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C. Projecte de Desenvolupament del nou SI

C.1. Introducció al Projecte

En addició a la descripció realitzada al capítol 5.1.1 Descripció General de la memòria del
present treball, es pot afegir que el projecte objecte d’estudi és un projecte de
desenvolupament de software, aspecte pel qual la companyia no es troba adequadament
dimensionada. En concret el departament de TIC, que actualment realitza tasques de R+D,
es dedica principalment a la innovació pel que fa a la fabricació de maquinària industrial per a
aparcaments. Per tant, el departament haurà d’experimentar una profunda transformació per
poder dur a terme els treballs que es proposa.

Una altra vessant important del present projecte, en conseqüència, és el redimensionament
de l’estructura del departament TIC, per tal de poder emprendre el desenvolupament del nou
Sistema d’Informació amb garanties d’èxit.

C.1.1. Antecedents

Durant els darrers exercicis SIA ha experimentat un creixement important en volum de
negoci. Aquest es basa en la fabricació de maquinària per la explotació d’aparcaments dels
clients. La maquinària es gestiona de forma eficaç mitjançant un sistema de control i gestió
que proporciona un proveïdor extern de software.

La incorporació de nous socis inversors en forma d’empresa de capital risc dona la empenta
necessària per tal que es produeixi un important gir estratègic de SIA, dirigint la seva política
d’expansió cap a les grans superfícies. Aquesta nova política d’actuació de SIA suposa una
disminució del nombre d’aparcaments a facturar, malgrat que el volum de facturació
continuarà en augment. Aquest aspecte actua en contra del negoci del proveïdor del sistema
de control, que factura per nombre de llicencies venudes i, per tant, per nombre
d’aparcaments instal·lats. La seva reacció és un augment desproporcionat del preu de les
llicencies del producte que ven a SIA.

Per tant, aquest projecte pretén desenvolupar un sistema que superi en prestacions al que
proporciona actualment el seu proveïdor, alhora que permeti que SIA s’alliberi d’una
dependència perillosa des del punt de vista estratègic per a la companyia.
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C.1.2. Necessitats de Negoci

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

• La nova política de la companyia, que vol donar un salt qualitatiu en la seva situació com
a proveïdor de serveis dins del sector dels aparcaments, inclina SIA a desenvolupar un
sistema propi de control i gestió. D’aquesta manera augmentarà el marge de benefici
dels projectes des del punt de vista de costos.

• Aquest desenvolupament ha de permetre que SIA s’alliberi de la excessiva dependència
que manté respecte al proveïdor de software actual. Es considera que aquesta
dependència és un risc excessiu per la nova estratègia de SIA i per tant, el gran objectiu
és eliminar-la.

• Alhora es pretén dur a terme una actualització del sistema actual, integrant-hi les noves
tecnologies a les funcionalitats ja existents. D’aquesta manera es podran proporcionar
serveis diferencials respecte a la competència.

• Finalment, es durà a terme una estructuració adequada dins la companyia, principalment
des del punt de vista del departament de TIC, que haurà de ser dimensionat en
concordança amb els seus nous objectius.

Els principals criteris d’èxit del projecte, detallats posteriorment, hauran de portar vers una
planificació i dimensionament adequats de les tasques a dur a terme.

Com a principals oportunitats d’aquest projecte, en destaquen l’alliberament de la
dependència del proveïdor del sistema actual, i la obtenció d’un sistema propi que millori les
prestacions de l’actual. A més s’obtindrà un sistema adaptat a les noves tendències que
permeti continuar amb el pla d’expansió de la companyia a mig termini.

Com a riscos principals, en destaca el fet que el proveïdor pugui assabentar-se de les
intencions de SIA. Per això cal obtenir un sistema suficientment robust en un període molt
limitat de temps, cosa que implica un risc afegit.

C.1.3. Justificació

Les possibilitats que se li presenten a SIA enfront l’escenari actual són les següents:

• Continuar amb el proveïdor actual del sistema de control i gestió, cosa que representa
molts riscos donada la seva tendència actual d’apujar el preu de les llicencies,



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

• Iniciar el desenvolupament d’un nou sistema que permeti a SIA alliberar-se de la
dependència del proveïdor, alhora que s’obtinguin noves i innovadores funcionalitats
associades al producte.

La organització proposa dur a terme el desenvolupament del nou producte car aquest
encaixa a la perfecció amb la nova estratègia dissenyada pel comitè de direcció de SIA.

Durant el desenvolupament del projecte s’establiran un conjunt de procediments detallats
que facilitin les tasques de documentació per cadascuna de les seves fases. D’aquesta
manera, i donat el seu caràcter marcadament innovador, es pretén aprofitar l’experiència
adquirida per a futurs desenvolupaments.

D’altra banda, pel que fa al dimensionament del departament TIC de SIA, també s’establiran
procediments detallats per cadascuna de les accions empreses a nivell de costos, estudis
econòmics, control de despeses, compres, etc.

C.1.4. Registre

A SIA s’utilitza el full de registre de projectes que es mostra a continuació. Aquest conté la
informació principal i més destacada de cadascun dels projectes previstos a SIA. També se’n
detalla una breu descripció de cadascun dels camps a omplir i la informació corresponent al
projecte de desenvolupament:

• Projecte: Conté una referència que permet identificar de forma inequívoca cadascun dels
projectes que es realitzen a SIA. La referència haurà de contenir un número incremental,
una cadena de caràcters característica del departament al que correspon el projecte i
l’any d’inici del projecte. En el cas del projecte de desenvolupament un exemple
d’identificador podria ser: PR001-TIC-2005.

• Prioritat: Nombre enter que oscil·la entre 1 (molt prioritari) i 4 (poc prioritari). En aquest
cas el projecte de desenvolupament del nou SI es considera de prioritat 1 donada la seva
rellevància d’acord amb la nova estratègia corporativa.

• Descripció: Breu descripció textual del projecte. En aquest cas es tracta del
desenvolupament del sistema d’automatització i gestió d’aparcaments.

• Període de desenvolupament: Període de temps en que es durà a terme el projecte.
L’arrencada del desenvolupament del nou SI està estimada pel primer trimestre del 2006,
i la data de finalització estimada és 18 mesos més tard, de forma aproximada.

• Valor pel negoci: Importància del projecte per dur a terme l’estratègia de la companyia;
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és a dir, el grau d’importància relativa del projecte per a aportar un major valor afegit als
productes que comercialitza SIA. En aquest cas el projecte de desenvolupament del nou
SI es quantificaria com un 1 (màxim valor pel negoci) essent de 4 la qualificació de mínim
valor afegit.

• Implantació Tecnològica: Llistat dels principals recursos tecnològics a emprar en la
implementació del projecte. En el cas del nou SI es té (com es veurà més endavant en
l’anàlisi detallat dels aspectes tecnològics):

o Tecnologia Windows Server 2000 (Sistema Operatiu),

o SQL Server (Base de Dades),

o Visual .NET (Framework).

• Complexitat de la instal·lació: Serveix per avaluar de forma preliminar la complexitat que
implicarà la implantació final del projecte. En el cas del nou SI es considera que, tractant-
se d’un projecte molt complex, el grau de dificultat haurà de ser elevat. La complexitat es
veu agreujada per l’alt grau de variabilitat de la tipologia dels clients de SIA, comes veurà
en l’anàlisi en capítols posteriors. Això es considera amb el valor 1, en contraposició al
valor 4, que correspondria a un projecte d’instal·lació senzilla.

• Situació actual: Registre textual per indicar de forma resumida quina és la situació de
partida del projecte. En el cas del projecte de desenvolupament, la situació de partida és
la referida en el capítol C.1.1Antecedents.

• Inversió: Quantitat que suposarà en euros el desenvolupament del nou Sistema
d’Informació en quant a inversions. En aquest cas, mitjançant les dades extretes de les
diferents partides del pressupost del departament TIC de SIA, s’estima una inversió
aproximada de 230000€, com es desprèn de l’anàlisi de les inversions realitzada en el
document memòria del present treball.

• Costos: Valor aproximat que suposarà en quant a costos el desenvolupament del nou
Sistema d’Informació. Igualment, mitjançant una estimació a nivell de recursos i llicencies,
a l’arrencada del projecte s’estimen uns costos aproximats de 120000€, com es desprèn
de l’anàlisi de costos realitzada en el document memòria del present treball.
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Projecte Prioritat Descripció Probabilitat
Terminació

Situació
Actual

Inversió
(M€) Cost (M€)

Registro de Proyectos

Valor pel
Negoci

Nivell de
Recursos

Implantació
Tecnològica

Complexitat
Implantació

Fig. C.1 Registre de Projectes i SI a les TIC de SIA
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C.2. Missió

C.2.1. Estratègia i beneficis

Un dels objectius de SIA és, tal com consta en el pla estratègic de la companyia:
Desenvolupar una plataforma que sigui capaç d’integrar nous serveis pels clients de SIA a
partir del producte comercialitzat actualment.

Per tant, el projecte de desenvolupament del nou sistema d’automatització i gestió
d’aparcaments haurà de donar compliment a aquest objectiu.

El benefici per a SIA serà alt, donat que el sistema de control i gestió emprat per controlar la
maquinària pròpia, clau en el negoci de la companyia, passarà a estar sota control. A més
això permetrà eliminar la dependència, cada cop més arriscada des del vessant econòmic,
del proveïdor actual del sistema.

Des del punt de vista organitzatiu, el projecte presenta un impacte important en el
departament de TIC, amb algunes responsabilitats i repercussions en d’altres departaments,
com el de fabricació, finances o recursos humans.

Pel desenvolupament del sistema, es vol optar per contractar a programadors externs, però
que treballaran a les instal·lacions de SIA, en estreta relació amb els tècnics de la
companyia, per tal d’assegurar la total transferència de coneixement.

Estimació de costos:

L’estimació d’inversió, costos i beneficis del projecte es resumeix en la següent taula:

Inversions del projecte:

• Recursos Humans Externs:  187500€

• Infraestructura (HW + SW):   40900€

§ SUBTOTAL:  228400€

Costos del projecte:

• Recursos Humans interns: 115500€

• Recursos Materials:    11360€
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§ SUBTOTAL : 126860€

§ TOTAL: 355260€

Recuperació de la inversió:

La despesa actual en llicencies és de 300000€ (dades de l’exercici de 2005) amb el qual
seguint amb un ritme de vendes similar a l’actual, la inversió s’amortitza en menys de 1,5
anys.

Terminis d’execució:

La previsió inicial determina disposar d’una primera versió preliminar en 12 mesos, amb una
segona versió, ja definitiva, 6 mesos més tard.

Qualitat:

El tercer vector de tot projecte, la qualitat, és un apartat fonamental en el desenvolupament
del nou Sistema d’Informació. Únicament assolint un elevat nivell de qualitat es podrà parlar
d’èxit en la realització del projecte. El nou SI té el gran repte de superar l’actual producte, que
ofereix en les instal·lacions dels clients una gran robustesa, prestacions i elevada qualitat i
fiabilitat. Per tant, s’hauran de dedicar els màxims esforços a fi d’assegurar una elevada
qualitat del producte final.

C.2.2. Perfil del Projecte

Per tal d’analitzar el perfil del desenvolupament del nou Sistema d’Informació, s’han establert
un conjunt de criteris que són analitzats i valorats en la següent taula:

Urgència del
desenvolupament

1 2 3 4 5

* * * R *

No retardar en excés la data
d’inici del projecte. El
desenvolupament no pot anar
més enllà dels 12+6 mesos
previstos.

Qualitat del producte final
1 2 3 4 5

* * * * R

Assegurar que el producte
final ofereix robustesa i
qualitat, superant l’actual
sistema en funcionalitat.

Discreció
1 2 3 4 5

* * * * R

A fi de garantir el normal
desenvolupament del negoci
actual de SIA, en front el
proveïdor actual.
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Impacte en el futur de la
companyia

1 2 3 4 5

* * * * R

L’èxit del projecte garanteix
la independència i redefinició
de les polítiques de
desenvolupament de SIA.

Cohesió de l’equip de
desenvolupament

1 2 3 4 5

* * * * R

Millor integració dels mòduls
del sistema mitjançant la
coordinació entre els diversos
membres dels equips de
desenvolupament,.

Detall en la codificació
1 2 3 4 5

* * * * R

Una documentació correcta i
detallada serà fonamental per
dur a terme el futur
manteniment del sistema.

Traspàs del coneixement
1 2 3 4 5

* * * * R

Els tècnics de SIA han de
retenir un ampli coneixement
del sistema a fi de garantir un
suport eficient als usuaris i
possibles evolucions futures.

Adaptació del Departament
de TIC a la nova política de

la companyia

1 2 3 4 5

* * * R *

Es durà a terme una
reestructuració general del
departament TIC, amb
implicacions importants en el
seu funcionament .

