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A. Descripció de l’empresa

Amb la redacció d’aquest document annex es pretén proporcionar informació addicional que
permeti comprendre millor la situació actual de la companyia. Entre d’altres dades, es realitza
una breu descripció del conjunt de condicionants externs que condicionen la política de SIA
en el context del mercat dels aparcaments.

Tanmateix es proporciona una breu descripció del model d’empresa, dels seus sistemes de
planificació i control de gestió actuals i de l’estructura de l’empresa. Aquest últim aspecte
compren des de l’estructura física (delegacions de la companyia) fins a definició de
l’organigrama jeràrquic.

Es realitza un breu anàlisi de l’estructura actual del departament de TIC, per comprendre el
context en que es troba la companyia en el moment d’emprendre el projecte objecte d’estudi.

Finalment, i de manera detallada, es descriu el pla estratègic i les passes seguides per tal
d’establir-lo i executar-lo, que SIA ha de dur a terme a curt termini, després d’haver analitzat
la situació actual i d’haver pres la decisió d’implementar un sistema propi de control i gestió
de la maquinaria de la companyia.

A.1. Condicionants Externs

El sector de fabricació de maquinària i software per a l’explotació d’aparcaments ha sofert un
canvi radical durant l’ultima dècada com a conseqüència de l ìmpacte de les noves
tecnologies: Durant la primera meitat de la dècada dels 90 l’eix central de les estratègies
empresarials del sector es centrava en la millora a la maquinaria; en canvi, les millores
actuals es centren en oferir tant un sistema de control fiable, com un bon servei postvenda.

En aquest escenari SIA, en aliança amb un proveïdor de software extern, ofereix un dels
sistemes de control i gestió més competitius. Això li permet de situar-se en tercer lloc en
xifres de vendes al sector. El progrés és notable des de 1990 si es considera que va passar
d’un 5% de quota de mercat al 25% actual.



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

Pel que fa al mercat estranger, moltes empreses europees proven de penetrar en el mercat
nacional, de la mateixa manera que empreses espanyoles busquen nous clients als mercats
europeus, americans i asiàtics. El poc poder de penetració de les empreses europees a
països d’altres continents ha estat conseqüència de la dificultat de trobar un sistema de
control i gestió exportable independent de les necessitats específiques de cada país.

Malgrat això, algunes empreses espanyoles han aconseguit penetrar als mercats de Centre i
Sud-Amèrica, dirigint gran part de les serves inversions cap a aquestes delegacions.

A.2. Model d’empresa

Actualment el model d’empresa a SIA és mixt, degut als pocs nivells de jerarquització de la
seva estructura. Una empresa de capital risc participa a SIA mitjançant un model de
“management buy-in”, tal com s’ha descrit als capítols 4.4 Tipus de Societat i 4.6.3 El canvi
de la memòria del present treball. Aquest soci aporta capital sense interferir a la gestió diària.
Participa, això sí, en el Comitè de Direcció mitjançant un conseller delegat.

El Comitè de Direcció, format per tres membres de l’empresa de capital risc i els dos
accionistes, avalua els resultats anuals, defineix les noves polítiques i fixa els objectius
establerts a curt, mig i llarg termini.

L’empresa de capital risc ha creat també una sèrie de comitès per al seguiment i control dels
objectius establerts, mentre que els altres dos accionistes executen la direcció de l’empresa.
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Fig. A.1 Situació actual del mercat nacional d’explotadors d’aparcaments
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A.3. Altres Xifres Globals de Negoci
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Diferències negatives de canvi 0,00 0,00 0,00
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Despeses financeres i assimilades 99.147,66 1.044.036,16 1.091.768,54
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Consums d'explotació 2.370.219,04 3.767.360,23 4.007.296,29
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Fig. A.2 Principals partides de les despeses de la companyia durant els exercicis 2001 a 2004
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De l’anàlisi de la figura A.3 es desprèn que el nombre de treballadors es manté estable fins
l’any 2002. A partir del 2003 s’incrementa de forma apreciable, amb la intenció de mantenir
aquesta dinàmica en els exercicis següents. S’aprecia tanmateix la baixa proporció, respecte
al total, que representa el departament de TIC de la companyia.

