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1. Introducció 

 

Avui dia, la competitivitat en el món dels negocis fa que tota la informació que generen les 

empreses sigui tractada de manera molt valuosa, per tal d’aconseguir trobar noves 

oportunitats de negoci o espais de millora. Els avenços en el camp tecnològic han propiciat que 

cada cop sigui més fàcil enregistrar i emmagatzemar totes les dades que és generen en els 

diferents àmbits empresarials, ja sigui dades de facturació, dels clients, etc. 

Però aquestes dades no signifiquen res per si soles. Ha d’haver-hi un procés que converteixi 

aquestes dades en informació realment valuosa per a la pressa de decisions. I aquí és on entra 

en escena el Business Intelligence, o simplement BI, que ajuda a que tot el garbuix de dades 

pugui ser representat d’una manera que tingui sentit, sobretot per a gent d’un àmbit més 

empresarial i no tant tecnològic, amb pocs coneixements sobre bases de dades i llenguatges 

per accedir-hi. D’aquesta manera, les dades passen a ser informació i, posteriorment, 

coneixement per prendre decisions d’una manera racional i estudiada. 

El terme Business Intelligence és desconegut per la majoria de gent, però la realitat és que en 

molts casos, gairebé tothom en el moment de prendre una decisió important, ha utilitzat un 

procediment similar per recopilar dades, visualitzar-les de forma clara i entenedora per tenir 

millor arguments per prendre la decisió o convèncer altres de que la prenguin.  

La visualització de la informació és una de les principals parts del BI, ja que per molt ben 

estructurades que estiguin les dades, si no es visualitzen d’una manera simple, clara, 

entenedora i sense distraccions, és impossible extraure’n coneixement. És per això que aquest 

projecte és basa en les capacitats de presentació, és a dir, com permeten mostrar la 

informació les eines BI. 

En aquesta introducció s’explica quin és el context on s’ha realitzat el projecte i quines han 

estat les motivacions i els objectius d’aquest.  

 

1.1. Context 

Aquet projecte s’ha desenvolupat a l’empresa everis.    
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Figura 1 - Logotip de everis. Font: everis 

 

 everis és una consultora multinacional que ofereix solucions de negoci, estratègia i 

desenvolupament i manteniment d’aplicacions tecnològiques. La consultora cobreix els sectors 

de telecomunicacions, entitats financeres, indústria, utilities & energia, banca, assegurances i 

administracions públiques.  

everis neix al 1996 amb el nom de DMR Consulting, nom que va mantenir fins octubre de 2006. 

El canvi de nom i d’imatge reflecteixen i simbolitzen els canvis que ha viscut aquesta 

companyia des dels seus inicis i la seva actual projecció internacional.  

El 1996, DMR Consulting, una empresa multinacional, d’origen canadenc i que formava part 

del grup Fujitsu, va iniciar les seves activitats a Madrid per iniciativa d’un conjunt de 

professionals motivats per posar en pràctica un model diferencial que permetés desenvolupar 

la “millor companyia per als millors professionals”.  

Al gener del 2004, els treballadors van arribar a un acord per adquirir la companyia amb 

Fujitsu, l’empresa que fins llavors era propietària de DMR Consulting. Els professionals de 

everis van passar a ser propietaris de l’empresa juntament amb prestigiosos socis financers.  Ja 

al 2006, els professionals de everis es fan amb el 100% de la companyia. Així, es va marcar la 

diferència respecte d’altres companyies, apostant per un model de gestió propi.  
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Figura 2 - Evolució de la companyia. Font: everis 

everis actualment compta amb més de 7.000 treballadors repartits per les seves oficines de tot 

el món. 

 

Figura 3 - Evolució del número de professionals. Font: everis 
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Figura 4 - Localització mundial de les oficines de everis. Font: everis 

 

L’empresa es composa de les següents unitats de negoci: 

 everis business: realitza projectes d’enginyeria de processos, de negoci i d’estratègia 

corporativa. 

 everis solutions: es dedica a definir, dissenyar i implementar solucions tecnològiques, 

així com a la gestió y execució de serveis d’outosourcing 

 everis centers: es basa en l’ús de centres d’alt rendiment. Aquesta línia de negoci està 

operativa des de fa més de tres anys i té una estructura i la capacitat de realitzar 

activitats industrials amb un alt nivell de productivitat i eficiència. 

 everis BPO: es centra en oferir serveis d’outsourcing lligats a acords de nivell de servei, 

el que permet als seus clients incrementar la seva capacitat interna, i concentrar-se en 

àrees que els aportin major valor al seu negoci. 

 Everis initiatives: està al dia al respecte de les noves tecnologies del mercat, cosa que 

permet iniciar nous projectes de negoci amb els seus clients si ho desitgen. 

Els serveis de everis van dirigits principalment als sectors esmentats anteriorment, com són 

telecomunicacions, banca, sector públic, indústria, assegurances, etc. I compta amb una gran 

quantitat de referències al mercat. 
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Figura 5 - Principals clients d'everis segmentats per sectors. Font: everis 

Aquest projecte s’ha realitzat a la unitat de negoci de everis solutions. Dins d’aquesta unitat 

de negoci, es troba la unitat de servei de Tecnologia, que ha estat la responsable d’aquest 

projecte i que principalment proporciona els següents serveis: 

 

Figura 6 - Principals categories de serveis de la unitat de servei de Tecnologia. Font: everis 

Lògicament, aquest projecte és troba en l’àmbit de negoci de Business Intelligence i neix per la 

necessitat d’everis d’estudiar i analitzar les diferents solucions tecnològiques per tal de poder 

satisfer de la manera més satisfactòria possible les necessitats dels clients. 

 

1.2. Motivació personal 

Els motius que m’han portat a realitzar un projecte d’aquestes característiques són diversos. 

En primer lloc, sempre he sentit predilecció per les assignatures d’enginyeria dels software i 

per les optatives de caire empresarial, ja que en un futur m’agradaria poder treballar ajudant a 

les empreses amb solucions software que millorin els seus negocis. És cert però, que durant la 
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meva estada a la FIB, he vist que no s’esmenten gaire els sistemes d’informació que utilitzen 

les organitzacions, tret de en alguna assignatura concreta. 

D’altra banda, el món empresarial sempre m’ha atret, ja que fins i tot fins a última hora vaig 

estar plantejant-me estudiar Administració i Direcció d’Empreses enlloc d’Enginyeria en 

Informàtica. 

És per això que quan a everis hem van oferir realitzar un projecte com aquest ho vaig acceptar, 

perquè, tot i potser no ser un projecte d’enginyeria del software, ja que no he dissenyat cap 

aplicació ni solució software, si que m’oferia l’oportunitat d’entrar en contacte amb uns dels 

sistemes d’informació que utilitzen cada cop més organitzacions, com són les eines de BI, i 

d’aquesta manera familiaritzar-me amb un tipus de tecnologia que a la universitat no havia 

vist. Per tant era una opció per ampliar coneixements en una àrea concreta i amb un 

creixement molt gran en els últims temps, alhora que aplicava els coneixements adquirits a la 

FIB. 

A més, realitzar el projecte a everis era també una bona oportunitat per veure com funciona 

una consultora i quins tipus de treballs s’hi realitzaven, de cara a poder encarar el meu futur 

professional d’una manera més clara. 

 

1.3. Objectius del projecte 

Aquest projecte es divideix en cinc objectius principals que són els següents: 

 Estudi de conceptes de BI: Posar-se en context sobre què és el BI i per a que s’utilitza. 

També conèixer quin paper tenen els projectes de BI dintre de l’empresa. 

 Anàlisi de les eines BI del mercat: Esbrinar quines eines formen part del paquet de BI 

de cada plataforma i analitzar la seva funcionalitat i la seva posició en el mercat. 

Aquesta no és una anàlisi exhaustiva, sinó que serveix per familiaritzar-se amb 

cadascuna de les plataformes i identificar quina o quines eines s’utilitzen per 

cadascuna de les funcionalitats considerades de BI, prestant més atenció a les eines de 

presentació. La companyia everis desitja que s’analitzin les últimes versions dels 

següents fabricants: SAP Business Objects, Microstrategy, IBM Cognos, Oracle i 

Microsoft. També de la API de visualització de Google, i de les possibilitats d’integrar 

Google Maps a les eines abans esmentades. 
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 Elaboració d’una matriu comparativa de tecnologies i software: Estudiar el mercat 

d’eines BI que puguin ser utilitzades en la fase de presentació dintre d’un projecte BI, 

és a dir, que puguin ser útils per crear informes i sobretot quadres de comandament. 

Realitzar una comparativa de cadascuna de les eines de presentació de les principals 

plataformes abans esmentades juntament amb altres eines, tecnologies o software 

que s’hagin trobat durant l’estudi del mercat. Presentar aquesta comparativa en forma 

de matriu analitzant i puntuant per a cada eina cadascun dels casos d’ús de 

visualització considerats. 

 Realització de prototips: En funció dels resultats de la matriu, s’escolliran tres de les 

eines i és realitzaran prototips de quadres de comandament amb cadascuna de les 

eines, intentant incloure tots els casos d’ús de visualització analitzats a la matriu. Per 

poder facilitar la comparació entre les eines, s’utilitzaran les mateixes dades per a tots 

els prototips. Un cop finalitzats els prototips, comparar  cadascuna de les eines, 

utilitzant l’experiència adquirida en crear els prototips. 

 Elaboració de la memòria: Durant tot el projecte és documentaran les tasques 

realitzades per poder redactar una memòria final. També s’inclou l’elaboració de la 

presentació final. 
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2. Planificació Inicial 

 

Com que ja estava treballant a temps parcial en una altra empresa, i també estava cursant una 

assignatura, el conveni de cooperació educativa signat amb everis era per vuit mesos, amb una 

dedicació setmanal de setze hores. Per tant, el projecte es va planificar amb una durada 

d’aproximadament set mesos i mig, amb una dedicació setmanal de setze hores. Això feia un 

total de 550 hores de projecte. 

El primer mes estava dedicat a establir els objectius i a estudiar els conceptes previs del 

Business Intelligence. 

Després, un mes aproximadament analitzant les principals plataformes BI del mercat d’una 

manera general, per saber quines eines s’utilitzaven en cada etapa de Business Intelligence. 

En acabat, un mes i mig analitzant la capa de presentació de les principals eines del mercat. 

Un cop finalitzats els estudis, dues setmanes per elaborar una matriu comparativa de 

tecnologies i funcionalitats. 

Seguidament, aproximadament dos mesos elaborant els prototips i analitzant-los. 

Per acabar, un mes preparant la memòria i la presentació final. 

Per tant, el projecte s’iniciava el 26 d’octubre de 2009 i finalitzava amb la presentació final el 

16 de juny de 2010. 

 

Figura 7 - Diagrama de Gantt corresponent a la planificació inicial del projecte  
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3. Business Intelligence 

 

3.1. Introducció 

En aquest apartat s’explica en que consisteix el Business Intelligence i quins són els productes i 

les fases d’una implantació integral de BI.  

Aquests són els conceptes previs que han estat necessaris per poder entendre quines tasques 

realitza un sistema de Business Intelligence i quin impacte té en les organitzacions. 

Per això un dels objectius d’aquest projecte era precisament realitzar un estudi dels conceptes 

relacionats amb BI. 

 

3.2. Dades, informació i coneixement 

Abans de definir que és el Business Intelligence, cal explicar tres conceptes molt importants 

com són les dades, la informació i el coneixement. Sovint s’utilitzen indistintament sense 

diferenciar els significats, però estaria bé definir les diferències entre els tres termes, ja que 

veurem que no expressen ben bé el mateix, sinó que formen part del procés de l’enteniment , 

que comença amb les dades i finalitza amb el coneixement, i com a nexe d’unió està la 

informació.  

 

Figura 8 – De les dades al coneixement. Font: everis 
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 Dades: Són la mínima unitat semàntica i es corresponen amb elements primaris 

d’informació, que per sí sols són irrellevants com a suport a la presa de decisions. És a 

dir, una dada és una representació de fets, conceptes i instruccions, però sense un 

context no és informació sinó que tan sols és la matèria prima de la qual partim per tal 

d’arribar a la comprensió.  

 Informació: Conjunt de dades processades i que tenen un significat (rellevància, 

propòsit i context), i que per tant són d’utilitat per a la presa de decisions, ja que la 

incertesa ha disminuït. La informació prové de la forma com s’organitzen les dades, la 

qual cosa permet interpretar-les. Hi ha diverses maneres de transformar les dades i 

organitzar-les per afegir valor: 

o Contextualitzant: Se sap el context i per a quin propòsit es van generar les 

dades. 

o Categoritzant: Es coneixen les unitats de mesura que ajuden a interpretar les 

dades. 

o Calculant: Les dades poden haver estat processades matemàticament o 

estadísticament. 

o Corregint: S’han eliminat errades i inconsistències a les dades. 

o Condensant: Les dades s’han pogut resumir d’una manera més concisa 

(agregació). 

Per tant, la informació és la comunicació de coneixements o intel·ligència, i és capaç de 

canviar la forma en que el receptor percep les coses. Si ho resumim en una fórmula: 

Informació = Dades + Context (afegir valor) + Utilitat (disminuir la incertesa) 

 Coneixement: El coneixement és una barreja d’experiència, valors i informació. A les 

organitzacions, el coneixement no es troba tan sols dintre dels documents o 

magatzems de dades, sinó que també es troba a les rutines organitzatives, processos, 

pràctiques i normes. 

Per transformar la informació en coneixement es realitzen accions com: 

o Comparació amb altres elements. 

o Predicció de conseqüències. 

o Cerca de connexions. 

o Conversació amb altres portadors de coneixement. 
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Les empreses depenen de les dades i de la informació, components que s’han de saber 

extreure, analitzar i explotar per aconseguir el coneixement adequat per dirigir l’organització i 

prendre les millors decisions . 

 

3.3. Què és el Business Intelligence? 

S’anomena Business Intelligence al conjunt d’estratègies i eines enfocades a l’administració i 

creació de coneixement mitjançant l’anàlisi de les dades existents en una organització o 

empresa. 

En altres paraules, el concepte Business Inelligence és difícil de definir, ja que engloba dintre 

eines, conceptes, metodologies i estratègies que tenen una finalitat comuna, la de clarificar les 

dades per tal de prendre decisions. Per tant, i de forma molt planera, podríem definir BI com 

tot allò que ajuda les empreses a transformar les dades en informació i la informació en 

coneixement, sempre amb un objectiu final, que és facilitar la presa de decisions. 

 

3.4. Història del Business Intelligence 

El Business Intelligence és molt recent. La primera vegada que és va utilitzar aquest terme, va 

ser el 1958, quan Hans Peter Luhn, un investigador d’IBM, en va donar una definició en un 

article. Aquesta definició venia a dir que el Business Intelligence era “l’habilitat de captar les 

relacions entre els fets d’una manera que guiés les nostres accions cap a un objectiu desitjat”. 

No va ser fins al 1989 que Howard Dresner va proposar BI com un terme englobant per 

descriure “conceptes i mètodes per millorar la presa de decisions empresarials utilitzant 

sistemes de suport basats en fets”. 

A partir dels anys 90, el la utilització del BI va anar augmentant fins arribar a dia d’avui, on es 

considera primordial per a les grans organitzacions. 

 

3.5. Arquitectura del Business Intelligence 

Com ja hem dit abans, la definició del concepte Business Intelligence engloba múltiples eines, 

estratègies i tecnologies.  



Anàlisi de les capacitats de presentació de les eines de Business Intelligence 
 

 

Aquestes es poden agrupar en dos grans grups o capes, la capa lògica i la capa de presentació: 

 Capa lògica o back-end: Hi trobem els processos ETL, els sistemes d’emmagatzematge 

de dades, i els entorns o cubs multidimensionals. 

 Capa de presentació o front-end: Fa referència a les eines per a la realització d’anàlisi i 

consultes, i d’eines per a la creació d’informes i quadres de comandament.  

Moltes plataformes de BI també inclouen eines de mineria de dades i simulació. A més, també 

és freqüent trobar-hi eines de gestió del rendiment - Performance Management (PM) -, que 

permeten planificar, consolidar i monitoritzar els processos pressupostaris.  

En aquest apartat s’explica quins elements formen part de l’arquitectura estàndard d’una 

implantació BI. Al final d’aquest apartat també es parla d’algunes tecnologies i sistemes que 

pel seu ús, estan bastant relacionats amb el Business Intelligence. 

 

Figura 9 - Arquitectura BI. Font: everis 

 

3.5.1. Capa lògica o back-end 

Aquesta capa de treball és la més transparent a l’usuari final, ja que tot succeeix en un segon 

pla. Les dades s’extreuen de les diferents bases de dades i es transformen per facilitar-ne 

l’explotació. Llavors es desen en sistemes d’emmagatzematge que només s’utilitzen amb una 

finalitat analítica, mai operativa. Les dades es manipulen de la manera convenient per afavorir-
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ne la consulta, i la velocitat de resposta a aquesta, que al final és el que li interessa a l’usuari 

de BI, respostes a les seves preguntes d’una manera ràpida. 

3.5.1.1. Eines ETL 

Aquestes eines realitzen processos que extreuen dades de les fonts de dades, les transformen, 

les tornen a codificar, les netegen, expliciten regles de negoci ocultes i organitzen la manera 

d’incorporar aquestes dades, convertides en informació, a l’entorn del Data Warehouse. 

El nom ve de les sigles en anglès de les tres principals tasques d’aquestes eines, Extracció 

(Extraction), Transformació (Transformation) i Càrrega (Load). 

 

Figura 10 - Diagrama de flux ETL. Font: everis 

 Extracció (Extraction): En aquesta fase s’efectua l’extracció de dades del sistemes 

origen. Cada sistema d’aplicacions que s’utilitza en una organització pot utilitzar una 

organització o un format de dades diferent, i poden estar emmagatzemades en 

diferents sistemes, com per exemple una base de dades relacional, fitxers plans, bases 

de dades no relacionals, etc. Llavors l’extracció converteix les dades a un format 

preparat per iniciar el procés de transformació. 

L’extracció s’ha de planificar, ja que s’està accedint a les dades operacionals, i si les 

dades a extreure són moltes, es podria col·lapsar el sistema, amb les conseqüències 

nefastes que tindria per a l’organització. 

 Transformació (Transformation): En aquesta fase s’apliquen regles de negoci o 

funcions sobre les dades extretes per a convertir-les en dades carregades. Es tracta de 

solucionar alguns dels problemes que es poden trobar als sistemes font, com per 

exemple l’existència de claus primàries inconsistents, de dades inconsistents, de dades 

que provinents de diferents fonts que s’hagin de fusionar, entre altres. 
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 Càrrega (Load): En aquesta fase les dades transformades són carregades al sistema de 

destí. Depenent dels requisits, aquest procés pot incloure una ampla varietat d’accions 

diferents. 

Cal tenir en compte que els processos ETL poden ser molt complexos, degut a la gran quantitat 

de dades i de fonts de dades diferents que pot tenir una organització. Per tant, un mal disseny i 

planificació d’aquests processos pot provocar importants problemes operatius. 

 

Figura 11 - Principals eines ETL. Font: Gartner 

3.5.1.2. Sistemes d’emmagatzematge de dades 

Un cop les dades han passat pel procés ETL, aquestes es desen en un sistema 

d’emmagatzematge de dades, normalment un Data Warehouse. Aquests sistemes contenen 

un conjunt de dades integrades i orientades al negoci, que aporten la informació necessària 

per a la presa de decisions. Les característiques principals són: 

 Integració: Conté dades consistents i agregades recopilades de totes les aplicacions 

corporatives. 

 Orientació al negoci: Tots els elements que representen elements del món real es 

troben enllaçats. 
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 Variació en el temps: Els canvis en les dades es registren, per poder analitzar la 

evolució en el temps. 

 No volàtil: Les dades s’emmagatzemen per a la seva futura explotació. 

Aquests sistemes tenen una finalitat analítica, i per tant no estan lligades a l’àrea operacional 

de la organització. Amb altres paraules, si una consulta col·lapses un d’aquests sistemes, no 

tindria cap conseqüència en les activitats del dia a dia de l’empresa. És per això que aquests 

sistemes no busquen estar completament actualitzats (moltes vegades s’actualitzen al final del 

dia), sinó que es centren en la eficiència al moment de realitzar consultes i la rapidesa de les 

respostes. 

Aquesta orientació analítica ens aporta beneficis, com són un increment de l’accés dels usuaris 

a la informació, un augment de la consistència de les dades, una unificació de definicions i 

conceptes en una visió única. Hem aconseguit integrar dades de múltiples fonts d’informació 

en una plataforma i un format únic. 

Aquests són els principals sistemes d’emmagatzematge analítics: 

 Data Warehouse: Repositori central de les dades recopilades a la companyia, cobrint 

totes o la majoria de les àrees de negoci de l’organització. 

 Datamart: Repositori específic, orientat a una àrea de negoci concret i pensat per a 

satisfer les necessitats concretes d’aquesta determinada àrea de negoci de 

l’organització. 

 Operational Data Store (ODS): Es un contenidor de dades operacionals integrades que 

ajuda a la pressa de decisions. 

Aquests sistemes es poden combinar per confeccionar una xarxa de bases de dades per tal 

d’apropar les dades a un major número d’usuaris, facilitant a cada àrea de negoci la 

informació necessària. 
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Figura 12 - Exemple d’utilització dels sistemes d'emmagatzematge. Font: everis 

3.5.1.3. Anàlisi Multidimensional 

Els entorns multidimensionals és basen en OLAP, que és l’acrònim en anglès de processament 

analític en línia (On-Line Analytical Processing)  i que es tracta d’una solució que té com a 

objectiu agilitzar la consulta de grans quantitats de dades. Per fer-ho, utilitza estructures 

multidimensionals anomenades cubs OLAP, que contenen dades prèviament processades i que 

són el resum de grans bases de dades. 

Els cubs OLAP estan formats per la intersecció de les diferents dimensions, d’aquí que es 

puguin analitzar volums grans de dades en poc espai, oferint la possibilitat de profunditzar en 

la jerarquia de les dimensions (drill down) o de centrar-nos en alguns atributs concrets (slice 

and dice). 

 

Figura 13 - Abstracció d'un cub OLAP - Font: everis 
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Cadascuna de les dimensions d’un cub OLAP es pot resumir mitjançant jerarquies. Per 

exemple, si considerem la dimensió temps Juny 2010, aquesta es pot incloure dins de Segon 

Trimestre 2010, que es pot incloure en Primer Semestre de 2010, que es pot incloure dins 

d’Any 2010. 

Es per això que l’anàlisi es pot començar des d’un nivell molt resumit, per posteriorment anar 

descendint pel cub – per les seves jerarquies – per observar amb més detall la informació. 

Les solucions OLAP poden estar organitzades físicament de diverses maneres: 

 MOLAP (Multidimensional On-Line Analytical Processing): És una implementació 

d’OLAP que emmagatzema les dades en una base de dades multidimensional. Per 

optimitzar els temps de resposta, el resum de la informació es calcula per avançat. 

Aquests valors precalculats o agregacions són la base dels guanys de rendiment del 

sistema. D’altra banda, és necessita major espai d’emmagatzematge, ja que desem 

tots els processaments previs i càlculs a la base de dades. 

 ROLAP (Relational  On-LIne Analytical Processing): És una implementació d’OLAP que 

emmagatzema les dades en una base de dades relacional. Normalment les dades són 

detallades, s’eviten les agregacions i s’utilitzen taules normalitzades. 

 HOLAP (Hybrid  On-Line Analytical Processing): Com el seu nom indica es tracta d’un 

híbrid entre MOLAP i ROLAP. Una part de les dades es desa en un sistema 

multidimensional i una altra part de les dades en un sistema relacional. 

 

3.5.2. Capa de presentació o front-end 

La capa de presentació és el punt d’accés de l’usuari a tota la informació que es processa i 

s’estructura a la capa lògica, per tant són les eines i tecnologies més properes per a l’usuari 

d’àrea de negoci, i on realment veu quin és el valor afegit d’una solució BI. Totes les millores 

realitzades a la capa lògica per processar les dades i millorar la eficiència de les consultes es 

percebuda com la velocitat del sistema per realitzar un informe o respondre una consulta. 

Formen part del front-end els sistemes de suport a la presa de decisions i els sistemes 

d’informació per executius, les eines d’anàlisi i consulta, les eines per crear informes i les eines 

per crear i visualitzar quadres de comandament. Moltes vegades, una mateixa eina pot 

realitzar més d’una de les funcions, com per exemple realitzar anàlisis, generar informes 

d’aquells anàlisis, i crear un quadre de comandament que controli els factors anòmals que 

s’han detectat als anàlisis. 
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3.5.2.1. DSS i EIS 

DSS és l’acrònim anglès de Sistemes de Suport a la Presa de Decisions (Decision Support 

Systems). Els  DSS són sistemes informàtics que donen suport a decisions semi-estructurades, 

és a dir, decisions a problemes o situacions que es presenten amb poca freqüència. Es 

important destacar que el sistema no automatitza la presa de decisions, sinó que dóna suport. 

Donar suport a una decisió significa ajudar a les persones que l’han de prendre a reunir 

coneixement i generar diferents alternatives per solucionar el problema. Per tant, aquests 

sistemes ajuden a realitzar l’estimació, l’avaluació i la comparació d’alternatives. 

Els DSS solen presentar un alt control per part de l’usuari així com també capacitats 

interactives, és a dir, són sistemes d’informació que permeten a l’usuari definir de manera 

interactiva quina informació necessita i com l’ha de combinar. A més, aquests sistemes 

generen aprenentatge a mesura que s’utilitzen, cosa que fa que l’aplicació tingui un 

desenvolupament evolutiu i es vagi refinant. 

Els sistemes DSS és poden utilitzar per realitzar anàlisis multidimensionals, combinat amb les 

tecnologies OLAP esmentades en apartats anteriors.  

Els tres components principals d’un DSS són: 

 Sistema de gestió de base de dades: Emmagatzema informació de diverses fonts, tant 

internes com externes o del personal. 

 Sistema gestor de models: S’ocupa de les representacions dels esdeveniments, fets o 

situacions utilitzant diversos tipus de models (estadístics, financers, logístics,...) 

 Sistema gestor i generador de diàlegs: És la interfície d’usuari, i per tant el punt 

d’entrada d’aquest al sistema. 

Els sistemes DSS s’utilitzen en molts camps, com per exemple mèdic, científic, empresarial, etc. 

D’altra banda EIS són les sigles en anglès de Sistemes d’Informació per a Executius (Executive 

Information System) i és tracta de sistemes computacionals que proveeixen als executius fàcil 

accés a la informació interna i externa al negoci per tal d’ajudar-lo a prendre decisions 

estratègiques. 

És pot interpretar com un DSS per a executius, però va una mica més enllà, ja que integra eines 

de tot tipus que li puguin ser útils a l’executiu durant la tasca de dirigir l’estratègia de 

l’organització.  
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Una altra característica que diferencia els EIS dels DSS, són els models que utilitzen, ja que 

mentre en els DSS estan predefinits, l’EIS no implementa models específics sinó que ajuda a 

nodrir d’informació els models que pot conceptualitzar l’executiu. 

3.5.2.2. Eines de consulta i eines d’anàlisi 

Les eines de consulta permeten realitzar consultes molt concretes sobre la base de dades, 

obtenint com a resultat llistats senzills de valors. S’utilitzen per realitzar consultes ràpides 

sobre valors, com per exemple les vendes durant els diferents anys. 

Els llistats que retornen les consultes són estàtics, és a dir, no permeten una interacció amb les 

dades ni navegar per les jerarquies. 

D’altra banda, les eines d’anàlisi permeten visualitzar les dades emmagatzemades a les bases 

de dades, ja sigui en entorns relacionals o multidimensional. Aquestes eines permeten 

interactuar dinàmicament amb les dades per tal de cercar respostes a algun fet detectat. 

Aquestes eines permeten profunditzar en les jerarquies de dades, mostrar les dades de 

diferents maneres possibles, des d’una taula fins a un gràfic, comparar evolució de les dades 

en el temps, entre altres funcions. 

Són eines molt útils per als analistes de negoci, ja que permeten combinar i visualitzar les 

dades de maneres diverses, cosa que facilita l’estudi dels fets ocorreguts i quines han estat les 

causes i les conseqüències d’aquells fets. Per exemple, si l’objectiu de vendes no s’ha complert 

en un determinat període de temps, podem esbrinar quines zones no han complert els 

objectius o quins productes no s’han venut en la quantitat esperada, tot això combinant 

diferents taules i gràfics. 

3.5.2.3. Eines per crear informes 

Els informes o també anomenats reports, són documents més elaborats pensats per a ser 

impresos i no tenen contingut interactiu ni dinàmic. 