Usabilitat
1 2 3 4 5

* * * R *

Consideració dels
suggeriments del usuaris
provinents del departament
de suport. Anàlisi de viabilitat
i factibilitat pel nou sistema.

C.3. Alternatives de Desenvolupament

Com es desprèn del capítol 5.3.2 Alternatives i Decisions del document memòria del present
treball, per dur a terme el desenvolupament del nou Sistema d’Informació, s’ha detectat 3
alternatives de base, l’anàlisi de les quals es realitza en els següents capítols:

• Outsourcing del desenvolupament del sistema,

• No desenvolupar el sistema,

• Desenvolupar el sistema internament.

Fig. C.2 Llistat de criteris d’anàlisi del Perfil del projecte
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Cadascuna d’aquestes alternatives serà analitzada des del punt de vista de condicionants,
suposicions, restriccions, inversions i costos, beneficis i riscos.

C.3.1. Alternativa 1: Outsourcing del desenvolupament

Aquesta alternativa implica continuar amb la relació amb el proveïdor per dur a terme els
nous desenvolupaments del sistema.

La llista de condicionants associats a aquesta alternativa es mostra a continuació.

Condicionants Implicacions Acceptable

1.Familiaritat que el proveïdor
assolirà amb l’esquema del
negoci

El proveïdor haurà de conèixer el funcionament
dels aparcaments per poder afrontar el
desenvolupament d’una aplicació que compleixi
amb les funcionalitats desitjades.

S

2.Revisió de funcionalitats.

El personal de SIA haurà de fer un seguiment
exhaustiu de verificació i compliment de les
funcionalitats contractades, car serà el proveïdor
extern qui desenvoluparà el nou sistema

S

3.Confidencialitat de les dades

El proveïdor haurà de signar un acord de
confidencialitat de la informació del model de
negoci i dels requisits tècnics i funcionals del
sistema, així com dels requisits individuals de
cadascun dels clients de SIA.

S

Tanmateix, les suposicions d’aquesta primera alternativa d’outsourcing són les següents:
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Suposicions Implicacions Acceptable

1.El proveïdor té un bon
coneixement de la plataforma
de desenvolupament

Es pren com a suposició que el proveïdor té plena
coneixença de les plataformes hardware/software
sobre les que es desenvoluparà el sistema

N

2. Disponibilitat

El proveïdor ha de proporcionar unes exigents
garanties de disponibilitat durant la jornada laboral
així com en la presentació d’alguna incidència de
caire urgent.

S

Les restriccions associades a aquesta alternativa es mostren a continuació.

Restriccions Implicacions Acceptable

1.Dependència del proveïdor

Degut a que el responsable del desenvolupament
és un proveïdor extern, se’n té una dependència
constant pel que fa a manteniment i resolució
d’incidències del sistema.

N

Les inversions i despeses del projecte, en cas de considerar l’alternativa d’outsourcing, són
les que es mostren a continuació:

Inversions del Projecte Any 1 Any 2 Any 3 Total
Llicencia del Sistema 8 25 300 333

Total 8 25 300 333

Despeses del Projecte Any 1 Any 2 Any 3 Total
Personal:Desenvolupament, prototipus,integració 0 0 0 0
Explotació: Instal·lació, proves de sistemes 1 2 5 8
Externs: Equips, paquets, consultoria 0 0 0 0
Amortitzacions i interessos de les inversions 0 0 0 0
Administració 3 4 6 13

Total 4 6 11 21

Els beneficis estimats associats a aquesta primera alternativa:
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Beneficis tangibles: Costos Anuals Actuals Any 1 Any 2 Any 3 Total Estalvi
Personal: Suport, Manteniment, formació 0 0 0 0 0 0
Explotació: Operació, manteniment,
llicencies 400 30 80 400 510 -110

Externs: Telecomunicacions,
subministraments 0 0 0 0 0 0

Generals 0 0 0 0 0 0
Total 400 30 80 400 510 -110

Els riscos associats a aquesta primera alternativa:

Descripció del Risc Probabilitat
Alta/Mitja/Baixa

Impacte
Alta/Mitja/Baixa

Estrategia de
minimització

Dependència completa del
proveïdor Alta Alt Buscar una altra alternativa

Desaparició del proveïdor Mitja Alt Contractes de Disponibilitat
(SLA)

Poc coneixement del
funcionament del sistema Mitja Mig

Documentació de suport pel
desenvolupament del
sistema

Avantatges i inconvenients de l’alternativa 1:

• Avantatges:

o Es pot garantir que es continuarà produint un software de qualitat acceptable, que
com a resultat proporciona un sistema robust i fiable,

o No es fa necessària la capacitació del personal pel que fa a les eines de
desenvolupament,

o El proveïdor posseeix un correcte coneixement de les eines de desenvolupament del
sistema.

• Inconvenients:

o Dependència del proveïdor,

o Mancança en el coneixement del desenvolupament del sistema,

o Poca capacitat de reacció enfront a l’aparició d’incidències en el funcionament i
explotació del sistema,

o Poc control sobre els costos de les llicencies del sistema,
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o Relació de compromís amb el proveïdor,

o Pèrdua de confidencialitat del model de negoci de SIA,

o Sistema propietat del proveïdor, al qual només se’n té accés prèvia compra de
llicencies.

C.3.2. Alternativa 2: No desenvolupar el sistema

Pel que fa als condicionants d’aquesta alternativa, no se’n detecten car aquesta és una
decisió de negoci i no pas un pla estratègic.

Pel que fa a les suposicions, tampoc se’n troben per la mateixa raó que en el cas anterior.

Pel que fa a les restriccions:

Restriccions Implicacions Acceptable

1.No es podrà oferir un servei
integral als clients de SIA

Es corre el seriós perill de perdre competitivitat
degut a que no es podrà oferir un servei actualitzat
respecte a les necessitats dels clients, amb la
conseqüent pèrdua de quota de mercat.

N

Inversions i costos associats a la segona alternativa (expressats en milers d’euros)

Inversions del Projecte Any 1 Any 2 Any 3 Total
Llicencia del Sistema 0 0 0 0

Total 0 0 0 0

Despeses del Projecte Any 1 Any 2 Any 3 Total
Personal:Desenvolupament, prototipus,integració 0 0 0 0
Explotació: Instal·lació, proves de sistemes 0 0 0 0
Externs: Equips, paquets, consultoria 0 0 0 0
Amortitzacions i interessos de les inversions 0 0 0 0
Administració 3 4 6 13

Total 4 6 11 21

Beneficis esperats associats a la segona alternativa (expressats en milers d’euros)
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Beneficis tangibles: Costos Anuals Actuals Any 1 Any 2 Any 3 Total Estalvi
Personal: Suport, Manteniment, formació 0 0 0 0 0 0
Explotació: Operació, manteniment,
llicencies 0 0 0 0 0 0

Externs: Telecomunicacions,
subministraments 0 0 0 0 0 0

Generals 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0

Identificació de riscos associats a la segona alternativa:

Descripció del Risc Probabilitat
Alta/Mitja/Baixa

Impacte
Alta/Mitja/Baixa

Estratègia de
minimització

Pèrdua d’una oportunitat
de negoci Alta Alt Desenvolupar el sistema

Explotació no òptima de la
fabricació de la maquinària
de SIA

Mitja Alt Desenvolupar el sistema

Dependència no desitjable
d’altres companyies pel
que fa a la explotació de la
maquinària fabricada per
SIA

Alta Mig Desenvolupar el sistema

 Avantatges i inconvenients de l’alternativa:

• Avantatges:

o Estalvi de costos associats al projecte i al redimensionament de la companyia.

• Inconvenients:

o Es perd l’oportunitat d’oferir un servei integrat, totalment actualitzat i innovador als
clients de SIA,

o Es manté la dependència d’altres companyies i proveïdors pel que fa a la gestió de la
maquinària fabricada per SIA,

o Es corre el risc de perdre competitivitat a mig termini,

o Per conseqüent, es pot perdre a mig termini quota de mercat.
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C.3.3. Alternativa 3: Desenvolupar el sistema internament

En aquesta alternativa es considera que el desenvolupament del nou Sistema d’Informació
serà dut a terme internament per la companyia. Aquesta alternativa presenta els següents
condicionants:

Condicionants Implicacions Acceptable

1. Contractació d’un equip de
programadors

Cal contractar un equip de programadors
experimentats amb els coneixements adients
respecte la plataforma de desenvolupament.

S

2. Pressupost necessari per
cobrir les despeses del
desenvolupament

Es necessari disposar del capital suficient per a
poder afrontar les despeses del projecte i del
redimensionament necessari de les estructures de
la companyia.

S

3. El departament TIC de SIA
ha d’ésser reestructurat
segons les necessitats
específiques

Cal disposar de capacitat de gestió d’equips de
nous programadors i analistes. Així mateix, cal
disposar dels recursos materials necessaris per a
dur a terme el projecte.

S

4. Qualitat del projecte
El sistema GPark+ resultant d’aquest projecte
haurà de competir amb garanties amb el producte
actual, i amb els de la competència

S

Les suposicions d’aquesta tercera alternativa són:
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Suposicions Implicacions Acceptable

1.Es disposa de la informació i
de les eines d’anàlisi
necessàries

Es considera que es disposa d’un domini del
model de negoci de la companyia suficient, així
com dels diferents processos a dur a terme dins
del projecte.

S

2. Es disposa del pressupost
necessari

Es pot plantejar dur a terme el projecte car es
disposa del capital necessari per emprendre les
accions corresponents al desenvolupament.

S

Pel que fa a les restriccions associades a aquesta tercera alternativa:

Restriccions Implicacions Acceptable

1.Alta confidencialitat
L’actual proveïdor del sistema no pot conèixer les
intencions de desenvolupament d’un sistema que li
faci la competencia.

S

2. Temps del que es disposa
per dur a terme el projecte

El sistema ha d’estar disponible en el seu
desenvolupament i en funcionament nominal en un
termini de 12+6 mesos

S

Inversions i costos associats a la realització d’aquesta tercera alternativa (expressats en
milers d’euros)
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Inversions del Projecte Any 1 Any 2 Any 3 Total
Llicencia del Sistema 0 0 0 0

Total 0 0 0 0

Despeses del Projecte Any 1 Any 2 Any 3 Total
Personal:Desenvolupament, prototipus,integració 77 39 0 116
Explotació: Instal·lació, proves de sistemes 2 2 2 6
Externs: Equips, paquets, consultoria 125 63 0 188
Amortitzacions i interessos de les inversions 0 15 8 23
Administració 3 4 6 13

Total    346

Identificació de riscos associats a aquesta alternativa:

Descripció del Risc Probabilitat
Alta/Mitja/Baixa

Impacte
Alta/Mitja/Baixa

Estrategia de
minimització

Manca d’experiència i
temps limitat Mitja Alt

Documentació i formació
apropiades, correcta
estimació de temps de
tasques de desenvolupament

El proveïdor no pot
assabentar-se del projecte
de desenvolupament

Mitja Alt
Discreció, polítiques
específiques d’interacció amb
el client

Qualitat del sistema
desenvolupat Baixa Alt Controls periòdics de qualitat i

funcionalitats

 Avantatges i inconvenients d’aquesta tercera alternativa:

• Avantatges:

o SIA té la oportunitat d’alliberar-se de la dependència absoluta que pateix actualment
respecte al proveïdor del sistema,

o Es pot fabricar un sistema totalment integrat amb la maquinaria fabricada per la
pròpia companyia, amb noves funcionalitats que aportin un valor afegit als clients de
SIA,

o Conservació del coneixement estratègic dins la companyia,

o Coneixement profund del sistema, cosa que pot facilitar el seu manteniment i control
d’incidències i, per tant, una reducció de costos,

o Facilitat del creixement modular del sistema,
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o Control de les despeses de la llicencia, que actualment no es té amb el proveïdor del
sistema,

o Confidencialitat respecte al model de negoci que vol dur a terme SIA en el futur a mig
i llarg termini.

• Inconvenients:

o Despeses inicials de desenvolupament i adequació del departament TIC elevades,

o Contractació d’un equip de desenvolupament dins del departament TIC,

o Consideració dels riscos inherents a la presa en compte d’un desenvolupament
complex i estratègic,

Temps limitat per obtenir un sistema robust i estable.