Fig. A.3 Evolució del nombre de treballadors de 2001 a 2003
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Fig. A.4 Riquesa Generada (valors en Euros)

Fig. A.5 Valor Econòmic Afegit vs. Empleat (valors en Euros)
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A.4. Sistema de Planificació i Control de Gestió a SIA

El sistema de planificació de SIA és formal, però amb l’objectiu a llarg termini d’adquirir una
metodologia que permeti reafirmar la formalització de tots els seus processos de gestió. La
planificació estratègica depèn dels objectius fixats pel Comitè de Direcció, amb dos punts
principals:

• Plans a curt termini, més puntuals i immediats,

• Plans a mig i llarg termini, amb una major duració i objectius que depenen de la
planificació estratègica.

Els plans són fixats inicialment pel Comitè de Direcció, que es reuneix periòdicament per
analitzar els objectius, les polítiques, els procediments, les regles i els pressupostos
aplicables. El seguiment és exhaustiu mitjançant la celebració de Comitès de Seguiment, en
què es repassen les accions obertes, s’analitza el seu contingut i es verifica el compliment
dels objectius.

Els objectius, entesos com a metes, són el resultat que es pretén assolir a partir dels plans.
Per això, aquells han de ser realistes, específics i han de generar entusiasme i afany de
superació entre els empleats.

Les polítiques s’entenen com a línies de pensament, que creen coherència i cohesió a les
decisions aplicades a tots els àmbits de l’empresa.

Els procediments, més lligats als plans d’acció, constitueixen guies específiques d’actuació.
En canvi les regles, més estrictes que els procediments, assenyalen el que s’ha de fer i el
que no es pot fer en situacions determinades.

Finalment, els pressupostos han d’expressar en xifres els expectatives generades mitjançant
l’aplicació dels factors previs.

Pel que fa als plans de control de la gestió, es realitza una tasca de monitorització per recollir
dades sobre els resultats reals. Aquests són comparats amb els resultats esperats.
Aleshores s’avaluen les desviacions i es prenen mesures correctores, sempre seguint el
criteri establert al Comitè de Direcció.
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A.5. Estructura de l’empresa

Els següents capítols pretenen donar una visió de conjunt de l’estructura actual de SIA.
Primer es descriu quina és la seva estructura física en quant a delegacions, organigrama
intern i procediments; a continuació es fa una breu descripció de l’estructura actual de les TIC
a SIA, pel que fa a organigrama i arquitectura lògica. L’objectiu és donar una idea de la
situació a partir de la qual es parteix a fi d’executar el nou pla estratègic.

A.5.1. Estructura física

SIA disposa de les seves oficines centrals, fàbrica i magatzem a Barcelona. Les seves
principals delegacions nacionals són a:

• Madrid

• Sevilla

• Bilbao

Pel que fa a les delegacions internacionals en continent europeu, aquestes es troben a:

• Holanda

• França

• Portugal

Finalment, pel que fa a la resta del mon SIA té presència als següents països:

• Hong Kong

• Brasil

• Mèxic
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A.5.2. Organigrama jeràrquic funcional

SIA disposa d’un Comitè de Direcció (veure capítol A.2 Model d’Empresa) del qual depenen
els següents departaments:

• Prevenda: Aquest departament s’ocupa de l’elaboració de dissenys, estudis i ofertes de
sistemes i dispositius. Actualment treballa principalment en la vessant hardware del
producte. D’aquest departament depenen també les tasques de màrqueting que la
companyia duu a terme.

• Fabricació: Aquest departament, el més important actualment pel que fa a nombre de
recursos, disposa d’equips especialitzats i consolidats en enginyeria, qualitat, producció,
manteniment i logística. Com en el cas anterior, tots aquests grups centren les seves
tasques en la fabricació dels dispositius d’aparcaments.

• Postvenda: Els seus components realitzen les tasques pròpies d’atenció al client:
assistència general a l’usuari respecte els dispositius de SIA, ensinistrament en el seu ús
i funcions d’operativitat. Tanmateix s’ofereix assistència tècnica in-situ.

• Finances: Aquest departament s’ocupa de dur a terme les tasques de comptabilitat i de
gestió econòmica financera de la companyia.

