasca de formació genèrica.

• Finalment, l’altre sub-projecte remarcable es correspon a la gestió del projecte. En aquest
cas, com s’ha vist en l’anàlisi de capítols precedents, es tracta d’un sub-projecte de gran
criticitat donat el caire estratègic del sistema. La criticitat augmenta encara més si es
considera que la companyia no està acostumada a dur a terme projectes d’aquest perfil.
Per aquesta raó es dedicarà un esforç addicional a la redacció dels documents descrits.
A més, aquest esforç podrà ser reutilitzat en projectes futurs de la companyia, si s’escau.

Cadascun d’aquests sub-projectes està regit per un conjunt de FITES de control, que seran
detallats en capítols posteriors, així com en el diagrama de Gantt del projecte. Aquestes fites
tenen per missió la verificació del compliment dels requisits mínims de tots els sub-projectes
descrits. De la correcta execució de cadascun d’ells, així com del seguiment detallat de les
fites definides, dependrà en bona part l’èxit del projecte. Cal recordar que precisament un
dels principals riscos detectats és el compliment dels terminis d’execució acordats
internament.

D’altra banda, cadascun dels sub-projectes de desenvolupament constarà d’un conjunt de
sub-fases, amb dates d’inici i finalització previstes i recursos associats necessaris. Tota
aquesta informació es troba detallada també en el diagrama de Gantt del projecte. Els sub-
projectes i les seves sub-fases associades es descriuen mitjançant diagrames de blocs en
capítols posteriors. De manera resumida, cadascun dels sub-projectes associats als mòduls
del sistema consten de les següents fases:

• Primerament una fase de captura de requisits, amb una duració aproximada de dos
mesos (depenent de la complexitat del mòdul que s’estigui abordant),
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• A continuació es durà a terme una fase de Disseny d’arquitectura del mòdul en qüestió,
amb una durada aproximada també de dos mesos,

• Amb les especificacions i un disseny preliminar disponibles, es pot iniciar la fase de
desenvolupament i implementació. La durada pot oscil·lar entre dos i quatre mesos,
depenent igualment de la complexitat del mòdul del que es tracti,

• Finalment s’arriba a la fase de proves. En aquest projecte es vol donar una especial
rellevància a aquesta fase, amb l’objectiu de mitigar alguns dels principals riscos
detectats. Per això s’emprarà la plataforma de test en temps real de què es disposa a la
companyia, i es reserva un espai de temps superior al de la fase de desenvolupament,

En finalitzar la fase de proves, es pot iniciar la integració dels diversos subsistemes. Aquesta
fase inclou les proves addicionals que s’han de realitzar per comprovar la compatibilitat dels
mòduls treballant de forma conjunta.

En el capítol C.13 Planificació del Projecte i els seus subcapítols C.13.1 Pla General per
fases. Subprojectes, C.13.2 Pla de Fites i C.13.3 Diagrama de Gantt del document [3], es
realitza una descripció ampliada d’altres aspectes de la planificació del projecte.
Concretament es mostra quina és la descomposició del projecte en subprojectes i fases,
amb una estructuració en diagrama de blocs; quines són les principals fites de seguiment
que s’hauran d’assolir dins la planificació (i que donaran lloc al Pla de Fites), i quin és el
diagrama de Gantt del projecte, obtingut mitjançant l’eina informàtica MS-Project.

5.9. Gestió Ambiental i Social

L’avaluació i les mesures de control de l’impacte ambiental i social del present projecte
s’analitzen a tres nivells:

• Definició de procediments dins del departament de TIC destinats a l’establiment d’un
conjunt de pautes, amb la finalitat de disminuir el consum de materials (paper, tòner, etc).
D’altra banda aquests mateixos procediments hauran d’incloure el reciclatge  i altres
formes de recuperació d’elements emprats de manera habitual durant el
desenvolupament del projecte, com ara cartutxos de tinta, tòner, ordinadors o telèfons
mòbils. D’aquesta manera es podrà reduir la quantitat de residus que es dipositen durant
la seva incineració. En aquest sentit pot representar una novetat el fet de crear un nou
procediment de reciclatge de les carcasses de tinta de les impressores: aquestes poden
ser fins i tot reomplides amb més tinta de la que duien originalment. També es preveu
llençar accions de recerca d’empreses dedicades al reciclatge de consumibles informàtics,
que seran el tipus d’elements més emprats en el desenvolupament d’aquest projecte, i la
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realització d’estudis de mercat per detectar quins son els productes i consumibles TIC
amb una major vida útil, a fi de reduir de manera significativa la taxa de cancel·lació.