C.4. Condicionants, Suposicions i Restriccions

Respecte a la opció considerada per executar el projecte de desenvolupament del nou
Sistema d’Informació (és a dir, un desenvolupament intern), una anàlisi més detallada porta a
considerar els següents condicionants, suposicions i restriccions:

C.4.1. Condicionants

• Contractar un equip de desenvolupament expert: Per tal d’assolir l’èxit, cal dur a terme
aquest desenvolupament amb un equip capacitat, amb els coneixements necessaris
dels diferents processos que es duen a terme per a poder automatitzar, controlar i
gestionar un aparcament. També han de conèixer a fons les diferents plataformes de
software i hardware sobre les que es desenvoluparà el sistema,

• Disposar del pressupost necessari pel desenvolupament: Cal obtenir el capital necessari
d’inversió per aquest projecte. Aquest capital haurà d’incloure les despeses que puguin
sorgir durant la fase de producció. D’altra banda, cal contar amb la capacitat necessària
per a adquirir les llicencies i equips necessaris, i per dur a terme el redimensionament
previst del departament de TIC,

• Reestructurar el departament de TIC: Cal analitzar amb profunditat la necessària gestió
de la nova massa de personal que serà contractada per cobrir el desenvolupament. Per
tant, el departament directiu de SIA haurà de disposar dels recursos de gestió i de
producció adients dins del departament de TIC, per poder dur a terme tots els treballs
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previstos. Cal estudiar quins son els perfils necessaris a contractar i escollir aquells perfils
dins la companyia millor situats per poder gestionar-los.

• Qualitat: El producte desenvolupat ha de proporcionar unes característiques mínimes de
funcionalitat, rendiment, estabilitat i robustesa per tal de superar no només el sistema del
proveïdor actual, sinó els de la pròpia competència.

C.4.2. Suposicions

• Es disposa de la documentació i s’ha realitzat l’anàlisi necessari per a dur a terme el
desenvolupament. Es pren com a suposició que el departament a càrrec del
desenvolupament del sistema disposa d’un ple coneixement dels requeriments i
funcionalitats que cal implementar.

• Es disposa d’un pressupost adequat: Es suposa que el departament TIC pot contar amb
els recursos necessaris des del punt de vista material i humà per dur a terme el repte que
suposa la creació del nou sistema. I això només és possible disposant de capital per
poder realitzar les inversions necessàries.

C.4.3. Restriccions

• Confidencialitat: Degut a la relació de forta dependència amb l’actual proveïdor del
sistema de control i gestió, cal manegar amb total discreció tots els canvis planificats tant
a nivell d’estratègia de la companyia, com a nivell d’estructuració del departament TIC
d’aquesta.

• Temps de desenvolupament: Per assolir amb èxit les fites d’aquest projecte, tot
minimitzant l’efecte dels riscos principals que pateix, el desenvolupament del sistema
s’ha de dur a terme en els terminis establerts: és a dir, no superar els 18 mesos, obtenint
una versió prou estable com per ser comercialitzada de forma preliminar als 12 mesos.

C.5. Situació actual de l’entorn: Descripció i crítica

C.5.1. Descripció general i organització del departament TIC

La solució que SIA ofereix actualment als seus clients els permet automatitzar l’explotació
d’un aparcament sense que els calgui cap altre element, a excepció del terreny o superfície
destinada al seu ús, i dels terrenys i permisos legals corresponents.

Per tant, SIA ofereix una solució global composada de tres grans blocs:
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• Software d’automatització, control i gestió de l’aparcament,

• Dispositius i Hardware: caixers automàtics, barreres, Terminals Punts de Venda (TPV),
servidors, xarxa, etc.

• Manteniment i suport del conjunt hardware / software.

En funció de les necessitats dels clients i de la seva infraestructura tecnològica, tal com s’ha
vist en l’anàlisi dels escenaris de negoci possibles de SIA, alguns dels serveis i components
no són proporcionats (servidors, xarxa LAN, etc.). La solució actual permet una certa
escalabilitat de manera que grans i petites instal·lacions puguin disposar de totes les
funcionalitats i serveis, amb preus ajustats a les dimensions de les mateixes.

La totalitat de la plantilla del departament de TIC de SIA treballa en l’actualitat de forma
directa pel producte actual. Les tasques internes pel manteniment del sistema d’informació
de la companyia també son responsabilitat del departament de TIC, malgrat que en tractar-
se d’una empresa de petita dimensió, no suposa més del 20% de l’esforç.

L’organització dins del departament de sistemes d’informació (SI) ve influenciada pel paquet
de software que actualment s’adquireix del proveïdor extern, car els desenvolupaments i la
resolució d’incidències son sempre treballs que es coordinen entre la companyia i el
proveïdor.

El cap de departament, a part de la coordinació de l’equip intern, s’encarrega de la
interlocució vàlida amb el proveïdor, fent-li arribar les noves peticions de desenvolupament i
prioritzant les incidències que cal resoldre.

El departament de R+D Hardware és l’encarregat del disseny dels dispositius que es
fabriquen a SIA: caixers automàtics, barreres d’entrada i sortida, TPV, etc. Addicionalment
s’encarrega de dur a terme l’assemblatge d’altres dispositius que no es fabriquen
directament a SIA (com ara càmeres d’identificació de matrícules, detectors de presència,
etc) amb la resta de maquinària.

El departament de R+D Software desenvolupa el software propi de cada dispositiu (PLC’s o
Windows CE) establint a priori les interfases que han de permetre la comunicació entre ells i
amb el software de control i gestió.

El departament de suport s’encarrega de rebre via telefònica peticions, tot tipus d’incidències
i proporcionar assistència als usuaris.

Finalment,el departament de sistemes manté els equips i la xarxa interna de la companyia. A
més, és l’encarregat de realitzar les instal·lacions i les postes en marxa.



Pàg. 22 Memòria

C.5.2. Recursos Actuals SI

• Recursos Humans: 1 responsable de departament, 3 enginyers R+D Hardware, 2
enginyers R+D Software, 2 tècnics de suport i 2 tècnics de sistemes,

• Tecnològics: A part de les estacions pròpies de treball de cada tècnic, es disposa dels
següents recursos pels sistemes d’informació (SI):

o Instal·lació complerta del sistema de SIA per a proves,

o Servidor d’aplicacions del SI i servidor de base de dades,

o VPN – Assistència i Xarxa ADSL amb un ample de banda de 2MB,

o Portàtils per als instal·ladors.

C.5.3. Costos actuals SI

Per tal de calcular els costos actuals dels SI cal considerar el preu de compra de les
llicencies de l’últim any, car el proveïdor és el responsable únic dels desenvolupaments i
manteniment d’aquest. Com a aproximació, durant l’exercici del 2004, SIA va vendre 80
instal·lacions, de les quals 60 es varen pagar a 3000€ i les vint restants a 6000€,ja que es
tractava d’instal·lacions més grans. L’import total pagat en llicencies va ser doncs de
300000€.

C.5.4. Qualitat del SI actual

Un sistema d’automatització i gestió d’un aparcament ha de funcionar 24h x 365 dies. En cas
d’avaries o incidències ha d’existir un mecanisme que proporcioni una primera solució. Per
tant, cadascun dels components que conformen el SI ha d’anar acompanyat d’un gestor
d’incidències prou potent, que garanteixi que les possibles avaries siguin o be solucionades
pel propi sistema (seguint camins alternatius), o be identificades de forma eficient a fi de
reduir els temps d’aturada.

El punt crític en què s’assegura la qualitat del SI és el joc de proves al que és sotmesa
qualsevol modificació en la plataforma de proves. SIA en disposa d’una a les seves oficines,
que és capaç de simular el funcionament de l’aparcament en la seva totalitat. En aquest
entorn es pot arribar a verificar el correcte funcionament del SI, car és aquí on s’integren tots
els desenvolupaments realitzats pel proveïdor, així com les modificacions del hardware que
s’hi hagin pogut introduir.
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C.5.5. Seguretat en el SI actual

Degut a que la solució es comercialitza per mitjà d’un sistema de llicencies, aquesta disposa
d’un component de càlcul i verificació eficaç i de gran seguretat. A més, cada instal·lació
necessita una clau hardware codificada per al seu funcionament. L’objectiu últim és evitar l’ús
fraudulent del sistema de SIA.

Internament, es realitzen còpies de seguretat de tots els servidors de desenvolupament i
emmagatzemament de versions diàriament; les cintes son recollides amb una freqüència
setmanal per una empresa de seguretat que, al seu torn, les emmagatzema en una cambra
ignífuga de seguretat.

Es disposa d’un servidor de desastres, per tal de treballar com a servidor d’aplicacions i base
de dades de SI, en cas de caiguda dels servidors de producció contra els que es realitzen les
proves.

Les estacions de treball ales oficines centrals no disposen de cap dispositiu d’escriptura
(floppy, USB, gravadores CD-DVD). A més es fa signar a tots els treballadors una clàusula
de privacitat que els impedeix de distribuir cap document, disseny o codi font relacionat amb
el producte.

C.5.6. Problemes actuals del SI

El principal problema detectat en l’actualitat a SIA és, com s’ha fet notar anteriorment, el nul
control i coneixement sobre una part tan estratègica com és el mòdul software de control i
gestió. Aquesta manca de control ha provocat la falta d’unicitat i uniformitat en la diversitat de
components existents, i la existència de gran quantitat d’interfases que actualment permeten
la interacció entre aquests.

C.6. Situació Prevista de l’entorn: Model del nou SI

Descripció general: Organització prevista

L’objectiu del nou SI és la obtenció d’un nou software pel control, automatització i gestió dels
aparcaments dels clients de la companyia. El fet de recuperar el control sobre el principal
component del producte que es comercialitza, ha de permetre reestructurar la política de
desenvolupaments i tasques a dur a terme per part del departament de TIC. Per tant, es
podrà definir el nou pla per SI. Es pot obrir també la oportunitat que els nous sistemes
d’informació estiguin preparats i dimensionats per afrontar els reptes que suposa el nou
mercat tecnològic.
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A nivell empresarial es pretén crear un comitè d’avaluació, control i seguiment del nou
projecte en que s’inclouran representants de cada departament. Aquest comitè ha de servir
per a establir les necessitats bàsiques del nou producte, així com els nous serveis que en un
futur no llunyà ha d’estar preparat per a suportar.

A nivell de departament de TIC, cal establir un equip de treball horitzontal que inclogui els
responsables tecnològics i els responsables de cada àrea. Cal també establir uns estàndards
per cada un dels components, mitjançant un repositori global i comú de metodologies i
mecanismes de comunicació.

C.6.1. Costos previstos del nou SI

Recursos Humans
Preu-
Home
(€/any)

Total (€/1,5 anys)

5 Desenvolupadors 25000 187500

1 Analista Programador 30000 45000

1 Responsable de Projecte 35000 52500

1 Responsable de Departament de TIC 40000 18000

TOTAL 303000

Fig. C.3 Costos del projecte associats a les persones
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Recursos Materials
Preu

Unitat
Preu Total

1 Llicencia SQL-Server 2000 Standard Edition  6800€ 6800€

7 Estacions de Treball 1100  7700

3 Servidors + OS 3200  9600

7 Llicencies Visual Studio .NET Developer
Version

2400  16800

Altres 11360  11360

TOTAL 52260

De les dades anteriors s’obté un cost total de 355260€.

C.6.2. Objectiu de Qualitat

El principal objectiu del nou SI és oferir una solució global, robusta, escalable i que permeti
integrar eficaçment una estesa gamma de serveis addicionals. Per aconseguir aquest
objectiu, cal considerar que tots els components del nou sistema hauran d’integrar una
diversitat de tecnologies. Les metodologies, procediments i estàndards emprats s’hauran de
determinar a l’inici del projecte, i el seu compliment permetrà la consecució d’un producte de
qualitat. L’establiment de procediments que permetin els intercanvis d’informació amb
fluïdesa entre totes les àrees i la gestió eficaç dels canvis seran també vitals per obtenir els
objectius fixats del projecte.

C.6.3. Consideracions i Punts de Control:

Els següents punts crítics han de ser considerats, respecte als aspectes relacionats amb la
seguretat del projecte:

• Protecció de les dades: dades dels abonats, dades de les operacions de pagaments.

Fig. C.4 Costos del projecte associats als recursos materials
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Aquestes operacions estan subjectes a la legislació sobre Dades Personals i altres lleis.

• Segurització de la xarxa LAN/WI-FI.

• Escalabilitat adient pel que fa als permisos i rols de cadascun dels perfils que intervenen
en l’ús habitual del nou Sistema d’Informació.

• Ús fraudulent d’una llicencia del nou Sistema d’Informació.

A la fase de desenvolupament i implementació del sistema cal haver definit els següents
aspectes:

• Polítiques, procediments i estàndards pel que fa a Seguretat i Qualitat,

• Les estratègies de comunicacions remotes,

• La implementació d’una plataforma de monitorització i centralització de la seguretat.