Els informes solen ser generats a partir de consultes i anàlisis, i contenen visualitzacions en 

forma de gràfics per facilitar la comprensió de les dades amb poc esforç. És per això que els 

reports tenen un objectiu clar, que no es altre que transmetre informació. 

Les eines per crear informació generen informes automàticament a partir de les dades 

emmagatzemades i de les configuracions de l’usuari sobre quins fets vol que quedin reflectits a 

l’informe, depenent de l’àrea de negoci que es vulgui analitzar. 
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Actualment hi ha eines de reporting que es poden programar perquè generin informes 

periòdicament i automàticament els distribueixin a les persones destinatàries. Fins i tot hi ha la 

possibilitat d’establir un sistema d’alertes que generi informes automàticament quan alguna 

de les mètriques sobrepassi un llindar establert. 

3.5.2.4. Eines per crear  i visualitzar quadres de comandament 

Un quadre de comandament és una visualització d’un conjunt d’indicadors empresarials de 

nivell tàctic de forma resumida. 

La idea és poder veure amb un cop d’ull com estan els KPI (Key Performance Indicator) de 

l’àrea que controla el quadre de comandament. 

Els KPI són indicadors del rendiment per a cada aspecte de negoci que es vol controlar, i es 

comparen amb els KGI (Key Goal Indicator) que són els objectius a que es vol arribar per 

cadascun dels KPI. 

Per tant, els quadres de comandament són eines de gestió del rendiment que tenen un 

caràcter departamental i es nodreixen directament de les dades dels datamarts, així com 

també de les consultes i dels informes. En aquest tipus de sistema és imprescindible la 

traçabilitat top-down, és a dir, un cop descobert un problema, poder profunditzar en les dades 

fins arribar a la causa del problema. 

Si un quadre de comandament utilitza només KPI s’anomena Dashboard, en canvi, si també 

utilitza KGI s’anomena Scorecard. 

Un quadre de comandament que té un abast més corporatiu i que serveix per propagar 

l’estratègia de l’organització s’anomena Balanced Scorecard o quadre de comandament 

integral. Aquests reflecteixen totes les perspectives que conformen el mapa estratègic de 

l’empresa. 

Les eines i tecnologies per crear quadres de comandament són molt diverses, i podem trobar 

des d’entorns de creació molt simples orientats a usuaris bàsics, fins a entorns on es 

necessiten coneixements de programació per poder crear un quadre de comandament. Pel 

que fa a l’execució dels quadres de comandament, també hi ha diverses variants, que van des 

de sistemes que permeten una exportació a un fitxer tipus flash que permet una execució 

independent, fins a plataformes totalment dependents, on el quadre de comandament només 

es pot obrir des del sistema on s’ha creat. També hi ha tecnologies que ofereixen la possibilitat 

d’inserir quadres de comandament al software corporatiu de l’empresa.  
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3.5.3. Sistemes relacionats amb BI 

En aquest apartat s’introdueixen alguns sistemes d’informació que tenen proximitat amb el BI, 

degut a la seva funcionalitat, però que no s’inclouen dintre dels elements d’una solució BI. Són 

sistemes que complementen el Business Intelligence si s’utilitzen conjuntament. 

Mineria de Dades: 

La mineria de dades s’utilitza per eliminar els errors comesos pels humans, eliminant els 

prejudicis que realitzem a l’hora d’analitzar les dades, i deixa que siguin les dades les que 

mostrin models subjacents en elles. En altres paraules, la mineria de dades ajuda a crear nous 

models que s’han escapat a la visió de l’analista, però que realment es troben a les dades. 

Per a la mineria de dades s’utilitzen algorismes d’intel·ligència artificial, arbres de decisió i 

altres algorismes avançats. 

BAM: 

BAM són les sigles de Business Activity Monitoring i es tracta de projectes que traslladen la 

idea dels indicadors dels quadres de comandament a un entorn més operacional, i per tant de 

decisions a curt plaç. 

Cada indicador té associada una consulta, però aquesta es realitza sobre el sistema de dades 

operacional, ja que es necessiten les dades completament actualitzades. 

Com que serveix per prendre decisions però en un entorn operacional, al BAM també se l’ha 

començat a anomenar BI operacional. 

CPM/EPM 

Els sistemes CPM/EPM (Corporate/Enterprise Performance Management) ajuden a definir i 

planificar els objectius de negoci de l’organització que s’utilitzen després en BI per monitoritzar 

i analitzar el rendiment de l’empresa. 

Amb aquests sistemes és completa el cicle del negoci, ja que definim les previsions, els 

objectius i la consolidació pressupostaria. Després, amb les eines de BI ho monitoritzem, i en 

fem anàlisi, per veure si les previsions i els objectius s’han complert. Un cop fet l’anàlisi, 

reajustem els objectius i la planificació en funció dels resultats, tornant a començar el cicle. 
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4. Eines de Business Intelligence 

 

4.1. Introducció 

Actualment es troben al mercat moltes eines de business intelligence, ja que aquest concepte 

engloba moltes activitats diferents, tal com s’ha comentat en els punts anteriors. En aquest 

apartat analitzarem les eines que ens ofereixen els principals fabricants del sector per poder 

cobrir les principals etapes d’una implantació estàndard de BI en una organització. També 

s’han inclòs els productes de mineria de dades i de gestió del rendiment, ja que moltes 

plataformes ho han incorporat al seu catàleg BI. 

En aquest apartat s’analitzen algunes de les principals eines del mercat. La tria d’aquestes 

eines s’ha efectuat seguint diversos criteris. Per una banda es troba l’informe que cada any 

realitza Gartner sobre les principals companyies de BI. 

Gartner és una companyia que es dedica a realitzar estudis independents sobre diferents 

aspectes tecnològics. En el seu informe sobre les plataformes BI, les classifica en quatre grups 

diferents, en funció dels resultats que han obtingut en el seu estudi. Gràcies a l’informe 

Gartner, s’han pogut escollir les eines millor classificades. 

D’altra banda, un altre factor per decidir les eines a analitzar ha estat la utilització d’aquestes 

per part d’everis, ja que l’empresa ha volgut que em familiaritzes amb les eines que 

actualment ja utilitzen. 

Finalment, les plataformes escollides per analitzar han estat: 

 SAP Business Objects 

 Microstrategy 

 IBM Cognos 

 Oracle 

 Microsoft 

Aquest anàlisi no ha estat exhaustiu, sinó que tan sols es tracta d’una presa de contacte amb la 

indústria  BI i amb les principals companyies del sector, per veure quins productes ofereixen 

cadascuna de les companyies per poder implementar una solució integral de BI. Aquest anàlisi 

tan sols ha consistit en cercar informació sobre les plataformes, però en cap moment ha tingut 
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una vessant pràctica, sinó que s’ha basat en la consulta dels webs de les companyies i d’altre 

material que ofereixen, com ara whitepapers o també fulls de ruta de les companyies. 

 

Figura 14 - Quadrant de Gartner per a platafomes BI. Font: Gartner 

 

4.2. SAP Business Objects 

 

4.2.1. Descripció 

Business Objects és una companyia francesa de software fundada el 1990, especialitzada en 

l’àrea de Business Intelligence. Des de l’any 2007 forma part de SAP, companyia de software 

alemanya, que es dedica bàsicament a desenvolupar sistemes d’informació per a les 

organitzacions, sobretot ERP’s (Enterprise Resource Planning). 
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SAP ja disposava d’un catàleg de productes de BI, però no era tant potent com el de Business 

Objects. El fet de comprar la companyia va suposar per a SAP, establir-se encarar més com la 

companyia més gran d’Europa pel que fa a software empresarial. 

El catàleg de Business Objects és molt complet, i permet realitzar una implementació íntegra 

de BI només amb els seus productes. Al tractar-se d’una empresa de software, no disposa de 

sistemes d’emmagatzematge, com Data Warehouse o Datamart. La resta de tecnologies i 

solucions si que es poden adquirir. 

A més, com que els ERP’s de SAP són dels més venuts del mercat, SAP BO té un avantatge en 

aquest sentit respecte els seus competidors, ja que moltes organitzacions prefereixen confiar 

en el mateix fabricant per afavorir la integració de les dades d’un sistema a l’altre. 

La solució més recent de la companyia és BusinessObjects XI, que és tracta d’una suite de 

components per realitzar una implantació integra de BI. A més, també ofereix l’oportunitat de 

comprar alguns del elements per separat. 

El catàleg de productes és molt ampli, ja que SAP Business Objects ofereix solucions per 

organitzacions de tota mida, des de grans empreses fins a petites i mitjanes. Cal consultar el 

catàleg de productes tenint clar el tipus de solució que es desitja.  

 

4.2.2. Gamma de productes 

Aquesta és una mostra d’alguns dels productes que ofereix per a cada etapa de BI.  

Processos ETL: Business Objects Data Integrator 

Sistemes d’emmagatzematge de dades: No disposa de producte propi 

Entorns o cubs multidimensionals: Business Objects Web Intelligence i Business 

Objects Voyager 

Anàlisi i consultes: Business Objects Web Intelligence 

Creació d’informes: Business Objects Crystal Reports 

Creació de quadres de comandament: Business Objects xCelsius 

Mineria de Dades: Business Objects Predictive Workbench 

Gestió del Rendiment: Business Objects Entrerprise Managements 

Solution 
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4.3. Microstrategy 

 

4.3.1. Descripció 

Microstratey és una companyia de software centrat en BI. És l’única de les grans companyies 

que actualment lideren el mercat que no ha estat absorbida per un dels gegants del software 

empresarial (SAP, Oracle, IBM...). 

Es tracta d’una companyia de software americana fundada el 1989. Està encarada al BI i 

concretament a l’anàlisi multidimensional, el reporting i la creació de quadres de 

comandament, i per això no ofereix solucions per als processos ETL ni per emmagatzemar 

dades. 

L’última versió de la seva suite s’anomena Microstrategy 9. Microstrategy no diferència els 

productes, sinó que tots es troben continguts dins de la plataforma Microstrategy 9. 

Tot i això, per identificar les etapes, Microstrategy si que ha posat nom als diferents 

components de la suite. El punt d’accés als components és el Microstrategy Desktop, o el 

Microstrategy Web, que són els entorns d’usuari des d’on realitzar anàlisis o crear informes i 

documents. 

4.3.2. Gamma de productes 

 

 

Processos ETL: No disposa de producte propi 

Sistemes d’emmagatzematge de dades: No disposa de producte propi 

Entorns o cubs multidimensionals: Microstrategy OLAP Services 

Anàlisi i consultes: Microstrategy Intelligence Server - 

Microstrategy Report Services 

Creació d’informes: Microstrategy Intelligence Server - 

Microstrategy Report Services 

Creació de quadres de comandament: Microstratgey Report Services 

Mineria de Dades: Microstrategy Data Mining Services 

Gestió del Rendiment: Gesfin (amb Carpio Solutions) 
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4.4. IBM Cognos 

 

4.4.1. Descripció 

Cognos és una companyia canadenca d’informàtica que va ser fundada l’any 1969. Al 2008 va 

ser adquirida per IBM, per ampliar el catàleg d’aquest en l’àrea de BI i gestió del rendiment 

empresarial. 

L’última versió de la seva suite s’anomena IBM Cognos 8 Business Intelligence i ofereix totes 

les capacitats de BI, com són anàlisi, reporting i creació de dashboards, així com també 

processo ETL. L’únic que no ofereix són sistemes d’emmagatzematge, ja que tant sols és una 

plataforma software. 

El producte per la gestió de rendiment no forma part de la plataforma, tot i que si que es 

presenta dintre del catàleg de productes BI. 

A més, IBM Cognos també ofereix una suite de productes BI per a PIMES que s’anomena IBM 

Cognos Express. 

 

4.4.2. Gamma de productes 

 

 

 

 

Processos ETL: Cognos Data Manager 

Sistemes d’emmagatzematge de dades: No disposa d’un producte propi 

Entorns o cubs multidimensionals: Cognos Power Play 

Anàlisi i consultes: Cognos Analysis Studio – Cognos Query Studio 

Creació d’informes: Cognos Report Studio 

Creació de quadres de comandament: Cognos 8 Go!Dashboard 

Mineria de Dades: IBM Cognos 8 BI 

Gestió del Rendiment: Cognos 8 Planning 
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4.5. Oracle 

 

4.5.1. Descripció 

Oracle és una de les majors companyies de software del món. Va ser fundada l’any 1977 als 

Estats Units. El seu catàleg de productes va des de bases de dades fins a sistemes de gestió 

empresarial. 

A base d’adquirir diverses companyies que oferien solucions BI, i juntament amb les pròpies 

d’Oracles, l’empresa ha aconseguit situar-se com una de les principals companyies del sector 

BI. 

Ser una companyia que també treballa amb solucions per a sistemes gestors de bases de 

dades, li dona la possibilitat de cobrir totes les capacitats de BI, des dels processos ETL fins a 

l’anàlisi o el reporting, aportant també un entorn propi per a la creació de sistemes 

d’emmagatzematge de dades amb finalitats analítiques. 

L’última versió de la seva suite de productes BI es coneix com Oracle Business Intelligence 

Suite Enterprise Edition Plus (o OBIEE Plus). Aquesta suite ofereix totes les capacitats de BI pel 

que fa a entorns multidimensionals, anàlisi, reporting i creació de quadres de comandament, 

però no incorpora els productes per realitzar els processos ETL. A més de la suite, el seu 

catàleg ofereix productes independents per realitzar algunes de les capacitats BI. 

A més, sense formar part de la suite, Oracle també ofereix al seu catàleg BI productes per a la 

gestió del rendiment empresarial. 
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4.5.2. Gamma de productes 

 

4.6. Microsoft 

 

4.6.1. Descripció 

Microsoft és una empresa multinacional nord-americana fundada el 1975 i que es dedica al 

sector de l’informàtica. 

Microsoft és molt popular degut als sistemes operatius i al seu paquet d’aplicacions 

ofimàtiques. 

L’any 2001 Microsoft va crear el Business Solutions Group, que s’encarrega de desenvolupar 

software empresarial. Actualment, aquest grup ha quedat absorbit per la divisió de negocis de 

la companyia, que també s’encarrega del paquet ofimàtic Microsoft Office.  

Les solucions BI de Microsoft es troben en creixement, ja que ofereixen solucions més 

econòmiques que alguns dels seus competidors, i integrades en una interfície d’usuari 

coneguda com és el paquet Office i els seu gestor de bases de dades, el SQL Server. 

Actualment, el paquet BI que anuncia Microsoft engloba Office 2010, SharePoint 2010 

(plataforma de col·laboració empresarial), i SQL Server 2008 R2, que estarà disponible a finals 

del 2010. 

 

 

Processos ETL: Oracle Data Integration 

Sistemes d’emmagatzematge de dades: Oracle Warehouse Builder 

Entorns o cubs multidimensionals: Oracle OLAP – Oracle Essbase 

Anàlisi i consultes: Oracle OBI EE Plus – Oracle Answers 

Creació d’informes: Oracle Reports – Oracle Answers 

Creació de quadres de comandament: Oracle BI Interactive Dashboards 

Mineria de Dades: Oracle Data Mining 

Gestió del Rendiment: Oracle Hyperion Performance Management 
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4.6.2. Gamma de productes 

 

  

Procesos ETL: SQL Server Integration Services  

Sistemes d’emmagatzematge de dades: SQL Server 

Entorns o cubs multidimensionals: SQL Server Analysis Service – Microsoft Excel - 

PowerPivot 

Anàlisi i consultes: SQL Analysis Service – Microsoft Excel 

Creació d’informes: SQL Server Reporting Services 

Creació de quadres de comandament: Microsoft Sharepoint 

Mineria de Dades: SQL Analysis Service – Data Mining Add-Ins para 

Microsoft Office Excel 2007 

Gestió del Rendiment: Microsoft Dynamics (paquet ERP i de gestió del 

rendiment) 
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5. Comparativa teòrica d’eines 

 

5.1. Introducció 

En aquest apartat s’explica la comparativa entre diferents eines que s’ha realitzat. Ha estat una 

comparativa teòrica perquè no s’han utilitzat les eines, sinó que s’han valorat les funcionalitats 

que oferien a partir de les demostracions que s’han trobat en els seus webs, tant interactives 

com en format vídeo. Això ha estat degut a que es volia que s’analitzessin les possibilitats de 

bastants productes, cosa que si s’hagués realitzat instal·lant cada producte i provant-lo hauria 

estat molt costos en temps. A més, molts productes necessiten llicència, i no té sentit comprar 

un producte per només provar-lo. 

L’objectiu de l’anàlisi està enfocat a les capacitats de visualització. Concretament, a si les 

tecnologies disposen de la capacitat de realitzar certes funcionalitats de visualització per a la 

creació de quadres de comandament visualment atractius alhora que útils. 

En total s’han comparat 47 productes, eines i tecnologies diferents, la qual cosa ens ha 

dibuixat un mapa bastant representatiu de les alternatives actuals a l’hora de realitzar 

visualitzacions per a crear quadres de comandament. Tot i això, cal destacar que l’anàlisi confia 

en les característiques que cada producte proporciona al seu web, cosa que pot fer desviar 

alguns resultats, ja sigui per informació enganyosa en uns casos o incompleta en d’altres. 

Però l’anàlisi tampoc pretén ser del tot exacte, sinó que com s’ha comentat abans, l’objectiu és 

descobrir nous productes que everis no coneixia i establir una visió bastant completa del 

panorama actual de les eines i tecnologies amb aplicabilitat BI per crear quadres de 

comandament, de cara a futures necessitats dels clients de everis en l’àrea de BI. És per això 

que s’ha donat prioritat a la quantitat de productes sacrificant en part de la qualitat de 

l’anàlisi. 

En els següents apartats s’expliquen les funcionalitats analitzades, com s’ha realitzat la matriu 

comparativa, quins productes s’han avaluat i les puntuacions que han obtingut i finalment un 

resum dels resultats i de les conclusions extretes a partir de la matriu comparativa. 
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5.2. Descripció de les funcionalitats 

Les funcionalitats de visualització que es desitjava analitzar havien de ser funcionalitats 

avançades, és a dir, que aportessin un plus de qualitat a la visualització, sense perdre claredat 

a l’hora de transmetre la informació i que fossin innovadores. Podríem definir com 

visualitzacions avançades tot allò diferent als típics gràfics tradicionals de punts, de barres o en 

forma de pastís. 

Com que es buscaven visualitzacions innovadores, no es podia realitzar una llista inicial amb 

les funcionalitats a analitzar, sinó que la llista es va anar creant a mesura que es trobaven les 

visualitzacions en les diferents demostracions o especificacions de les tecnologies. Finalment, 

la llista de funcionalitats analitzada és la següent: 

 Geoposicionament. 

 Mapa. 

 Elements gràfics. 

 Mapa de calor. 

 Gràfic multidimensional. 

 Animació de tendències. 

 Micro gràfics. 

 Anàlisi de relacions. 

 Simulació What-if. 

 Vídeo i components multimèdia. 

 Catàleg d’imatges. 

 Anàlisi de texts / núvol de mots. 

 

5.2.1. Geoposicionament 

S’anomena geoposicionament a la ubicació d’elements sobre un mapa. Estem familiaritzats 

amb eines de geoposicionament, com per exemple google maps, però no és habitual trobar-ho 

en quadres de comandament. 

El geoposicionament pot ser molt fi, a nivell de poder especificar una adreça exacta, o pot ser a 

un nivell amb menys detall, com per exemple situar les ciutats on l’empresa té oficines en un 

mapa. 
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Figura 15 - Exemple de geoposicionament d’oficines als Estats Units. Font: SAP Business Objects 

 

5.2.2. Mapa 

Com a funcionalitat de visualització de mapa s’ha considerat la capacitat per crear mapes 

temàtics on les zones estan pintades d’un color en proporció a la mesura d’una variable. 

Una variant d’aquests mapes, és quan en lloc del color s’utilitza la mida o el color d’una 

bombolla sobre una regió. També fins i tot existeix la capacitat de representar un diagrama de 

pastís sobre cada regió, per així analitzar diferents categories de la variable alhora. 

 

Figura 16 - Exemple de mapa temàtic amb regions de color en funció d'una variable. Font: Mapsgeek 
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Figura 17 - Exemple de mapa temàtic amb bombolles per cada país, de diferent color segons variable. 

 

 

Figura 18 - Exemple de mapa temàtic amb diagrames de pastís a cada estat dels Estats Units. Font: Tableau 

 

5.2.3. Elements Gràfics 

Dins d’aquesta categoria s’engloben les visualitzacions tradicionals, com són els gràfics de 

punts, de barres, diagrames de pastís, velocímetres, etc. Que tot i no ser tant innovadors 

també resulten útils per mostrar informació. A més, d’aquests gràfics es valora la seva 

interactivitat, és a dir, que modifiquen la informació que mostren en funció de les seleccions 

que realitzem. També s’avalua que aquestes transicions siguin dinàmiques, per donar-li més 

agilitat a les diferents seleccions. 
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Com a exemple d’interactivitat, si és tracta de gràfics en funció del temps, la possibilitat de 

modificar el període de temps pel qual es mostra el gràfic. Si es tracta de taules, la possibilitat 

d’ordenar per qualsevol dels valors així com també expandir o amagar qualsevol del registres.  

 

Figura 19 - Exemple de gràfic de barres. Font: Microstrategy 

 

Figura 20 - Exemple de diagrama de pastís. Font: Tibco Spotfire 

 

Figura 21 - Exemple de velocímetres. Font: IBM Cognos 
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5.2.4. Mapa de Calor 

Un mapa de calor és un mètode per visualitzar grans quantitats d’informació en poc espai, és a 

dir, resumir milions d’entrades d’una base de dades en poc espai. Les variables per mostrar 

informació són el color i la mida dels elements. 

S’entén per mapa de calor en forma de treemap quan presenta una estructura de rectangles 

niats, on el color i la mesura venen donats per alguna variable. Aquests tipus de visualitzacions 

permeten classificar els elements jeràrquicament, per veure com afecten les variables a 

diferents categories d’elements. 

Els mapes de calor permeten visualitzar tendències que d’altra manera passarien 

desapercebudes. 

 

Figura 22 - Exemple de mapa de calor. Font: Microstrategy 

 

5.2.5. Gràfic Multidimensional 

Permet analitzar més d’una dimensió en un sol gràfic i d’aquesta manera creuar les 

dimensions.  

És un gràfic amb dos eixos de coordenades. Les bombolles o punts es situen a la intersecció de 

les variables dels dos eixos de coordenades. A més de les dimensions dels dos eixos també 

permet aprofitar la grandària de les bombolles i el color per analitzar altres dimensions. 
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D’aquesta manera es poden veure relacions entre les dimensions que serien difícils d’apreciar 

amb altres tipus de gràfics. 

 

Figura 23 - Exemple de gràfic multidimensional. Font: IBM Cognos 

 

5.2.6. Animació de Tendències 

Aquesta visualització s’utilitza per analitzar tendències en el temps, ja que es tracta d’un gràfic 

de coordenades, amb una dimensió o variables per coordenada i que situa els elements a la 

intersecció de les dues dimensions. Llavors, la tercera variable és el temps, que com si es 

tractés de la reproducció d’un vídeo, els elements varien la seva posició en el gràfic en funció 

del temps.  

És com si el mateix gràfic estigues repetit per cadascun dels mesos, un al costat de l’altre, però 

amb l’avantatge de que només ocupa l’espai d’un gràfic i que les transicions són dinàmiques, el 

que afavoreix veure les pujades i baixades del valor d’una dimensió.  
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Figura 24 - Exemple d'animació de tendències. Font: Google 

5.2.7. Micro Gràfics 

Aquesta visualització, com el seu nom indica, es tracta de gràfics reduïts que es poden situar 

en una taula juntament amb altres micro gràfics o amb valors numèrics o indicadors 

semafòrics. 

Serveixen per fer-se una idea aproximada de quina ha estat l’evolució d’una variable en el 

temps, sense entrar en detall dels valors, així com també per comparar els resultats 

aconseguits amb els objectius. 

De micro gràfics n’hi ha de tres tipus: 

 Línies (Sparkline): Gràfic reduït de analitza un element i es mostra com ha evolucionat 

aquest en el temps. Els eixos no mostren etiquetes, per reduir l’espai que ocupa el 

gràfic. 

 Barres: Gràfic de barres reduït que no mostra etiquetes als eixos, i que permet 

comparar els valors de diferents elements, d’una manera ràpida, sense entrar en 

detall. 

 Objectius: Gràfic de barres horitzontal amb marques del valor actual i de quin era 

l’objectiu a aconseguir. 
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Figura 25 - Exemple de micro gràfics. Font: everis 

 

5.2.8. Anàlisi de relacions 

Aquesta visualització es tracta de grafs que permeten analitzar les relacions entre diferents 

elements i com estan connectats formant una xarxa. D’aquesta manera es pot veure quines 

són les relacions entre els diferents elements. 

Aquesta visualització no es gaire comú en els quadres de comandament, sinó que més aviat 

són sistemes especialitzats en analitzar relacions els que tenen la capacitat per realitzar-la. 

.  

Figura 26 - Exemple d'anàlisi de relacions. Font: IBM Many Eyes 

 

5.2.9. Simulació (What-If) 

Es considera simulació quan hi ha la possibilitat de modificar valors mitjançant selectors o 

altres elements i analitzar que passaria en determinats escenaris, per poder realitzar 

previsions. 
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És a dir, el what-if utilitza gràfics més o menys simples per intentar simular que passarà en un 

futur. Per exemple, si estem analitzant els beneficis d’una empresa, poder simular diferents 

escenaris on les vendes pugin o baixin i veure que passaria amb els beneficis. 

No es tracta de simulacions que requereixin grans algorismes de fons ni intel·ligència artificial, 

sinó simplement poder realitzar una estimació del que passaria si hi haguessin canvis 

inesperats en alguna variable. 

 

Figura 27 - Exemple de simulació. Font: QlikView 

 

5.2.10. Vídeo 

La capacitat d’inserir vídeos als quadres de comandament, per exemple per explicar com 

funciona el quadre de comandament. 
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Figura 28 - Exemple de vídeo. Font: Microstrategy 

 

5.2.11. Catàleg d’imatges 

Per visualització de catàleg d’imatges he considerat grups d'imatges amb les quals es pot 

interactuar, ja sigui filtrant-les o mirant els detalls. És a dir, que la informació vingui donada 

per les imatges. Fins i tot algunes vegades es presenten amb una estructura semblant a la del 

mapa de calor, amb rectangles niats. 

Per exemple, si volem veure tots els treballadors d’una empresa i filtrar per departaments o 

per edats, entre altres variables. 
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Figura 29 - Exemple de catàleg d'imatges. Font: Visokio Omniscope 

 

5.2.12. Anàlisi de texts / Núvol de mots 

En aquest tipus de visualització s’han considerat tots els tipus de visualització on el principal 

eix d’informació sigui el text. 

Per tant podem distingir entre visualitzacions que analitzen texts i visualitzacions que mostren 

el resultat mitjançant un text.  

En els primers, l’origen de dades és un text, i s’hi analitzen relacions entre paraules, o es 

comptabilitzen el número d’aparicions de cada paraula, entre altres funcions d’anàlisi del text. 

En canvi, el segon tipus de visualitzacions, tant sols rep com a origen una dimensió i una 

mesura i llavors mostra el text, que és el nom de la dimensió, amb una mida en funció de la 

mesura. 
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Figura 30 - Exemple d'anàlisi de les relacions entre paraules d'un text. Font: IBM Many Eyes 

 

Figura 31 - Exemple de núvol de mots. Font: Google 

 

5.3. Matriu comparativa 

Per analitzar i comparar els diferents productes, es va realitzar una matriu on es puntuaven la 

capacitat de cada eina o tecnologia per realitzar cadascuna de les visualitzacions. Cada 

visualització tenia un pes ponderat, que van establir els gerents de everis, segons la 

importància que l’empresa atorgava a cada funcionalitat. Amb les puntuacions ponderades 

s’establia un rànquing de productes segons la valoració final obtinguda. A partir dels resultats 

d’aquesta matriu es van decidir els productes que s’utilitzarien per realitzar els prototips de 

quadres de comandament. 

Cal dir que de cada funcionalitat es valora la capacitat de realitzar-se de forma senzilla, sense 

necessitat de realitzar solucions a mida, ja que hi ha productes que ofereixen aquesta 

possibilitat mitjançant SDK’s. El que es busca és que per defecte ja es puguin realitzar les 

visualitzacions, sense haver de recórrer a programar visualitzacions a mida a partir d’altres 

components.  
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Tampoc s’ha tingut en compte un aspecte molt important per un quadre de comandament 

com és la usabilitat, ja que això depèn del disseny del quadre de comandament i de la 

disposició de les visualitzacions, i per tant és independent de la eina o la tecnologia. 