• Recursos Humans: Els seus components s’ocupen de les tasques relacionades amb la
integració, formació, motivació i desenvolupament dels membres de SIA. Tanmateix es

Fig. A.6 Principals delegacions de SIA a nivell mundial
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realitzen tasques de prevenció de riscos laborals, principalment pel departament de
fabricació.

• R+D: Aquest departament, que treballa conjuntament amb els de fabricació i prevenda,
realitza prototipus de dispositius que integren les últimes tecnologies (RFID o serveis
Web en són dos exemples). Una petita estructura de TIC es pot incloure dins d’aquest
equip de treball.

A.5.3. Comunicació interna a l’empresa

El sistema de comunicació que preval dins l’organització de SIA és bàsicament informal. La
implantació dels mecanismes de comunicació via correu electrònic ha permès d’enviar
nombrosos missatges amb “copia a”, però el procediment no està encara normalitzat. Les
reduïdes dimensions dels departaments afavoreixen els contactes bilaterals i les
comunicacions informals.

Les decisions de l’empresa es prenen al comitè directiu, en el que participen tots els directors
de les diverses àrees. Posteriorment, aquestes decisions es comuniquen al personal per
mitjà dels respectius caps de cada àrea.

DIRECCIÓ

R+D FABRICACIÓ PREVENDA POSTVENDA RR.HH.FINANCES

TIC ENGINYERIA

QUALITAT

PRODUCCIÓ

MANT.

LOGÍSTICA

MARKETING

Fig. A.7 Organigrama Jeràrquic de la companyia
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Alguns dels projectes que la direcció vol dur a terme són la implementació d’una Intranet i un
butlletí electrònic que permetin agilitzar els mecanismes interns de comunicació. El projecte
de butlletí intern en suport paper ha estat un projecte eternament posposat.

Pel que fa a la comunicació amb els clients, s’assegura mitjançant les delegacions, que
segueixen les directives en aquest aspecte marcades per la delegació central.

A.6. Estructura de les TIC a SIA

El departament de TIC de SIA es troba en la seva totalitat a la seu central de Barcelona. No
obstant, el seu pes específic en aquests moments és relativament reduït. Aquest factor és
degut al fet que fins a l’actualitat SIA no ha tingut una necessitat específica que impliqués
una estructura complexa. La dependència del proveïdor del sistema de software ha estat la
principal raó que ha provocat aquesta situació: el fet que aquest sigui el responsable del
manteniment i evolucions del sistema, així com de la seva instal·lació i la resolució de les
possibles incidències que sorgeixen amb el producte, limita en certa manera la necessitat
d’un departament que pugui oferir aquests serveis.

El departament TIC de SIA està estructurat per mitjà d’uns equips amb àrees de
coneixement específiques, coordinats pel responsable del departament. L’organigrama
jeràrquic intern d’aquest departament es pot resumir en la següent figura:

En els següents punts es fa una breu descripció de les funcions de cada membre d’aquesta
estructura:

Responsable de departament: És la figura encarregada de coordinar tots els equips, incloent
els de tècnics de sistemes ubicats a cada delegació. És l’únic interlocutor vàlid amb el

CAP DE DEPARTAMENT

SISTEMESR+D HW R+D SW SUPORT

PROVEÏDOR SW

Fig. A.8 Organigrama Jeràrquic del departament de TIC actual
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proveïdor de software, a qui comunica la llista de requeriments, modificacions o incidències
que s’han d’implementar. És l’encarregat de fixar les prioritats en quant a accions a dur a
terme pel que fa al desenvolupament del sistema de control i gestió i acorda les dates de
lliurament. Supervisa i col·labora en el desenvolupament dels sistemes informàtics de
l’empresa. A més, és l’encarregat de verificar el compliment d’uns nivells mínims de seguretat
i fiabilitat per part de tots els productes de la companyia.