D’aquesta manera es podrà adaptar el nou Sistema d’Informació dins la política de Seguretat
i Qualitat de les empreses clients de SIA. En conseqüència, els següents aspectes seran
analitzats:

• Instal·lació de l’aplicació seguint els procediments de Seguretat i Qualitat de la
companyia client,

• La informació proporcionada als clients haurà de ser la requerida respecte als
procediments aplicables (Seguretat/Qualitat),

• Una valoració de riscos que pot suposar la instal·lació del sistema dins la infraestructura
de sistemes de l’empresa client, haurà de ser proporcionada,

• Generació, en estreta col·laboració amb els clients, dels plans d’implantació de les
mesures de seguretat,

• Elecció de controls i indicadors de seguiment i verificació de les principals directives de
Seguretat i Qualitat,

• Revisió periòdica del compliment dels objectius pactats i fixats,

• Elevada disponibilitat dels equips i un bon grau de confidencialitat de les dades
explotables.
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C.6.4. Punts Oberts:

L’objectiu prioritari és disposar d’una primera versió en 12 mesos del sistema de control i
gestió. Per tant, el nou SI no implementarà a la seva fase inicial de desenvolupament la
plataforma de serveis. Aquesta es prendrà en consideració únicament en els aspectes de
disseny, sense arribar a detallar les seves funcionalitats. Una vegada es disposi d’un
producte propi, es podrà iniciar l’estudi en profunditat dels serveis que el nou SI podrà
proporcionar de manera addicional. Finalment, en un termini de 2 anys, es pretén integrar en
el pla de sistemes un CRM (Customer Relationship Manager) que, degut a la especificitat del
sector i de les necessitats de la companyia, es pot arribar a desenvolupar a mesura.

C.7. Consideracions Tecnològiques

C.7.1. Tecnologia, coneixements, plataforma Tecnològica

Donada la situació actual respecte al proveïdor del sistema d’automatització i gestió, el
termini d’execució del projecte no pot ser superior als 18 mesos. A més, la primera versió
estable ha d’estar disponible en un termini màxim de 12 mesos. Per tant, cal aprofitar els
coneixements tecnològics que resideixen ja dins la companyia. En aquest sentit, es prendran
en consideració els entorns i eines actuals de desenvolupament:

• Sistema Operatiu: Windows 2000 Server, Windows XP,

• Bases de Dades: Access i SQL Server,

• Llenguatges de Programació: Visual Studio 6.0 i Visual Studio .NET, C.

Com ja es disposa de tots aquests productes, el impacte del preu de les llicencies en el
càlcul de TCO (Total Cost Ownership) i el seu pes com a factor de decisió en la discussió
tecnològica serà menor.

Considerant tanmateix la urgència del projecte, es donarà un major pes específic a la
rapidesa de desenvolupament que pugui oferir la plataforma tecnològica seleccionada, tant
per components interns com per aplicacions client, servidors o desenvolupaments web. En la
elecció final es prioritzaran també els criteris d’escalabilitat i adaptabilitat a diverses
arquitectures hardware, donat el gens menyspreable grau de variabilitat en quant a tipologia i
dimensions que representen els clients de SIA.

Es preveu que la pràctica totalitat dels clients o be comprin els servidors (grans
instal·lacions), o be disposin de servidors i/o estacions de treball amb sistemes operatius
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Windows. En conseqüència, la portabilitat no serà un aspecte decisiu en els criteris de
selecció.

C.7.2. Proveïdors Tecnològics:

• Bases de Dades

o MySQL: Tot i ser un software de codi obert, en principi es descarta aquesta opció
per la limitació del nombre de dades que és capaç de gestionar,

o Oracle,

o Microsoft SQL Server,

o IBM (DB2).

• Llenguatges de programació:

o JAVA: Sun. BEA, IBM, Hewlett-Packard, Oracle,

o .NET: Microsoft

• Sistemes Operatius:

o Windows: Microsoft,

o Linux-UNIX: Suse, Red Hat, Debian, Mandrake, AIX, Solaris

C.7.3. Estat de l’art: Situació del mercat

El mercat actual dels sistemes d’automatització d’aparcaments es troba en fase de
regeneració tecnològica. Existeix una gran quantitat de proveïdors que disposen de
productes eficients i robustos, que integren de manera progressiva nous serveis. Tot i això,
els sistemes actuals segueixen recolzant-se en les possibilitats que ofereixen els dispositius
tradicionals (caixers automàtics, barreres, TPV, etc.) i en la fiabilitat i disponibilitat del
software de control.

A nivell nacional, no es pot oblidar que els grans explotadors que tenen al seu abast
l’adquisició de productes amb major valor afegit no suposen ni el 20% del total de les
instal·lacions. Els clients mitjans i petits busquen solucions compactes, econòmiques i que
per sobre d’altres consideracions permetin l’automatització efectiva i eficaç de l’aparcament.
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Les grans instal·lacions nacionals i europees, que ja disposen de sistemes automatitzats, si
que sol·liciten noves modalitats de pagament i identificació capaços d’optimitzar els temps
d’entrada, pagament i sortida. Les oportunitats d’expansió apareixen principalment al mercat
sud-americà. En països com Mèxic existeixen encara grans instal·lacions que no estan
automatitzades, però les necessitats d’aquests tipus de clients es centralitzen també en els
sistemes de control i gestió, quedant els serveis addicionals en un segon terme.

C.7.4. Comparatives entre tecnologies seleccionades

Pel que fa a la base de dades, l’avaluació sota criteris econòmics és la següent:

CPUs
Oracle9i
Standard
Edition

SQL
Server
2000

Standard
Edition

IBM DB2
v8.1

Workgrou
p Edition

SQL
Server
2000

Desktop
Engine

Extra SQL
Server

SQL
Server
2000

Standard
Edition

1 19.500 € 6.499 € 9.750 € 0 € 1 CPU 6.500 €

2 39.000 € 12.997 € 19.500 € no aplica Server/Per-
Seat 5 1.800 €

4 78.000 € 25.995 € 39.000 € no aplica Server/Per-
Seat 10 2.500 €

8 156.000 € 51.990 € 78.000 € no aplica no aplica no aplica
16 312.000 € 103.979 € 156.000 € no aplica no aplica no aplica
32 624.000 € 207.958 € 312.000 € no aplica no aplica no aplica

Pel que fa a les característiques es poden extreure les següents conclusions:

Avantatges SQLServer Avantatges Oracle i DB2

Es el més econòmic
Més potent pel que fa a capacitat i com a
llenguatge de programació PL/SQL vs. T-
SQL

Millor relació rendiment/preu Portabilitat
Instal·lació i manteniment senzills Majord possibilitats de configuració
Versió Desktop gratuita i llicencia per
client Escalabilitat

Pel que fa als llenguatges de programació, les plataformes tecnològiques Java i .NET
ofereixen possibilitats molt semblants, tant des del punt de vista de les API com de la seva
escalabilitat, flexibilitat i desenvolupament Web. Les comparatives més objectives no es
poden posicionar clarament cap a una o altra alternativa. Cal considerar, per tant, les
necessitats concretes del cas SIA.
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Pel que fa a la plataforma JAVA, aquesta presenta una gran portabilitat, garantida per
l’amplitud de la comunitat que té com a suport. Això contrasta amb la propietat exclusiva de
.NET per part de Microsoft, i l’exigència de Windows com a Sistema Operatiu. En canvi,
Microsoft anuncia la mateixa portabilitat que Java en un futur no llunyà (projecte Mono sobre
Linux, i possibilitat per part de terceres empreses de desenvolupar un.NET framework per
altres sistemes operatius).

Finalment, cal remarcar que el desenvolupament de .NET requereix la compra de llicencies
de desenvolupament que poden oscil·lar entre els 2400€ de la versió Developer fins als
3250€ de la versió Architect. Per contra, el SDK (Kernel del sistema) de Java és gratuït i
existeixen editors molt eficients de codi obert. Per tant, en aquest cas no hauria pafament de
llicencia.

Analitzant el Sistema Operatiu, les comparacions entre Linux i Windows Server son també
molt divergents segons les fonts d’informació consultades. Els estudis més objectius
assenyalen de nou la necessitat de valorar de forma individual segons criteris de necessitats
puntuals i prioritats de cada projecte.

En tot cas, cal destacar l’avantatge que presenta Linux com a sistema servidor d’aplicacions
pel que fa a despeses de llicencia. Cal també remarcar que les comparatives que van més
enllà del preu de la llicencia i la seva funcionalitat, i que centren el seu estudi en el càlcul del
TCO, ofereixen resultats molt més ajustats. La dada final, extreta d’estudis rigorosos (veure
el capítol de referències) reporta que Windows Server és pràcticament un 20% més car que
la versió Enterprise de Linux. En el cas de SIA, la opció Linux implicaria una modificació en la
inversió de formació i una quantificació detallada del coneixement actual pel que fa a
manteniment i instal·lació de servidors Microsoft.

Resultats:

A fi de determinar el resultat s’ha realitzat una comparació de cadascuna de les tecnologies
prenent en consideració els criteris de selecció detallats amb anterioritat. Tanmateix s’ha
assignat un pes a cadascun dels criteris en funció dels interessos de la companyia i el
producte. Els resultats són els següents:

Base de Dades
Criteris Pes Oracle DB2 SQL Server

Preu Llicencia 0,5 5 5 10
Coneixement 0,3 3 3 8
Rendiment 0,2 9 8 6

Total 5,2 5 8,6
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Llenguatge de Programació
Criteris Pes .NET Java

Flexibilitat, API, GUI 0,3 8 9
Coneixement 0,4 8 3
Preu Llicencia 0,15 2 9
3rd Party Components 0,1 8 7
Portabilitat 0,05 0 10

Total 6,7 6,45

Sistema Operatiu
Criteris Pes Linux Windows

Coneixement 0,5 5 8
Preu Llicencia 0,2 9 2
TCO 0,2 8 7
3rd Party Components 0,1 8 9

Total 6,7 6,7

Finalment s’ha realitzat una avaluació de les combinacions tecnològiques més viables,
avaluant-les també en funció del pes de cadascun dels components tecnològics que cal
implementar:

Base de Dades + Llenguatge de Programació + Sistema
Operatiu

Criteris Pes SQL + .NET
+ Windows

SQL + Java
+ Windows

Oracle +
Java +

Windows

Oracle +
.NET +

Windows

Oracle +
Java +
Linux

Base de Dades 0,3 8,6 8,6 5,2 5,2 5,2
Llenguatge Programació 0,4 6,7 6,45 6,45 6,7 6,45
Sistema Operatiu 0,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,6
TOTAL 7,15 7,05 6,03 6,13 6,33
Ranking 1 2 4 5 3

Aquesta valoració ha estat realitzada a partir dels criteris considerats de forma particular i
específica per part de SIA. La companyia ha analitzat les característiques que ha de
proporcionar el nou Sistema d’Informació, en base al seu coneixement del sector i a la
situació actual i les noves tendències tecnològiques del moment.

Es considera per tant 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
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a sistema de desenvolupament de software i Windows Server com a Sistema Operatiu.
Considerant que sobre Windows el sistema .NET supera clarament a Java pel que fa a
funcionalitats addicionals, l’elecció es decanta clarament cap aquesta opció.

C.8. Situació Tecnològica actual

C.8.1. Punts forts i punts febles

Els avantatges dels punts actuals són els següents:

• El producte que SIA comercialitza actualment ha guanyat prestigi al llarg dels darrers
anys, i és conegut per la seva fiabilitat i robustesa,

• El pressupost dedicat a la resolució d’incidències és mínim,

• Únicament es compren al proveïdor actual aquelles llicencies que son requerides en
funció del nombre d’aparcaments als que SIA ofereix els seus serveis,

• Tot i l’augment del preu de les llicencies, la companyia continua en una situació de
guanys.

Els punts febles de la situació actual son:

• Es pateix un augment de les despeses de producció degut principalment a l’augment del
preu de les llicencies, ja que aquest no ha estat traslladat al preu de venda al client,
seguint les estratègies marcades pel comitè de direcció. Altrament, s’hauria hagut
d’afrontar el risc d’una disminució en les vendes i una posició debilitada respecte als
competidors de SIA,

• Dependència excessiva del proveïdor extern,

• Incapacitat de decidir lliurement la presa em compte de nous desenvolupaments,

• Plataforma tecnològica propera a la obsolescència,

• Impossibilitat d’implementar serveis de gran valor afegit que ofereixen les noves
tecnologies.
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C.8.2. Oportunitats i Riscos Tecnològics:

Els punts forts que comporten l’elecció de la plataforma tecnològica .NET + SQL Server +
Windows Server són els que permetran assolir els objectius del projecte de
desenvolupament:

• Màxim aprofitament i màxima rendibilitat del coneixement tecnològic actual del
departament de R+D de SIA,

• Obtenció d’un sistema molt flexible, adaptable a tota mena de clients. La seva
arquitectura totalment modular permet millorar la seva adaptabilitat i escalabilitat, per
facilitar la seva implantació a tots els tipus de clients de SIA. D’altra banda, facilitat
d’integració d’un elevat i variat nombre de dispositius que poden actuar amb el sistema.
L’elecció del hardware i del software pretén anar en aquesta direcció,

• Plataforma tecnològica capaç d’integrar serveis totalment innovadors que han de
permetre a SIA adquirir un avantatge potencial comparatiu respecte a la resta de
competidors del seu mercat,

• Garantia de robustesa en front a fallades i aturades del sistema.