 

5.3.1. Estructura de la matriu 

La matriu s’estructura de la següent manera. A l’esquerra de la matriu i de dalt a baix es situen 

els diferents productes que formen part de l’anàlisi. A la part superior, i d’esquerra a dreta es 

situen les diferents funcionalitats visuals avaluades, amb el pes que té cadascuna. La columna 

de més a la dreta és el total de la puntuació, que és una mitjana ponderada amb els pesos de 

la puntuació de cada visualització. 

A més, els valors de cada tecnologia per cada visualització segueixen un codi semafòric on els 

valors alts s’han pintat de verd i els baixos de roig. Així s’observa ràpidament les valoracions de 

cadascun dels productes, i és més fàcil distingir la puntuació de cada producte per cada 

visualització. 
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5.3.2. Importància de les visualitzacions 

Per determinar la importància de cada visualització s’ha establert un sistema de pesos que van 

des de l’1 fins al 10, on 1 es poca importància i 10 és màxima prioritat. La decisió de cada pes a 

corregut a càrrec d’everis, que segons la seva experiència i els seus coneixements en requisits 

de quadres de comandament ha determinat els següents pesos. 

Geoposicionament 9 

Mapa 9 

Elements Gràfics 3 

Mapa de Calor 5 

Gràfic Multidimensional 5 

Animació de Tendències 7 

Micro Gràfics 8 

Anàlisi de relacions 1 

Simulació  (What-if) 7 

Vídeo 1 

Catàleg d’imatges 1 

Anàlisi de texts 1 

 

Com es pot observar, els punts més importants són els que fan referència a localitzacions 

geogràfiques, seguides dels micro gràfics. Això es degut a que són visualitzacions molt 

pràctiques per aconseguir informació útil amb un simple cop d’ull, que és el que es busca en un 

quadre de comandament, obtenir el màxim d’informació amb el mínim esforç d’interpretació 

de les dades. 

Pel contrari, a visualitzacions més específiques com l’anàlisi de relacions o de texts, o el catàleg 

d’imatges se’ls ha donat poca importància, perquè no són utilitzades de manera general, sinó 

en implementacions molt específiques per a sectors determinats. 

 

5.3.3. Valoració de les visualitzacions 

A cada producte i per cada tipus de visualització se’l puntua de 0 a 5. Si no es capaç de realitzar 

la visualització se li atorga un zero. Si es capaç de realitzar-la, la valoració de l’1 al 5 s’extreu a 
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partir d’uns ítems de valoració definits. Aquests ítems s’estableixen per que l’anàlisi sigui 

objectiu, ja que si la valoració es fes subjectivament, no seria gaire fiable, i no hi hauria 

traçabilitat, és a dir, no seria possible, un cop passat el temps, esbrinar el perquè d’una 

valoració. 

Els ítems de valoració són en gran part binaris, és a dir, valoren si un producte, per una 

visualització concreta, compleix un requisit o no.  

A continuació s’expliquen els ítems de valoració de cadascuna de les funcionalitats de 

visualització. 

Geoposicionament 

Ítem de Valoració Descripció Valors possibles 

Geoposicionament Capacitat de realitzar 

geoposicionament 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Interactivitat al clicar Resposta al clicar amb el cursor sobre 

algun punt del mapa 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Interactivtat al posicionar-se Resposta al situar el punter sobre 

algun punt del mapa 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Visualment atractiu El mapa i els punts resulten visualment 

atractius i faciliten la comprensió 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Zoom Capacitat de realitzar zoom al mapa 0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Google Maps Capacitat d’integrar-se amb Google 

Maps 

0 – No ho realitza. 

1 – Amb un altre producte. 

2 – Ho Realitza. 

 

Com es pot apreciar tots els ítems són binaris menys el de la integració amb Google Maps, ja 

que aquesta integració pot ser fàcilment aconseguida pel producte, o pot ser que el producte 

no ho permeti per defecte però si utilitzant un altre producte d’un altre fabricant. 

El primer dels ítems és per marcar la capacitat de geoposicionament, ja que podria ser que un 

producte tingués la capacitat de realitzar geoposicionament però que no tingués la capacitat 

de realitzar cap dels altres ítems de valoració.  
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Mapa 

Ítem de Valoració Descripció Valors possibles 

Color Capacitat de colorejar les zones del 

mapa  en funció d’una variable 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Altres Capacitat de representar dimensions 

sobre el mapa en forma de bombolles 

o gràfics de pastís. 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Interactivtat al clicar Resposta al clicar amb el cursor sobre 

alguna zona del mapa 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Interactivtat al posicionar-se  Resposta al situar el punter sobre 

alguna zona del mapa 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Visualment atractiu  El mapa resulta visualment atractiu i 

facilita la comprensió 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Zoom Capacitat de realitzar zoom al mapa 0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Google Maps Capacitat d’integrar-se amb Google 

Maps 

0 – No ho realitza. 

1 – Amb un altre producte. 

2 – Ho Realitza. 

 

En aquest cas també tots els ítems són binaris menys, com en el cas anterior, la integració amb 

Google Maps. 

En aquesta visualització no hi ha un ítem específic per a la capacitat de realitzar mapes, ja que 

aquesta ja queda implícita en els ítems color i altres. 

  



Anàlisi de les capacitats de presentació de les eines de Business Intelligence 
 

 

Elements Gràfics 

Ítem de Valoració Descripció Valors possibles 

Elements Gràfics Capacitat de realitzar gràfics 

tradicionals (barres, punts, pastís,...) 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Varietat d’elements Ofereix varietat d’elements, com 

velocímetres, radars, etc. 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Interactivtat al clicar Resposta al clicar amb el cursor sobre 

alguna zona del gràfic 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Interactivtat al posicionar-se  Resposta al situar el punter sobre 

alguna zona del gràfic 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Dinàmic Transicions i canvis dels gràfics de 

forma dinàmica, sense necessitat de 

refrescar-se 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

 

En aquesta visualització tot els ítems són binaris i sí que hi ha un ítem específic que indica si es 

pot complir o no, ja que podria ser que si que es poguessin visualitzar elements gràfics però 

que no es complís cap dels altres ítems. 

Mapa de Calor 

Ítem de Valoració Descripció Valors possibles 

Visualment atractiu La disposició gràfica resulta visualment 

atractiva i facilita la comprensió 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

TreeMap El mapa de calor té una estructura 

TreeMap 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Interactivtat al clicar Resposta al clicar amb el cursor sobre 

alguna zona del mapa de calor 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Interactivtat al posicionar-se  Resposta al situar el punter sobre alguna 

zona del mapa de calor 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Dinàmic Transicions i canvis del gràfic de forma 

dinàmica, sense necessitat de refrescar-se 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Color El color és un element que varia en funció 

d’una variable 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Mida La mida és un element que varia en funció 

d’una variable 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 
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En aquesta visualització tots els ítems de valoració són binaris, i no hi ha cap ítem específic per 

a la capacitat de realitzar mapes de calor, ja que aquesta capacitat queda implícita en els ítems 

color i mida. 

Gràfic Multidimensional 

Ítem de Valoració Descripció Valors possibles 

Interactivtat al clicar Resposta al clicar amb el cursor sobre 

alguna zona del gràfic 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Interactivtat al posicionar-se  Resposta al situar el punter sobre alguna 

zona del gràfic 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Dinàmic Transicions i canvis dels gràfics de forma 

dinàmica, sense necessitat de refrescar-se 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Color El color de les bombolles és un element que 

varia en funció d’una variable 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Mida La mida de les bombolles és un element que 

varia en funció d’una variable 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Altres Hi ha altres elements que aporten 

informació, com per exemple la forma dels 

elements (bombolles, creus, quadrats...) 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

 

En aquesta visualització tots els ítems de valoració són binaris, i no hi ha cap ítem específic per 

a la capacitat de realitzar gràfics multidimensionals, ja que aquesta capacitat queda implícita 

en els ítems color, mida o altres. 

Animació de Tendències 

Ítem de Valoració Descripció Valors possibles 

Animació de Tendències Capacitat de realitzar animació de tendències 0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Interactivtat al clicar Resposta al clicar amb el cursor sobre alguna 

zona del gràfic 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Interactivtat al posicionar-se  Resposta al situar el punter sobre alguna zona del 

gràfic 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Animació Contínua L’animació es contínua. 0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 
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En aquesta visualització tots els ítems de valoració són binaris, però si que hi ha un ítem 

específic, ja que podria ser que un producte fos capaç de realitzar animacions de tendències 

que no compleixen la resta de ítems. 

L’ítem animació contínua fa referència a que es vegi com els punts es traslladen d’una posició a 

una altra en funció del temps, i no que facin salts des d’una posició a l’altra. 

Micro Gràfics 

Ítem de Valoració Descripció Valors possibles 

Interactivtat al clicar Resposta al clicar amb el cursor sobre alguna 

zona del gràfic 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Interactivtat al posicionar-se  Resposta al situar el punter sobre alguna zona del 

gràfic 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Línies (sparkline) Permet realitzar micro gràfics de línies 0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Barres Permet realitzar micro gràfics de barres 0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Objectiu Permet realitzar micro gràfics de comparació 

amb un objectiu 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

 

En aquesta visualització tots els ítems de valoració són binaris, i no hi ha cap ítem específic per 

a la capacitat de realitzar micro gràfics, ja que aquesta capacitat queda implícita en els ítems 

línies, barres o objectiu. 
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Anàlisi de relacions 

Ítem de Valoració Descripció Valors possibles 

Anàlisi de relacions Capacitat de realitzar anàlisi de relacions 0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Interactivtat al clicar Resposta al clicar amb el cursor sobre alguna 

zona de la xarxa de relacions 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Interactivtat al posicionar-se  Resposta al situar el punter sobre alguna zona de 

la xarxa de relacions 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Visualment atractiu La disposició gràfica resulta visualment atractiva i 

facilita la comprensió 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Dinàmic Transicions i canvis dels gràfics de forma 

dinàmica, sense necessitat de refrescar-se 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

 

En aquesta visualització tots els ítems de valoració són binaris, però si que hi ha un ítem 

específic, ja que podria ser que un producte fos capaç de realitzar anàlisis de relacions que no 

compleixen la resta de ítems. 

Simulació (What-If) 

Ítem de Valoració Descripció Valors possibles 

What-If Capacitat de realitzar simulació 0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Intuïtiu La simulació és intuïtiva 0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Varietat  Capacitat d’utilitzar diferents elements per 

realitzar la simulació 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

 

En aquesta visualització tots els ítems de valoració són binaris, però si que hi ha un ítem 

específic, ja que podria ser que un producte fos capaç de realitzar simulacions que no 

compleixen la resta de ítems. 

L’ítem intuïtiu valora que sigui fàcil d’utilitzar i comprendre la simulació. D’altra banda, l’ítem 

varietat suposa que es puguin utilitzar diferents elements per realitzar la simulació, és a dir, 

que permeti modificar valors mitjançant selectors, scrolls, o s’implementen introduir dades a 

través del teclat. 
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Vídeo 

Ítem de Valoració Descripció Valors possibles 

Vídeo Capacitat d’inserir vídeo 0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Control del vídeo Capacitat de controlar el vídeo 0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

 

En aquesta visualització tots els ítems de valoració són binaris, però si que hi ha un ítem 

específic, ja que podria ser que un producte fos capaç d’inserir vídeo però que no és pogués 

controlar, tant sols reproduir, sense parar ni tirar enrere. 

Catàleg d’imatges 

Ítem de Valoració Descripció Valors possibles 

Catàleg d’imatges Capacitat de realitzar catàleg d’imatges 0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Interactivtat al clicar Resposta al clicar amb el cursor sobre alguna de 

les imatges 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Interactivtat al posicionar-se  Resposta al situar el punter sobre alguna de les 

imatges 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Treemap Les imatges es poden visualitzar en una 

estructura de treemap 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Dinàmic Transicions i canvis en el catàleg d’imatges de 

forma dinàmica, sense necessitat de refrescar-se 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

 

En aquesta visualització tots els ítems de valoració són binaris, però si que hi ha un ítem 

específic, ja que podria ser que un producte fos capaç d’inserir catàlegs d’imatges que no 

compleixen la resta de ítems. 
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Anàlisi de texts 

Ítem de Valoració Descripció Valors possibles 

Interactivtat al clicar Resposta al clicar amb el cursor sobre algun dels 

elements 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Interactivtat al posicionar-se  Resposta al situar el punter sobre algun dels 

elements 

0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Núvol de mots Permet realitzar un núvol de mots 0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Anàlisi de paraules Permet realitzar anàlisi de paraules 0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

Anàlisi de connectors Permet realitzar anàlisi de connectors 0 – No ho realitza 

1 – Ho Realitza 

 

En aquesta visualització tots els ítems de valoració són binaris, , i no hi ha cap ítem específic 

per a la capacitat de realitzar micro gràfics, ja que aquesta capacitat queda implícita en els 

ítems núvol de mots, anàlisi de paraules i anàlisi de connectors. 

5.3.4. La matriu 

Un cop ja s’han definit els diferents ítems de valoració per cadascuna de les funcionalitats de 

visualització, ja es pot valorar cada producte per a cadascuna de les visualitzacions. A mesura 

que es van valorant els ítems, es va omplint la matriu. I aquest és el resultat obtingut. 
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Pesos   9 9 3 5 5 7 8 1 7 1 1 1     

Microstrategy 9 Platform   1 3 5 5 3 5 3 0 3 5 0 0 
 

3,09 

SAP BO Xcelsius   3 3 5 4 3 0 3 0 5 0 0 0 
 

2,86 

Google Visualization API   5 3 4 4 3 5 1 0 0 0 0 1 
 

2,86 

Qlik View   1 1 4 4 2 0 3 0 5 0 3 0 
 

2,14 

LogiXML Logi Info (o Logi 9)   4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 3 
 

2,14 

InetSoft Style Intelligence   2 3 4 0 4 0 1 0 5 0 0 0 
 

2,11 

Chartle   5 2 4 0 0 5 1 0 0 0 0 0 
 

2,07 

Visokio Omniscope   4 0 4 4 4 0 0 3 3 0 5 0 
 

2,05 
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Tableau Software   3 3 4 3 4 1 1 0 0 0 0 0 
 

2,04 

Tibco Spotfire   2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 
 

1,86 

Pentaho   5 2 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
 

1,72 

InfoSoftGlobal FusionCharts   0 3 5 0 3 0 3 0 2 0 0 0 
 

1,67 

Instant Atlas   3 3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
 

1,65 

Corda CenterView   2 3 4 1 3 0 2 0 0 0 0 0 
 

1,63 

IBM Cognos 8.4   3 3 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 
 

1,61 

Integeo Map Intelligence   5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1,58 

Panopticon EX   3 0 4 5 3 0 1 0 0 0 0 0 
 

1,53 

IBM Many Eyes   0 3 5 4 3 0 0 4 0 0 0 5 
 

1,51 

Visual Mining NetChars   1 2 4 1 3 0 2 3 0 0 0 0 
 

1,37 

StatPlanet Map Maker   0 3 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 
 

1,3 

Microsoft Excel 2010   1 1 5 0 3 0 1 0 2 0 0 0 
 

1,23 

Microsoft MapPoint   3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1,11 

InetSoft Visualize Free   1 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
 

1,04 

SpagoBi   0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1 

Actuate BIRT   1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,68 

Microsoft SQL Server RS   1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 

0,67 

Trend Compass   0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 
 

0,61 

Nevron   0 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,6 

JasperSoft JasperReports   0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,58 

Widgenie   0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,56 

Oracle BI EE Plus   1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,53 

Visifire   0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,47 

XML/SWF Charts   0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,47 

JFreeChart   0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,47 

Visual Crossing   0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,47 

Advizor   0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 
 

0,42 

OpenViz   0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,4 

Dundas Dashboard   0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,39 

Inesoft StyleChart   0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
 

0,39 

Verifiable   0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,37 

Maps Geek   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,32 

Swivel   0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,28 

FlyCharts   0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,16 

Timetric   0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,16 

iCharts   0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,11 

Trendrr   0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,11 

Track-n-Graph   0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,11 

  
               Total   24 30 42 16 25 7 15 4 7 1 2 3 

   

Com es pot observar, la matriu està ordenada per major puntuació Total.  
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L’última columna mostra el total de productes que tenen la capacitat de realitzar cadascuna de 

les visualitzacions. 

Els espais en blanc signifiquen zeros, tot i que no estan marcats per no carregar la matriu de 

contingut innecessari i facilitar-ne la comprensió. 

Per veure la puntuació de cadascun dels productes per cadascun dels ítems, consultar la taula 

de l’annex B, juntament amb una còpia d’aquesta matriu, per poder veure el motiu de 

cadascun dels valors de la matriu. 

  

5.4. Catàleg de productes 

A continuació es mostren tots els productes analitzats, amb les puntuacions que han obtingut 

per cadascuna de les visualitzacions. 

Els productes és troben classificats en categories, segons les definicions dels productes que es 

poden trobar als webs dels mateixos. Aquestes categories són: 

 Plataformes de Business Intelligence 

 Eines de Visualització i Anàlisi 

 Eines Orientades a la Visualització i Anàlisi de Dades Geogràfiques. 

 Serveis Web i Webs 2.0 

 Llibreries per a la Creació de Visualitzacions 

 Eines de Microsoft de Business Intelligence 

 

5.4.1. Plataformes de Business Intelligence 

S’entén per plataforma de BI aquelles solucions que cobreixen gran part de les capacitats de 

BI, des del modelat de les dades fins a l’anàlisi. 

Per tant aquí trobem productes destinats a la creació de quadres de comandament i 

visualitzacions que formen part de suites completes de BI. 
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SAP Business Objects Xcelsius 

 

Descripció 

Business objects és una plataforma BI i excelsiu és el software per crear visualitzacions i 

presentacions. Combinat amb crystal Reports i crystalreports.com es poden crear informes i 

compartir les visualitzacions a través d’internet. 

 

Web 

http://www.sap.com/solutions/sapbusinessobjects/index.epx 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 3/5 

Mapa 3/5 

Elements Gràfics 5/5 

Mapa de Calor 4/5 

Gràfic Multidimensional 3/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 3/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 5/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 2,86/5 
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Microstrategy 9 Platform 

 

Descripció 

Microstrategy és una plataforma de BI que ofereix un mòdul per crear informes i quadres de 

comandament. 

 

Web 

http://www.microstrategy.com/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 1/5 

Mapa 3/5 

Elements Gràfics 5/5 

Mapa de Calor 5/5 

Gràfic Multidimensional 3/5 

Animació de Tendències 5/5 

Micro Gràfics 3/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 3/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 3,09/5 
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Qlik View 

 

Descripció 

És una plataforma BI orientada a la creació de quadres de comandament especialment 

pensada per filtrar les dades segons categoria a totes les pantalles del quadre. 

 

Web 

http://www.qlikview.com/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 1/5 

Mapa 1/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 4/5 

Gràfic Multidimensional 2/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 3/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 5/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 3/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 2,14/5 

 

  

http://www.qlikview.com/%23
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Tableau Software 

 

Descripció 

Diferents productes: 

Tableau Public, Per realitzar visualitzacions públiques. Gratuït amb servei de pagament per 

privacitat. 

Tableau Desktop, Per crear visualitzacions de les dades privades. 

Tableau Server, per compartir les visualitzacions de les dades privades. 

 

Web 

http://www.tableausoftware.com/  

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 3/5 

Mapa 3/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 3/5 

Gràfic Multidimensional 4/5 

Animació de Tendències 1/5 

Micro Gràfics 1/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 2,04/5 

 

  

http://www.tableausoftware.com/learning/examples
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LogiXML Logi Info (o Logi 9) 

 

Descripció 

Plataforma BI per orientada a l’anàlisi multidimensional i a la creació d’informes. També 

ofereix LogiReport Versió gratuïta i limitada de Logi Info, amb menys visualitzacions. 

 

Web 

http://www.logixml.com/index.html 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 4/5 

Mapa 4/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 4/5 

Gràfic Multidimensional 3/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 3/5 

  

TOTAL 2,14/5 
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InetSoft Style Intelligence 

 

Descripció 

Plataforma BI orientada a la creació d’informes visuals.  

 

Web 

http://www.inetsoft.com/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 2/5 

Mapa 3/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 1/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 5/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 3/5 

  

TOTAL 2,14/5 
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Tibco Spotfire 

 

Descripció 

Plataforma de productes BI, que inclou eines per desenvolupar visualitzacions. 

 

Web 

http://spotfire.tibco.com/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 2/5 

Mapa 4/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 4/5 

Gràfic Multidimensional 4/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 1,86/5 
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IBM Cognos 8.4 

 

Descripció 

Plataforma de BI amb diferents productes per a crear visualitzacions. Amb Go!Dashboards és 

poden agafar els elements dels diferents informes i combinar-los per crear dashboards amb 

gràfics flash.  

 

Web 

http://www-01.ibm.com/software/data/cognos/products/cognos-8-business-intelligence/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 3/5 

Mapa 3/5 

Elements Gràfics 5/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 3/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 1/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 1,61/5 
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Oracle BI Enterprise Edition Plus Interactive Dahsboards 

 

Descripció 

Plataforma bi. Interactive Dahsboards és l’eina que permet crear visualitzacions avançades. 

No demo ni captures de pantalla, només algun video. Per tant ha estat díficil trobar-ne 

informació. 

 

Web 

http://www.oracle.com/technology/products/bi/enterprise-edition.html 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 1/5 

Mapa 1/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 1,86/5 
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JasperSoft JasperReports 

 

Descripció 

Eina BI Open-Source. Composada per diferents mòduls. 

 

Web 

http://www.jaspersoft.com/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 2/5 

Elements Gràfics 5/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 0,58/5 
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SpagoBi 

 

Descripció 

Eina BI Open-Source que conté mòduls per crear visulatzacions. 

 

Web 

http://www.spagoworld.org/xwiki/bin/view/SpagoBI/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 5/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 1/5 
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Pentaho 

 

Descripció 

Principal plataforma de BI Open-Source. 

 

Web 

http://www.pentaho.com/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 5/5 

Mapa 2/5 

Elements Gràfics 5/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 4/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 1,72/5 
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Actuate BIRT 

 

Descripció 

Ofereix api per javascript, add-ins per a excel entre altres productes open-source. 

 

Web 

http://www.actuate.com/home/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 1/5 

Mapa 3/5 

Elements Gràfics 1/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 0,68/5 

 

5.4.2. Eines de Visualització i Anàlisi 

Les eines de visualització i anàlisi, com el seu nom indica, són eines que tenen com objectiu 

facilitar l’anàlisi de les dades i crear visualitzacions, com per exemple informes o quadres de 

comandament. 

Es diferencien de les plataformes BI en el fet que les eines de visualització i anàlisi tenen la 

capacitat de modelar les dades i preparar-les per optimitzar-ne l’anàlisi. Aquestes eines 

esperen que les dades ja estiguin processades i consolidades. 
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Panopticon EX 

 

Descripció 

 Eina per crear Dashboards i fer anàlisi. Es pot connectar amb qualsevol font de dades. També 

ofereix un SDK per poder desenvolupar programes propis. 

 

Web 

http://www.panopticon.com/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 3/5 

Mapa 0/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 5/5 

Gràfic Multidimensional 3/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 1/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 1,53/5 
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Visual Mining NetChars 

 

Descripció 

Diferents productes d’anàlisi per a desenvolupadors o usuaris de negoci 

 

Web 

http://www.visualmining.com/index.php 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 1/5 

Mapa 2/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 1/5 

Gràfic Multidimensional 3/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 2/5 

Anàlisi de relacions 3/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 1,37/5 
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Dundas Dashboard 

 

Descripció 

Plataforma per a la ràpida creació de dashboards. També ofereix productes per .Net, 

Sharepoint i Reporting Services. 

Utilitza Silverlight. 

 

Web 

http://www.dundas.com/Dashboard/Start/OnlineDemo/index.aspx?Campaign=DILink 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 0/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 2/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 0,39/5 
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Trend Compass 

 

Descripció 

Software de visualització de dades especialitzat per realitzar animacions de tendències 

 

Web 

http://epicsyst.com/trendcompass/index.aspxjejee 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 0/5 

Elements Gràfics 0/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 5/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 0,61/5 
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Visokio Omniscope 

 

Descripció 

Software de visualització que ofereix molta varietat de visualitzacions. 

 

Web 

http://www.visokio.com/omniscope 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 4/5 

Mapa 0/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 4/5 

Gràfic Multidimensional 4/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 3/5 

Simulació  (What-if) 3/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 5/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 2,05/5 

 

  

http://www.visokio.com/omniscope
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InetSoft Visualize Free 

 

Descripció 

Versió gratuïta de l’empresa Inesoft, empresa dedicada a desenvolupar software de BI. A 

diferència de l’Scope Free editions, aquest és un Servei software (SaaS) on no descarregues ni 

instal·les res. 

 

Web 

http://visualizefree.com/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 1/5 

Mapa 2/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 4/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 1,04/5 
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Corda CenterView 

 

Descripció 

Software de visualització de dades per realitzar informes i quadres de comandament 

 

Web 

http://www.corda.com/index.php 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 2/5 

Mapa 3/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 1/5 

Gràfic Multidimensional 3/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 2/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 1,63/5 

 

  

http://www.corda.com/index.php
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Advizor 

 

Descripció 

Eina d’analisi i creació de visualitzacions que permet realitzar anàlisi de relacions 

 

Web 

http://www.advizorsolutions.com/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 1/5 

Elements Gràfics 1/5 

Mapa de Calor 2/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 2/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 0,42/5 

 

  



Anàlisi de les capacitats de presentació de les eines de Business Intelligence 

 

Comparativa teòrica d’eines 87 

 

Openviz 

 

Descripció 

Software per a la visualització de dades tant per a companyies com per a desenvolupadors de 

software.  

 

Web 

http://www.openviz.com/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 0/5 

Elements Gràfics 1/5 

Mapa de Calor 2/5 

Gràfic Multidimensional 2/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 0,4/5 

 

5.4.3. Eines Orientades a la Visualització i Anàlisi de Dades Geogràfiques 

Com el nom mostra, aquestes eines estan orientades a analitzar dades geogràfiques, és a dir, 

dades que es poden ubicar sobre un mapa, ja sigui de regions o països. Com en el cas anterior, 

aquests productes esperen que les dades ja hagin estat processades prèviament per 

optimitzar-ne la consulta. 
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Instant Atlas 

Instant Atlas 

Descripció 

Conjunt d’eines per dissenyar, omplir i publicar informes dinàmics basats en mapes. 

 

Web 

http://www.instantatlas.com/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 3/5 

Mapa 3/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 4/5 

Micro Gràfics 2/5 

Anàlisi de relacions 3/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 1,65/5 
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Maps Geek 

 

Descripció 

Lloc web per crear mapes temàtics. 

 

Web 

http://www.mapsgeek.com/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 1/5 

Mapa 1/5 

Elements Gràfics 0/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 0,32/5 
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StatPlanet Map Maker  

 

Descripció 

Software per crear mapes i visualitzacions de dades interactives. Les dades s’importen des de 

Excel o s’introdueixen manualment. 

 

Web 

http://www.sacmeq.org/statplanet/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 3/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 5/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 1,3/5 
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Visual Crossing 

 

Descripció 

Producte per afegir a la plataforma Microstrategy i que facilita anàlisi amb mapes. 

 

Web 

http://www.visualcrossing.com/index.html 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 3/5 

Elements Gràfics 0/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 0,47/5 
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Integeo Map Intelligence 

 

Descripció 

Producte per afegir a la plataforma Microstrategy i que facilita analisi amb mapes. 

 

Web 

http://www.visualcrossing.com/index.html 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 5/5 

Mapa 5/5 

Elements Gràfics 0/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 1,58/5 

 

5.4.4. Serveis Web i Webs 2.0 

Amb el creixement de les xarxes socials i dels webs 2.0 han aparegut alguns serveis web que 

permeten crear visualitzacions. Aquests serveis no estan ben bé orientats a grans empreses o 

negocis, sinó a usuaris d’internet amb interès per crear visualitzacions de dades, per publicar-

les en els seus blocs o pàgines personals.  
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IBM Many Eyes 

 

Descripció 

Pàgina web on l’objectiu és col·leccionar visualitzacions, compartir-les i comentar-les. 

 

Web 

http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 3/5 

Elements Gràfics 5/5 

Mapa de Calor 4/5 

Gràfic Multidimensional 3/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 4/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 5/5 

  

TOTAL 1,51/5 
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Swivel 

 

Descripció 

Pàgina web per crear i compartir visualitzacions. 