R+D Hardware: Equip de tres enginyers responsable de la investigació i desenvolupament
dels components electrònics amb els quals es fabriquen els dispositius. Aquest equip és per
tant primordial en l’estructura de negoci actual de SIA, donat que és l’encarregat de realitzar
les prospeccions de tecnologies d’avantguarda, de desenvolupar nous sistemes i dispositius
hardware que ofereixin valor afegit als clients de la companyia. Les possibilitats de
creixement d’aquest departament són molt elevades, principalment pel fet que SIA no vol
perdre l’avantatge competitiu adquirit aquests darrers anys. Això només es pot assolir
mitjançant un desenvolupament continuat en recerca, desenvolupament i innovació per part
d’aquest departament.

R+D Software: Equip de dos programadors que s’encarreguen de desenvolupar i
implementar els pocs sistemes de control propis de cada dispositiu, i els protocols de
comunicació entre aquests dispositius i el sistema d’automatització del proveïdor. Tanmateix,
en menor grau s’ocupen de donar assistència, quan es fa necessari, al següent grup TIC.

Suport: Aquest és un equip de dues persones que s’encarreguen de donar suport a l’usuari:
constitueixen un primer nivell de recepció, classificació i resolució d’incidències i/o peticions
d’informació. A més s’encarreguen d’assistir els tècnics de SIA durant les instal·lacions a
nous aparcaments. Aquest equip és el que major coneixement té de l’aplicació
d’automatització del client, tant des del punt de vista funcional com del punt de vista
tecnològic.

Sistemes: Aquest equip, que consta de dues persones, s’encarrega de determinar,
implementar i mantenir les configuracions de hardware que necessita cada client. També és
el responsable del manteniment de la xarxa LAN de SIA així com dels servidors i estacions
de treball (tant des del punt de vista hardware com software).

Cadascuna de les delegacions de SIA gestiona de forma autònoma les seves pròpies xarxes
LAN, per tractar-se de configuracions molt senzilles.

A.6.1. Esquema de les TIC

Els sistemes i aplicacions emprats a SIA són els propis d’una informàtica concebuda com a
eina d’automatització de la gestió. Com a tal, els mòduls que s’utilitzen permeten controlar la
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comptabilitat, la gestió de les nòmines o dels estocs en fàbrica. Tot això, per contra, no
aporta cap valor afegit a la producció.

La xarxa interna de la delegació central és del tipus Ethernet amb cablejat estructurat (RJ-45
Cat. 6) que permet connectar mitjançant l’electrònica de xarxa els diferents equips de treball.
La configuració de la xarxa, sota domini Microsoft, treballa contra un controlador de domini
que ofereix serveis com:

• Directori Actiu

• Servidor de Fitxers

• Servidor de Backup

• Cua d’impressió

• Missatgeria Interna

• Fax electrònic

• Base de dades

Fig. A.9 Estructura física de les TIC (LAN) a SIA
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A la xarxa LAN hi ha un segon servidor que realitza tasques pròpies de servidor de
comunicacions i seguretat (Proxy/Firewall) per la navegació per Internet.

Pel que fa a les comunicacions entre delegacions, aquesta es realitza mitjançant un servidor
de comunicacions i seguretat instal·lat en cadascuna d’elles. Mitjançant aquests servidors es
configuren rutes estàtiques VPN, una forma ràpida i segura de transferir informació entre
llocs remots. A més, cada delegació està connectada a Internet mitjançant un accés dedicat
proporcionat per un dels principals operadors de telecomunicacions estatal, el qual garanteix
la connectivitat gràcies al doble anell que s’utilitza a la seva xarxa de fibra òptica.

D’altra banda, amb aquesta configuració l’equip de suport TIC pot oferir un servei segur de
monitorització dels sistemes i resolució d’incidències on-line.

A.7. Pla estratègic de l’empresa

Com es desprèn del capítol 4.6-Problemàtica de l empresa inclòs en la memòria del present
treball, SIA ha d’afrontar una reestructuració a fi de consolidar la seva producció i assolir les
noves fites. A més, SIA vol iniciar una expansió internacional (tal com es desprèn de la visió
de l’empresa, veure capítol 4.2-Visió de la memòria del present treball), impulsada per
l’aparició del nou inversor.