Els punts febles d’aquesta elecció son:

• Un elevat cost en llicencies i una excessiva dependència dels productes Microsoft,

• Portabilitat pràcticament nul·la,

• Impossibilitat d’implantar el sistema en totes aquelles companyies que prefereixen
instal·lar els seus SI sota sistemes operatius UNIX/Linux.
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C.9. Necessitats, especificacions i entregables

C.9.1. Matriu d’avaluació de requeriments

Necessitat

Disponible
en el

sistema
actual

Necessitat
bàsica

Objectiu
del

Sistema
Total

Sistema 24x7 10 10 10 30
Monitorització 8 9 10 27
Control Dispositius 6 6 10 22
Control Places Lliures 0 7 9 16
Abonats 10 10 10 30
Pagament Metàlic 10 10 10 30
Pagament Targ.
Crèdit 10 10 10 30
Vals i promocions 10 10 10 30
Ingressos 10 10 10 30
Incidències 10 10 10 30
Gestió tarifaria 5 8 8 21
Informes 8 9 10 27
Comptabilitat 0 5 5 10
Multi aparcament 0 5 10 15
Zones i Sectors 7 9 9 25
Dispositius Seguretat 0 5 8 13
Visió Remota 0 2 8 10
Ocupació
aparcament 0 5 9 14
Reserva estada 0 5 9 18
Pagament SMS 0 5 8 13
Localització SMS 0 5 8 13

La implantació de cada requeriment es realitzarà de la següent manera:

• Aquells requeriments amb una valoració superior a 20 estaran disponibles en una
primera versió del sistema, als 12 mesos. Es prendrà en consideració en la seva
implementació la futura implantació dels requeriments amb valoració inferior.

• Els requeriments amb una valoració entre 10 i 20 estaran disponibles en el sistema en la

Fig. C.5 Matriu d’avaluació de requeriments del projecte
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versió definitiva, als 18 mesos.

• Els requeriments amb una valoració inferior a 10 es replantegen i posposen fins a la
estabilització del producte.
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C.9.2. Entregables: Criteris de Medició i Acceptació

Entregables del Projecte

Creació Implant. Tangibles Intangibles
Antecedents RD T0-2m 6h A/D Situar a l’equip/empresa Conscienciació
Riscos RP RD T0-1m 6h A/D Evitar riscos Pla de contingència
Proposta Tecnològica RP+A/P RD T0-1m 30h A/D Costos del Projecte Valor afegit en serveis
Anàlisi de Requeriments RP+A/P RD T0-1m 80h A/D Definició dels objectius Satisfacció del client
Especificacions funcionals A/P RP T0 80h A/D Control de funcionalitats Definició abast sistema
Especificacions Tecnològiques A/P RP T0 80h A/D Control justificació decisions Coherència en eleccions futures
Recursos i Costos RP RD T0-2m 20h A/D Recolzament de gerència Evitar desviacions
Organització del Projecte RP RD T0-1m 6h A/D Identificació de responsabilitats Optimització de la gestió
Comunicacions RD+RP RD T0-1m 6h A/D Reducció de temps Treball en equip
WBS RP RD T0 20h A/D Identificació de funcionalitats Planificació
Pla de Projecte RP RD T0 20h A/D Millores de control Guia de l’equip
Pla per fases RP RD T0 6h A/D Millores de control Marcar Objectius
Informes de Situació RP RD 2h A/D Fixació de desviaments i riscos Confiança en l’avanç del projecte
Actes de Reunions RP RD 1h A/D Accions pendents i responsables Seguiment

Manuals Resum Postproducció A/P RP T0+12m 12h A/D Facilitar noves incorporacions Aprofitament experiència
Pla d’implantacions RP RD T0+6m 20h A/D Definir planificació instal·lacions Establiment procediments coherents
Pla de Desenvolupament A/P RP T0 12h A/D Programació estàndard Codi Intel·ligible
Pla de Proves A/P RP T0+6m 12h A/D Qualitat del producte Robustesa i eficàcia del producte
Plans de contingència RP RD T0+10m 12h A/D Control de Riscos Evitar improvisació
Gestió de canvis A/P RP T0 6h A/D Control de Versions Producte íntegre
Gestió d’incidències RP RD T0 6h A/D Costos de manteniment Evitar repeticions

Tancament Conclusions RD+RP RD T0+12m 6h A/D Avaluació de beneficis Millores futures

Entregables del projecte
Cost Beneficis

Anàlisi

Fase Entregables Respons. Aprob.

Organització

Seguiment

Procediments

Inici

Fig. C.6 Llista d’entregables del projecte de desenvolupament (I)
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Entregables del Producte

Creació Implant. Tangibles Intangibles
Especificacions Tecnològiques RP RD T0+10m 15h A/D Client pot mantenir el seu TIC Confiança del client
Manual de Manteniment A/P RP T0+10m 15h A/D Manteniment del sistema Procediments de manteniment
Manual d'Usuari A/P RP T0+12m 40h A/D Ús del sistema Servei addicional pels clients
Guia Ràpida d'incidències A/P RP T0+12m 20h A/D Resolució ràpida Confiança del client

Entregables del Producte

Entregables Respons. Aprob. Inici
Cost Beneficis

Fig. C.7 Llista d’entregables del producte de desenvolupament (II)
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C.9.3. Criteris per la medició i acceptació

Per dur a terme la medició de la qualitat dels documents anteriors, i la seva acceptació
s’utilitzarà un registre senzill de cadascun dels document, segons els criteris definits a
continuació:

• Catalogat: Si té assignat un codi a l’arxiu del projecte,

• Aprovat: Si ha estat aprovat pel responsable del mateix,

• Actualitzat: Si ha estat actualitzat de manera adequada, contemplant la realitat del
projecte,

• Revisat: Si les últimes modificacions han estat revisades i aprovades adequadament,

• En vigor: Si el document està en vigor actualment,

• Ús: Valoració dels usuaris pel que fa a la utilitat del document:

Conformement al format que es mostra a continuació:

Document Catalogat Aprobat Actualitzat Revisat En vigor Ús
Referència del document S/N S/N S/N S/N S/N de 0 a 10

Medició i acceptació

C.9.4. Escenaris de Proves

Un dels principals valors de la companyia SIA és el d’oferir un sistema totalment fiable i amb
alts nivells de qualitat. Per aquesta raó, cadascun dels mòduls desenvolupats ha de complir
amb una sèrie de funcionalitats que hauran de ser testejades amb rigor. SIA, seguint els
seus procediments estàndard de desenvolupament d’entorn de proves, té preparades dins
les seves oficines unes instal·lacions pilot per facilitar els procediments de proves sobre els
sistemes en desenvolupament. Aquestes instal·lacions disposen de com a mínim una unitat
de cadascun dels dispositius bàsics dels aparcaments:

• Unitat Central (Servidor de Base de Dades i Aplicacions),

Fig. C.8 Format de medició dels criteris d’acceptació
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• Caixer Automàtic,

• Terminal Punt de Venda,

• Barrera d’entrada,

• Barrera de Sortida.

Donada la importància del projecte de desenvolupament, es pretén crear dos entorns de
proves redundants. Un d’ells servirà per proves de desenvolupament, mentre que el segon
serà usat per l’assegurament de la qualitat (QA).

L’escenari de proves final serà un aparcament real pertanyent a un dels clients estratègics de
SIA. S’intentarà arribar a un acord amb aquest per a que permeti realitzar proves a canvi de
disposar d’una llicencia gratuïta del nou SI, un cop aquest sigui explotable.

El procés de prova seguit en cada escenari és el següent:

Fig. C.9 Procediments de proves per cada component del nou SI
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Desenvolupament de Components: Cada programador empaqueta de manera unitària en la
seva estació de treball la unitat sota la seva responsabilitat. Aquests components són
independents i totalment testejables segons les funcionalitats que implementen.

• Test Local: Els cassos de test són validats en cadascuna de les estacions de treball.

• Work Package (WP): Compren una sèrie de desenvolupaments que han estat provats a
fons de manera unitària, i que hauran de ser integrats en l’escenari de desenvolupament
“Execució Test”.

• Execució Test: Tests en l’entorn de proves de desenvolupament. Casos de test (Test
Cases, TC) validats a nivell de Work Package.

• Release: Conjunt de WP que ja han estat testejats i que passen a ser integrats en un
entorn de proves de Quality Assurance (QA).

• Test QA: Darrer test a executar abans de que la Release pugui formar part de
l’executable final. Els casos de test TC corresponents hauran de ser validats de manera
anàloga.

• Release final: Conjunt de components llestos per a entrar a la versió final d’executable.

El detall dels tests que s’hauran d’executar es pot resumir en una taula com la següent:

Components Mòdul
Test Local

/ Resp.
Test Dev /

Resp. Test QA
F_M1 xh/G1 xh/G2 xh
F_M2 xh/G1 xh/G2 xh

...
F_Mn xh/G1 xh/G2 xh

Integració TOTS xh
C_M1 xh/G2 xh/G1 xh
C_M2 xh/G2 xh/G1 xh

...
C_Mn xh/G2 xh/G1 xh

Integració TOTS xh
C_M1 xh/G1 xh/G2 xh
C_M2 xh/G1 xh/G2 xh

...
C_Mn xh/G1 xh/G2 xh

Integració TOTS xh
Comunicacions

Framework

Control

Fig. C.10 Detall de proves per cada component del nou SI
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Inicialment es divideix el grup de 5 desenvolupadors i l’analista en dos grups de prova: G1 i
G2. Cadascun dels components es troba dividit en mòduls. Cada mòdul haurà de ser provat
de manera unitària pel desenvolupador responsable en la seva estació durant el temps que
s’hagi establert convenient. Un cop el mòdul passi a formar part d’un WP, l’altre grup que no
l’hagi desenvolupat l’haurà de provar en un entorn de desenvolupament. Mitjançant aquesta
alternança es pretén que tot el codi generat com a mínim hagi estat provat per dos membres
diferents de l’equip de desenvolupament. Finalment, un WP passa a formar part d’una
release un cop s’hagi donat el vist i plau de l’equip de desenvolupament. Aleshores aquesta
release serà testejada finalment per un equip de QA, constituït per l’analista del projecte i un
desenvolupador de cadascun dels grups.

Cada cop que es finalitza el desenvolupament i el test d’un component es realitza una prova
d’integració sobre l’entorn de QA. Aquesta prova d’integració haurà d’assegurar que tots els
components testejats independentment es relacionen de manera adequada.

En la fase d’integració final del sistema, es poden dividir les diferents proves segons els seus
objectius de verificació:

• Proves funcionals: Aquestes estan dirigides a verificar que el SI realitza de manera
correcta totes i cadascuna de les funcions per les que ha estat concebut, segons les
especificacions proporcionades pels usuaris clients,

• Proves de comunicacions: Determinen que les interfases entre els diferents components
del sistema funcionen adequadament, a través de dispositius remots i de dispositius
locals. També cal provar les IHM (Interfases home-màquina),

• Proves de rendiment: Consisteixen en determinar els temps de resposta, comprovant
que aquests es troben dins dels intervals establerts en les especificacions del sistema,

• Proves de Volum: Consisteixen en la verificació del funcionament del sistema quan
aquest està treballant amb grans volums de dades, simulant les càrregues de treball
esperades,

• Proves de Sobrecàrrega: Es prova el funcionament del sistema sotmès a càrregues
massives, al llindar dels seus recursos. L’objectiu és establir els punts extrems en els
quals el sistema comença a operar per sota dels requisits establerts,

• Proves de disponibilitat de dades: Consisteixen a demostrar que el sistema es pot
recuperar de manera adequada enfront a errors de natura física o lògica, sense
comprometre la integritat de les dades,
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• Proves de facilitat d’ús: Consisteixen a provar l’adaptabilitat del sistema a les necessitats
dels usuaris, per confirmar si aquest s’adapta a la seva manera de treballar,

• Proves d’operació: Es comprova la correcta implementació dels procediments d’operació,
incloent la planificació i el control dels treballs realitzats, posada en marxa, aturada i
reinici del sistema, etc

• Proves d’entorn: Consisteixen a verificar les interaccions del sistema amb altres sistemes
del client, dins del mateix entorn,

Proves de Seguretat: Consisteixen en la verificació dels mecanismes de control d’accés al
sistema, per evitar intrusions o alteracions indegudes de les dades allotjades al sistema.