Totes les accions anteriors es duran a terme durant el període de desenvolupament del
sistema. No obstant, la seva pròpia concepció també estarà orientada a mantenir la
totalitat de les estratègies definides durant la fase d’explotació. En aquest sentit es
procurarà inculcar durant les instal·lacions a cada client les tècniques d’estalvi abans
descrites. Tanmateix, la pròpia aplicació seguirà aquestes directrius,amb tàctiques com
per exemple l’ús d’impressions de baix consum.

• En el procediment de selecció de les tecnologies emprades, cal remarcar que aquesta ha
estat realitzada considerant el desenvolupament de noves tècniques i processos que
permetin un major estalvi energètic dels equips. En aquest sentit, tant en l’adquisició dels
nous equips de desenvolupament com en els equips d’explotació en règim permanent del
nou sistema, es prioritza la miniaturització, el major rendiment i un menor cost energètic.
Es considerarà també en les fases de desenvolupament de cadascun dels mòduls que
composen el sistema un estudi pel que fa a tècniques d’apagada automàtica, pas a estats
de suspensió i altres aspectes que poden afavorir l’estalvi energètic de l’aplicació en règim
d’explotació.

• Finalment, la tercera estratègia d’anàlisi es basa en aquest cas en l’estudi dels impactes a
nivell social. Es considera que aquests han de ser bàsicament positius per l’entorn dels
usuaris. Tot i que aquests poden mostrar una certa reticència inicial, provocada pel temor
al canvi, es considera que aquests sortiran afavorits per les següents raons:

o la creació d’una interfase d’usuari més flexible i fàcil d’emprar,

o l’aprovisionament de noves i innovadores funcionalitats,

o un sistema que proporciona, com a mínim, el mateix nivell d’eficiència i
robustesa que el sistema anterior.

D’altra banda, pel que fa a la situació generada pel propi desenvolupament, els impactes
hauran de ser altre cop positius, car es generen nous llocs de treball, com ja s’ha pogut
apreciar en el capítol referent a la selecció dels recursos necessaris (concretament, es
refereix a la contractació d’un responsable de projecte i d’un analista programador per part
de SIA). La resta de recursos provenen d’una empresa externa, tot i que fins i tot es pot
arribar a contractar-ne internament algun d’ells, depenent de les necessitats posteriors a la fi
del període de desenvolupament, d’un any i mig, pel que fa al manteniment necessari. El
personal de les empreses clients no s’ha de veure afectat pel que fa al seu nombre, car les
necessitats seran molt semblants en referència al sistema ja existent.
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Conclusions

La primera conclusió derivada de l’anàlisi del present treball és la situació d’excessiva
dependència de l’empresa objecte d’estudi, respecte a un dels seus proveïdors. Aquest
proveïdor li proporciona el desenvolupament i el manteniment evolutiu d’un Sistema
d’Informació absolutament estratègic. Per tant, cal emprendre les accions necessàries a fi
d’eliminar aquesta dependència, que comporta en els darrers temps un augment dels costos
dels projectes (en forma de preu de les llicencies proporcionades), una pèrdua del control de
negoci i de les estratègies a seguir a mig i llarg termini, i un clar estancament a nivell de
serveis i evolucions tecnològiques proporcionades als clients.

Les diferents opcions que se li presenten al comitè directiu de la companyia enfront a aquest
escenari són: no fer res, i mantenir les relacions establertes amb el proveïdor actual com en
els darrers temps; confiar en el mateix proveïdor per desenvolupar un nou sistema capaç
d’adaptar-se a les noves característiques i necessitats del mercat; o be internalitzar el
desenvolupament, apropiant-se de la totalitat del coneixement i del control del Sistema
d’Informació. De l’anàlisi efectuada en el present treball s’extreu la conclusió que la opció
més adient per l’estratègia actual de la companyia és la tercera.