 

Web 

http://www.swivel.com/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 0/5 

Elements Gràfics 2/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 2/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 0,28/5 
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Chartle 

 

Descripció 

Web 2.0 per crear visualitzacions i compartir-les.. Utilitza la Api de Visualització de Google així 

com els comptes de google per mantenir visualitzacions privades. Compleix els mateixos casos 

que google visualization API. Es poden pujar fitxers excel o introduir les dades a mà. 

 

Web 

http://www.chartle.net/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 5/5 

Mapa 2/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 5/5 

Micro Gràfics 1/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 2,07/5 
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Verifiable 

 

Descripció 

Web 2.0 per crear visualitzacions i compartir-les a traves de la xarxa. Només gràfics de barres i 

de punts que poden fer-se multidimensionals(mida i color). Permet pujar diversos tipus de 

fitxers com (Csv, xls o xlx) així com també de google spreadsheets, o instal·lar un add-in a 

l’excel per pujar les dades automaticament 

 

Web 

http://verifiable.com/welcome 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 0/5 

Elements Gràfics 2/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 3/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 0,37/5 
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iCharts  

 

Descripció 

Web-Service per publicar i distribuir visualitzacions fàcilment. El seu enfocament va orientat a 

bloggers, empreses de publicació de dades, estudis de mercat, etc. 

 

Web 

http://www.icharts.net/portal/app?page=PublicPortal&service=external&sp=0 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 0/5 

Elements Gràfics 2/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 0,11/5 
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Trendrr 

 

Descripció 

Web-Service per publicar i distribuir visualitzacions fàcilment. Ofereix serveis d’alertes i una 

API per poder personalitzar els gràfics i els informes. Només gràfics de barres o de línies 

 

Web 

http://www.trendrr.com/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 0/5 

Elements Gràfics 2/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 0,11/5 
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Widgenie 

 

Descripció 

Servei web per crear visualitzacions i convertir-les en widgets per poder publicar-los en 

igoogle, facebook, blogs i webs personals. Utilitza LogiXml. A diferència d’altres llocs 

semblants, aquí les dades i les visualitzacions no són públiques, sinó que només es publiquen 

allí on volem, i ningú pot fer servir les nostres dades. 

 

Web 

http://widgenie.com/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 0/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 4/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 0,56/5 
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Track-n-Graph 

 

Descripció 

Servei web per fer seguiment a les dades. Es basa en plantilles d’una temàtica per fer el 

seguiment i trackers concrets amb les dades a que volem fer el seguiment. Només grafic de 

barres i lineal. Les dades s’introdueixen a mà. Versió Pro admet CSV. 

 

Web 

http://www.trackngraph.com/www/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 0/5 

Elements Gràfics 2/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 0,11/5 
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Timetric 

 

Descripció 

Permet generar gràfics a partir de les dades. Les dades poden introduir-se a mà, amb 

excel o csv, o també mitjançant fonts que disposa el servei i que s’actualitzen 

automàticament. Les visualitzacions poden ser publicades a blocs o pagines web. 

També disposa d’una API per poder adaptar-lo. Només gràfics de línia i possibilitat 

d’enfrontar dos gràfics amb gràfic de punts. 

 

Web 

http://timetric.com/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 0/5 

Elements Gràfics 3/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 0,16/5 

 

5.4.5. Llibreries per a la Creació de Visualitzacions 

Es tracta de paquets de visualitzacions o APIs pensades per crear visualitzacions. El seu ús pot 

ser en pàgines web personals o corporatives o també en altres productes de visualització que 
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permetin inserir el codi per executar aquestes visualitzacions. Per utilitzar aquests productes 

són necessaris coneixements de programació. 

Google Visualization API 

 

Descripció 

Conjunt de funcions i procediments per inserir gràfics, mapes i altres elements de visualització 

dintre d’aplicacions web 

 

Web 

http://code.google.com/intl/es-ES/apis/visualization/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 5/5 

Mapa 3/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 4/5 

Gràfic Multidimensional 3/5 

Animació de Tendències 5/5 

Micro Gràfics 1/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 1/5 

  

TOTAL 2,86/5 
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Visifire 

 

Descripció 

Conjunt de controls de visualització open-source per a Silverlight (com el flash però de 

microsoft) i per a WPF( Window Presentation Foundation) 

 

Web 

http://www.visifire.com/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 0/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 3/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 0,47/5 
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InfoSoftGlobal FusionCharts v3 

 

Descripció 

Component gràfic per crear gràfics Flash interactius per a aplicacions web. Consta de diferents 

productes (FusionCharts, FusionMaps, FusionWidgets...) 

 

Web 

http://www.fusioncharts.com/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 3/5 

Elements Gràfics 5/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 3/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 3/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 2/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 1,67/5 
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XML/SWF Charts 

 

Descripció 

Crear visualitzacions en flash a partir de dades en XML 

 

Web 

http://www.maani.us/xml_charts/index.php?menu=Introduction 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 0/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 3/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 0,47/5 
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JFreeChart 

 

Descripció 

Llibreries gratuïtes Java d’elements de visualització. 

 

Web 

http://www.jfree.org/index.html 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 0/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 3/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 0,47/5 
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Inetsoft StyleChart 

 

Descripció 

Api gratuïta per crear gràfics en ajax. 

 

Web 

http://chart.inetsoft.com/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 0/5 

Elements Gràfics 2/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 2/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 0,39/5 

 

5.4.6. Eines Microsoft de al Business Intelligence 

El paquet BI de Microsoft engloba diferents productes, que són difícils d’ubicar en els altres 

grups, ja que Microsoft aposta per les eines ofimàtiques dins del seu catàleg de productes BI. 
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Microsoft MapPoint 

 

Descripció 

Mapes per a productes de office, així com també per a sql server, o per a aplicacions 

personalitzades. També accepta connexió amb base de dades odbc o fitxers csv. Només per 

mapes i geoposicionamet. Demo on-line a la web. 

 

Web 

http://www.microsoft.com/mappoint/en-us/default.aspx 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 3/5 

Mapa 4/5 

Elements Gràfics 0/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 1,11/5 
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Microsoft excel 2010 

 

Descripció 

El Microsoft excel 2010 augmentará les capacitats de BI. 

 

Web 

 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 0/5 

Mapa 0/5 

Elements Gràfics 3/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 1,23/5 
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Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services 

 

Descripció 

LLa plataforma BI de Microsoft té com a base el sistema de gestió de bases de dades SQL 

Server. A partir d’aquí, un conjunt d’eines permeten les funcionalitats BI. Respecte a la capa 

de presentació, Reporting Services és un conjunt d’eines per crear visualitzacions.  Mitjançant 

Report Builder podem crear reports. 

 

Web 

http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/reporting.aspx 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 1/5 

Mapa 1/5 

Elements Gràfics 4/5 

Mapa de Calor 0/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 1/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 0,67/5 
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Nevron 

 

Descripció 

Components de visualització per a .NET, SQL Server Reporting Service i per a Sharepoint. 

 

Web 

http://www.nevron.com/ 

  

Visualització                       Valoració 

Geoposicionament 1/5 

Mapa 5/5 

Elements Gràfics 0/5 

Mapa de Calor 2/5 

Gràfic Multidimensional 0/5 

Animació de Tendències 0/5 

Micro Gràfics 0/5 

Anàlisi de relacions 0/5 

Simulació  (What-if) 0/5 

Vídeo 0/5 

Catàleg d’imatges 0/5 

Anàlisi de texts 0/5 

  

TOTAL 0,6/5 

 

5.5. Anàlisi dels resultats 

En aquest apartat es comenten els resultats que presenta la matriu. 

 

5.5.1. Percentatge de funcionalitats 

Primerament, es pot observar quines són les funcionalitats que poden ser realitzades per més 

productes. A priori, era evident pensar que la majoria de productes oferirien elements gràfics,  

i així ha estat, ja que dels 47 productes, 42 permeten aquesta funcionalitat. A més, els que no 
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ho permeten són productes més enfocats a l’anàlisi de dades geogràfiques, que per tant 

mostren les dades sobre un mapa, i no necessiten gràfics. 

Pel que fa a les funcions geogràfiques, a everis els ha sorprès positivament que més de la 

meitat de productes fossin capaços d’utilitzar tant mapes temàtics com geoposcionament, ja 

sigui directament o amb l’ajuda d’altres aplicacions. I els ha sorprès aquesta dada degut a que 

no esperaven tants productes capaços de realitzar aquestes tasques. Cal dir però, que com 

s’ha comentat anteriorment, a l’anàlisi n’hi havia només dedicats a analitzar dades 

geogràfiques, i és evident que aquest ofereixen aquestes funcionalitats. Degut a això, el 

número de productes és significativament alt. 

Pel que fa a les altres funcionalitats, es de destacar que només la meitat dels productes siguin 

capaços de realitzar gràfics multidimensionals, ja que se n’esperava un nombre més elevat. 

Els mapes de calor i els micro gràfics són dos tipus de visualitzacions bastant recents i 

innovadores, i per tant és lògic i acceptable que siguin aproximadament un terç dels productes 

els que permeten realitzar aquestes funcionalitats. 

Les animacions de tendències i les simulacions what-if, són visualitzacions molt innovadores i 

que aporten bastant valor als quadres de comandament, tant en l’aspecte visual i interactiu, 

com en la claredat de la informació. Aquestes funcionalitats però, encara semblen molt noves, 

i només 7 productes són capaços de realitzar-les. 

Per últim, veiem que les funcionalitats a les que s’ha donat menys pes, que són l’anàlisi de 

relacions, el vídeo, el catàleg d’imatges i l’anàlisi de text, són les funcionalitats que menys 

productes realitzen. Això és degut, com s’ha comentat anteriorment, a que són visualitzacions 

de poca utilitat general, i d’un àmbit més específic. És per això que els fabricants, intentant 

englobar una major part de clients de diversos sectors, no concentren esforços en 

desenvolupar aquestes visualitzacions. 

 

5.5.2. Resultats globals 

Analitzant els resultats i la visó de tota la matriu, una dada que destaca és que tan sols tres 

visualitzacions aconsegueixen un aprovat, és a dir, superen el 2,5. Aquesta dada demostra que 

hi ha pocs productes que realment ofereixin una solució completa i de gran qualitat a les seves 

visualitzacions. 
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D’altra banda, aquesta dada és bastant lògica, ja que s’ha avaluat productes de diferents 

categories, alguns d’ells centrant els esforços en àrees bastant concretes, i per això és normal 

que no ofereixin totes les visualitzacions. També, com s’ha comentat abans hi ha 

visualitzacions bastant específiques, com el catàleg d’imatges o l’anàlisi de relacions. Aquestes 

visualitzacions, tot i que tinguin un pes molt baix, resten punts als productes que no les 

ofereixen, que com s’ha vist són la gran majoria. 

Cal afegir també que al realitzar l’anàlisi sobre les demostracions i el material disponible als 

webs dels diferents productes, pot ser que la informació sigui incompleta, i que no s’hagi 

pogut investigar i descobrir totes les funcionalitats que ofereix una eina. 

Per tant les eines més completes són, per aquest ordre, Microstrategy 9, SAP Business Objects 

Xcelsius i la API de visualització de Google. 

El primer dels productes, Microstrategy 9, tot i fallar en el geoposicionament, és mostra 

bastant complet i de qualitat en la resta de visualitzacions, oferint-ne de bastant innovadores 

com és la simulació, el mapa de calor o l’animació de tendències. Aquesta última visualització 

és la que decanta la balança al seu favor, ja que l’ofereixen pocs productes i té un pes molt 

important. Les úniques visualitzacions que no ofereix són de baixa prioritat. 

El segon, Business Objects Xcelsius, presenta millors resultats en el geoposicionament i en 

simulació, el no tenir la capacitat de realitzar animacions de tendències li fa baixar la 

puntuació. I no li permet aconseguir el primer lloc. Tot això també es presenta com una eina 

bastant completa per a la realització de quadres de comandament. 

En el cas de la API de visualització de Google, al ser de la família Google compta amb un 

geoposicionament perfecte, basat en Google Maps. També és una tecnologia molt completa 

que ofereix molts tipus de visualitzacions i de qualitat, però els seus punts febles són els micro 

gràfics i la simulació, dos visualitzacions bastant prioritàries i que no és capaç de realitzar-les o 

que ho fa d’una forma bastant simple. 

Un cop hem analitzat el podi de classificats, gràcies al codi semafòric empleat a la matriu 

s’observen les tendències de la resta de productes. Entre una valoració de 2,5 i 2 trobem 

bàsicament productes que ofereixen mapes i geoposicionament amb més o menys qualitat, 

elements gràfics, mapa de calor i gràfic multidimensional, a més d’alguna de les visualitzacions 

que marquen la diferència, com els micro gràfics, l’animació de tendències o la simulació. En 

general són eines bastant completes que ofereixen en mitjana unes 6 o 7 visualitzacions de les 

12 possibles, amb una qualitat bastant acceptable. 



Anàlisi de les capacitats de presentació de les eines de Business Intelligence 
 

 

Un cop baixa d’una valoració de 2, veiem que el patró que segueixen els productes és que 

tenen una bona puntuació en els elements gràfics i la resta de visualitzacions que ofereixen no 

sobrepassen una valoració de tres. També trobem productes amb poques funcionalitats però 

realitzades amb bona puntuació, el que ens indica que són sistemes especialitzats en casos 

concrets, com per exemple visualització de dades geogràfiques. 

Per sota d’una valoració d’1,5 continua havent-hi una valoració bona dels elements gràfics, 

però després, la resta de visualitzacions que ofereix són poques i de no gaire qualitat. 

Al sobrepassar la valoració d’1, i fins als 0,47, es troben productes que realitzen correctament 

els elements gràfics, però que no ofereixen gairebé més funcionalitats, estant en una mitjana 

de 2 visualitzacions de 12 possibles. 

Per finalitzar, als valors per sota de 0,47 es troben productes que realitzen poques 

funcionalitats i totes de baixa qualitat, o que compleixen pocs dels ítems de valoració. Aquests 

productes no tenen interactivitat ni resulten gaire útils per crear visualitzacions agradables i 

innovadores. 

Realitzar poques funcionalitats, amb la puntuació baixa que això comporta, no és sinònim de 

que el producte no sigui útil, ja que pot ser que siguin productes molt especialitzats en una 

àrea concreta o amb unes funcions molt definides. Per a la realització de les visualitzacions i 

dels quadres de comandament s’han de valorar les necessitats específiques de cada cas, ja que 

potser no fa falta disposar d’una gran varietat de visualitzacions diferents, sinó d’aquelles que 

s’adeqüen al que és vol representar. S’ha de recordar que la funció d’un quadre de 

comandament no és que sigui bonic ni amb efectes espectaculars, sinó que la seva funció es 

transmetre informació de forma clara i entenedora, i totes les visualitzacions i les 

característiques d’aquestes (interactivitat, aspecte, etc.) han d’anar enfocades a facilitar la 

comprensió de la informació i millorar l’experiència de l’usuari amb els quadre de 

comandament. 

 

5.5.3. Resultats per funcionalitat 

Com s’ha comentat anteriorment, hi ha productes que estan orientats a satisfer unes 

necessitats concretes. És per això que convé analitzar les puntuacions per funcionalitat, ja que 

això permet veure quines eines són més adients per realitzar cada tipus de visualització. 

Geoposicionament 
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Les eines que millor realitzen el geoposicionament són Google Visualization API, Chartle, 

Pentaho i Integeo Map Intelligence. 

De fet, aquest resultat és degut a que totes aquestes eines s’integren amb Google Maps amb 

facilitat i sense necessitat de productes addicionals, i per tant la valoració és sobre la interfície 

de Google Maps. 

La API de Google incorpora una visualització de Google Maps, Chartle és un servei web per 

crear visualitzacions que aprofita la API de Google, Pentaho és una plataforma BI Open-Source 

que també s’integra fàcilment amb Google Maps mitjançant uns mòduls gratuïts. Per la seva 

banda, Integeo Map Intelligence és un producte específic per visualitzar dades geogràfiques 

que s’utilitza com a complement de plataformes BI com Microstrategy, Oracle, etc., integrant-

se completament en l’entorn d’aquestes. Dins de les seves funcions, permet integrar-se amb 

Google Maps o amb altres serveis de geoposicionament. 

Per sota d’aquests, trobem productes amb un geoposicionament no tant fi, ja que no arriben a 

nivell d’adreça, sinó que situen punts sobre un mapa sense possibilitat d’aprofundir gaire. 

Per últim, els elements amb un punt de valoració són aquells que, o tenen un 

geoposcionament molt superficial, o que no disposen d’aquesta funcionalitat però la poden 

integrar utilitzant altres productes. 

Mapes 

Pel que fa a la funcionalitat de Mapes, les millors puntuades són Integeo Map Intelligence i 

SpagoBI. El primer s’ha mencionat abans, i es consolida com la millor opció per tractar dades 

geogràfiques. 

El segon incorpora un mòdul que permet integrar-se amb Google Maps afegint capes de color 

o d’elements gràfics sobre els mapes, per tal de pintar les regions segons alguna variable. 

Per sota d’aquests hi ha tres elements amb una valoració de 4, on un d’ells és un producte 

específic per analitzar dades geogràfiques, el Microsoft MapPoint,  i els altres dos són 

plataformes BI que mostren uns mapes bastant interactius i agradables. Aquests dos productes 

són LogiXML i Tibco Spotfire. 

A partir d’aquí, hi ha molts productes que ofereixen aquesta funcionalitat, però amb una 

valoració mitjana-baixa, ja que són poc interactius o visualment poc atractius. 
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Per últim, hi ha una sèrie de productes que no tenen aquesta funcionalitat però que és pot 

aconseguir utilitzant altres productes. 

Cal destacar que algunes de les eines específiques per anàlisi de dades geogràfiques no han 

aconseguit una puntuació molt elevada, ja que els mapes que presenten són estàtics o no 

permeten realitzar zoom d’alguna regió. 

Elements Gràfics 

Aquesta funcionalitat és la que desenvolupen la majoria dels productes, i bona part d’aquests 

d’una manera interactiva, dinàmica i visualment atractiva, a la vegada que oferint varietat 

d’elements. 

Mapa de Calor 

Les dos millors eines per dibuixar mapes de calor són Microstrategy i Panopticon, que obtenen 

la màxima puntuació. 

Aquesta és una visualització que la realitzen pocs productes, però la major part dels que ho fan 

aconsegueixen una puntuació alta ja que compleixen gran part dels ítems de valoració. 

Gràfic Multidimensional 

Aquesta visualització no té cap producte que aconsegueixi el màxim de valoració. Això és 

degut a que no hi ha cap eina que utilitzi la mida, el color i la forma dels elements de forma 

conjunta per mostrar diferent informació.  

Una quarta part dels producte permet utilitzar dos de les dimensions i també ser interactius, 

mentre que la gran majoria de productes, o bé utilitzen una dimensió i són interactius, o bé 

utilitzen dues dimensions però són estàtics. 

Animació de Tendències 

Aquesta visualització la realitzen unes poques eines, però les que ho fan aconsegueixen una 

gran valoració.  

Entre les que ho implementen trobem Microstrategy o la API de Google, que com ja hem vist 

són de les més completes, però també trobem eines específiques de dades geogràfiques, com 

Instant Atlass i StatPlanet Map Maker. Per últim, una de les eines analitzades només realitza 

aquesta funcionalitat, es tracta de Trend Compass, que és una bona opció si només ens 

interessa aquesta funcionalitat. 
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Micro Gràfics 

Els micro gràfics encara no estan totalment explotats per les diferents eines. Aquesta és la 

conclusió que s’extreu mirant el gràfic, ja que la màxima puntuació només és de 3. Això és 

degut a que no permeten els tres tipus de micro gràfics a la vegada, o perquè si ho fan, aquests 

no són interactius. 

Les eines amb millor puntuació en aquesta visualització són Microstrategy, SAP BO Xcelsius, la 

llibreria de visualitzacions FusionCharts, i també la plataforma QlikView. 

Anàlisi de relacions 

L’anàlisi de relacions és una visualització que no té una utilitat general, sinó que forma part 

d’un àmbit d’anàlisi més concret. Només quatre productes analitzats ho permeten, i el més 

valorat amb un 4 és IBM Many Eyes, que es tracta d’una web per crear i compartir 

visualitzacions. Per darrere d’aquest trobem sofware de visualització i anàlisi, com són 

NetCharts, Visokio Omniscope i Advizor. Tots aquests productes ofereixen varietat de 

visualitzacions però no gaire ben valorades, ja que no compleixen part dels ítems de valoració. 

Simulació (What-If) 

Els tres millors productes per desenvolupar entorns de simulació d’escenaris són SAP BO 

Xclesius, QlikView i InetSoft Style Intelligence. Es tracta de tres plataformes BI que ofereixen 

simulació intuïtiva i amb varietat d’elements per poder-la realitzar. 

Vídeo 

L’únic producte amb capacitat per inserir vídeo als quadres de comandament és Microstrategy. 

És tracta d’un element diferencial, però que no aporta gaire a la finalitat de mostrar 

informació, sinó que millora l’experiència de l’usuari. 

Catàleg d’imatges 

Tan sols dos productes poden utilitzar-se per realitzar un catàleg d’imatges, Visokio Omniscope 

i QlikView. Com s’ha comentat anteriorment, el catàleg d’imatges interactiu no és d’una utilitat 

general, però pot haver-hi clients per als quals sigui una necessitat que aparegui aquesta 

visualització al quadre de comandament. Llavors aquests dos productes resulten útils ja que 

ofereixen més funcionalitats a part d’aquesta. 

Anàlisi de texts 
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L’anàlisi de text més complet el trobem al web IBM Many Eyes, amb unes funcions molt útils si 

es desitja analitzar el contingut de textos, tot i que això no tingui gaire aplicabilitat en l’àmbit 

empresarial. 

Les altres dues eines que realitzen aquesta funcionalitat són LogiXML i l’API de visualització de 

Google. 

 

5.6. Selecció de productes per crear prototips 

Un cop realitzada la matriu i analitzats els resultats, es va procedir a elegir els productes que 

s’utilitzarien per a la creació de prototips de quadres de comandament. 

Aquesta selecció va ser realitzada pels gerents de l’àrea de BI d’everis, i van intentar fer una 

selecció de productes interessants per a la companyia. S’han seleccionat solucions bastant 

completes, ja que es desitjava fer un prototip que mostrés gran part de les funcionalitats 

analitzades. Per tant s’han descartat els productes específics. També s’han descartat aquells 

productes on l’aplicabilitat BI per a empreses no quedava gaire clara, com són els serveis web. 

Els cinc productes escollits han estat: 

 Microstrategy 9: Microstrategy és un dels líders del mercat BI i la seva primera posició 

en la matriu han propiciat que sigui un dels escollits. 

 Google Visualization API: Els motius de la selecció han estat la bona puntuació a la 

matriu, juntament a que es tracta d’una solució gratuïta  

 SAP BO Xcelsius: En aquest cas, els motius han estat també la bona puntuació a la 

matriu juntament amb la reputació de Business Objects en el sector de BI. 

 QlikView: És tracta de la quarta millor puntuació, empatat amb LogiXML. QlikView 

però ofereix un número més elevat de visualitzacions. A més, les demostracions de 

QlikView oferien més confiança sobre l’aplicabilitat BI del producte que no pas les de 

LogiXML. 

 Tableau Software: Tot i no ser el següent producte més valorat, el número de 

visualitzacions que permet ha estat un dels factors que s’han tingut en compte. Un 

dels altres factors ha estat l’informe Gartner, que el situava com un dels productes que 

més havia crescut en l’últim any. És per això que des d’everis es desitjava aprofundir 

en aquest producte creant un quadre de comandament. 
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6. Comparativa Pràctica d’eines 

 

6.1. Introducció 

En aquest apartat s’explica la comparativa pràctica entre les cinc eines que s’han seleccionat 

en finalitzar la comparativa teòrica. És una comparativa pràctica, ja que ara sí que es treballa 

amb les eines, i realment és pot valorar si aquestes són capaces de realitzar les visualitzacions 

que s’han analitzat teòricament en l’apartat anterior.  

És realitzen cinc quadres de comandament, utilitzant les mateixes dades origen i intentant que 

l’estructura sigui igual per als cinc quadres de comandament creats amb les diferents 

tecnologies.  

Els quadres de comandament contenen les visualitzacions que s’han analitzat prèviament, 

exceptuant aquelles que eren més específiques, l’anàlisi de relacions, el catàleg d’imatges i el 

vídeo. 

Per crear els quadres de comandament s’han utilitzat les versions gratuïtes de prova de 

cadascun dels productes. Aquestes versions no limitaven la funcionalitat, simplement el codi 

d’activació tenia caducitat, i per tant només es podien utilitzar durant un període de temps 

limitat. Però mentre estaven actives, era com si tinguéssim instal·lada la versió completa del 

producte.  

L’objectiu d’aquest anàlisi és comprovar que les dades de l’anàlisi teòric per aquests productes 

eren certes, a més d‘avaluar també la usabilitat dels productes i la facilitat per crear les 

visualitzacions i els prototips amb cada eina.  

Finalment, també es compararà com són les visualitzacions amb cadascuna de les eines. 

Aquest anàlisi té un caire més subjectiu, ja que es comentarà l’experiència de l’usuari al 

treballar amb cadascuna de les eines. 

Per realitzar aquest anàlisi s’han utilitzat cinc productes, que recordem són: 

 Google visualization API 

 Microstrategy 9 

 Tableau Software 5.1 

 QlikView 9 



Anàlisi de les capacitats de presentació de les eines de Business Intelligence 
 

 

 SAP Business Objects Xcelsius 

En els següents apartats s’expliquen els passos previs a la creació dels prototips, com són la 

preparació de les dades i el disseny d’una maqueta de l’estructura que tindran els prototips. 

També s’explica com ha estat la creació dels prototips, la comparació entre els diferents 

prototips i finalment els resultats i les conclusions extretes a partir de l’anàlisi.  

Els passos seguits per a l’elaboració dels prototips amb els diferents productes es troben a 

l’annex A. 

 

6.2. Realització de la maqueta dels prototips 

Abans de començar a treballar amb cadascuna de les eines, s’ha realitzat una maqueta per 

tenir clara l’estructura que tindria el quadre de comandament. Aquesta estructura ha servit de 

base per realitzar cadascun dels quadres de comandament. 

Aquesta maqueta s’ha realitzat amb Power Point, i s’ha estructurat en tres vistes. 

A la part superior de cadascuna de les vistes s’ha situat una capçalera, amb un títol, que és el 

títol d’aquest projecte i un subtítol. També s’hi ha ubicat el logotip d’everis. 

A sota de la capçalera s’ha situat un menú per canviar la pantalla que s’està mostrant. Tant la 

capçalera com el menú són fixos, i no canvien en canviar de pantalla. 

El que varia és la zona habilitada per a les diferents visualitzacions. Per cada visualització, es 

mostra el nom de la visualització i una petita descripció a més de la visualització. Això és per a 

què el propi quadre de comandament pugui ser utilitzat com a mostra de les visualitzacions i 

sigui autoexplicatiu. 

La primera de les pantalles, que porta com a nom “Visió Geogràfica”, mostra les visualitzacions 

mapa, geoposicionament i diversos elements gràfics. 
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Figura 32 - Primera pantalla de la maqueta 

La segona de les pantalles s’anomena “Detall” i mostra les visualitzacions gràfic 

multidimensional, mapa de calor i anàlisi de texts. 

 

Figura 33 - Segona pantalla de la maqueta 
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Per últim, la tercera de les pantalles s’anomena “Evolució de Tendències” i mostra les 

visualitzacions micro gràfics, animació de tendències i simulació. 

 

Figura 34 - Tercera pantalla de la maqueta 

Com es pot observar, tota la maqueta segueix un estil bastant senzill, utilitzant els colors 

corporatius de everis i minimitzant els element que poden distreure i que no aporten cap tipus 

d’informació ni de valor al quadre de comandament. 

El disseny de la maqueta s’ha basat en les directrius del llibre “Information Dashboard Design”. 

 

6.3. Configuració de les dades a mostrar 

Donat que l’objectiu del projecte no es centra en el tractament de les dades, s’ha utilitzat un 

volem de dades petit. Aquestes són senzilles i estan creades expressament per a cada tipus de 

visualització, ja que les dades només són un vehicle per poder crear i analitzar les 

funcionalitats de visualització de cada eina. 

Tot i això, les dades no són completament aleatòries, sinó que s’ha intentat que les dades 

simulessin un entorn de negoci. 

Les dades simulen una empresa que es dedica a la venta de productes i que té oficines a 

diferents països. 
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Els seus productes estan dividits en cinc línies de producte diferents, i cada línia de productes 

conté dos productes diferents. Així, en total es mostren les dades dels deu productes que 

fabrica la companyia. 