C.10. Cicle de Vida i Entregables per Fases

C.10.1. Cicle de Vida del desenvolupament

El desenvolupament del nou Sistema d’Informació és modular, i per tant es desenvolupa per
etapes del producte. Aquestes etapes son:

• Desenvolupament del Framework sobre el que s’executarà el sistema,

• Desenvolupament del sistema de Control ofert,

• Desenvolupament del sistema de Comunicacions del sistema.

Fig. C.11 Descomposició per mòduls del nou SI
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Tanmateix, cadascun dels mòduls descrits anteriorment es divideix en un conjunt de fases
de desenvolupament, que bàsicament són:

• Anàlisi i disseny del mòdul,

• Implementació,

• Proves del mòdul.

El desenvolupament de cada mòdul és iteratiu, des del punt de vista que es repeteixen les 3
fases descrites fins assolir el resultat desitjat. Cadascun dels mòduls en que es descomposa
el nou Sistema d’Informació està molt lligat i presenta relacions de precedència i de
dependència amb altres mòduls del mateix sistema, com es pot apreciar en la figura
següent:

Per dur a terme el desenvolupament del nou Sistema d’Informació es segueix la metodologia
RUP. Mitjançant aquesta metodologia es pretén realitzar una descripció de cadascuna de les
fases i els seus objectius associats:

Fig. C.12 Mòduls de desenvolupament i precedències en el nou SI
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Un cop executades les fases de Modelat de Negoci (veure capítol C.1.2 - Necessitats de
Negoci, d’aquest mateix annex) i d’especificació de requeriments del sistema (veure capítol
5.5.1 - Necessitats i especificacions dels clients del document memòria del present treball), a
continuació es detallen les següents fases:

Anàlisi i Disseny:

Seguint la metodologia RUP, l’anàlisi i el disseny agrupa les següents fases:

• Modelat dels processos que han de constituir el mòdul,

• Anàlisi dels requeriments funcionals que han de ser satisfets per part de cada mòdul,

• Anàlisi dels punts anteriors i el disseny modelat del mòdul.

Per a dur a terme el modelat de cada procés dels mòduls del nou Sistema d’Informació,
s’empren metodologies com UML, que permeten dissenyar i desenvolupar de forma clara i
precisa els requeriments que cal implementar.

Implementació:

Fig. C.13 Fases de desenvolupament segons metodologia RUP
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En aquesta fase es desenvolupa el codi que haurà de donar lloc al nou Sistema
d’Informació. En aquesta fase caldrà dur a terme un control acurat de les versions que es
vagin obtenint.

Proves:

Aquest apartat ha estat descrit precedentment, al capítol C.9.4 Escenari de Proves d’aquest
mateix annex.

C.10.2. Entregables per fases

Per cadascun dels mòduls desenvolupats cal formalitzar l’entrega dels següents documents:

• Document de requeriments tecnològics,

• Anàlisis Funcional del mòdul,

• Arquitectura i disseny del mòdul,

• Pla de Proves (amb traçabilitat respecte als requeriments d’usuari definits
precedentment),

• Pla d’implantació,

• Manual d’usuari,

• Documentació de postproducció.

C.11. Recursos i costos del Projecte

C.11.1. Costos per tipus de recursos

A les següents figures es detallen les diferents partides de costos dividides en inversió i
despesa. Les figures mostren les dades totals del projecte, i les projeccions de cada partida
pel que fa als exercicis 2006 i 2007, en els quals es durà a terme el projecte:
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Valoració de Recursos i Costos del Projecte Gpark+
Inversions (€)

Desenvolupadors (5 persones) Cost/Any 5*1,5 25000 187500

Subtotal 187500

Estacions de Treball 7 1100 7700
Servidors + Sistema Operatiu 3 3200 9600
Altres 10000 10000

Subtotal 17300 Subtotal 10000

Visual Studio .NET 7 2400 16800
SQL Server 1 6800 6800
Manteniment llicencia SQL 20% del cost 1360

Subtotal 23600 Subtotal 1360

Dedicació Resp. Dept. TIC Cost Salarial 18 mesos 30% 40000 18000
Dedicació Resp. Projecte Cost Salarial 18 mesos 100% 35000 52500
Dedicació Analista-Program. Cost Salarial 18 mesos 100% 30000 45000

Subtotal 115500
Total Inversions Total Despeses
TOTAL

Llicencies Software

RRHH Interns

Preu en Euros. IVA inclos 228400
355260

126860

Unitat Mesura Quantitat

RRHH Externalitzats

Recursos Materials

Recursos
Preu

Unitari
Preu

Unitari

Despeses (€)

Unitat MesuraQuantitat Total TotalConcepte Subconcepte

Fig. C.14 Valoració d’Inversions i Costos totals del Projecte
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Anualització dels Costos del Projecte Gpark+
Inversions (€)

Desenvolupadors (5 persones) Cost/Any 5*0,5 25000 62500

Subtotal 62500

Estacions de Treball 7 1100 7700
Servidors + Sistema Operatiu 3 3200 9600
Altres 3000 3000

Subtotal 17300 Subtotal 3000

Visual Studio .NET 7 2400 16800
SQL Server 1 6800 6800
Manteniment llicencia SQL

Subtotal 23600 Subtotal 0

Dedicació Resp. Dept. TIC Cost Salarial 6 mesos 30% 40000 6000
Dedicació Analista-Program. Cost Salarial 6 mesos 100% 35000 17500
Dedicació Resp. Projecte Cost Salarial 6 mesos 100% 30000 15000

Subtotal 38500
Total Inversions Total Despeses
TOTAL 2006

Any 2006 Despeses (€)

Concepte Subconcepte Unitat Mesura Quantitat Preu
Unitari Total Unitat Mesura Quantitat Preu

Unitari Total

RRHH Externalitzats

41500
144900

Recursos Materials

Llicencies Software

RRHH Interns

103400Preu en Euros. IVA inclos

Fig. C.15 Valoració d’Inversions i Costos del Projecte per l’any 2006
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Anualització dels Costos del Projecte Gpark+
Inversions (€)

Desenvolupadors (5 persones) Cost/Any 5*1 25000 125000

Subtotal 125000

Estacions de Treball
Servidors + Sistema Operatiu
Altres 7000 7000

Subtotal 0 Subtotal 7000

Visual Studio .NET
SQL Server
Manteniment llicencia SQL 20% del cost 1360

Subtotal 0 Subtotal 1360

Dedicació Resp. Dept. TIC Cost Salarial 12 mesos 30% 40000 12000
Dedicació Analista-Program. Cost Salarial 12 mesos 100% 35000 35000
Dedicació Resp. Projecte Cost Salarial 12 mesos 100% 30000 30000

Subtotal 77000
Total Inversions Total Despeses
TOTAL 2007

Any 2007

RRHH Interns

Preu en Euros. IVA inclos

Despeses (€)

Concepte Subconcepte Unitat Mesura Quantitat Preu
Unitari Total Unitat Mesura Quantitat Preu

Unitari Total

85360
210360

RRHH Externalitzats

Recursos Materials

Llicencies Software

125000

Fig. C.16 Valoració d’Inversions i Costos totals del Projecte per l’any 2007
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C.11.2. Costos de la situació actual i futura

Situació Actual:

Els costos associats a la situació actual son bàsicament 2, que poden variar en un futur no
llunyà:

• Costos de dedicació del personal intern,

• Costos de les llicencies que es compren al proveïdor actual.

El primer concepte és el menor d’ambdós, car només es considera la dedicació del
Responsable de Departament de R+D com a interlocutor amb l’empresa proveïdora. En
canvi, el cost de les llicencies que es paga actualment sí que és un factor determinant.
Agafant com a referència l’exercici 2004, de 80 instal·lacions realitzades es va pagar un total
aproximat de 3000€ en 60 d’elles, mentre que a les 20 restants es va instal·lar per una
quantitat de 6000€, ja que es tractava d’aparcaments de majors dimensions. L’import facturat
per part del proveïdor l’any 2004 va ser doncs de 300000€.

Una previsió a partir d’aquestes dades proporciona uns costos previstos pels anys següents
de 435000€ pel 2006 i de 530000€ pel 2007, en cas de seguir amb la situació actual.

Situació futura:

En cas de dur a terme el projecte de desenvolupament, a partir del moment en que es
disposi del nou sistema, desapareix la despesa en llicencies. En canvi, s’haurà d’assumir
internament els costos anuals pel que fa a manteniment (aspectes correctius i evolucions
sol·licitades per part dels usuaris). Per això es proposarà la contractació definitiva d’un o més
recursos dels incorporats pel desenvolupament del sistema

Conceptes no inclosos:

Es consideren fora de l’abast d’aquest projecte la comptabilització de despeses relacionades
amb la formació de personal relacionat amb el nou sistema: suport, personal de TIC,
departament de vendes, etc. Tampoc es considera la inversió necessària en màrqueting i
promocions associades, inclosa la presentació del producte (manuals, suport electrònic, etc.)
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Descripció Quantitat (€) Comentari
Dedicació Responsable Dept. I+D (15%) 7800 Sobre un salari aprox. de 40000€ incloent SS
Cost Llicencies 500000 Valor aproximat sobre les previsions per 2006 i 2007

Total 507800
Nou Analista 39000 Sobre un salari aprox. de 30000€ incloent SS
Nou Programador 32500 Sobre un salari aprox. de 25000€ incloent SS
Manteniment HW+SW 10000

Total 81500
Amortització anual a 3 anys 118420 Sobre un cost total de projecte de 355260€
Estalvi esperat el primer any 389380

Comparació Situació Actual vs. Situació Futura

Situació
Futura

Situació
Actual

Fig. C.17 Comparació de la situació actual amb la futura
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C.11.3. Estimació de beneficis

El benefici principal derivat de la realització del projecte de desenvolupament és un important
estalvi en els costos actuals, car es podrà deixar de pagar al proveïdor actual pel fet d’usar el
seu sistema. D’altra banda, mantenint el ritme de vendes actual, el projecte es podria arribar
a amortitzar en un període de 12 mesos (sense considerar la capacitat d’atracció de nous
clients gràcies al factor d’innovació que pot oferir el nou sistema, o l’increment fruit de
l’estratègia d’internacionalització que es vol aplicar a curt terme). A més, s’assoleixen altres
objectius com:

• Recuperació del control d’un sistema fonamental per l’estratègia corporativa de SIA,

• Obtenció d’un sistema totalment flexible, adaptable a tot tipus de client, amb una
arquitectura modular, bones capacitats d’escalabilitat, amb possibilitats d’interacció amb
un elevat i variat nombre de dispositius,

• Innovació pel que fa a serveis oferts,

Robustesa enfront a errades i aturades del sistema.

C.11.4. Pla de Recursos del Projecte

Pel que fa a la dedicació per fases i tasques dels recursos assignats al projecte de
desenvolupament (tasques referides en aquest cas a la primera fase de desenvolupament,
d’un any), és la que es detalla en la figura següent:
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Rol Perfil Int/Ext Jornades CO GP FU AR DIS CO PR INT AR DIS CO PR INT AR DIS CO PR INT AR DIS CO PR INT

Director de Projecte Resp. Dept. TIC Int 72 72
Responsable de Projecte Dept. TIC Int 240 108 60 72
Analista Programador Dept. TIC Int 240 5 2 3 5 50 60 20 65 30
Programador Programador 1 Ext 240 5 2 3 5 50 60 20 65 30
Programador Programador 2 Ext 240 5 2 3 5 50 60 20 65 30
Programador Programador 3 Ext 240 5 2 3 5 50 60 20 65 30
Programador Programador 4 Ext 240 5 2 3 5 50 50 35 90
Programador Programador 5 Ext 240 5 2 3 5 50 50 35 90

TOTAL 180 60 72 30 12 18 30 0 100 100 70 180 0 100 120 40 130 60 100 120 40 130 60

Coord Coordinació AR Anàlisi Requeriments PR Proves
GP Gestió Projecte DIS Disseny INT Integració
FU Formació Usuaris CO Codificació

Framework

Pla de Recursos del Projecte Gpark+

Sist. Control Sist. Gestió
Móduls del Projecte Gpark+

General Sist. Comunicacions

Fig. C.18 Pla de recursos detallat pel projecte de desenvolupament
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C.12. Gestió de Riscos: Projecte i Producte

C.12.1. Identificació Inicial de Riscos

Per realitzar una identificació inicial dels riscos associats al projecte s’empra la següent taula,
en què es defineixen les característiques més importants de cadascun dels factors de risc
(classificats segons el seu origen):

5 4 2 1

1. Definició i Abast del Projecte Pobre X Bona
2. Dimensió del Projecte Gran X Petit
3. Importància pel Negoci Molta X Poca
4. Grau de Complexitat Complex X Senzill
5. Nombre de persones que realitzen el Disseny Poques Moltes
6. Normes i Estàndards de Documentació Pobres X Bones
7. Documentació de Projectes previs Pobre X Bona