Per dur a terme una direcció estratègica amb garanties d’èxit, els gerents de SIA realitzen
una planificació d’acord amb el següent esquema:

Situació Actual: Pressions per modificar l estratègia

Anàlisi Intern i Extern

Implicacions per a l estratègia

Definir Missió, Valors, Visió

Definir l estratègia

Confeccionar Mapes Estratègics

Comunicació i Compromís

Implantació i seguiment

Fig. A.10 Fases de la planificació estratègica
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A.7.1. Situació Actual

La situació actual de SIA des del punt de vista de volum de vendes, beneficis generats i
possibilitats de creixement és molt positiva. L’evolució dels últims cinc anys ha estat de
creixement sostingut, i la situació respecte a la competència és favorable degut a tenir un
major índex de creixement.

Les incursions a mercats exteriors, tret de Portugal i Mèxic, no han estat del tot positives.
Això és degut principalment al fet que la competència pròpia de cada país disposa de
tecnologia molt competitiva i específica segons les seves necessitats concretes, tot i oferir
uns preus molt ajustats.

Les conseqüències negatives del creixement experimentat es plasmen en una incapacitat de
fer front al volum dels pics de demanda del mercat. Les causes són una estructura
organitzativa desfasada, un sistema logístic mal dimensionat i unes instal·lacions insuficients.

D’altra banda, la situació respecte al proveïdor de software és de total dependència, degut a
l’exclusivitat, la competitivitat i robustesa del seu producte. Degut als alts costos que aquell
aplica tant per nous desenvolupaments com pel manteniment del producte, les peticions
d’evolucions del software es limiten fins a minvar de forma notable les seves prestacions.
Això provoca una lenta pèrdua de competitivitat i falta d’alineació entre els diferents
subsistemes que SIA comercialitza.

Cal afegir a això la forta empenta d’altres companyies TIC, que ofereixen serveis de
postvenda integrats amb el producte. Com que SIA no controla la totalitat de la plataforma,
aquesta s’allunya cada cop més de les necessitats i possibilitats que ofereix el mercat.

Altres punts crítics de la situació actual que mostren els inconvenients de l’alineació
estratègica amb el proveïdor de software són:

• Desconeixement per part del proveïdor de l’estratègia empresarial de SIA,

• Recel de SIA pel que fa a una possible implicació del proveïdor en nous
desenvolupaments,

• Temor del proveïdor a que SIA produeixi el seu propi producte,

• Mancança total de feedback, planificació i visió de futur en els nous
desenvolupaments de software.
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La política de SIA aquests darrers anys, tot i ésser conscient de la posició estratègica del
proveïdor, mai no ha buscat la ruptura ni la compra del producte. Però els factors relatats al
capítols 3.6.2-Problemàtica i 3.6.3-El Canvi de la memòria del present treball provoquen una
redefinició de les estratègies empresarials i els plans d’acció, que finalment faran canviar
l’escenari actual.

A.7.2. Anàlisi intern i extern

Amb l’objectiu d’adquirir un bon coneixement de les forces internes de SIA, així com les del
seu entorn, s’elabora un gràfic DAFO per analitzar ambdós àmbits:

Fortaleses
• Força de la marca: Bona posició i forta

progressió al mercat espanyol
• Disponibilitat de capital per a nous

projectes
• Fabricació de la pròpia maquinària
• Experiència i “know-how” del sector

Amenaces
• Mercat espanyol pròxim a la saturació
• Propera sortida al mercat de nous

productes dels competidors nacionals
més directes

• Nous competidors europeus amb
productes innovadors i bons preus

• Ruptura de les relacions comercials amb
el proveïdor de software, qui pot
augmentar de forma desproporcionada
els seus preus

Debilitats
• Estructura empresarial desfasada

respecte al volum i possibilitats de negoci
• Capacitat de producció i logística.