Les dades han estat desades en fitxers excel o bases de dades access. Tot i utilitzar les 

mateixes dades per a totes les eines, els fitxers origen no són exactament igual, degut a que 

cada producte té uns requisits diferents de com estan posicionades les dades al fitxer. 

 

6.4.  Estructura i dades de les visualitzacions 

A continuació s’explica les dades que mostren cadascuna de les visualitzacions, i l’estructura 

d’aquestes. També s’expliquen les connexions que s’estableixen entre les visualitzacions. 

Visió Geogràfica 

La primera pantalla mostra tres visualitzacions, mapa, geoposicionament, i elements gràfics. 

Aquesta pantalla pretén mostrar informació general dels beneficis de l’empresa durant el 2009 

així com de les localitzacions on opera l’empresa. 

El mapa mostra els tres països on la companyia opera, Espanya, França i Itàlia. En aquesta 

visualització es mostren els beneficis anuals de cada país. 

La visualització geoposicionament mostra la localització de les oficines als tres països. Les 

dades de les visualitzacions estan connectades, ja que al seleccionar un país sobre el mapa, la 

visió geoposicionament destaca les oficines del país seleccionat. 

La visualització d’elements gràfics està dividida en tres gràfics diferents: un gràfic de barres, un 

gràfic de barres apilades i un gràfic de punts. 

El primer dels gràfics mostra els beneficis globals de la companyia per cada trimestre. El segon 

gràfic, mostra el percentatge dels beneficis que correspon a cada línia de productes de la 

companyia. El tercer gràfic mostra l’evolució dels ingressos i les despeses de la companyia 

durant l’any. 

Aquests tres gràfics estan connectats, ja que el primer dels gràfics actua de selector per filtrar 

els altres dos. Al seleccionar un dels trimestres en el primer gràfic, els altres dos modifiquen la 

informació que mostren, i només mostren aquella referent a el trimestre seleccionat. 

Detall 
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La segona de les pantalles mostra les visualitzacions gràfic multidimensional, mapa de calor i 

anàlisi de texts. Aquesta pantalla mostra informació de les vendes de cadascuna de les línies 

de productes durant l’any 2009. 

El gràfic multidimensional mostra els beneficis i les vendes per cada línia de producte. En 

alguns dels productes, el gràfic permet una altra dimensió, que és el benefici per unitat venuda 

de cada línia de productes. 

Al mapa de calor es mostren dades per cadascun dels productes. Depenent del producte, es 

poden mostrar unes dades o altres, però la idea és mostrar quin producte ha estat més venut i 

quin ha generat més beneficis a cadascun dels països on opera la companyia. 

La tercera de les visualitzacions mostra un núvol de mots, amb el nom de les línies de 

productes. La mida de les lletres es relativa al número d’unitats venudes de la línia del 

producte. 

Pel que fa a la interactivitat i la connexió entre les visualitzacions, s’ha pogut realitzar en funció 

de les eines. En algunes, l’anàlisi de texts és un enllaç a una imatge del tipus de producte de 

cada línea. En altres productes, l’únic que s’ha realitzat és una connexió entre els tres gràfics 

que quan es selecciona una línea de producte en un dels gràfics, automàticament es selecciona 

aquesta línia de productes als altres gràfics. 

Evolució Tendències 

En aquesta pantalla es mostren les visualitzacions micro gràfics, animació de tendències i 

simulació what-if. Aquesta pantalla mostra informació de l’estat de les vendes i beneficis per 

cada línia de producte durant el primer semestre de 2010 així com també intentar simular els 

beneficis del segon semestre. 

Els micro gràfics mostren per cadascuna de les línies de productes, l’evolució de les vendes, i 

del balanç de beneficis i despeses, per cada més del primer semestre de 2010. També mostra 

les vendes aconseguides i el compara amb l’objectiu marcat.  

 L’animació de tendències mostra l’evolució de les vendes i dels beneficis de les línies de 

productes pels mesos del primer semestre de 2010. 

La simulació what-if mostra els beneficis del 2010. Els primers sis mesos són reals, i els altres 

sis mesos són els que varien, en funció de si varien les despeses i el número de vendes. 
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Entre aquestes tres visualitzacions no existeix cap connexió interactiva, tot i que part de les 

dades que mostren són les mateixes. 

 

6.5. Prototip Google Visualization API 

La primera de les tecnologies utilitzades per crear el prototip ha estat l’API de visualització de 

Google. Es tracta d’un conjunt de crides javascript que ofereix visualitzacions diverses per ser 

inserides en codi html d’una pàgina web.  

Aquest prototip ha estat el que més temps ha costat de realitzar, no per la pròpia API, sinó 

perquè per dissenyar l’estructura del quadre de comandament s’ha hagut de programar en 

html i css. Això ha suposat invertir més temps en la realització del prototip, degut al 

refinament de l’estructura i a que l’experiència programant en html i css no era gaire elevada. 

Pel que fa a la connexió amb les dades, aquesta no ha estat difícil, degut als manuals i a la 

documentació de l’API, que és senzilla i explica clarament com connectar les dades amb un full 

de càlcul. Això si, les dades s’han de desar en un full de càlcul de google spreadsheets. Tot i ser 

fàcil realitzar la connexió amb les dades, aquesta ha estat laboriosa degut als requisits en la 

posició de les dades de cadascuna de les visualitzacions. Aquests requisits estan ben 

especificats  a la documentació, però suposen una feina extra, ja que ha tocat modificar 

algunes dades. Un exemple d’aquests canvis és posar en files dades que es troben en 

columnes.  

Pel que fa a la creació de les visualitzacions, aquesta no resulta difícil degut a que totes estan 

ben documentades. Un aspecte negatiu de les visualitzacions és la poca personalització que 

ofereixen, ja que aquesta està limitada pels paràmetres d’opcions que accepta cada 

visualització. N’hi ha que permeten modificar molts aspectes i d’altres són molt més rígides en 

quant a modificacions. 

Un altre aspecte negatiu és la no uniformitat de les visualitzacions, és a dir, cadascuna té un 

aspecte diferent degut a que la API recull visualitzacions creades per diversos autors. Això fa 

que l’aspecte del quadre de comandament no es vegi uniforme, per exemple en aspectes com 

les etiquetes que apareixen per mostrar informació quan es selecciona un element d’un gràfic.  

El fet de no poder modificar alguns aspectes dels gràfics, i que aquests siguin diferents entre 

gràfics, ofereix un aspecte al quadre de comandament de poca uniformitat, tot i que en línies 

generals el quadre de comandament és bastant amigable i visualment atractiu. 
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Un altre dels inconvenients és que per afegir interactivitat a les visualitzacions és necessari 

tenir nocions de programació. Tot i això, la documentació i els exemples faciliten aquesta 

tasca. 

Com a punts forts d’aquesta tecnologia, destacar la varietat de visualitzacions que ofereix i la 

facilitat per crear-les. També destacar la documentació de la API, que recull tots els requisits 

de cada visualització en quant a com posicionar les dades, així com també totes les opcions 

modificables de cada gràfic. La documentació també especifica les funcions que ofereix 

cadascuna de les visualitzacions. A més, el web de la API també ofereix un espai on fer proves 

amb els diferents gràfics. 

Aquest és l’aspecte que presenta aquest prototip. 

 

Figura 35 - Primera pantalla prototip Google Visualization API 
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Figura 36 - Segona pantalla prototip Google Visualization API 

 

 

Figura 37 - Tercera pantalla prototip Google Visualization API 
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6.6. Prototip Microstrategy 9 

La segona de les tecnologies utilitzades per crear un quadre de comandament ha estat 

Microstrategy 9. Aquesta eina és una plataforma de Business Intelligence molt completa que 

permet realitzar anàlisis, informes i quadres de comandament. 

Al ser un producte tant complet, la corba d’aprenentatge del producte és elevada al principi, 

però un cop es coneixen els passos necessaris per crear el quadre de comandament, no resulta 

gaire difícil utilitzar-la. Tot i això, només es va fer servir el necessari per crear el quadre de 

comandament, i per tant es desconeix la resta de les funcionalitats que ofereix l’eina. 

La connexió amb les dades va resultar difícil, degut a que s’havia de crear un ODBC amb les 

dades. La creació de l’ODBC amb les dades del full excel, presentava problemes amb 

l’ordinador utilitzat, i finalment es va optar per aprofitar un dels ODBC’s que creava el 

Microstrategy en la seva instal·lació i que es connectava a una base de dades Access. Es va 

modificar la base de dades incloent-hi les dades del projecte. 

Al ser una eina bastant completa, està pensada per utilitzar amb entorns amb moltes dades i 

també amb bases de dades multidimensionals. És per això que per aconseguir les dades a 

utilitzar en el quadre de comandament s’han hagut de realitzar una sèrie de passos de modelat 

de les dades, que servien per definir les dimensions i els fets del projecte. Un cop definits 

aquests elements, també s’havien de crear indicadors a partir dels fets. Tot això suposava un 

esforç extra per tal de tenir disponibles les dades per al quadre de comandament. No obstant 

això, la plataforma Microstrategy disposa d’un assistent per realitzar aquests passos que 

resulta de gran ajuda. (Per més informació, veure Annex A). 

El fet d’haver de crear informes per llavors poder utilitzar les dades en la creació dels quadres 

de comandament també ha ajudat a que el temps perdut en connectar les dades i fer-les 

accessibles pel quadre de comandament hagi estat major. 

En canvi, el temps emprat en el disseny i la creació del quadre de comandament no ha estat 

gaire elevat, ja que l’entorn per crear l’estructura és bastant intuïtiu, i l’agregació d’elements 

es realitza de forma senzilla. Tot i això, la vista de disseny no mostrava exactament el que 

s’acabava veient a la previsualització, i això feia que cada cop que es realitzava una modificació 

des de la vista de disseny, s’hagués de canviar a la previsualització per tal de comprovar 

l’impacte de la modificació. 



Anàlisi de les capacitats de presentació de les eines de Business Intelligence 

 

Comparativa Pràctica d’eines 129 

 

La documentació per crear les visualitzacions es bastant completa, i fa que la creació de les 

visualitzacions sigui fàcil i ràpida, un cop es disposa de les dades. No tant la modificació, ja que 

els menús per modificar elements de les visualitzacions no són accessibles fàcilment. A més, 

les visualitzacions especials en flash són més rígides en quant a la modificació. 

Un altre aspecte negatiu era que des del Microstrategy Desktop, punt d’accés a les funcions de 

Microstrategy 9, no es podien modificar els paràmetres dels widgets, ni es podia afegir 

interactivitat a les visualitzacions del quadre de comandament. Això s’havia de realitzar des del 

Microstrategy Web, que era com el Desktop però ha través s’obria des d’un navegador i 

necessitava un servidor web. El fet d’haver d’anar intercalant les dues eines ha resultat un 

inconvenient per a la creació del quadre de comandament. 

Com a punts forts d’aquesta eina, destacar la varietat de visualitzacions que ofereix i l’aspecte 

final que del quadre de comandament. La uniformitat de tots els gràfics és alta i això dona al 

quadre de comandament un aspecte més seriós. A més, els acabats de les visualitzacions són 

molt fins i agradables visualment, sobretot els widgets en flash. També és un punt important a 

destacar el potencial de l’eina per tractar les dades amb diferents fórmules matemàtiques per 

crear visualitzacions adients a les necessitats.  

Aquest és l’aspecte que presenta aquest prototip. 

 

Figura 38 - Primera pantalla prototip Microstrategy 
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Figura 39 - Segona pantalla prototip Microstrategy 

 

Figura 40 - Tercera pantalla prototip Microstrategy 
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6.7. Prototip Tableau Software 5.1 

La tercera de les tecnologies utilitzades per crear un quadre de comandament ha estat Tableau 

Software 5.1. Aquesta eina és una plataforma de Business Intelligence que permet realitzar 

anàlisis i quadres de comandament a partir d’aquests anàlisis. 

És un producte més orientat a l’anàlisi que al disseny de quadres de comandament. La prova 

d’això és que no permet quadres de comandament formats per diferents pantalles i amb un 

selector per canviar de pantalla, tal i com està estructurada la maqueta base. 

A més, no permet exportació de les creacions, sinó que s’han de compartir a través del seu 

producte, Tableau Server, i només és poden executar amb el Tableau Software. Tot i això, 

aprofitant un servidor públic que ofereix Tableau, s’ha pogut realitzar un exportació a html. 

La connexió amb les dades ha resultat molt fàcil, ja que només s’havien de seguir uns petits 

passos molt senzills i ja es disposava de les dades. 

Pel que fa al temps emprat en el disseny del quadre de comandament, aquest ha estat baix, ja 

que la creació dels elements era totalment intuïtiva i es basava en un principi drag’n’drop, que 

facilitava molt les tasques de creació de visualitzacions. A més, la documentació disponible, tot 

i no ser molt extensa, disposava de la informació necessària per resoldre els conflictes sorgits. 

La modificació de les visualitzacions, tot i ser intuïtiva i fàcil, és bastant rígida, i limita molt les 

opcions de personalització. 

Un altre inconvenient ha estat la dificultat per situar cada visualització al lloc desitjat dintre del 

dashboard. Per fer-ho, es segueix un sistema de contenidors que limiten la disposició, i 

treballar amb aquest contenidors resulta bastant laboriós, ja que no queda clar com queden 

niats uns contenidors dintre dels altres, i no és fàcil moure els contenidors. 

Com a punts forts d’aquesta eina, destacar la varietat de visualitzacions que ofereix i l’aspecte 

final que del quadre de comandament que és totalment uniforme pel que fa a etiquetes 

emergents i aspectes visuals i, sobretot, la facilitat per crear les visualitzacions i modificar-ne 

l’aspecte. 

Aquest és l’aspecte que presenta aquest prototip, un cop s’ha realitzat l’exportació explicada a 

l’annex B. 
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Figura 41 - Primera pantalla prototip Tableau 

 

Figura 42 - Segona pantalla prototip Tableau 
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Figura 43 - Tercera pantalla prototip Tableau 

 

6.8. Prototip QlikView 9 

La quarta de les tecnologies utilitzades per crear un quadre de comandament ha estat 

QlikView 9. Aquesta eina és una plataforma de  Business Intelligence orientada a la creació de 

quadres de comandament. 

És un producte pensat per crear quadres de comandament que continguin dades connectades 

entre les diferents pestanyes, ja que la connexió és realitza automàticament, sempre i quant 

les dimensions de les visualitzacions siguin les mateixes. Per exemple, si es selecciona un 

producte en una de les visualitzacions, totes les visualitzacions on sigui possible es filtraran per 

mostrar només dades d’aquest producte. 

La connexió amb les dades té certa dificultat, ja que s’ha de crear un ODBC connectat a la font 

de dades. Però un cop creat, és fàcil obtenir les dades necessàries per generar les diferents 

visualitzacions del quadre de comandaments. A més, degut a la connectivitat explicada en 

l’anterior paràgraf, si les dimensions que s’anomenen igual no estan normalitzades, les 

visualitzacions no es realitzen correctament, fet que repercuteix una modificació dels noms de 
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les dimensions a la base de dades access per aconseguir visualitzar el gràfic, renunciant a la 

interactivitat automàtica entre gràfics. 

La corba d’aprenentatge és bastant recta al principi, ja que en poc temps és fàcil fer servir el 

programa, però a mesura que són necessàries característiques més avançades, el grau de 

dificultat augmenta, ja que QlikView ofereix grans possibilitats d’explotar les dades mitjançant 

formules matemàtiques.  

La creació dels elements que formen part del quadre de comandament és senzilla, tot i que per 

tal de realitzar algunes visualitzacions va ser necessari consultar els exemples que incorpora 

l’eina, ja que algunes de les opcions de configuració dels gràfics no eren del tot intuïtives. La 

documentació és bastant general i no resulta de gaire ajuda amb problemes concrets a l’hora 

de crear certs tipus de visualitzacions. 

Pel que fa a la usabilitat final del quadre de comandament, hi ha alguns selectors que no 

acaben de funcionar segons s’esperaria, dificultant l’aprofundiment en les dades. Tot i això, la 

uniformitat entre tots els gràfics és total. 

D’aquesta eina, destacar com a positiu el potencial que té alhora d’utilitzar fórmules 

matemàtiques amb variables de la base de dades per definir la majoria d’aspectes de les 

visualitzacions, des de colors i mides, fins a formes. Tot i això, aprofitar aquest potencial no és 

fàcil, tal i com s’ha comentat quan es parlava de la corba d’aprenentatge. També destacar que 

per realitzar gràfics senzills, el temps necessari és molt petit, ja que l’eina incorpora assistents 

per dissenyar les visualitzacions. 

Aquest és l’aspecte que presenta aquest prototip un cop finalitzat. 
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Figura 44 - Primera pantalla prototip QlikView 

 

Figura 45 - Segona pantalla prototip QlikView 
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Figura 46 - Tercera pantalla prototip QlikView 

 

6.9. Prototip SAP Business Objects Xcelsius 

La cinquena i última de les tecnologies utilitzades per crear un quadre de comandament ha 

estat SAP Business Objects Xcelsius. Aquesta eina forma part del catàleg de productes de SAP 

Business Objects, i està orientada a la creació de quadres de comandament. 

Aquesta eina es aprofita les característiques de Microsoft Excel per crear quadres de 

comandament interactius en tecnologia flash. 

Connectar les dades és molt fàcil, ja que el full Excel es carrega fàcilment i llavors no importa 

com estan definides les taules o la posició de les dades, ja que per a cada visualització es 

selecciona manualment el rang on es troben les dades. 

Això a priori pot resultar complicat i una mica dificultós, però a mesura que s’utilitza l’eina 

s’aconsegueix dominar la disposició de les dades i la utilització d’aquestes en les diferents 

visualitzacions del quadre de comandament. 
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Per tant, la corba d’aprenentatge té una pendent bastant lineal, tot i que potser l’inici és una 

mica més pla. 

Per crear els elements visuals també se segueix un sistema drag’n’drop, tot i que com s’ha 

comentat abans, la dificultat rau en el fet de seleccionar les dades que utilitzarà la 

visualització. Tot i això, en cap moment s’ha hagut de consultar la documentació per realitzar 

cap visualització, cosa que indica la facilitat de la creació de les visualitzacions. És per aquest 

motiu, que el temps emprat en el disseny del quadre de comandament no ha estat gaire 

elevat. 

En general la modificació i configuració dels elements visuals és elevada, tret d’algun 

component de visualització dissenyat per altres companyies. Això li dona al quadre de 

comandament un aspecte totalment personalitzat i una uniformitat molt elevada pel que fa als 

components de les diferents visualitzacions. 

Els inconvenients han estat la dificultat per generar interactivitat, que en alguns casos ha 

resultat bastant difícil i enrevessada, tal i com es pot comprovar a l’explicació de l’elaboarció 

del prototip que es troba a l’annex A. 

Però el punt més fort d’aquesta eina és l’usabilitat, ja que aprofita una eina molt coneguda 

com és l’excel per treballar, amb tot el potencial de càlcul que aquest ofereix. El fet de que una 

part de l’entorn de creació de quadres de comandament sigui una eina familiar per a l’usuari 

en facilita l’ús, i d’aquesta manera l’usuari se sent més còmode, ja que no ha d’aprendre a 

utilitzar tecnologies noves. 

L’aspecte final de les visualitzacions també resulta molt atractiu, però sense perdre efectivitat 

a l’hora de complir l’objectiu, que és mostrar dades de forma clara i comprensible. 
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Figura 47 - Primera pantalla prototip Xcelsius 

 

Figura 48 - Segona pantalla prototip Xcelsius 
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Figura 49 - Tercera pantalla prototip Xcelsius 

 

6.10. Comparativa Prototips 

A continuació es compararan els diferents quadres de comandament creats. Es farà una 

comparació de les diferents funcionalitats de visualització per a cadascuna de les eines 

utilitzades. 
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Figura 51 - Mapa Tableau 

6.10.1. Mapa 

Google Visualization API: Mapa temàtic amb 

àrees pintades gradualment segons els 

beneficis. Llegenda amb la codificació de color 

i etiqueta al posicionar el punter sobre un 

dels països. Al clicar un país, interactivitat 

amb el geoposicionament. 

 

 

Microstrategy: Visualització no disponible. 

Tableau Software: Mapa de regions on no es 

possible pintar directament les regions, sinó 

que s’han d’inserir bombolles sobre les 

regions i pintar aquestes bombolles 

gradualment segons el benefici. Llegenda amb 

la codificació del color i etiqueta al posicionar 

el punter sobre les bombolles. Al seleccionar 

la bombolla d’una regió, interactivitat  amb el 

geoposicionament. 

 

QlikView: Gràcies a la integració amb la API de 

Google Maps, es poden utilitzar imatges 

estàtiques de mapes sobre les quals es poden 

inserir bombolles. Aquestes bombolles es 

poden pintar utilitzant una fórmula que 

contingui el benefici. La llegenda no pot 

mostrar la graduació de colors, i en el seu lloc 

mostra el nom del país i el color del qual està 

pintat. Al posicionar el ratolí sobre una de les 

bombolles, apareix una etiqueta que només 

Figura 50 - Mapa Google Visualization Api 

Figura 52 - Mapa QlikView 
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mostra el valor del benefici, sense cap etiqueta. Al seleccionar una de les bombolles, 

interactivitat amb el geoposicionament. 

Xcelsius: Mapa temàtic amb àrees pintades 

gradualment segons els beneficis. Llegenda 

amb la codificació de color no disponible. Es 

mostra una etiqueta al posicionar el punter 

sobre un dels països. Al clicar un país, 

interactivitat amb el geoposicionament. 

Aquest país es queda seleccionat d’un color 

més fosc, cosa que dificulta la comprensió dels 

colors del mapa. Aquesta característica no es 

pot canviar. 

 

6.10.2. Geoposicionament 

Google Visualization API: Utilitza una 

visualització de Google Maps, amb la qual cosa 

el detall és a nivell d’adreça. Els punts que 

situen les posicions en el mapa no es poden 

modificar, i les etiquetes que es mostren tant 

al posicionar el punter sobre un punt com al 

seleccionar-lo no són gaire atractives 

visualment i no es poden modificar tampoc. 

Quan es selecciona un país a la visualització del 

mapa, el quadre del geoposicionament es 

centra en els punts d’aquell país. 

Microstrategy: Visualització no disponible. 

  

Figura 53 - Mapa Xcelsius 

Figura 54 - Geoposicionament Google Visualization API 
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Tableau Software: Mateix fons d’imatge que 

al mapa, però en aquesta visualització es 

situen creus a les ciutats de les oficines. El 

nivell de detall és aquest, de situar ciutats 

sobre el país. Es mostra una etiqueta al 

posicionar el punter sobre la creu. Aquesta 

etiqueta no és modificable, però és uniforme 

a totes les visualitzacions. Quan es selecciona 

un país a la visualització del mapa, es 

seleccionen els punts d’aquell país al 

geoposicionament. 

QlikView: Mateix fons d’imatge que al mapa, 

extret de la API de Google Maps, però en 

aquesta visualització es situen creus a les 

ciutats de les oficines. El nivell de detall és 

aquest, de situar ciutats sobre el país. Es 

mostra una llegenda amb els colors de cada 

ciutat i al posicionar el punter sobre la creu, 

apareix una fletxa a l’entrada de la llegenda. 

Quan es selecciona un país a la visualització del 

mapa, es mostren només els punts d’aquell país al geoposicionament. A l’inrevés, al 

seleccionar un punt del geoposicionament, al mapa només es mostra aquell país. 

Xcelsius: Gràcies al component que utilitza la 

API gratuïta de Yahoo, és realitza 

geoposicionament. Aquest pot ser a nivell 

d’adreça, però llavors a l’etiqueta del punt 

apareix l’adreça completa i això dificulta la 

visualització de les dades. Per tant només es 

realitza a nivell d’ubicar una ciutat en un país. 

Aquest component trenca la uniformitat del 

quadre de comandament, ja que no mostra 

etiquetes, i l’aparença és una mica diferent. Quan es selecciona un país a la visualització del 

mapa, el quadre del geoposicionament es centra en els punts d’aquell país. 

Figura 55 - Geoposicionament Tableau 

Figura 56 - Geoposicionament QlikView 

Figura 57 - Geoposicionament Xcelsius 
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6.10.3. Elements Gràfics 

Google Visualization API: Es mostren tres gràfics, el primer és un gràfic de barres. La 

configuració del gràfic es pot personalitzar. No així les etiquetes que es mostren al clicar sobre 

les barres. La llegenda mostra el color i la dimensió de que indiquen les barres. 

El segon és un gràfic de barres apilades, que mostra el percentatge de cada línia de productes. 

Al clicar sobre el gràfic és mostra informació del sector. La llegenda mostra el color de 

cadascuna de la línia de productes. 

El tercer és un gràfic de punts, on els punts estan ajuntats per línies. Al situar-se sobre un punt 

es mostra el valor de les dues línies en aquell punt. Es pot seleccionar només una part del 

gràfic per ampliar-la.  

Al seleccionar una de les barres del primer gràfic, els altres dos mostren dades del trimestre 

seleccionat. També es controla la informació mostrada a través del selector. 

 

Figura 58 - Elements gràfics Google Visualization API 

Microstrategy: Es mostren tres gràfics, el primer és un gràfic de barres. La configuració del 

gràfic es pot personalitzar. No així les etiquetes que es mostren al posicionar el punter sobre 

les barres, tot i que són uniformes a tot el quadre de comandament i no fa falta modificar-les. 

La llegenda mostra el color i la dimensió de que indiquen les barres. 

El segon és un gràfic de barres apilades, que mostra el percentatge de cada línia de productes. 

Al posicionar el punter sobre el gràfic és mostra informació del sector. La llegenda mostra el 

color de cadascuna de la línia de productes. 

El tercer és un gràfic de punts, on els punts estan ajuntats per línies. Al situar-se sobre un punt 

es mostra el valor d’aquell punt. 
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Al seleccionar una de les barres del primer gràfic, els altres dos mostren dades del trimestre 

seleccionat. També es controla la informació mostrada a través del selector. Els canvis en els 

gràfics es realitzen de forma dinàmica. 

 

Figura 59 - Elements gràfics Microstrategy 

Tableau Software: Es mostren tres gràfics, el primer és un gràfic de barres. La configuració del 

gràfic es pot personalitzar. No així les etiquetes que es mostren al posicionar el punter sobre 

les barres, tot i que són uniformes a tot el quadre de comandament i no fa falta modificar-les. 

No es mostra llegenda. 

El segon és un gràfic de barres apilades, que mostra el percentatge de cada línia de productes. 

Al posicionar el punter sobre el gràfic és mostra informació del sector. La llegenda mostra el 

color de cadascuna de la línia de productes. 

El tercer és un gràfic de punts, on els punts estan ajuntats per línies. Al situar-se sobre un punt 

es mostra el valor d’aquell punt. 

Al seleccionar una de les barres del primer gràfic, els altres dos mostren dades del trimestre 

seleccionat. No és possible inserir un selector per controlar també el trimestre. 

 

Figura 60 - Elements gràfics Tableau 
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QlikView: Es mostren tres gràfics, el primer és un gràfic de barres. La configuració del gràfic es 

pot personalitzar. No així les etiquetes que es mostren al posicionar el punter sobre les barres.. 

No es mostra llegenda. 

El segon és un gràfic de barres apilades, que mostra el percentatge de cada línia de productes. 

Aquí no s’ha pogut filtrar perquè només mostri un gràfic quan es desitja veure el total de l’any, 

i es mostren els quatre gràfics dels trimestres. Al posicionar el punter sobre el gràfic és mostra 

informació del sector. La llegenda mostra el color de cadascuna de la línia de productes. 

El tercer és un gràfic de punts, on els punts estan ajuntats per línies. Al situar-se sobre un punt 

es mostra el valor d’aquell punt. És pot seleccionar una zona del gràfic per ampliar-la. 

Al seleccionar una de les barres del primer gràfic, els altres dos mostren dades del trimestre 

seleccionat, al igual que del selector. El selector permet seleccionar més d’un trimestre, ja que 

es tracta d’un filtre de les dades a mostrar, i no es pot afegir un filtre de selecció única. 

Aquests gràfics estan connectats, però sortir de les seleccions que amplien les dades i les 

filtren no és del tot intuïtiu. 

 

Figura 61 - Elements gràfics QlikView 

Xcelsius: Es mostren tres gràfics, el primer és un gràfic de barres. La configuració del gràfic es 

pot personalitzar. No així les etiquetes que es mostren al posicionar el punter sobre les barres, 

tot i que són uniformes a tot el quadre de comandament. No es mostra llegenda. 