1. Implicació de l'Sponsor del Projecte S'oposa X Coopera
2. Implicació del Responsable del Projecte Dèbil X Gran
3. Implicació dels Clients/Usuaris Dèbil X Gran
4. Implicació de Terceres Parts en el Projecte Alta Baixa
5. Contractes i Implicació dels Contractistes Pobre X Clara
6. Canvi de Processos/Organització per Project. No hi ha X Existeixen
7. Procediments de canvis/presa de decisions No hi ha X Existeixen
8. Definició Funcions/Responsabilitats Pobre X Clara
9. Comunicació Interna i Externa Pobre X Bona
10. Dedicació dels Clients/Usuaris No clara Acordada
11. Coneixements necessaris Equip Projecte Pocs X Existeixen
12. Tipus d'Implantació Unitària X Mòduls

1. Us de Noves Tecnologies no probades Alta X Baix
2. Nivell d'Experiencia: Negoci i Tecnologia Baix X Alt
3. Suport Intern de la Tecnologia Baix X Alt
4. Us de la Tecnologia pels Usuaris Baix X Alt
5. Complexitat Tècnica del Projecte Alta X Baixa
6. Qualitat de les Dades actuals Pobre X Bona
7. Conflicte amb el SI actual Baix X Alt
8. Us Metodologia i Tècniques de Gestió Baix X Alt

Valor
Inferior3

Orígens de Riscos Valor
Superior

ALT BAIX

X

X

X

A. Objetius del Projecte

B. Organització del Projecte

C. Tecnologia

Fig. C.19 Taula d’identificació de riscos del projecte
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De l’anàlisi de la taula anterior se’n desprenen les següents conclusions:

• Pel que fa als objectius del projecte, hi ha riscos considerables derivats dels següents
aspectes:

o Dimensió elevada del projecte respecte el volum de la companyia SIA.,

o Complexitat aparent molt elevada,

o Fonamental importància pel desenvolupament del negoci a SIA,

o Reduïda experiència en el desenvolupament de sistemes d’aquesta dimensió.

Es pot garantir, principalment pel que fa a definició i abast del projecte, una bona
cobertura dels riscos anteriors, donat que es posseeix una consciència absoluta de la
complexitat del projecte que es vol dur a terme.

• Pel que fa a la organització del projecte, se’n dedueixen els següents aspectes:

o Existeix un punt de màxima criticitat: la comunicació interna i externa ha de ser
gestionada amb molta cura, donat que el proveïdor actual no pot prendre consciencia
del desenvolupament del nou Sistema d’Informació,

o S’ha d’avaluar de manera detallada cadascun dels riscos apareguts pel que fa als
canvis en els processos i organitzatius que implica aquest projecte, fins i tot a nivell
del departament de TIC, donada la poca experiència de SIA.

Respecte a la resta d’aspectes SIA no hauria de tenir massa problemes a nivell de
definició de funcions i responsabilitats. Un aspecte positiu és l’alt grau de motivació i
d’implicació de l’equip de projecte i dels seus principals avaladors. A més se suposa que
l’equip de projecte incorporat, tot i no posseir coneixements a nivell del sistema, sí
disposa de l’experiència, els coneixements i la formació necessaris per dur a terme la
seva implementació. Finalment, pel que fa al tipus d’implantació, es pot realitzar per
mòduls, amb el qual es redueix el risc d’implantacions massives realitzades de forma poc
progressiva.

• Pel que fa a la tecnologia emprada, destaquen els següents aspectes:

o El conflicte amb el SI emprat actualment és total, donat que el desenvolupament del
nou Sistema d’Informació justament s’enfoca a la substitució de l’actual.
Addicionalment aquest aspecte es veu agreujat pel fet que no es pot esperar cap
mena de col·laboració amb el proveïdor actual, pel que fa a la fase de
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desenvolupament i implementació,

o Riscos associats a l’ús de les noves tecnologies, malgrat que teòricament
proporcionen un elevat nivell de fiabilitat (en aquest aspecte es remet al capítol
d’anàlisi de proposta tecnològica, en que es descriuen els riscos derivats de l’elecció
d’una tecnologia .NET)

o Complexitat tècnica elevada, amb el que això comporta respecte als terminis
d’execució.

Aquests aspectes es poden compensar pel fet que SIA disposa d’una bona experiència pel
que fa al negoci i tecnologies emprades. A més, es disposen de models i dades fiables i de
qualitat respecte al sistema actual, que han de permetre una realimentació positiva durant la
fase de desenvolupament, així com un suport tecnològic intern eficaç. SIA pot emprar la seva
pròpia maquinària de control i gestió d’aparcaments per verificar el correcte funcionament de
cadascun dels mòduls que composen el sistema.

C.12.2. Matriu de Punts Forts i Punts Febles

L’objectiu d’aquest punt és l’anàlisi dels principals punts forts i febles de la situació actual, a
nivell de posicionament estratègic de la companyia, però principalment des del punt de vista
del desenvolupament del projecte alhora del seu inici.
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C.12.3. Matrius d’oportunitats i Amenaces

A continuació s’analitzen les oportunitats i riscos ocasionats en el plantejament del
desenvolupament:



Reestructuració, definició i internalització d’un SI estratègic (sector  aparcaments) Pàg. 57

C.12.4. Matrius DAFO i PREN:

Les matrius DAFO i PREN associades al desenvolupament del nou Sistema d’Informació es
mostren a les figures següents:
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Punts Forts
1. Correcta definició dels objetius
2. Experiència, cohesió i localització de l equip
3. Comprensió, formulació directa de requeriments
4. Definició i abast
5. Implicació dels impulsors i participants
6. Definició de funcions i responsabilitats de l equip
7. Coneixement del negoci i la tecnologia

Punts Febles
1. Dependència dels coneixements del proveïdor actual
2. Experiència del Responsable de Projecte
3. Coneixements de l equip respecte del sistema actual
4. Canvis organitzatius substancials i necessaris
5. Metodologies i tècniques de gestió poco emprades

Oportunitats
1. Benefici del negoci derivat del desenvolupament
2. Alliberament de la dependència del proveïdor actual
3. Increment de la quota de clients per millor servei
4. Diversificació dels serveis proporcionats
5. Increment de l escalabilitat del sistema

Amenaces
1. Exigents requisits de disponibilitat
2. Qualitat del nou sistema respecte a l actual
3. Complexitat de requeriments, disponibilitat

informació
4. Complexitat de les dades a tractar des del sistema
5. Elevat número d instal·lacions a executar
6. Elevat número d horas de desenvolupament i de
recursos

Fig. C.20 Matriu DAFO d’anàlisi de riscos del projecte
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Potenciar Punts Forts
1. Prioritzar la definició dels objetius a la planificació
2. Pla de Comunicacions intern, reunions regulars i
contacte freqüent
3. Ús de tècniques iteratives de desenvolupament i
formació a l equip de desenvolupament
4. Definició de l organització, impacte, entregables,
esponsorització
5. Implementació de tècniques de motivació
6. Pla d organització interna detallat
7. Estudis de mercat per a conèixer les darreres
tendències

Augmentar Oportunitats
1. Revisió de projectes similars, documentar els
beneficis intangibles, quantificació detallada del valor
dels resultats
2. Desenvolupament correcte del sistema que
garanteixi la independència del proveïdor amb el
menor temps
3. Desenvolupament d un sistema eficient, flexible,
modular i robust
4. Estudis de mercat, captació de noves tendències i
tecnologies integrables en el sistema
5. Disseny modular adient que faciliti la generació de
versions específiques

Anular Amenaces
1. Anàlisi, disseny, proves i qualitat del sistema,
formació, plans de recuperació (DRP)
2. Anàlisi, disseny, proves, formació de l equip de
desenvolupament
3. Pla d iteracions, reunions de seguiment
4. Ús d eines automatitzades i de models de dades,
elecció d un analista experimentat
5. Analitzar requerimients d insta·llacions, pla

instal·lacions progressiu
6. Ús d eines de gestió, seguiment setmanal,
procediments interns, descomposició en subprojectes

Reduir Punts Febles
1. Extracció de la major quantitat d información
posible del proveïdor actual abans de l inici
2. Training, colaboració del responsable de TIC i dept.
de Qualitat, elecció de l equip de projecte
3. Pla de Formació continuada, seguiment del projecte
4. Documentació, Pla de Comunicacions, definició de
responsables
5. Documentació, formació i col·laboració d altres
departaments

Fig. C.21 Matriu PREN d’anàlisi de riscos del projecte
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C.12.5. Catàleg de Riscos:

En aquesta secció es descriu la plantilla emprada per analitzar les característiques
associades als riscos detectats. Es realitza una descripció dels principals riscos descrits
precedentment, considerats crítics durant la fase de desenvolupament. Els aspectes
següents són detallats:

• Identificador,

• Descripció,

• Responsable de gestió del risc,

• Probabilitat de que es pugui arribar a produir. Els graus d’avaluació són: MOLT ALTA;
ALTA; MITJA, BAIXA i MOLT BAIXA,

• Impacte que pot tenir en el projecte. Els diferents graus amb què s’avalua l’impacte de
cada risc són: CATASTRÒFIC, GREU, ALT,POC i MOLT POC,

Grau: En el següent capítol es realitzarà un estudi de quantificació amb l’objectiu d’avaluar el
cos de cadascun dels riscos, a partir del qual es proporcionarà un valor a aquest camp.
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Nº Descripció

1 El proveïdor actual s'assebenta del
desenvolupament del nou sistema Comitè directiu Pla de Comunicacions El·laboració del pla MOLT ALTA CATASTRÒFIC

2 Termini limitat d'execució Responsable de
Projecte

Planificació y seguiment
exhaustius

El·laboració
planificació
preliminar

MOLT ALTA GREU

3 Dimensions, criticitat, complexitat del sistema Responsable de
Projecte

Procediments interns:
Processos/Documentació Pla de Processos ALTA GREU

4 Qualitat, eficiencia, robustesa del nou sistema
en relació a l'actual

Resp. de Projecte /
Equip de desenv.

Pla de formació,
dimensionament de l'equip

Selecció participants
de l'equip, formació MOLT ALTA ALT

5 Importància pel desenvolupament futur del
negoci

Comitè Directiu / Resp.
Depart. TIC

Pla de comunicacions intern,
motivació equips El·laboració Pla MITJA GREU

6
Experiència reduida d'IPS en el
desenvolupament de sistemes de dimensió
similar

Equip de desenv. Plan de formació El·laboració Pla ALTA ALT

7 Ús de noves tecnologies en un projecte de
complexitat tecnològica

Resp. de Projecte /
Equip de desenv.

Ús de dades del sist.
Actual/Suport tecnològic
intern

Selecció participants
de l'equip, formació MITJA ALT

8 Ús reduit de metodologies i tècniques de
gestió de projectes

Responsable de
Projecte

Formació del Resp. De
Projecte Formació MITJA ALT

Projecte: Desenvolupament del Sistema GPark+

Responsable Acció Correctiva Situació Probabilitat
Alta/Mitja/Baixa Impacte Grau

Riesgo

Fig. C.22 Quantificació de riscos del projecte
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C.12.6. Quantificació dels Riscos

En aquest apartat es realitza una quantificació associada a cadascun dels riscos descrits en
el capítol de catàleg de riscos. Mitjançant aquesta quantificació es pretén dur a terme una
conversió de dades dels riscos potencials en informació que permeti prendre decisions en
cas que es compleixin les circumstàncies detallades. La quantificació pren en consideració
dos factors:

• Probabilitat de que el risc es pugui materialitzar,

• Impacte que pot tenir en el projecte en cas que es materialitzi, tant a nivell de costs per
pèrdua d’oportunitats, com a nivell de duració d’activitats noves i/o existents.

Per quantificar el grau de cada risc s’utilitza la següent matriu d’avaluació:

Probabilitat
Molt Alta 5 10 15 20 25
Alta 4 8 12 16 20
Mitja 3 6 9 12 15
Baixa 2 4 6 8 10
Molt Baixa 1 2 3 4 5
Impacte Molt Poc Poc Alt Greu Catastròfic

GRAU

En base a aquesta matriu, s’obté el següent GRAU per cadascun dels riscos del projecte:

RISC PROBABILITAT IMPACTE GRAU
1 MOLT ALTA CATASTRÒFIC 25
2 MOLT ALTA GREU 20
3 ALTA GREU 16
4 MOLT ALTA ALT 15
5 MITJA GREU 12
6 ALTA ALT 12
7 MITJA ALT 9
8 MITJA ALT 9

Fig. C.23 Matriu d’avaluació del grau dels riscos del projecte

Fig. C.24 Grau per la quantificació de riscos del projecte
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Com es pot comprovar, els quatre principals riscos associats al projecte es troben a la zona
crítica. Per tant, es considera necessària l’elaboració d’un pla de Contingència preventiu i
correctiu per cadascun d’ells. A continuació es detalla el seu contingut.