Un problema addicional amb el que haurà d’enfrontar-se la companyia és el feble, per no dir
pràcticament nul recolzament d’un departament de TIC, totalment necessari per afrontar amb
garanties d’èxit un desenvolupament d’aquestes dimensions. Aquest aspecte se’n deriva del
fet que fins ara la companyia mai no havia necessitat un departament de TIC, i les poques
coses que en podia requerir ja li proporcionava el departament de R+D. Per tant, caldrà
definir-ne la nova filosofia i directrius; els seus sistemes de control i d’informació, i tot un
seguit de documents que permetin formalitzar-ne els procediments definits (entre els quals
els informes de sol·licitud de serveis, estimació de costos, control d’activitats, enquestes de
satisfacció o nivell de serveis); i el pressupost requerit per dur a terme totes les accions
anteriors. Com a conclusió d’aquest aspecte, tot i que no és el principal objecte d’estudi del
present treball, es disposa del capital necessari per dur a terme la tasca de creació d’un nou
departament (proveït pràcticament en la seva totalitat per un nou soci de capital risc), i dels
coneixement necessaris a fi d’establir els procediments de control i gestió del nou
departament.

Pel que fa al desenvolupament del nou Sistema d’Informació, es considera que un dels
principals factors per l’obtenció de l’èxit en el projecte és la correcta presa de requeriments.
Per dur a terme una correcta especificació tècnica, que cobreixi les noves necessitats
tecnològiques i les funcionalitats requerides pels clients, caldrà treballar molt a prop del client.
Aquest proporcionarà les principals línies d’acció funcionals. Tanmateix es realitzarà un
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estudi de mercat, del qual es podran extreure les principals tendències a nivell d’innovació en
els serveis proveïts.

Tanmateix cal dur a terme el desenvolupament del nou sistema d’informació amb una gran
discreció, car durant un temps crític aquest haurà de conviure amb el sistema actual. Això fa
que el proveïdor no pugui assabentar-se de les intencions de la companyia; si és així, aquell
podria deixar de proveir llicencies del sistema actual mentre el nou no està llest per
explotació, amb el conseqüent perjudici vers els clients que puguin patir les deficiències de
servei. Per tant es defineix un estricte pla de comunicacions entre el departament de TIC de
la companyia i el proveïdor actual, d’una banda; i un període de desenvolupament ajustat i
limitat en el temps, d’una altra. Caldrà realitzar una planificació acurada, de la qual s’extreu
un temps inicial de desenvolupament d’un any per una primera versió preliminar, i un temps
posterior de mig any per acabar de definir i ajustar l’explotació del producte.

Un altre dels aspectes crítics del projecte és el de la robustesa, fiabilitat i adaptabilitat del
producte obtingut. En aquest sentit, el sistema proveït pel proveïdor actual és un dels més
estables que s’ofereix actualment en el mercat. Si es desitja que els clients mantinguin el seu
nivell actual de satisfacció cal realitzar una tria de les tecnologies que permetin garantir una
qualitat excepcional en el servei. En aquest sentit, es realitza una avaluació pel que fa a
Sistemes Operatius, Bases de Dades i entorns de desenvolupament. D’aquest estudi
s’extreu com a conclusió que es pot obtenir un sistema amb un cost moderat, un elevat grau
de versatilitat i robustesa amb tecnologia Microsoft (Windows pel sistema operatiu, SQL
Server per la base de dades i .NET com a framework de desenvolupament). Tanmateix,
aquesta elecció permet garantir el mínim impacte en el medi, a nivell de recursos i
infraestructures: es considera en el disseny del nou sistema la inclusió d’elements d’estalvi
(de baix consum) i de desconnexió automàtica en cas de necessitat.

Finalment, es realitza un estudi dels costos i dels recursos associats al desenvolupament del
projecte. D’aquest es dedueix que el cost del projecte és assumible, car és coherent amb les
alternatives de desenvolupament i tecnologies escollides. D’altra banda, és perfectament
compatible amb el pressupost del departament de TIC definit anteriorment. A més, es realitza
un estudi de l’impacte social que pot comportar la implantació del nou sistema, del qual se’n
deriva que aquest és positiu: El desenvolupament no comporta canvis apreciables en l’entorn
de treball dels seus usuaris, i en el cas que n’hi hagi aquests son positius (a través de noves
funcionalitats i d’un entorn de funcionament més amigable); tanmateix el desenvolupament
no només no comporta associat cap mena d’acomiadament laboral, sinó que a més suposa
la incorporació (temporal, d’una empresa externa) d’un equip de 5 desenvolupadors experts,
i d’un responsable de projecte i un analista programador de manera indefinida.
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