El segon és un gràfic de barres apilades, que mostra el percentatge de cada línia de productes. 

Al posicionar el punter sobre el gràfic és mostra informació del sector. La llegenda mostra el 

color de cadascuna de la línia de productes. 

El tercer és un gràfic de punts, on els punts estan ajuntats per línies. Al situar-se sobre un punt 

es mostra el valor d’aquell punt. A sota del gràfic hi ha un selector per filtrar l’interval de 

temps que mostra el gràfic. 



Anàlisi de les capacitats de presentació de les eines de Business Intelligence 
 

 

Al seleccionar una de les barres del primer gràfic, els altres dos mostren dades del trimestre 

seleccionat. També des del selector. Els canvis en les visualitzacions són dinàmics. 

 

Figura 62 - Elements gràfics Xcelsius 

 

6.10.4. Gràfic Multidimensional 

Google Visualization API: Gràfic 

multidimensional amb punts que permet 

modificar els aspectes de configuració. Tant 

sols són possibles representar dues 

dimensions, benefici i unitats venudes. La 

llegenda mostra el color de cada línea de 

productes. Al clicar sobre un dels punts es 

mostra una etiqueta amb els valors. Aquesta 

etiqueta és pobra de contingut i no es pot 

modificar. 

Microstrategy: Gràfic multidimensional amb 

punts que permet modificar els aspectes de 

configuració. És possible representar tres 

dimensions, benefici, unitats venudes, i el 

marge unitari amb la mida de les bombolles. 

La llegenda mostra el color de cada línea de 

productes. Al posicionar el punter sobre un 

dels punts es mostra una etiqueta amb els 

valors. 

Figura 63 - Gràfic multidimensional Google Visualization API 

Figura 64 - Gràfic Multidimensional Microstrategy 
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Figura 65 - Gràfic multidimensional Tableau 

Tableau Software: Gràfic multidimensional 

amb punts que permet modificar els aspectes 

de configuració. És possible representar tres 

dimensions, benefici, unitats venudes, i el 

marge unitari amb la mida de les bombolles. 

La llegenda mostra el color de cada línea de 

productes i també el rang de valors 

representats per la mida de les bombolles. Al 

posicionar el punter sobre un dels punts es 

mostra una etiqueta amb els valors. Al clicar 

sobre un dels punts, es selecciona als altres 

gràfics de la pantalla els elements de la línea 

de productes seleccionada. 

QlikView: Gràfic multidimensional amb punts 

que permet modificar els aspectes de 

configuració. És possible representar tres 

dimensions, benefici, unitats venudes, i el 

marge unitari amb la mida de les bombolles. 

La llegenda mostra el color de cada línea de 

productes. Al posicionar el punter sobre un 

dels punts es mostra una etiqueta amb els 

valors, bastant pobra visualment i que no es 

pot modificar. Al clicar sobre un dels punts, es mostren als altres gràfics de la pantalla els 

elements de la línea de productes seleccionada. Per tornar a la visió global s’han d’esborrar les 

seleccions mitjançant el menú principal de QlikView. 

Xcelsius: Gràfic multidimensional amb punts 

que permet modificar els aspectes de 

configuració. És possible representar tres 

dimensions, benefici, unitats venudes, i el 

marge unitari amb la mida de les bombolles. 

La llegenda mostra el color de cada línea de 

productes. Al posicionar el punter sobre un 

dels punts es mostra una etiqueta amb els 

Figura 66 Gràfic multidimensional QlikView 

Figura 67 Gràfic multidimensional Xcelsius 
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Figura 68 - Mapa de calor Google Visualization API 

valors, bastant poc detallada i que no es pot modificar.  

6.10.5. Mapa de Calor 

Google Visualization API: Aquest mapa de 

calor no és producció de Google sinó d’uns 

altres desenvolupadors, i trenca amb la 

uniformitat del quadre de comandament, ja 

que les etiquetes són diferents a la resta de 

visualitzacions. La mida indica el número de 

vendes, i el color la línia de productes. Els 

aspectes gràfics no són modificables, ni tant 

sols els colors. No té la capacitat de mostrar 

una llegenda. Per veure les dades de cada 

país, s’ha de seleccionar amb el selector, no 

és poden veure alhora les dades de diversos 

països. Al posicionar-se sobre un dels quadres 

es mostra una etiqueta. Els canvis són dinàmics. 

Microstrategy: Les dades s’agrupen per 

països i productes, i permet comparar totes 

les dades alhora. La mida indica el número de 

vendes i el color els beneficis. La llegenda 

mostra la graduació del color. Es poden 

eliminar productes, o fer zoom a algun país o 

línia de producte. Clicant amb el botó dret es 

pot accedir al menú de la interactiviat, per 

modificar alguns aspectes del mapa de calor. 

Al posicionar el punter sobre un dels quadres 

apareix una etiqueta amb informació. Els 

canvis són dinàmics. 

 

 

Figura 69 - Mapa de calor Microstrategy 
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Tableau Software: Aquest mapa de calor no 

té estructura Treemap. El color mostra el 

benefici i la mida de les esferes mostra el 

número de vendes. Les dades es mostren per 

país i producte. Al posicionar el punter sobre 

un dels punts apareix una etiqueta amb 

informació. Al seleccionar un dels punts, la 

resta de visualitzacions seleccionen els 

elements de la línea de productes 

seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 - Mapa de calor Tableau 
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QlikView: El color mostra la línia de productes 

a la que pertany el producte i la mida mostra el 

número de vendes. Les dades es mostren per 

país i producte. Al posicionar el punter sobre 

un dels quadres apareix una etiqueta amb 

informació. Al seleccionar un dels punts, la 

resta de visualitzacions mostren els elements 

de la línea de productes seleccionada. El 

selector controla quines línies de productes es 

mostren. 

 

 

 

 

Xcelsius: La degradació del color mostra el 

benefici de la línia de productes en 

comparació a la resta per a un país 

determinat. La mida mostra el número de 

vendes. Les dades es mostren per país i línia 

de producte, producte. Al posicionar el punter 

sobre un dels quadres apareix una etiqueta 

amb informació, però no és gaire clara i no es 

pot modificar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 - Mapa de calor QlikView 

Figura 72 - Mapa de calor Xcelsius 
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Figura 73 - Anàlisi de texts Google Visualization API 

Figura 74 - Anàlisi de texts Microstrategy 

6.10.6. Anàlisi de Text 

Google Visualization API: La mida del text és 

en funció de les vendes així com també la 

intensitat del color. No es poden configurar 

els elements del gràfic. En clicar una de les 

línies de productes, s’obre una finestra amb 

una fotografia del tipus de producte. 

Microstrategy: La mida del text és en funció 

de les vendes. Es poden configurar els colors 

del gràfic. En posicionar el punter sobre una 

de les línies de productes, es mostra una 

etiqueta amb detalls. 

 

Tableau Software: No es pròpiament un 

núvol de mots, sinó que es tracta d’una taula 

on en lloc d’un número es mostra el nom de 

la línia de productes. La mida de les lletres i la 

intensitat del color mostren les vendes, tal i 

com indica la llegenda. Els elements de 

configuració són modificables. Al seleccionar 

una de les línies de producte, a la resta de 

pantalles es seleccionen els elements de la 

línia de productes seleccionada. 

QlikView: Visualització no disponible. 

Xcelsius: Visualització no disponible. 

 

 

 

 

Figura 75 - Anàlisi de texts Tableau 
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6.10.7. Micro Gràfics 

Google Visualization API: L’únic micro gràfic 

com a tal que ofereix és el de línies. Els altres 

dos són gràfics estàtics configurats per a que 

es vegin petits. És per això que no mostren 

cap tipus d’interactivitat, ni al clicar ni al 

posicionar el punter a sobre. Els gràfics de 

balanç són cinc gràfics estàtics petits. Els 

d’objectiu s’han realitzat amb un gràfic de 

barres horitzontals, línies gruixudes al fons 

tant horitzontal com verticals i també etiquetes. 

Microstrategy: Aquests micro gràfics estan 

totalment integrats en una taula. Els dos 

primers gràfics, línies i barres mostren les 

mateixes dades. El gràfic d’objectiu mostra una 

barra que representa les vendes. A qualsevol 

punt del gràfic que es situï el cursor, apareix 

una etiqueta que mostra més informació. 

 

Tableau Software: Aquesta eina no ofereix 

micro gràfics, però s’han utilitzat un gràfic de 

línies petit i sense eixos, una taula de gràfics de 

barres petits i sense eixos i un gràfic de barres 

objectiu, que si que ho ofereix Tableau, però 

com a gràfic gran. Modificant elements de 

l’aspecte dels gràfics s’ha aconseguit una 

visualització semblant a la dels micro gràfics. 

En posicionar el punter sobre algun dels 

elements, és mostra una etiqueta amb 

informació.  

 

 

Figura 76 - Micro gràfics Google Visualization API 

Figura 77 - Micro gràfics Microstrategy 

Figura 78 - Micro gràfics Tableau 
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QlikView: Disposa de micro gràfics que 

s’integren en una taula, però no són gaire 

atractius visualment i la configuració que 

permeten no és gaire elevada. A més, en 

situar el punter sobre els elements no es 

mostra cap etiqueta amb detalls. 

Xcelsius: Els micro gràfics oferts són els de 

línies i els d’objectiu. Per crear els de barres 

s’han utilitzat gràfics de barres que s’han 

reduït i se’ls ha esborrat els eixos. El de barres 

i el d’objectiu mostren un etiqueta amb 

detalls en posicionar-hi a sobre el punter. 

 

6.10.8. Animació de Tendències 

Google Visualization API: Gràfic 

multidimensional que mostra en un eix 

despeses i en l’altre vendes. Amb el 

reproductor es veu l’evolució temporal. 

Alguns aspectes de la visualització es poden 

modificar durant l’execució. Els aspectes de 

configuració del gràfic són bastant rígids. Al 

situar el cursor sobre un punt es mostra una 

etiqueta. Al clicar sobre un punt es selecciona.  

Microstrategy: Gràfic multidimensional que 

mostra en un eix despeses i en l’altre vendes. 

La mida de les bombolles mostra el 

percentatge que suposa les vendes d’aquell 

mes sobre les totals del producte. Amb el 

reproductor es veu l’evolució temporal. 

Alguns aspectes de la visualització es poden 

modificar durant l’execució. Els aspectes de 

configuració del gràfic són bastant rígids. Al 

Figura 79 - Micro gràfics QlikView 

Figura 80 - Micro gràfics Xclesius 

Figura 81 - Animació de tendències Google 
Visualization API 

Figura 82 - Animació de Tendències Microstrategy 
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situar el cursor sobre un punt es mostra una etiqueta amb més informació. 

Tableau Software: Visualització no disponible. 

QlikView: Gràfic multidimensional que mostra 

en un eix despeses i en l’altre vendes. La mida 

de les bombolles mostra el percentatge que 

suposa les vendes d’aquell mes sobre les 

totals del producte. Amb el reproductor es 

veu l’evolució temporal. Els aspectes de 

configuració del gràfic és poden configurar. Al 

situar el cursor sobre un punt es mostra una 

etiqueta amb més informació, però no mostra 

la informació completa i no es pot modificar. 

La velocitat de l’animació no es pot regular. 

Xcelsius: Gràfic multidimensional que mostra 

en un eix despeses i en l’altre vendes. La mida 

de les bombolles mostra el balanç entre les 

despeses i els ingressos d’aquell més. Amb el 

reproductor es veu l’evolució temporal, però 

no de forma contínua. Els aspectes de 

configuració del gràfic és poden configurar. Al 

situar el cursor sobre un punt es mostra una 

etiqueta amb més informació, però no mostra 

la informació completa i no es pot modificar. 

 

6.10.9. Simulació (What-if) 

Google Visualization API: Visualització no disponible. 

Microstrategy: Visualització no disponible. 

Tableau Software: Visualització no disponible. 

QlikView: Un gràfic de punts i dos selectors. El gràfic mostra una línia estàtica que es tracta 

d’una estimació dels beneficis si no varien les condicions actuals. Una altra línia de punts varia 

Figura 83 - Animació de tendències QlikView 

Figura 84 - Animació de tendències Xcelsius 
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en funció del valor dels selectors, que representen la variació de les despeses i de les vendes. 

Una llegenda mostra el color de cadascun dels punts. En situar el cursor sobre els punts del 

gràfic es mostra una etiqueta amb més informació. 

 

Figura 85 - What-if QlikView 

Xcelsius: Un gràfic de punts i dos selectors. El gràfic mostra una línia estàtica que es tracta 

d’una estimació dels beneficis si no varien les condicions actuals. Una altra línia de punts varia 

en funció del valor dels selectors, que representen la variació de les despeses i de les vendes. 

Una llegenda mostra el color de cadascun dels punts. En situar el cursor sobre els punts del 

gràfic es mostra una etiqueta amb més informació. 

 

Figura 86 - What-if Xcelsius 

 

6.11. Matriu comparativa 

En aquest apartat es mostra si hi ha variació en els resultats de la matriu comparativa per a les 

eines utilitzades, un cop s’han realitzat els prototips. Els ítems de valoració han utilitzats han 

estat els mateixos. 
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Plataforma   9 9 3 5 5 7 8 1 7 1 1 1     

Microstrategy 9 Platform   1 3 5 5 3 5 3 0 3 5 0 0 
 

3,09 

Google Visualization API   5 3 4 4 3 5 1 0 0 0 0 1 
 

2,86 

SAP Business Objects Xcelsius   3 3 5 4 3 0 3 0 5 0 0 0 
 

2,86 

Qlik View   1 1 4 4 2 0 3 0 5 0 3 0 
 

2,14 

Tableau Software   3 3 4 3 4 1 1 0 0 0 0 0 
 

2,04 
 

Figura 87 - Resultats de la matriu comparativa teòrica 
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Pesos   9 9 3 5 5 7 8 1 7 1 1 1     

Qlik View   3 3 4 3 3 4 4 0 5 0 3 0 
 

3,4 

SAP Business Objects Xcelsius   2 3 5 4 4 4 3 0 5 0 0 0 
 

3,28 

Google Visualization API   5 3 4 4 3 5 3 0 0 0 0 2 
 

3,16 

Microstrategy 9 Platform   1 1 5 5 4 5 5 0 0 5 0 3 
 

2,82 

Tableau Software   2 2 4 3 4 0 4 0 0 0 0 3 
 

2,07 
 

Figura 88 - Resultats de la matriu comparativa pràctica 

 

6.12. Anàlisi dels resultats 

Per analitzar les eines un cop s’han creat els prototips, s’han utilitzat els mateixos ítems de 

valoració que s’havien utilitzat en l’anàlisi teòric. Aquests són els canvis més destacats: 

Tableau Software: Gairebé no varia la seva puntuació i continua en el cinquè lloc. Afegeix 

anàlisi de texts i millora en micro gràfics, però empitjora en el mapes i geoposicionament. 
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Microstrategy 9: Descendeix fins a la quarta posició. Això és degut a que el what-if que s’havia 

trobat en l’anàlisi teòric havia estat fet a mida utilitzant l’SDK que incorpora l’eina. El mateix 

passava amb el mapa. 

Google Visualization API: Tot i millorar la seva puntuació descendeix un lloc. Les millores són 

la major capacitat de realitzar micro gràfics i la interactivitat de l’anàlisi de texts. 

SAP Business Objects Xcelsius: Millora en la capacitat de realitzar animació de tendències. 

QlikView: És el producte que més millora. La seva millor puntuació es deguda a la capacitat de 

realitzar geoposicionament i mapes. També incorpora la capacitat de realitzar animacions de 

tendències.  

Tot i els resultats, cal destacar que en aquest segon anàlisi també s’haurien de tenir en compte 

altres aspectes com la usabilitat i l’estètica final del quadre de comandament. Per avaluar 

aquests factors, seria necessari realitzar un estudi amb usuaris que provessin els prototips i 

avaluessin els aspectes abans mencionats. Com que l’objectiu d’aquest anàlisi era veure les 

capacitats que oferien, no s’han analitzat aquests aspectes, però seria un punt a tenir en 

compte de cara a aconseguir una valoració global del producte en investigacions futures. 
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7. Planificació Real 

 

Finalment la duració el temps dedicat al projecte ha estat superior a 510 hores, que era la 

planificació inicial, ja que es va augmentar el número de productes a incloure a la matriu. 

També es va ampliar el número de prototips a crear, passant d’inicialment haver de fer 3 

prototips a finalment realitzar-ne 5. 

Aquests canvis no han suposat un increment dels mesos planejats inicialment, que han estat 

vuit mesos, però si de les hores diàries. A partir del 12 de febrer, vaig finalitzar la feina a temps 

parcial on treballava, i vaig començar a dedicar 8 hores al dia 5 dies a la setmana a la 

realització del PFC. 

Per tant el projecte es va iniciar el 26 d’octubre i ha finalitzat el 21 de juny, amb una dedicació 

final de 900 hores. 

 

Figura 89 - Diagrama de Gantt corresponent a la planificació real del projecte 
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8. Valoració Econòmica 

 

Per calcular la valoració econòmica del projecte s’han tingut en compte els preus dels 

materials utilitzats i de les hores realitzades. 

Als costs materials, només hem hagut de considerar el cost del lloguer del portàtil que s’ha 

utilitzat per realitzar el projecte. Pel que fa a llicències software, al utilitzar versions de prova 

gratuïtes, no han suposat cap despesa. 

Dintre del cost de les hores emprades en el projecte, s’han tingut en compte les hores de 

dedicació pròpia i també les hores de consulta i gestió del projecte realitzades pel tutor. 

Concepte Mesos Cost Mensual (€) Subtotal 

Lloguer del portàtil 8 90 720 € 

Llicències Software 8 0 0 € 

Total despeses materials  720 € 

 

Concepte Hores Cost per hora (€) Subtotal 

Dedicació pròpia 900 7 6.300 € 

Gestió del projecte 30 40 1.200 € 

Total despeses de personal  7.500 € 

 

 

Concepte Subtotal 

Despeses materials 720 € 

Despeses de personal 7.500 € 

Total despeses materials 8.220 € 
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9. Conclusions 

 

9.1. Conclusions del projecte 

El Business Intelligence és una tecnologia a l’alça, tant en l’ús que en fan les empreses com en 

la inversió que hi dediquen. La majoria de grans companyies mundials ja utilitzen sistemes BI 

per tal de fer més eficients els seus negocis.  

Les empreses que es dediquen a desenvolupar i distribuir software BI estan invertint molts 

recursos en fer les seves eines més atractives visualment, oferint noves funcionalitats de 

visualització. La finalitat d’aquesta inversió és crear una nova línia de negoci orientada a 

empreses que ja disposen de sistemes BI, oferint-los noves funcionalitats i eines per a l’anàlisi.  

Amb la comparativa teòrica, s’ha vist que existeixen moltes alternatives de productes amb una 

aplicabilitat BI, que van des de grans plataformes fins a productes gratuïts. Això es beneficiós 

per a l’usuari final, i per a l’empresa consultora de negoci, perquè es pot avaluar exactament 

quines són les necessitats específiques del client i els seus recursos, i en funció d’això escollir la 

millor opció d’entre totes les del mercat per satisfer el client ja sigui gran o mitjana 

organització. Per tant, es veu que es crea un nou eix de negoci orientat a estendre el Business 

Intelligence entre les empreses petites i mitjanes. Aquesta línia de negoci és important també 

per a everis, ja que suposa una bona oportunitat de mercat. 

També destacar que encara queda un llarg camí per recórrer per tal d’apropar realment el 

Business Intelligence als usuaris de negoci. Els desenvolupadors venen els productes com si es 

poguessin utilitzar directament per professionals de l’àmbit de negoci sense coneixements 

tècnics, però a l’hora de la veritat, els productes provats no han resultat tant senzills d’utilitzar 

per part de professionals sense coneixements en bases de dades. Per tant, encara s’han de 

desenvolupar entorns més familiars, si realment es vol que el departament de TI no hagi 

d’intervenir en els processos senzills com la creació d’informes o d’entorns d’anàlisi. 

Pel que fa als prototips creats, QlikView és el prototip que ofereix més visualitzacions de les 

considerades prioritàries, encara que amb menys qualitat que altres eines com Microstrategy 

o Xcelsius. Aquests dos són la mostra de que els líders del sector són conscients de les 

necessitats de visualització, i les estan cobrint gràcies a noves tecnologies com flash, que 

permeten una exportació total i d’aquesta manera les presentacions són independents. 
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Pel que fa a la API de Google, es tracta d’una bona alternativa gratuïta per implementacions 

petites de sistemes BI, ja que les seves capacitats visuals superen en alguns casos les dels líders 

del sector. És més, alguns dels principals fabricants de productes BI permeten utilitzar les 

visualitzacions de google des de la seva plataforma. 

Pel que fa a Tableu, és una bona mostra d’un producte de qualitat mitjana en l’espectre del BI, 

que pot suposar una gran opció per començar a implantar una solució BI en una organització 

mitjana, ja que la relació entre les prestacions ofertades i el preu de la llicència és bona. 

El Business Intelligence està en constant evolució, i la prova és que durant el transcurs 

d’aquest projecte, han aparegut noves versions d’alguns dels productes analitzats, que 

ofereixen noves funcionalitats i intenten millorar l’experiència de l’usuari. 

Per acabar, destacar que el Business Intelligence s’ha consolidat com un sistema d’informació 

indispensable per a la gestió de les organitzacions. Per això es important seguir treballant en la 

innovació i difusió d’aquests sistemes. 

 

9.2. Valoració personal 

Després de vuit mesos realitzant aquest projecte, considero que la valoració ha estat molt 

positiva, ja que s’han complert els objectius i s’ha arribat a la data d’entrega proposada 

inicialment, encara que la càrrega de treball final hagi estat superior. 

La realització projecte m’ha permès conèixer a fons una tecnologia gairebé desconeguda com 

és el Business Intelligence, i veure l’amplia gamma de productes existents al mercat que tenen 

una aplicabilitat BI.  

A més, planificant el projecte també he aprés, que Quan una tecnologia es totalment 

desconeguda, és difícil planificar exactament quan temps hauràs de dedicar a aprendre els 

conceptes necessaris, o quan de temps necessitaràs per aprendre a fer funcionar una nova 

eina, i per això el volum de treball ha estat superior al planificat inicialment, però tot i això, no 

s’ha hagut de renunciar a cap dels objectius, sinó que encara s’ha augmentat el número de 

prototips realitzats, aportant una experiència molt vàlida. 

També he vist l’importància que té el Business Intelligence, i en general els sistemes 

d’informació, dins del món empresarial, un aspecte que durant la meva formació a la 

universitat no gairebé no havia estat tractat. 
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Per últim, destacar que el haver realitzat el projecte a everis m’ha permès veure com es 

treballa en una consultora de negoci, i també veure projectes reals d’implantacions de 

Business Intelligence on s’aplicaven els aspectes que jo havia estat estudiant. 
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Glossari 

Utilities: Empreses dedicades al sector de l’energia, ja sigui a l’extracció, com a la distribució. 

Mineria de dades: Sota el nom de mineria de dades s'engloba tot un conjunt de tècniques 

encaminades a l'extracció de coneixement processable, implícit en les bases de dades. Està 

íntimament lligat a la supervisió de processos industrials ja que resulta molt útil per aprofitar 

les dades emmagatzemades a les bases de dades. 

Data Warehouse: Repositori central de les dades recopilades a la companyia, cobrint totes o la 

majoria de les àrees de negoci de l’organització. 

Datamart: Repositori específic, orientat a una àrea de negoci concret i pensat per a satisfer les 

necessitats concretes d’aquesta determinada àrea de negoci de l’organització. 

Quadres de comandament: eines de gestió del rendiment que tenen un caràcter 

departamental i es nodreixen directament de les dades dels datamarts, així com també de les 

consultes i dels informes. En aquest tipus de sistema és imprescindible la traçabilitat top-

down, és a dir, un cop descobert un problema, poder profunditzar en les dades fins arribar a la 

causa del problema. Si un quadre de comandament utilitza només KPI s’anomena Dashboard, 

en canvi, si també utilitza KGI s’anomena Scorecard. 

ERP: Els sistemes de Planificació de Recursos Empresarials o ERP (de l'anglès Enterprise 

Resource Planning), integren (o pretenen integrar) totes les dades i processos d'una 

organització en un sistema unificat. 

Usabilitat: Indica la facilitat amb que la gent pot usar una eina, per aconseguir un objectiu 

concret.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Bases_de_dades
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eina
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1. Introducció 

Aquest document és una petita explicació de com s’han creat els prototips amb cadascuna de 

les eines i tecnologies. No és un guió pas a pas de com s’han creat cadascun dels quadres de 

comandament, sinó que simplement es tracta d’un resum de com he creat els prototips. 

Per tant aquest document es centra en els aspectes que he cregut convenients destacar de 

cada tecnologia, passant per sobre d’altres més trivials o que no formen part de l’abast del 

projecte. 

Per a la realització dels prototips, s’ha partit d’una maqueta realitzada amb un programa de 

dibuix, i a partir d’aquí, amb cada tecnologia s’ha intentat reproduir la mateixa estructura. La 

maqueta consta de tres pantalles, amb diferents visualitzacions a cadascuna de les pantalles. A 

la part superior hi ha una capçalera, amb el títol del projecte i el logotip d’everis. A sota hi ha 

un menú per canviar de pantalla. Tant la capçalera com el menú són comuns a les tres 

pantalles. 

Després a cada pantalla es mostren visualitzacions diferents, encapçalades per un títol i una 

descripció de la visualització. 

 

Imatge 1 - Primera pantalla de la maqueta 



 

 

 

Imatge 2 - Segona pantalla de la maqueta 

 

Imatge 3 - Tercera pantalla de la maqueta 

Per cadascuna de les visualitzacions, les etapes per construir-les han estat: 

 Estructura del quadre de comandament: Primer donar-li al quadre de comandament 

una estructura de tres pantalles. Després inserir la capçalera, el menú per canviar de 

pantalla i els diferents títols i descripcions de les visualitzacions. 



 
 

 

 

 Connexió amb les dades: Accedir a les dades desades, normalment en un arxiu de 

Microsoft Access o de Microsoft Excel. 

 Inserir Visualitzacions: Com es creen les visualitzacions que formen part del prototip. 

S’explica el sistema estàndard per crear una visualització i es comenten les 

particularitats d’aquelles visualitzacions que requereixen un tracte especial. 

 Afegir Interactivitat: Com es dota d’interacció a les visualitzacions, per a que els canvis 

en una de les visualitzacions es reflecteixin en les altres. 

 Exportació: Com s’exporta el quadre de comandament creat per poder executar-lo, i 

com queda un cop acabat el prototip. 

Aquests passos no necessàriament s’executen en aquest ordre amb totes les tecnologies i 

eines. 

  



 

 

  



 
 

 

 

2. Google Visualization API 

2.1. Estructura del quadre de comandament 

La API de visualització de Google és una llibreria de visualitzacions en javascript. És per això 

que aquest prototip és basa en fitxers html i css. 

El primer pas és maquetar la pàgina html, de moment sense utilitzar cap crida a la API, tan sols 

muntar l’estructura amb elements html i donant-li estil amb un fitxer css. Per fer-ho, posem el 

títol general i els títols de les visualitzacions, així com també les descripcions de cadascuna de 

les visualitzacions. També afegim un menú per navegar entre les diferents pantalles del 

dashboard. A continuació es descriu cadascun dels elements que conformen l’estructura del 

dashboard. 

Un arxiu html té una estructura fixada i està dividit en dues parts, head i body. Al head i van els 

enllaços i les crides javascript, mentre que al body es situa el contingut de la pàgina. Per 

començar, al head només posarem un enllaç al fitxer d’estils, el css. Més endavant ja afegirem 

contingut al head. 

<head> 

  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

</head> 

 

Ara ens centrem en el contingut. Primer afegim al css alguns elements d’estil que afectin a tot 

el body, com són el tipus de lletra i l’espai que ocuparà el contingut. 

body{ font-family:arial; height:580px; width:820px;} 

 

Ara definim la capçalera, que mostra el títol i subtítol del dashboard, així com també el logotip 

de l’empresa. 

 

Imatge 4 - Capçalera del prototip - Google Visualization API 

Aquest és el codi html de la capçalera. 

<div id="header"> 

 <h2>Anàlisi de les capacitats de presentació de les eines de business intelligence</h2> 

 <h3>Projecte Final de carrera</h3> 

 <img id="logo" alt="" src="everis.jpg"><br> 

</div> 

 



 

 

I aquest és el codi del fitxer css d’aquest fragment. 