C.12.7. Pla de Contingència

Els següents models completen l’anàlisi dels 4 principals riscos associats al projecte, per
mitjà dels plans de contingència associats. Per cadascun d’ells s’elabora un pla de mesures
preventives i correctives que s’haurà de dur a terme en cas necessari.
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Projecte: PR001-TIC-2005 Desenvolupament del Sistema GPark+        __________________  Data: 01/ 01/ 06
Risc nº  : 1  - El proveïdor actual s’assebenta del desenvolupament del sistema GPark+_________________ Grau: 25

Quan pot esdevenir: En la totalitat de la fase de desenvolupament_______________________ Del: 01/01/06 Al: 01/07/07
Problemes si es materialitza: Risc de suspensió definitiva del projecte                                ________________        ___ _
Danys al Client/Usuari: El sistema no podrà ésser substituït per GPark+_______________________________________

Accions/Mesures preventives

Nº Acció Responsable Data Límit

1 Desenvolupament del pla de comunicacions del projecte Responsable. Dept. TIC 01/01/06

2 Implementació del pla de comunicacions del projecte Comitè Directiu d’IPS 01/07/07

Accions/Mesures correctives (si el risc es materialitza)

Nº Acció Responsable Data Límit

1 Identificar punts crítics de millora focalitzant les tasques dels
desenvolupadors en funció d’aquests Responsable de Projecte

2 Aturar els desenvolupaments i estabilitzar el producte Responsable de Projecte
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Projecte: PR001-TIC-2005 Desenvolupament del Sistema GPark+  Data: 01/ 01/ 06
Risc nº  :  2  - Termini limitat d’execució (1a versió – 1 any; Versió Definitiva – 1,5 anys     Grau: 20

Quan pot esdevenir: En els retards de la fase de desenvolupament_ _____ Del: 01/01/06 Al: 01/07/07
Problemes si es materialitza: Maximització dels problemes associats al risc 1, el més crític_ _______
Danys al Client/Usuari: Retards en els terminis d’instal·lació, implantacions tardane__________ ____

Accions/Mesures preventives

Nº Acció Responsable Data Límit

1 Desenvolupament d’una planificació acurada i ajustada Responsable de Projecte 01/01/06

2 Descripció i quantificació detallada de les tasques (WBS, PBS,
Gantt) Responsable de Projecte 01/01/06

Accions/Mesures correctives (si el risc es materialitza)

Nº Acció Responsable Data Límit

1 Oferir una compensació econòmica al proveïdor de serveis i als
desenvolupadors per compensar un esforç extraordinari Responsable dept. TIC

2 Treure al mercat una primera versió amb menys funcionalitats
de les establertes inicialment

Resp Dept TIC/ Resp.
Proj. 01/01/07
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Projecte: PR001-TIC-2005 Desenvolupament del Sistema GPark+  Data: 01/ 01/ 06
Risc nº  :  3  - Grandària, criticitat, complexitat de desenvolupament del nou sistema __    Grau: 16

Quan pot esdevenir: Durant tota la fase de desenvolupament__ _________ Del: 01/01/06 Al: 01/07/07
Problemes si es materialitza: Retards en les dates de lliurament, sistema resultant menys robust_ _
Danys al Client/Usuari: Retards en els terminis d’instal·lació, implantacions tardanes____ ________

Accions/Mesures preventives

Nº Acció Responsable Data Límit

1 Establiment d’una metodologia de desenvolupament unificada Responsable de Projecte 01/07/07

2 Desenvolupament a partir de mòduls auto continguts Analista - Programador 01/01/07

3 Gestió exhaustiva de la configuració, de canvis i de versions Responsable de Projecte 01/07/07

Accions/Mesures correctives (si el risc es materialitza)

Nº Acció Responsable Data Límit

1 Comitè d’urgència. Estudi de l’estat del projecte. Anàlisi de
punts conflictius

Resp Dept TIC/ Resp.
Proj. 01/07/07

2 Priorització de necessitats. Focalització en la resolució de les
mateixes Responsable de Projecte 01/07/07
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Projecte: PR001-TIC-2005 Desenvolupament del Sistema GPark+  Data: 01/ 01/ 06
Risc nº  :  4  - Qualitat del sistema GPark+ en relació a l’actual sistema_______ ________   Grau: 15

Quan pot esdevenir: Durant tota la fase de desenvolupament__ _________ Del: 01/01/06 Al: 01/07/07
Problemes si es materialitza: Retards en les dates de lliurament, es provoca riscos 2 i 3 __ ______
Danys al Client/Usuari: Pèrdua de clients per insatisfacció respecte al canvi de sistema________ __

Accions/Mesures preventives

Nº Acció Responsable Data Límit

1 Marcar fites de proves/test i períodes d’estabilització del codi
generat Responsable de Projecte 01/07/07

2 Revisions periòdiques de que les necessitats dels usuaris estan
essent cobertes convenientment Responsable de Projecte 01/01/07

Accions/Mesures correctives (si el risc es materialitza)

Nº Acció Responsable Data Límit

1 Identificar punts crítics de qualitat. Focalitzar la tasca dels
programadors en els mateixos

Responsable de Projecte
– Analista programador 01/07/07

2 Aturar els desenvolupaments i estabilitzar el producte Responsable de Projecte 01/07/07
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C.13. Planificació del Projecte

C.13.1. Pla General per fases. Subprojectes

En aquest capítol es mostren els diagrames de blocs de cadascun dels subprojectes i les
seves fases associades, en què es descomposa el projecte de desenvolupament del nou SI.
Per cada bloc de desenvolupament es detalla la data d’inici segons planificació, així com la
seva durada prevista.

Diagrama de blocs del sistema de Comunicacions:

Fig. C.25 Diagrama de blocs del subsistema de Comunicacions
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Diagrama de blocs del Framework:

Anàlisi de
requeriments

23/01/06
50d

Contenidor Interfície Configuració

Disseny
d’arquitectura

03/04/06
50d

Contenidor Interfície Configuració

Codificació /
Implementació

12/06/06
35d

Contenidor Interfície Configuració

Proves Unitàries

31/07/06
90d

Contenidor Interfície Configuració

Fig. C.26 Diagrama de blocs del subsistema de Framework
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Diagrama de blocs del sistema de Control:

Fig. C.27 Diagrama de blocs del subsistema de Control
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Diagrama de blocs del sistema de Gestió:

Fig. C.28 Diagrama de blocs del subsistema de Gestió
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C.13.2. Pla de fites

El pla de fites mostrat a continuació pretén proporcionar una visió general del projecte. Per
això s’utilitzarà una plantilla orientada a definir cadascuna de les fites amb els objectius i
responsabilitats.

El projecte de desenvolupament del nou Sistema d’Informació consisteix a 6 fites en la seva
primera fase, d’un any de duració. Cadascuna de les fites està espaiada simètricament en el
temps, de manera que se’n faciliti el seguiment de totes les tasques que es duguin a terme,
dins de cadascun dels sub-projectes. Tanmateix, el desenvolupament de cadascuna de les
fites ha de permetre donar llum verda a la següent fase definida per cadascun dels
subprojectes. Tant el responsable del projecte com el responsable de l’aprovació de
cadascuna de les fites (el responsable del departament de TIC) poden estimar necessari
afegir alguna fita addicional durant el desenvolupament del projecte si ho consideren
convenient.
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Ref. Responsables
02/01/06 Global H-01 RP
31/03/06 Anàlisi de requeriments del sistema H-02 RP / AP
23/06/06 Anàlisi de disseny del sistema H-03 RP / AP
28/07/06 Codificació i implementació H-04 RP / AP
30/10/06 Integració del sistema H-05 RP / AP
08/12/06 Final Primera fase de desenvolupament H-06 RP

Data
Límit Subprojecte Entregables

Doc. Planificació detallada del projecteKick-off meeting

PLA DE FITES Executiu Promotor
Nom Resp. Comitè

Descripció Fita

Data del Pla de
fites:

02/01/06

Descripció del Projecte:
Desenvolupament del sistema Gpark+

Rev. entregables - Planif. Implantacions

Inici: 02/01/06; Final: 29/12/06

Revisió Codi mòduls - DDR i CKP

Revisió requeriments aplicació - TSR
Revisió dissenys - ADR

Planificació Integració - ISR
Documentació Final del projecte

Resp. Projecte
Nom Resp. Proj.

Coordinador Proj.
Nom Resp.TIC

Aprovat per:
Nom Resp. TIC
Sign:

Data d'aprobació:
02/01/06

Especificació tècnica del sistema
Disseny d'arquitectura del sistema
Disseny detallat/Pla de proves
Document d'integració del sistema

Fig. C.29 Pla de Fites del Projecte de desenvolupament
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C.13.3. Diagrama de Gantt

A continuació es mostra el diagrama de Gantt del projecte de desenvolupament del nou
Sistema d’Informació. Aquest proporciona informació detallada pel que fa als sub-projectes
de què està constituït (concordant amb els diagrames de blocs que s’han mostrat en
anteriors capítols). També mostra informació de cadascuna de les fases, dates d’inici i
finalització i recursos assignats. Tanmateix, es troba informació de la localització de les fites
de seguiment del projecte, tal com han estat descrits en el capítol precedent.

Per la seva elaboració cal prendre en compte les següents consideracions:

• A la planificació de tots els mòduls s’atorga una importància especialment rellevant a les
tasques d’anàlisi de Requisits i de Disseny d’arquitectura, car es considera que una bona
feina en aquestes fases pot ajudar a reduir de manera evident la duració de les de
desenvolupament.

• Es considera també en la planificació un temps de proves unitàries per a cada mòdul
d’aproximadament el triple de la fase de desenvolupament. Només d’aquesta manera es
garantirà una integració i posterior validació funcional amb garanties d’èxit en poc espai
de temps.

• La planificació del mòdul de comunicacions pren en compte que tot l’equip de
desenvolupament treballarà de manera conjunta, per diverses raons:

o És un mòdul clau per la realització de les proves posteriors de la resta de l’aplicació,
així com pel funcionament en règim permanent. Per aquesta raó cal realitzar una
anàlisi acurada.

o El desenvolupament conjunt permetrà a tots els membres de l’equip adquirir un
coneixement avançat respecte a aquest mòdul, que serà necessari per les seves
posteriors tasques.

o En ésser el primer mòdul a desenvolupar, permetrà dur a terme les tasques
conjuntes de formació a nivell tècnic i metodològic, principalment pels
desenvolupadors d’incorporació externa.

• La integració del mòdul de Comunicacions es realitzarà de manera inherent quan es
duguin a terme les integracions de la resta de mòduls, principalment del de Control i del
de Gestió. És mitjançant les comunicacions entre ambdós mòduls que es podrà validar
funcionalment el comportament correcte del sistema de comunicacions.
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• Referent a la planificació del mòdul Framework, com que aquest és un mòdul contenidor,
no se’n considera pròpiament una fase d’integració: Aquesta es realitzarà en sentit invers
en integrar els mòduls de Control i Gestió. D’altra banda, i precisament per aquest fet, es
farà especial èmfasi en la fase de proves, per detectar el major nombre d’incidències el
més aviat possible. En aquest sentit, els dos desenvolupadors que realitzin les tasques
d’aquest mòdul hauran de ser els més experimentats provadors.

• Encara amb la planificació del Framework, es farà també especial èmfasi en el sub-
mòdul d’interfície, que facilitarà les integracions posteriors amb els mòduls de Control i
Gestió.

• Pel que fa al mòdul de Control, s’ha inclòs en totes les seves tasques a l’analista
Programador. Això és així perquè es considera que aquest és el mòdul crític i de major
complexitat de l’aplicació. Com a tal, pot ser necessari disposar de la persona amb més
experiència dins l’equip. Això no vol dir, però, que l’analista no hagi d’interaccionar amb la
resta dels desenvolupaments. Per això caldrà reservar un espai determinat del seu
temps per tasques de suport a la resta de l’equip.

• Es pot comprovar mitjançant l’anàlisi de la planificació, que els seus dos mòduls
principals (el de gestió i el de control) tenen planificacions totalment paral·leles. Això pot
permetre detectar desviaments en el transcurs del projecte.

Els períodes vacacionals s’han pres en compte dins la planificació. Això es pot comprovar del
fet que totes les tasques finalitzen aproximadament a inicis del mes de desembre
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Fig. C.30 Diagrama de Gantt del projecte de desenvolupament (I)
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Fig. C.31 Diagrama de Gantt del projecte de desenvolupament (II)
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