Dificultats per a afrontar la elevada
demanda

• Falta d’orientació al client
• Dependència del proveïdor de software

actual
• Falta d’alineació entre maquinària i

producte software

Oportunitats
• Possibilitats reals d’expansió al mercat

llatí
• Noves tecnologies que permetran oferir

un major nombre de serveis
• Augmentar la quota de mercat nacional

implantant el producte en instal·lacions
dels competidors
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A.7.3. Implicacions per a l’estratègia

Amenaces i debilitats

Fo
rt

al
es

es
 i 

op
or

tu
ni

ta
ts

Satur
ac

ió 
de

l m
erca

t n
ac

iona
l

Produc
tes

 de l
a c

om
pe

tènc
ia

Nov
a c

ompetè
nc

ia 
eu

rop
ea

Ruptu
ra 

am
b e

l p
rov

eïdo
r S

W

Feb
le 

es
tru

ctu
ra 

em
pre

sa
ria

l

Falt
a d

'or
ien

tac
ió 

al 
clie

nt

Dep
en

dènc
ia 

del 
prov

eïd
or

Falta 
d'alineac

ió 
HW-SW

Capa
cita

t d
e p

rod
uc

ció

Fo
rt

al
es

es
 i 

op
or

tu
ni

ta
ts

Força de la Marca

Disponibilitat de capital

Maquinària Pròpia

Experiència

Expansió països llatins

Integració de serveis amb VA

Mercat Nacional

Fo
rt

al
es

es
 i 

op
or

tu
ni

ta
ts

A.7.4. Definició d’estratègies

Malgrat haver estat definida al capítol 4.2-Missió, Visió i Valors de la memòria del present
treball, es repeteix en aquest capítol la descripció de la visió, per la seva estreta relació amb
l’estratègia:

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
ventall de nous serveis que permetin als clients treure el màxim rendiment de les seves
instal·lacions.

S’entén l’estratègia com una eina al servei de la planificació, dinàmica i canviant, que s’ha
d’anar revisant en funció del compliment dels seus objectius. Aquests, en la mesura del
possible han de ser simples, assolibles, que es puguin revisar i acotar en el temps.

Fig. A.11 Matriu d’implicacions estratègiques segons DAFO
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Es destaca a més la voluntat de formular la gestió del coneixement com una estratègia (i no
com un objectiu) donada la importància que se li atorga des de la direcció de SIA. Les
estratègies i els objectius per afrontar els reptes de la visió anterior són les següents:

Estratègies:

• Recuperar el control sobre la totalitat del producte, desenvolupant un sistema propi
d’automatització i control.

• Desenvolupar una plataforma que sigui capaç d’integrar nous serveis pels clients de SIA a
partir del producte comercialitzat actualment.

• Revisar l’estructura organitzativa actual, dotant-la de la dimensió necessària a fi de
permetre l’expansió de l’empresa

• Potenciar l’estructura de les delegacions a Sud-Amèrica.

• Realitzar els canvis empresarials, a nivell de departaments i d’instal·lacions, que permetin
augmentar la capacitat de producció.

• Gestionar de forma eficaç el coneixement.

Objectius:

• Implantar les TIC dins l’organització de SIA. Les TIC internes han d’estar alineades amb el
negoci de SIA, gestionant internament un producte software propi per adaptar-lo a les
necessitats dels seus clients. D’aquesta manera s’augmenta el valor del producte que
s’ofereix al mercat.

• Obrir noves línies de R+D que permetin a la companyia oferir nous i innovadors serveis,
amb els quals fidelitzar els seus clients.

• Possibilitar el creixement i expansió de l’empresa, principalment als països de Sud-
Amèrica.

• Augmentar les vendes dins del mercat espanyol, cercant la segona posició dins del
sector.

• Definir un pla estratègic que permeti implantar la gestió del coneixement dins
l’organització de SIA.
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A.7.5. Mapa Estratègic

La següent figura fa referència a l’esquema de relacions entre els diversos objectius  definits
en el capítol anterior. El seu assoliment haurà de permetre reafirmar l’estratègia establerta.

A.7.6. Diagrama Funcional

La següent figura mostra els diferents fluxos i interaccions que es donen actualment entre els
diferents departaments de SIA. En ell es pot apreciar clarament la simbiosi existent amb el
proveïdor de software. En canvi, pel que fa a la fabricació de components, un departament
propi de SIA, el departament de R+D de SIA és el que realitza aquesta tasca. Existeix per
tant una asimetria en la producció que es veu reflectida en les possibilitats evolutives del
producte de software.

Fig. A.12 Mapa estratègic i d’objectius de la companyia
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Fig. A.13 Flux de relacions entre departaments a SIA
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