#header{ width:100%; height:75px;} 

 

h2{ font-size:20; margin:0; color:grey;} 

 

h3{ font-size:16; margin:0; color:#b9d405;} 

 

#logo{ left: 740px; top:10px; position:absolute; width:80px; height:60px; } 

 

El següent fragment és el conjunt de botons per navegar entre les diferents pantalles que 

formen el dashboard. 

 

Imatge 5 - Menú de navegació del prototip - Google Visualization API 

Aquest és el codi html que fa possible els enllaços a les diferents pantalles, que són fitxers html 

diferents. 

<div id="menu"> 

 <ul> 

  <li><a class="clicat" href="./google_1.html">Visió Geogràfica</a></li> 

  <li><a href="./google_2.html">Detall</a></li> 

  <li><a href="./google_3.html">Evolució Tendències</a></li> 

 </ul> 

</div> 

 

I aquest és el codi d’estil d’aquest fragment. 

#menu { position: absolute; top:37px; height:50px; margin:0 0 0 -40; z-index:3; text-align:center; } 

 

#menu ul{ margin-top:20px; } 

 

#menu ul li{ display:inline; } 

 

#menu ul li a{ background-color:white; background-repeat:repeat-x;  

padding:2px 20px 2px 20px; font-size:14; color:#b9d405; font-weight:bold; font-size:10;  

text-decoration:none; border: solid 1px #b9d405; -moz-border-radius:10px; } 

 

#menu ul li a:hover, #menu ul li .clicat{ background:#b9d405; color:#fff; } 

 

Ara es crea una divisió per a cadascuna de les visualitzacions, amb el títol de la visualització, la 

descripció i l’espai on després es situarà la visualització que ens ofereix la API. Com exemple, 

agafarem la visualització del mapa. Veiem el títol, la descripció del tipus de visualització i un 

espai en blanc on anirà el mapa 



 
 

 

 

 

Imatge 6 - Títol, descripció i espai per a la visualització Mapa - Google Visualization API 

Aquest és el codi html per crear aquesta divisió i les seves parts. Com podem veure, la divisió 

mapa està dividida en dos parts, descripció i contingut. A descripció trobem el títol i la 

descripció. A contingut és on ancorarem la visualització un cop la generem amb les crides de 

l’API. 

<div id="mapa"> 

 <div class="descripcio"> 

  <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> 

   <tbody> 

    <tr> 

     <td> 

      <h3>Mapa</h3> 

     </td> 

     <td class="definicio"> 

<small>Colorejat o aplicació de patrons sobre 

regions geogràfiques en proporció a la mesura 

d&#8217;una variable</small> 

     </td> 

    </tr> 

   </tbody> 

  </table> 

  <hr class="linia"> 

 </div> 

 <div class="contingut" id="mapa_contingut"></div> 

</div> 

 

El fitxer d’estils conté el següent codi, per tal de configurar aquest fragment. 

 

#mapa{ width:400px; height: 300px; } 

.descripcio{ 

height:35px; 



 

 

} 

 

.descripcio table{ width:400px;  height:38px;  text-align: left;  margin-bottom:-8; } 

 

.descripcio .definicio{ border-style:solid; border-color:#b9d405; vertical-align:middle; border-width:thin;  

-moz-border-radius:6px; font-size:10; color: grey; } 

 

.linia{ background-color:white; color:white; height:1px; width:100%; } 

 

.contingut{ margin-top:12px; } 

 

Si repetim això amb les diferents visualitzacions i els diferents arxius html obtenim l’estructura 

del dashboard finalitzada i a l’espera d’afegir les visualitzacions a cada espai. Aquesta és 

l’estructura de les diferents pantalles del dashboard. 

 

Imatge 7 - Estructura de la primera pantalla - Google Visualization API 



 
 

 

 

 

Imatge 8 - Estructura de la segona pantalla - Google Visualization API 

 

Imatge 9 - Estructura de la tercera pantalla - Google Visualization API 



 

 

 

2.2. Connexió amb les dades i inserció de les visualitzacions 

Les crides a les visualitzacions es situen dintre del head del fitxer html. Primer hem d’afegir les 

capçaleres que enllacen amb la API de Google. El primer enllaç és a l’arxiu css, el segon a l’API 

de Google, i el tercer carrega les visualitzacions que necessitem, en aquest cas geomap, map i 

columnchart. Aquests paràmetres varien en funció de les visualitzacions a utilitzat. També pot 

passar que haguem d’afegir algun enllaç addicional d’alguna visualització que ho necessiti. 

Finalment s’indica que un cop s’hagin carregat les visualitzacions s’executi la funció 

drawVisualitzations. 

<head> 

  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

  <script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi"></script> 

  <script type="text/javascript"> 

   google.load('visualization', '1', {'packages': ['geomap','map','columnchart']}); 

   google.setOnLoadCallback(drawVisualizations); 

</head> 

 

A  la funció drawVisualizations es carreguen les dades dels fulls de càlcul de Google on es 

troben les dades i es crida a les funcions que s’encarreguen de configurar i dibuixar cadascuna 

de les visualitzacions. Aquest és l’exemple de les dades del mapa i de la crida a la funció que ho 

dibuixarà, la funció handleQueryResponseGeoMap 

 

function drawVisualizations() { 

//Datasource del mapa 

var query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&hl&gid=0'); 

//crida a la funció 

query.send(handleQueryResponseGeoMap); 

//igual per a la resta de visualitzacions. 

 ... 

} 

 

Seguint amb l’exemple de la visualització del mapa, la funció handleQueryResponseGeoMap 

rep les dades del full de càlcul de Google i comprova que no hi hagi errors. Si no n’hi ha, es 

configuren les opcions i paràmetres de la visualització, com el color , la mida o el subtipus de 

visualització. Després es designa quin serà el contenidor de la visualització, és a dir, a quin 

espai del body se situarà la visualització. Per últim es crea l’objecte de la visualització amb la 



 
 

 

 

crida new google.visualization.GeoMap() i es dibuixa amb la crida al mètode draw() passant-li 

les dades i les opcions com a paràmetre.l 

function handleQueryResponseGeoMap(response) { 

//gestió d’errors amb les dades   

if (response.isError()) { 

      alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

      return; 

   } 

//obtenir les dades 

var data = response.getDataTable(); 

//configurar les opcions   

var options = {}; 

options ['region'] = '039'; 

options['dataMode'] = 'regions'; 

options['width']='400'; 

options['height']='250'; 

//posició a la pagina 

var container = document.getElementById('mapa_contingut'); 

//creació de la visualitzacio 

mapa = new google.visualization.GeoMap(container); 

mapa.draw(data, options); 

} 

 

Així és com queda es veu un cop s’han executat les funcions i que dibuixen la visualització. 

 

Imatge 10 - Visulització Mapa - Google Visualization API 

 

La resta de les visualitzacions es creen de la mateixa manera, tenint en compte les diferències 

entre les opcions que permeten i utilitzant els noms que Google designa per a cada 



 

 

visualització. Tota la nomenclatura i especificacions es troben a la documentació de la API, així 

com també exemples i espais per fer proves. La documentació es troba a 

http://code.google.com/intl/es-ES/apis/visualization/interactive_charts.html. 

2.3. Afegir interactivitat 

Per afegir interactivitat a les visualitzacions primer s’ha de tenir clar quines funcions i events 

ofereix cada visualització. Això ho podem veure a l’especificació de la API, al web 

http://code.google.com/intl/es-ES/apis/visualization/interactive_charts.html. 

Seguint l’exemple de la visualització utilitzada anteriorment, si volem afegir interactivitat al 

mapa, i que quan cliquem sobre una regió canviïn altres dades, el primer que hem de fer és, a 

la funció que crea el mapa handleQueryResponseGeoMap() hem d’afegir un disparador al 

l’objecte. Això ho fem cridant a google.visualization.events.addListener() i com a paràmetres 

li passem l’objecte de la visualització, el tipus d’event – la nomenclatura es troba a la 

documentació de Google – i la funció que es cridarà quan hi hagi l’esdeveniment. 

google.visualization.events.addListener(mapa,'regionClick', clickPais); 

 

La funció que gestiona l’esdeveniment, en aquest cas clickPais() realitza els canvis que es 

desitgen a conseqüència de l’acció que l’ha cridat. En aquest es vol que quan es cliqui sobre un 

país, el mapa de geoposicionament es centri en els punts d’aquest país. Per això, la funció 

primer mira de quin país es tracta. Un cop identificat el país es busca a les dades utilitzades per 

a la visualització de geoposicionament fins que es troba la fila que fa referència a una adreça 

d’aquell país. Quan ja ha trobat la fila corresponent, es crida a la funció setSelection() de 

l’objecte de geoposicionament, per a que centri la visualització en aquell país. 

function clickPais(e){ 

  if (e['region'] == 'ES'){ 

   for(var fila =0; fila<datageo.getNumberOfRows();fila++){ 

    var str=datageo.getFormattedValue(fila,1); 

    if (str == '<b>Oficina Madrid</b> - Av de Asturias, 24') { 

    geo.setSelection([{row:fila,column:null}]); 

    geo.setSelection(); 

    } 

   } 

  } 

  else if (e['region'] == 'FR'){ 

   for(var fila =0; fila<datageo.getNumberOfRows();fila++){ 

    var str=datageo.getFormattedValue(fila,1); 

    if (str == '<b>Oficina Paris</b> - 10 Avenue Victoria') { 

    geo.setSelection([{row:fila,column:null}]); 

    geo.setSelection(); 

http://code.google.com/intl/es-ES/apis/visualization/interactive_charts.html
http://code.google.com/intl/es-ES/apis/visualization/interactive_charts.html


 
 

 

 

    } 

   } 

  } 

  else if (e['region'] == 'IT'){ 

   for(var fila =0; fila<datageo.getNumberOfRows();fila++){ 

    var str=datageo.getFormattedValue(fila,1); 

    if (str == '<b>Oficina Roma</b> - Via dei Delfini, 17') { 

    geo.setSelection([{row:fila,column:null}]); 

    geo.setSelection(); 

    } 

   } 

  } 

 } 

 

D’aquesta manera, al clicar sobre un país al mapa, la visió de geoposicionament es centra en 

aquell país. 

 

Imatge 11 - Exemple d'interactivitat - Google Visualization API 

 

2.4. Exportar 

Aquestes són les tres pantalles finals del dashboard. Com ja hem dit es tracta de fitxers html, 

per tant són executables des de qualsevol navegador web. Només cal tenir connexió a internet 

i vigilar amb els permisos Flash, ja que han d’estar activats per a la carpeta en que es trobi el 

fitxer html, sinó algunes visualitzacions poden veure’s malament. 



 

 

 

Imatge 12 - Primera pantalla prototip finalitzat - Google Visualization API 

 

Imatge 13 - Segona pantalla prototip finalitzat - Google Visualization API 



 
 

 

 

 

Imatge 14 - Tercera pantalla prototip finalitzat - Google Visualization API 

Aquest són els tres fitxers html utilitzats per generar aquest prototip: 

Fitxer html de la primera pantalla 

<html> 

<head> 

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

<script type="text/javascript" src="http://danvk.org/dygraphs/dygraph-combined.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi"></script> 

<script type="text/javascript"> 

google.load('visualization', '1', {'packages': ['geomap','map','columnchart']}); 

google.setOnLoadCallback(drawVisualizations); 

   

function drawVisualizations() { 

//Datasource del mapa 

var query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&hl&gid=0'); 

   query.send(handleQueryResponseGeoMap);   

//Data source del mapa de geoposicionament 

query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&gid=1'); 

   query.send(handleQueryResponseMap); 

//Data source del gràfic de barres 



 

 

query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&gid=2'); 

   query.send(handleQueryResponseBarres); 

//Data source dels gràfics de barres apilades  

query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&gid=9'); 

   query.send(handleQueryBarresQ1); 

   

query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&gid=10'); 

   query.send(handleQueryBarresQ2); 

   

query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&gid=11'); 

   query.send(handleQueryBarresQ3); 

   

query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&gid=12'); 

   query.send(handleQueryBarresQ4); 

   

query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&gid=16'); 

   query.send(handleQueryBarresTotal); 

//Data source dels gràfics de linies 

query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&gid=3'); 

query.send(handleQueryResponseGraficQ1); 

   

query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&gid=13'); 

  query.send(handleQueryGraficQ2); 

   

query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&gid=14'); 

   query.send(handleQueryGraficQ3); 

   

query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&gid=15'); 

   query.send(handleQueryGraficQ4); 

   



 
 

 

 

query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&gid=17'); 

   query.send(handleQueryGraficTotal); 

  } 

 

//Mapa 

function handleQueryResponseGeoMap(response) { 

  if (response.isError()) { 

      alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

      return; 

   } 

   var data = response.getDataTable(); 

   var options = {}; 

   options ['region'] = '039'; 

   options['dataMode'] = 'regions'; 

   options['width']='400'; 

   options['height']='250'; 

  var container = document.getElementById('mapa_contingut'); 

  mapa = new google.visualization.GeoMap(container); 

  mapa.draw(data, options); 

  //afegir events 

   google.visualization.events.addListener(mapa,'regionClick', clickPais); 

 } 

 

//Geoposicionament 

 function handleQueryResponseMap(response) {   

   if (response.isError()) { 

      alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

      return; 

   } 

   datageo = response.getDataTable(); 

   var container = document.getElementById('geoposicionament_contingut'); 

   geo = new google.visualization.Map(container); 

   geo.draw(datageo,{showTip: true, enableScrollWheel: true}); 

  } 

 

//Gràfic Barres  

function handleQueryResponseBarres(response) {   

 if (response.isError()) { 

      alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

      return; 

   } 

   databarres = response.getDataTable(); 

   var container = document.getElementById('gauge_contingut'); 

   barres = new google.visualization.ColumnChart(container); 

   var options = {width: 200, height: 165, tooltipWidth:90, colors:['#b9d405']}; 

   barres.draw(databarres,options); 

  //afegir events 

   google.visualization.events.addListener(barres,'select', clickBoto); 



 

 

  } 

 

  //Dades altres barres 

  function handleQueryBarresTotal(response){ 

     if (response.isError()) { 

      alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

      return; 

   } 

   dataTotal = response.getDataTable(); 

   var container = document.getElementById('apilat_contingut'); 

   apilat = new google.visualization.ColumnChart(container); 

var options = {width: 215, height: 170, isStacked:true, tooltipWidth:90, 

colors:['#808080','#1994a4','#960f68','#643269','#d76734']}; 

   apilat.draw(dataTotal,options); 

  } 

   

function handleQueryBarresQ1(response){ 

     if (response.isError()) { 

      alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

      return; 

   } 

   dataQ1 = response.getDataTable(); 

  } 

   

  function handleQueryBarresQ2(response){ 

     if (response.isError()) { 

      alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

      return; 

   } 

   dataQ2 = response.getDataTable(); 

  } 

   

  function handleQueryBarresQ3(response){ 

    if (response.isError()) { 

      alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

      return; 

   } 

   dataQ3 = response.getDataTable(); 

  } 

   

 function handleQueryBarresQ4(response){ 

     if (response.isError()) { 

      alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

      return; 

   } 

   dataQ4 = response.getDataTable(); 

  } 

 

  //Dades altres gràfics línies 

  function handleQueryResponseGraficQ1(response){ 



 
 

 

 

    if (response.isError()) { 

      alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

      return; 

   } 

   dataGraficQ1 = response.getDataTable(); 

  } 

   

function handleQueryGraficQ2(response){ 

     if (response.isError()) { 

      alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

      return; 

   } 

   dataGraficQ2 = response.getDataTable(); 

} 

   

function handleQueryGraficQ3(response){ 

     if (response.isError()) { 

      alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

      return; 

   } 

   dataGraficQ3 = response.getDataTable(); 

} 

   

function handleQueryGraficQ4(response){ 

     if (response.isError()) { 

      alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

      return; 

   } 

   dataGraficQ4 = response.getDataTable(); 

} 

   

 //Gràfic de línies 

function handleQueryGraficTotal(response){ 

    if (response.isError()) { 

      alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

      return; 

   } 

dataGraficTotal = response.getDataTable(); 

var container = document.getElementById('dygraph_contingut'); 

grafic = new Dygraph.GVizChart(container); 

grafic.draw(dataGraficTotal,{width:400, height:170,gridLineColor:'#FFFFFF',labelsDivWidth: 350, 

colors:['#b9d405','#643269']}); 

} 

 

//Events 

function clickPais(e){ 

if (e['region'] == 'ES'){ 

  for(var fila =0; fila<datageo.getNumberOfRows();fila++){ 

   var str=datageo.getFormattedValue(fila,1); 

   if (str == '<b>Oficina Madrid</b> - Av de Asturias, 24') { 



 

 

    geo.setSelection([{row:fila,column:null}]); 

    geo.setSelection(); 

   } 

  } 

 } 

 else if (e['region'] == 'FR'){ 

  for(var fila =0; fila<datageo.getNumberOfRows();fila++){ 

   var str=datageo.getFormattedValue(fila,1); 

   if (str == '<b>Oficina Paris</b> - 10 Avenue Victoria') { 

    geo.setSelection([{row:fila,column:null}]); 

    geo.setSelection(); 

   } 

  } 

 } 

 else if (e['region'] == 'IT'){ 

  for(var fila =0; fila<datageo.getNumberOfRows();fila++){ 

   var str=datageo.getFormattedValue(fila,1); 

   if (str == '<b>Oficina Roma</b> - Via dei Delfini, 17') { 

    geo.setSelection([{row:fila,column:null}]); 

    geo.setSelection(); 

   } 

  } 

 } 

} 

  

function canviarPeriode(){ 

 var i; 

 var periode = document.getElementsByName('periode'); 

var options = {width: 215, height: 170, isStacked:true, 

tooltipWidth:90,colors:['#808080','#1994a4','#960f68','#643269','#d76734']}; 

var optionsgrafic = {width:400, height:170,gridLineColor:'#FFFFFF',labelsDivWidth: 350, tooltipWidth:90, 

colors:['#b9d405','#643269']}; 

 for (i=0;i<periode.length;i++){ 

  if (periode[i].checked) 

   var trimestre=periode[i].value; 

  } 

  switch(trimestre) { 

  case"Q1": 

   apilat.draw(dataQ1,options); 

   grafic.draw(dataGraficQ1,optionsgrafic); 

   break; 

  case"Q2": 

   apilat.draw(dataQ2,options); 

   grafic.draw(dataGraficQ2,optionsgrafic); 

   break;  

  case"Q3": 

   apilat.draw(dataQ3,options); 

   grafic.draw(dataGraficQ3,optionsgrafic); 

   break; 

  case"Q4": 



 
 

 

 

   apilat.draw(dataQ4,options); 

   grafic.draw(dataGraficQ4,optionsgrafic); 

   break; 

  case"Total": 

   apilat.draw(dataTotal,options); 

   grafic.draw(dataGraficTotal,optionsgrafic); 

   break; 

  }  

 } 

  

function clickBoto(){ 

 var sel = barres.getSelection(); 

 var item = sel[0]; 

 var str = databarres.getFormattedValue(item.row,0); 

 var periode = document.getElementsByName('periode') 

 switch(str) { 

 case"Q1": 

  periode[1].click(); 

  break; 

 case"Q2": 

  periode[2].click(); 

  break;  

 case"Q3": 

  periode[3].click(); 

  break; 

 case"Q4": 

  periode[4].click(); 

  break; 

 }   

} 

  </script></head> 

<body> 

<div id="header"> 

 <h2>Anàlisi de les capacitats de presentació de les eines de business intelligence</h2> 

 <h3>Projecte Final de carrera</h3> 

 <img id="logo" alt="" src="everis.jpg"><br> 

</div> 

<div id="menu"> 

 <ul> 

  <li><a class="clicat" href="./google_1.html">Visió Geogràfica</a></li> 

  <li><a href="./google_2.html">Detall</a></li> 

  <li><a href="./google_3.html">Evolució Tendències</a></li> 

 </ul> 

</div> 

<div id="mapa"> 

 <div class="descripcio"> 

  <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> 

   <tbody> 

    <tr> 

     <td> 



 

 

      <h3>Mapa</h3> 

     </td> 

     <td class="definicio"> 

<small>Colorejat o aplicació de patrons sobre regions 

geogràfiques en proporció a la mesura d&#8217;una 

variable</small> 

     </td> 

    </tr> 

   </tbody> 

  </table> 

  <hr class="linia"> 

 </div> 

 <div class="contingut" id="mapa_contingut"></div> 

</div> 

<div id="geoposicionament" style="position: absolute;"> 

<div class="descripcio"> 

  <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> 

   <tbody> 

    <tr> 

     <td style="width: 145px;"> 

      <h3>Geoposicionament</h3> 

     </td> 

     <td class="definicio"> 

<small>Ubicació d&#8217;elements en un mapa</small> 

     </td> 

    </tr> 

   </tbody> 

  </table> 

<hr class="linia"> 

</div> 

<div class="contingut" id="geoposicionament_contingut"></div> 

</div> 

<div id="gauge"> 

 <div class="descripcio"> 

  <table style="width: 815px;" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> 

   <tbody> 

    <tr> 

     <td style="width: 130px;"> 

      <h3>Elements Gràfics</h3> 

     </td> 

     <td class="definicio"> 

      <small>Diferents 

elements que faciliten la visualització de les dades i que 

modifiquen la informació que mostren en funció de les 

seleccions que es realitzen</small> 

     </td> 

    </tr> 

   </tbody> 

  </table> 

  <hr class="linia"> 



 
 

 

 

 </div> 

 <div id="botons" class="contingut"> 

<input type = "Radio" name="periode" value="Total" onclick="canviarPeriode()" checked> Total 

  <input type = "Radio" name="periode" value="Q1" onclick="canviarPeriode()"> Q1 

  <input type = "Radio" name="periode" value="Q2" onclick="canviarPeriode()"> Q2 

  <input type = "Radio" name="periode" value="Q3" onclick="canviarPeriode()"> Q3 

  <input type = "Radio" name="periode" value="Q4" onclick="canviarPeriode()"> Q4 

 </div> 

 <div class="contingut" id="gauge_contingut" style="margin-top:3px;"> 

 </div> 

 <div class="contingut" id="apilat_contingut"> 

 </div> 

 <div class="contingut" id="dygraph_contingut"></div> 

  

</div> 

</body> 

</html> 

 

Fitxer html de la segona pantalla 

<html> 

<head> 

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://visapi-gadgets.googlecode.com/svn/trunk/termcloud/tc.css"/> 

<script type="text/javascript" src="http://visapi-gadgets.googlecode.com/svn/trunk/termcloud/tc.js"></script> 

<script type='text/javascript' src='http://www.google.com/jsapi'></script> 

<script type='text/javascript' src='DrasticTreemapGApi.js'></script> 

<script type='text/javascript'> 

google.load('visualization', '1', {'packages': ['scatterchart',]}); 

google.load('swfobject', '2.2'); 

google.setOnLoadCallback(drawVisualizations); 

   

function drawVisualizations() { 

//Datasource del gràfic multidimensional 

var query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&hl&gid=4');  

query.send(handleQueryResponseScatter);   

//Data source del mapa de calor 

query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&gid=5'); 

query.send(handleQueryResponseTreeMap); 

 //Data source del text 

query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&gid=6'); 

query.send(handleQueryResponseText); 

  } 

 



 

 

//Gràfic Multidimensional 

function handleQueryResponseScatter(response) { 

if (response.isError()) { 

      alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

      return; 

} 

var data = response.getDataTable(); 

var options = {width: 400, height: 285, titleX: 'Unitats Venudes (M d\'unitats)', titleY:'Benefici (M d\' 

€)', pointSize: 8, min:0,colors:['#808080','#1994a4','#960f68','#643269','#d76734']}; 

var container = document.getElementById('scatter_contingut'); 

 var scatter = new google.visualization.ScatterChart(container); 

scatter.draw(data, options); 

  } 

   

  //TreeMap 

function handleQueryResponseTreeMap(response) { 

if (response.isError()) { 

      alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

      return; 

} 

var data = response.getDataTable(); 

var vis = new drasticdata.DrasticTreemap(document.getElementById('treemap_contingut')); 

  vis.draw(data, { 

  groupbycol: "Tipus", 

  labelcol: "Producte", 

  variables: ['Espanya', 'USA', 'Alemanya','Japó']} 

 ); 

} 

//Text 

function handleQueryResponseText(response) { 

if (response.isError()) { 

      alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

      return; 

} 

datatext = response.getDataTable(); 

var container = document.getElementById('text_contingut'); 

text = new TermCloud(container); 

text.draw(datatext,null); 

google.visualization.events.addListener(text,'select', selectHandler); 

} 

   

function selectHandler(){ 

var sel = text.getSelection(); 

 var item = sel[0]; 

 var str = datatext.getFormattedValue(item.row,0); 

 switch(str) { 

  case "Línia Productes 1": 

window.open("refresco1.jpg","2","width=300,height=300,scrollbars=NO").moveTo(300,300

); 

   break; 



 
 

 

 

  case "Línia Productes 2": 

window.open("chucherias1.jpg","2","width=300,height=300,scrollbars=NO").moveTo(300,

300); 

   break; 

  case "Línia Productes 3": 

window.open("secos.jpg","2","width=300,height=300,scrollbars=NO").moveTo(300,300); 

   break; 

  case "Línia Productes 4": 

window.open("patatas.jpg","2","width=300,height=300,scrollbars=NO").moveTo(300,300); 

   break; 

  case "Línia Productes 5": 

window.open("chocolatinas.jpg","2","width=300,height=300,scrollbars=NO").moveTo(300,

300); 

   break; 

 } 

  } 

</script> 

</head> 

<body> 

<div id="header"> 

 <h2>Anàlisi de les capacitats de presentació de les eines de business intelligence</h2> 

 <h3>Projecte Final de carrera</h3> 

 <img id="logo" alt="" src="everis.jpg"><br> 

</div> 

<div id="menu"> 

 <ul> 

  <li><a href="./google_1.html">Visió Geogràfica</a></li> 

  <li><a class="clicat" href="./google_2.html">Detall</a></li> 

  <li><a href="./google_3.html">Evolució Tendències</a></li> 

 </ul> 

</div> 

<div id='scatter'> 

 <div class="descripcio"> 

  <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> 

   <tbody> 

    <tr> 

     <td style="width:180"> 

      <h3>Gràfic Multidimensional</h3> 

     </td> 

     <td class="definicio"> 

      <small>Permet analitzar més d’una dimensió de  

      manera visual</small> 

     </td> 

    </tr> 

   </tbody> 

  </table> 

  <hr class="linia"> 

 </div> 

     <div id='scatter_contingut' class='contingut'></div> 

</div>  



 

 

<div id='treemap'> 

 <div class="descripcio" style="margin-bottom:10px";> 

  <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> 

   <tbody> 

    <tr> 

     <td style="width: 110px;"> 

      <h3>Mapa de Calor</h3> 

     </td> 

     <td class="definicio"> 

<small>Segons color i mida possibilitat d’analitzar grans 

quantitats de dades en poc espai</small> 

     </td> 

    </tr> 

   </tbody> 

  </table> 

  <hr class="linia"> 

 </div> 

 <div id='treemap_contingut'  style="width:600px; height:650px;"></div> 

</div> 

<div id='text'> 

 <div class="descripcio"> 

  <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> 

   <tbody> 

    <tr> 

     <td style="width:115"> 

      <h3>Anàlisi de texts</h3> 

     </td> 

     <td class="definicio"> 

<small>Núvol de paraules que mostra la frequència 

d’aparició de cada paraula en un text.</small> 

     </td> 

    </tr> 

   </tbody> 

  </table> 

  <hr class="linia"> 

 </div> 

 <div id='text_contingut' class='contingut'></div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

Fitxer html de la tercera pantalla 

<html> 

<head> 

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

<script type='text/javascript' src='http://www.google.com/jsapi'></script> 

<script type='text/javascript'> 

google.load('visualization', '1', {'packages': ['imagesparkline','motionchart']}); 

google.setOnLoadCallback(drawVisualizations); 



 
 

 

 

   

function drawVisualizations() { 

//Datasource del micro gràfic (linies) 

var query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&hl&gid=7');  

   query.send(handleQueryResponseSparkline); 

//barres objectiu   

var query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&hl&gid=20');  

   query.send(handleQueryResponseBarChart); 

//barres balanç 

var query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&hl&gid=21');  

   query.send(handleQueryResponseBarresBalanc1); 

   

var query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&hl&gid=22');  

   query.send(handleQueryResponseBarresBalanc2); 

   

var query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&hl&gid=23');  

   query.send(handleQueryResponseBarresBalanc3); 

   

var query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&hl&gid=24');  

   query.send(handleQueryResponseBarresBalanc4); 

   

var query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&hl&gid=25');  

   query.send(handleQueryResponseBarresBalanc5); 

   

//Data source del gràfic animat 

query = new 

google.visualization.Query('http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ag4h0vNhzkIydHdleWJJand

3ZXRReTlXdVVVLVY2a3c&gid=8'); 

   query.send(handleQueryResponseMotion); 

  } 

 

//Micro gràfic linies 

function handleQueryResponseSparkline(response) { 

if (response.isError()) { 

      alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

      return; 



 

 

   } 

 var data = response.getDataTable(); 

var options = {width:120, height: 170, showAxisLines: false, showValueLabels:false, labelPosition: 

'left',max:[10,10,10,10,10], 

min:[0,0,0,0,0],colors:['#808080','#1994a4','#960f68','#643269','#d76734']}; 

   var container = document.getElementById('sparkline_contingut'); 

   var sparkline = new google.visualization.ImageSparkLine(container); 

   sparkline.draw(data, options); 

} 

   

//Barres objectiu 

function handleQueryResponseBarChart(response) { 

   if (response.isError()) { 

      alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

      return; 

   } 

var data = response.getDataTable(); 

   var options = {}; 

   options.cht='bhs';  

   options.chco=000000;  

   var amplada = 10; 

   var distancia1 = 22; 

   options.chbh = [amplada, distancia1].join(','); 

     options.chs = '140x170'; 

   options.chco='b9d405'; 

   options.chd='t:65'; 

//linia objectiu 

var meters = 'r'; 

var color = 'b9d405'; 

var index = 0; 

var allbars = 0.84; 

var fontSize = 0.86; 

var priority = 1; 

   options.chm = [meters, color, index, allbars, fontSize, priority].join(','); 

 //franges grises 

   options.chm+='|'; 

   color='cdcdcd'; 

   allbars = 0; 

   fontSize = 0.65; 

   options.chm += [meters, color, index, allbars, fontSize].join(','); 

   options.chm+='|'; 

   color='efefef'; 

   allbars = 0.80; 

   fontSize = 1; 

   options.chm += [meters, color, index, allbars, fontSize].join(','); 

   options.chm+='|'; 

   color='dedede'; 

   allbars = 0.65; 

   fontSize = 0.80; 

   options.chm += [meters, color, index, allbars, fontSize].join(','); 



 
 

 

 

  //franges blanques 

   options.chm+='|'; 

   meters = 'R'; 

   color = 'ffffff'; 

   index = 0; 

   allbars = 0.12; 

   fontSize = 0.21; 

   priority = 2; 

   options.chm += [meters, color, index, allbars, fontSize, priority].join(','); 

   options.chm+='|'; 

   meters = 'R'; 

   color = 'ffffff'; 

   index = 0; 

   allbars = 0.35; 

   fontSize = 0.42; 

   priority = 2; 

   options.chm += [meters, color, index, allbars, fontSize, priority].join(','); 

     options.chm+='|'; 

   meters = 'R'; 

   color = 'ffffff'; 

   index = 0; 

   allbars = 0.56; 

   fontSize = 0.64; 

   priority = 2; 

   options.chm += [meters, color, index, allbars, fontSize, priority].join(','); 

     options.chm+='|'; 

   meters = 'R'; 

   color = 'ffffff'; 

   index = 0; 

   allbars = 0.78; 

   fontSize = 0.86; 

   priority = 2; 

   options.chm += [meters, color, index, allbars, fontSize, priority].join(','); 

  //numeros 

   options.chm+='|'; 

   meters = 'N**'; 

   color = 'ffffff'; 

   index = 0; 

   allbars = -1; 

   fontSize = 10; 

   priority = 3; 

   lloc = 'c' 

   options.chm += [meters, color, index, allbars, fontSize, priority,lloc].join(','); 

   

   var min = 0; 

   var max = 5000; 

   options.chds = min + ',' + max; 

   options.chxt = 'x'; 

   options.chxr='0,0,5000,2500' 

 var container = document.getElementById('barchart_contingut'); 



 

 

var barchart = new google.visualization.ImageChart(container); 

   barchart.draw(data, options); 

  } 

   

 // Barres balanç 

function handleQueryResponseBarresBalanc1(response) { 

   if (response.isError()) { 

  alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

  return; 

   } 

   var data = response.getDataTable();  

   var options = {}; 

   options.cht='bvg'; 

   options.chxt = ''; 

   options.chp = 0; 

   options.chco='b9d405|b9d405|b9d405|b9d405|b9d405|b9d405'; 

   options.height = 30; 

   options.width = 100; 

   var container = document.getElementById('barres_contingut1'); 

   var barres = new google.visualization.ImageChart(container); 

   barres.draw(data, options); 

  } 

   

function handleQueryResponseBarresBalanc2(response) { 

   if (response.isError()) { 

  alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

  return; 

   } 

   var data = response.getDataTable(); 

   var options = {}; 

   options.cht='bvg'; 

   options.chxt = ''; 

   options.chp = 0.07; 

   options.chco='ff5555|b9d405|b9d405|b9d405|b9d405|b9d405'; 

   options.height = 30; 

   options.width = 100; 

   var container = document.getElementById('barres_contingut2'); 

   var barres = new google.visualization.ImageChart(container); 

   barres.draw(data, options); 

  } 

   

  function handleQueryResponseBarresBalanc3(response) { 

 if (response.isError()) { 

  alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

  return; 

 } 

 var data = response.getDataTable(); 

 var options = {}; 

 options.cht='bvg'; 

 options.chxt = ''; 



 
 

 

 

 options.chp = 0.18; 

 options.chco='b9d405|ff5555|b9d405|b9d405|b9d405|b9d405'; 

 options.height = 30; 

 options.width = 100; 

 var container = document.getElementById('barres_contingut3'); 

 var barres = new google.visualization.ImageChart(container); 

 barres.draw(data, options); 

  } 

     

  function handleQueryResponseBarresBalanc4(response) { 

 if (response.isError()) { 

  alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

  return; 

 } 

 var data = response.getDataTable(); 

 var options = {}; 

 options.cht='bvg'; 

 options.chxt = ''; 

 options.chp = 0; 

 options.chco='b9d405|b9d405|b9d405|b9d405|b9d405|b9d405'; 

 options.height = 30; 

 options.width = 100; 

 var container = document.getElementById('barres_contingut4'); 

 var barres = new google.visualization.ImageChart(container); 

 barres.draw(data, options); 

  } 

   

  function handleQueryResponseBarresBalanc5(response) { 

 if (response.isError()) { 

  alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

  return; 

 } 

 var data = response.getDataTable(); 

 var options = {}; 

 options.cht='bvg'; 

 options.chxt = ''; 

 options.chp = 0.2; 

 options.chco='b9d405|ff5555|b9d405|b9d405|b9d405|b9d405'; 

 options.height = 30; 

 options.width = 100; 

 var container = document.getElementById('barres_contingut5'); 

 var barres = new google.visualization.ImageChart(container); 

 barres.draw(data, options); 

  } 

   

//Animat tendencies 

function handleQueryResponseMotion(response) { 

   if (response.isError()) { 

      alert('Error in query: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage()); 

      return; 



 

 

   }  

   var data = response.getDataTable(); 

   var options = {'width': 400, 'height': 250, showSidePanel:false}; 

   var container = document.getElementById('motion_contingut'); 

   var motion = new google.visualization.MotionChart(container); 

   motion.draw(data, options); 

  } 

  </script> 

</head> 

<body> 

<div id="header"> 

 <h2>Anàlisi de les capacitats de presentació de les eines de business intelligence</h2> 

 <h3>Projecte Final de carrera</h3> 

 <img id="logo" alt="" src="everis.jpg"><br> 

</div> 

<div id="menu"> 

 <ul> 

  <li><a href="./google_1.html">Visió Geogràfica</a></li> 

  <li><a href="./google_2.html">Detall</a></li> 

  <li><a class="clicat" href="./google_3.html">Evolució Tendències</a></li> 

 </ul> 

</div> 

<div id='sparkline'> 

 <div class="descripcio"> 

  <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> 

   <tbody> 

    <tr> 

     <td style="width: 100px;"> 

      <h3>Micro Gràfics</h3> 

     </td> 

     <td class="definicio"> 

<small>Gràfics petits i d'alta densitat de dades que es 

poden combinar amb text o números per veure 

tendències</small> 

     </td> 

    </tr> 

   </tbody> 

  </table> 

  <hr class="linia"> 

 </div> 

 <div id='micro_grafic'> 

  <table style="width:100%"> 

   <tbody> 

   <tr> 

<td align="center" style="margin-left:30px; color:grey" colspan="3"><b>1r 

Semestre 2010 

    </td> 

   </tr> 

   <tr> 

    <td class="titol" style="width:30%;"><u>Evolució Vendes   



 
 

 

 

    </td> 

    <td class="titol" style="width:30%;"><u>Evolució Balanç 

    </td> 

    <td class="titol" style="width:40%;"><u>Objectiu Vendes Semestre 

    </td> 

   </tr> 

   </tbody> 

  </table> 

 </div> 

   <div id='sparkline_contingut' class='contingut' style='margin-top:0'></div> 

<div id='barchart_contingut' class='contingut'></div> 

 <div id='barres_contingut1' class='barres_contingut'></div> 

 <div id='barres_contingut2' style= "top:-334" class='barres_contingut'></div> 

 <div id='barres_contingut3' style= "top:-322" class='barres_contingut'></div> 

 <div id='barres_contingut4' style= "top:-311" class='barres_contingut'></div> 

 <div id='barres_contingut5' style= "top:-300" class='barres_contingut'></div> 

</div> 

<div id='motion'> 

 <div class="descripcio"> 

  <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> 

   <tbody> 

    <tr> 

     <td style="width: 190px;"> 

      <h3>Animació de Tendències</h3> 

     </td> 

     <td class="definicio"> 

<small>Evolució de les variables en el temps mitjançant 

una animació</small> 

     </td> 

    </tr> 

   </tbody> 

  </table> 

  <hr class="linia"> 

 </div> 

 <div id='motion_contingut' class='contingut' style="position:absolute"></div> 

</div> 

<div id="whatif"> 

 <div class="descripcio"> 

  <table style="width: 815px;" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> 

   <tbody> 

    <tr> 

     <td style="width: 50px;"> 

      <h3>What-If</h3> 

     </td> 

     <td class="definicio"> 

<small>Mitjançant la modificació de valors, poder simular 

diferents escenaris per veure quina seria la resposta d’una 

variable als canvis en les altres variables</small> 

     </td> 

    </tr> 



 

 

   </tbody> 

  </table> 

  <hr class="linia"> 

 </div> 

 <div class="contingut" id="what_if_contingut"> 

  <table class="no_disponible"> 

   <tbody> 

    <tr> 

     <td style="text-align:center"> 

      <h1>No Disponible</h1> 

     <td> 

    </tr> 

   </tbody> 

  </table> 

 </div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

Aquest és el fitxer css utilitzat per definir els estils dels dashboard. 

body{ font-family:arial; height:580px; width:820px; } 

 

#header{ width:100%; height:75px; } 

 

#mapa{ width:400px; height: 300px; } 

 

#geoposicionament{ width:400px; height:300px; left:420px; top:83px; } 

 

#geoposicionament_contingut{ width:400px; height:250px; } 

 

#gauge{ width:815px; height:200px; } 

 

#whatif{ width:815px; height:200px; } 

 

#gauge_contingut{ width:200px; } 

 

#apilat_contingut{ width:200px; position:absolute; top:438px; left:195px;} 

 

#what_if_contingut{ height:170px;} 

 

#dygraph_contingut{ position: absolute; top:420px; left:415px; } 

 

#footer{ width:100%; height:25px; margin-left:550px; } 

 

.descripcio{ height:35px; } 

 

.descripcio table{  width:400px; height:38px; text-align: left; margin-bottom:-8; } 

 

.descripcio .definicio{ border-style:solid; border-color:#b9d405; vertical-align:middle; border-width:thin;  



 
 

 

 

-moz-border-radius:6px; font-size:10; color: grey; } 

 

.contingut{ margin-top:12px; } 

 

.no_disponible{ width:100%; background-color:#f0f0f0; height:100%; } 

 

h2{ font-size:20; margin:0; color:grey; } 

 

h3{ font-size:16; margin:0; color:#b9d405; } 

 

#menu { position: absolute; top:37px; height:50px; margin:0 0 0 -40; z-index:3; text-align:center; } 

 

#menu ul{ margin-top:20px; } 

 

#menu ul li{ display:inline; } 

 

#menu ul li a{ background-color:white; background-repeat:repeat-x; padding:2px 20px 2px 20px;  

font-size:14; color:#b9d405; font-weight:bold; font-size:10; text-decoration:none;  

border: solid 1px #b9d405; -moz-border-radius:10px; } 

 

#menu ul li a:hover, #menu ul li .clicat{ background:#b9d405; color:#fff;} 

 

#logo{ left: 740px; top:10px; position:absolute; width:80px; height:60px; } 

 

#scatter{ width:400px; height:335px;} 

 

#treemap{ width:400px; height:470px; top:83px; left:420px; position:absolute; } 

 

#treemap_contingut{ width:400px; height:450px;} 

 

#text{ width:400px; height:180px;} 

 

#sparkline{ width:400px; height:300px;} 

 

#motion{ width:400px; height:300px; position:absolute; top:83px; left:420px; } 

 

#sparkline_contingut{ margin-left:0px; } 

 

#barchart_contingut{ top:-175px; left:255px; } 

 

.barres_contingut{ top:-345px; left:135; height:20px; width:50px;} 

 

.linia{ background-color:white; color:white; height:1px; width:100%; } 

 

.quadre{ width: 5px;  height: 12px; border-style: solid; } 

 

.nom{ font-size:9; height: 10px; } 

 

#llegenda{ margin-top:5px; color:grey; } 

 



 

 

#micro_grafic{ } 

 

.titol{ font-size:10; color:grey; text-align:center; } 

  



 
 

 

 

3. Microstrategy 

3.1. Iniciar projecte i connexió amb les dades 

Per començar un nou projecte, cliquem amb el botó dret sobre el nom del servidor i 

seleccionem Crear Proyecto Nuevo 

 

Imatge 15 - Crear projecte nou - Microstrategy 

Apareix l’assistent que ens guiarà a través dels passos que cal seguir per crear un nou projecte. 

Cliquem al botó de Crear Proyecto 

 

Imatge 16 - Assistent creació projecte: Primer pas - Microstrategy 

A la pantalla següent, introduïm el nom del projecte. També podem introduir una descripció i 

definir altres opcions com per exemple l’idioma. 



 

 

 

Imatge 17 – Nom del projecte - Microstrategy 

Esperem mentre es crea el projecte i llavors accedim al següent pas, Seleccionar Tablas en el 

Catálogo de Warehouse 

 

Imatge 18 - Assistent creació projecte: Segon pas - Microstrategy 

Escollim la instància de bases de dades del projecte (prèviament s’ha de crear una connexió 

ODBC per accedir a les dades, però no forma part de l’àmbit del projecte. ) Per a la realització 

del prototip, he aprofitat la base de dades del tutorial que incorpora el programa i l’he 

modificat amb les meves dades 



 
 

 

 

 

Imatge 19 - Elecció de la base de dades - Microstrategy 

Apareix un llistat de les taules de la base de dades. Seleccionem les que volem utilitzar i 

cliquem Guardar y Cerrar (Un cop creat el projecte també és pot modificar el llistat de taules a 

utilitzar) 

 

Imatge 20 - Elecció de les taules de la base de dades - Microstrategy 

El següent pas és Crear Hechos 



 

 

 

Imatge 21 - Assistent creació projecte: Tercer pas - Microstrategy 

Apareix l’assistent per a la creació de fets. Els fets són els elements comptables, és a dir, les 

Vendes, els Beneficies, etc. En aquesta primera pantalla podem cliquem a Definir Reglas... per 

veure quines columnes de dades volem que ens mostri com a fets (numèriques, dates, etc.), i 

també si volem definir algun tipus de traducció per al nom de les columnes 

 

Imatge 22 - Definir regles per a la creació de fets - Microstrategy 

Un cop hem comprovades les regles, cliquem Siguiente. 

A l’esquerra apareixen totes les columnes que compleixen la condició de les regles , que en el 

cas d’aquest exemple es tracta de les columnes numèriques. Seleccionem les que volem que 

siguin tractades com a fets i cliquem Siguiente 



 
 

 

 

 

Imatge 23 - Selecció de columnes com a fets - Microstrategy 

Si el llistat de fets és correcte, cliquem a Terminar. 

Esperem que finalitzi la creació dels fets i passem a l’últim pas, Crear Atributos 

 

Imatge 24 - Assistent creació projecte: Quart pas - Microstrategy 

Apareix l’assistent per a la creació d’atributs. Els atributs són els items que contabilitzen els 

fets, com per exemple productes, unitats de temps, o espais geogràfics. Com en el cas dels 

fets, accedim a Definir Reglas  i escollim el tipus de dades de les columnes que volem que es 

mostrin, així com també aspectes de la traducció automàtica dels noms. 



 

 

 

Imatge 25 - Definir regles per a la creació de dimensions - Microstrategy 

Un cop hem comprovat les regles, cliquem Siguiente. 

Escollim les columnes que volem utilitzar i cliquem Siguiente  

 

Imatge 26 - Selecció de columnes com a dimensions - Microstrategy 

Si tinguéssim la descripció de l’atribut en una de les columnes la seleccionaríem, com no és el 

cas, deixem l’opció per defecte i cliquem Siguiente. 

Ara escollim quina de les taules que conté cada atribut serà la que contingui la descripció de 

l’atribut. Això és important si la base de dades està ben normalitzada. Al utilitzar una base de 

dades molt senzilla i no normalitzada, cliquem Siguiente sense modificar l’opció per defecte. 

Ara definim els fills de cada atribut si n’hi ha. Això s’utilitza per crear una estructura jeràrquica 

entre les dimensions. Un cop haguem definit els fills de cada atribut cliquem Siguiente. 

Si la llista d’atributs és correcta, cliquem Terminar. 



 
 

 

 

Esperem que es creïn els atributs i polsem Aceptar per finalitzar la creació  del projecte, ja que 

el pas Architect només serveix per comprovar visualment que les dimensions i els fets s’han 

creat correctament i fer-hi modificacions si fos precís.  

 

Imatge 27 -  - Assistent creació projecte: Finalitzar - Microstrategy 

Si despleguem el contingut del servidor del menú de l’esquerra, veurem el nou projecte creat 

 

Imatge 28 - Nou projecte afegit a la llista - Microstrategy 

3.2. Crear Informes 

Per crear cadascuna de les visualitzacions, s’han de crear informes amb les dades necessàries 

per a cadascuna de les visualitzacions, és a dir, un informe per visualització, a no ser que 

algunes visualitzacions mostrin les mateixes dades. 

Per a crear un informe és necessiten atributs, que s’han creat al crear el projecte, i indicadors, 

que es defineixen a partir dels fets, que hem creat al crear el projecte. 

Per crear un indicador naveguem per l’arbre de directoris de l’esquerra dins del nostre 

projecte, Objectos Públicos->Indicadores. Un cop allí, a l’espai de la dreta cliquem amb el botó 

dret i seleccionem Nuevo -> Indicador. 



 

 

 

Imatge 29 - Nou indicador - Microstrategy 

Cliquem Aceptar per seleccionar un indicador buit on començar a treballar. 

Apareix el llistat de fets a l’esquerra i un requadre a la dreta on escriure la formula d’aquell 

indicador. Si fem doble clic sobre un fet passa a formar part de la fórmula, per defecte com a 

suma d’aquell fet. Si per exemple volem un indicador que sigui la suma del benefici, fem doble 

clic sobre el fet Benefici i fem clic a Guardar y Cerrar 



 
 

 

 

 

Imatge 30 - Definir indicador - Microstrategy 

Posem nom a l’indicador i cliquem Guardar. 

Ara a la carpeta Indicadores apareix el nou indicador juntament amb la resta que haguem 

creat.  Ho haurem de repetir per a tots els indicadors que vulguem utilitzar als informes. 

 

Imatge 31 - Llistat d'indicadors creats - Microstrategy 



 

 

Un cop tenim atributs i indicadors ja podem crear un informe. Per fer-ho, ens situem a la 

carpeta Objetos Públicos -> Informes i clicant amb el botó dret, seleccionem Nuevo -> Informe  

 

Imatge 32 - Nou informe - Microstrategy 

Escollim informe en blanc i cliquem Aceptar. 

A l’esquerra apareix un arbre de directoris, i al centre la quadrícula de l’informe. Ara es tracta 

d’arrossegar els atributs i els indicadors que volem utilitzar. Per exemple, si volem els beneficis 

per trimestre, arrosseguem la dimensió Trimestre i l’indicador Beneficis  

 

Imatge 33 - Inserir dimensions i indicadors a l'informe - Microstrategy 



 
 

 

 

Per comprovar que les dimensions i els indicadors generen una consulta vàlida fem clic sobre 

executem l’informe, clicant sobre el botó d’executar. 

 

Imatge 34 - Icona per executar document - Microstrategy 

Apareix una taula amb els beneficis per trimestre. Si el resultat és correcte, cliquem Guardar y 

Cerrar 

 

Imatge 35 - Vista d'execució - Microstrategy 

Posem nom a l’informe i ho desem clicant Guardar 

 

Imatge 36 - Guardar informe - Microstrategy 



 

 

L’informe apareix a la carpeta Informes amb la resta dels informes creats. S’haurà de crear un 

informe per a cadascuna de les visualitzacions que utilitzin dades diferents.  

 

Imatge 37 - Llistat d'informes creats - Microstrategy 

3.3. Estructura del quadre de comandament 

Un cop tenim els informes, crearem el dashboard amb les diferents visualitzacions. Amb la 

nomenclatura del microstrategy, un dashboard s’anomena document. Per crear-lo, ens situem 

a la carpeta Objetos públicos -> Documentos cliquem amb el botó dret i seleccionem Nuevo -> 

Documento 

 

Imatge 38 - Nou document - Microstrategy 

Seleccionem la pestanya Tableros, escollim el tauler en blanc i cliquem Aceptar.  



 
 

 

 

 

Imatge 39 - Tauler en blanc - Microstrategy 

Hem seleccionat l’opció Tableros perquè volem crear un quadre de comandament pensat per 

visualitzar-se com una exportació a flash.  

Ara seleccionem un dels informes que proporcionarà dades al document. Més endavant es 

podran afegir la resta dels informes per poder accedir a totes les dades necessàries.  

 

Imatge 40 - Selecció d'informe com a font de dades del document - Microstrategy 

Apareix una pantalla dividida en dues parts. A l’esquerra es mostren els components del 

document, i a la dreta es visualitza el document.  



 

 

 

Imatge 41 - Vista disseny del document - Microstrategy 

Per estructurar el document en tres pantalles hem de muntar una estructura de panells. Per 

fer-ho cliquem al menú Insertar->Pila de Paneles.  

 

Imatge 42 - Nova pila de panells - Microstrategy 

S’ha inserit una pila de panells i un panell. Per afegir els altres dos panells, cliquem amb el botó 

dret sobre el document i seleccionem Paneles -> Insertar.  



 
 

 

 

 

Imatge 43 - Inserir panell - Microstrategy 

Ho repetim fins que tenim els tres panells. Ara inserim un selector per poder canviar la vista 

del dashboard. Cliquem amb el botó dret sobre el document i seleccionem Insertar selector de 

pila de paneles. 

 

Imatge 44 - Inserir selector de piles de panells - Microstrategy 



 

 

Apareix un selector a la part superior del document. Per modificar-lo, podem canviar les 

opcions de configuració que apareixen a la part inferior esquerra. Per exemple, si volem que el 

selector siguin tres botons disposats horitzontalment, canviem la propietat Orientación a 

Horizontal i la propietat Estilo a Barra de Botones.  

 

Imatge 45 - Configurar selector de piles de panells - Microstrategy 

En tot moment podem comprovar com es veurà finalment el dashboard utilitzant la vista 

prèvia en flash.  

 

Imatge 46 - Botó per activar la vista en flash - Microstrategy 

Veiem la visualització en flash dels botons i de la pila de panells i podem interactuar-hi, però 

no podem fer-hi modificacions. 



 
 

 

 

 

Imatge 47 - Vista en flash del document - Microstrategy 

Per tornar a la vista de disseny, cliquem al botó per canviar la vista. 

 

Imatge 48 - Botó per activar la vista de disseny - Microstrategy 

El següent pas és maquetar el dashboard, habilitant espais per a cadascuna de les 

visualitzacions, seguint l’estructura que hem definit per a tots els prototips. Per inserir text per 

a escriure l’encapçalament  cliquem Insertar -> Texto 

 

Imatge 49 - Inserir text - Microstrategy 

Escrivim el text desitjat i el situem al lloc idoni del document. Per donar-li format ho podem fer 

tant per les propietats que apareixen a la zona inferior esquerra de la pantalla, o també amb 



 

 

els botons tipus Word que apareixen al menú principal de la part superior. Si inserim els 

diferents elements com són texts, imatges, línies i rectangles arrodonits, aconseguim que 

l’estructura del document sigui l’adequada. 

 

Imatge 50 - Estructura del document en vista de disseny - Microstrategy 

I la vista en flash on es veuen els detalls com els quadres arrodonits que envolten la descripció, 

que a la vista de disseny no s’aprecien perquè queden per sota del text. 

 

Imatge 51 - Estructura de la primera pantalla en vista flash – Microstrategy 

3.4. Inserir Visualitzacions 

Un cop tenim el document estructurat, podem començar a crear les visualitzacions. Per crear 

un gràfic de barres que mostri els beneficis per trimestre primer expandim la pestanya 

Conjunto de Datos, que es troba a la part inferior esquerra. 



 
 

 

 

Apareix l’informe que hem utilitzat en crear el document. El seleccionem i l’arrosseguem cap al 

document. 

 

Imatge 52 - Inserir informe al document - Microstrategy 

Apareix la quadricula de l’informe. Per visualitzar-lo com un gràfic modifiquem, de les 

propietats de la part inferior esquerra, la propietat Modo de Vista i seleccionem Gráfico. 

 

Imatge 53 - Seleccionar gràfic com a mode de vista - Microstrategy 



 

 

Ara ja es mostra una vista de gràfic, tot i que en el mode disseny tampoc no es veu el gràfic tal i 

com es veurà a l’exportació flash, sinó que se’n veu una visió general.  

Per canviar el tipus de gràfic cliquem sobre el gràfic amb el botó dret i seleccionem Modificar 

gráfico. 

 

Imatge 54 - Modifcar gràfic - Microstrategy 

Ara el gràfic es mostra requadrat en vermell. Tornem a clicar amb el botó dret sobre el gràfic i 

seleccionem Tipo de gráfico. 

 

Imatge 55 – Modificar tipus de gràfic - Microstrategy 



 
 

 

 

Apareix una finestra amb els tipus de gràfics disponibles. Seleccionem el gràfic desitjat i 

cliquem. Aceptar. 

 

Imatge 56 - Selecció del tipus de gràfic - Microstrategy 

Per configurar el gràfic i personalitzar-lo, hem de modificar algunes de les opcions de la llista 

de propietats de l’objecte. Hi ha però, alguns aspectes del gràfic que es modifiquen en un 

menú diferent. Per accedir-hi cliquem amb el botó dret sobre el gràfic i seleccionem Modificar 

Gràfico. 

Apareix el gràfic envoltat d’un requadre vermell. Tornem a clicar amb el botó dret sobre el 

gràfic i seleccionem Opciones del Gráfico 

 

Imatge 57 - Modificar opcions del gràfic - Microstrategy 

Apareix un menú on podem personalitzar diferents aspectes del gràfic, com el color, els tipus 

de lletra, la configuració dels eixos, etc. Recorrem les diferents opcions de personalització i 

cliquem Aceptar 



 

 

 

Imatge 58 - Menú per modificar el gràfic - Microstrategy 

Es mostra el gràfic modificat, però per veure realment com queda el gràfic, cal accedir a la vista 

en flash. 

 

Imatge 59 - Vista en flash del gràfic - Microstrategy 

Per realitzar la resta de visualitzacions hem d’afegir dades. Per fer-ho, al menú superior 

seleccionem Datos -> Agregar Conjunto de Datos. 

 

Imatge 60 - Afegir conjunt de dades - Microstrategy 



 
 

 

 

Apareix un llistat amb els informes. Seleccionem un i cliquem Aceptar. Ara ja tenim les dades 

d’aquell informe disponibles per crear visualitzacions. Si volguéssim crear un gràfic amb dades 

de diferents informes, hauríem de seleccionar del menú superior Insertar -> Cuadrícula. 

Llavors buscar pel conjunt de dades i arrossegar les dimensions i els indicadors a la quadrícula. 

Un  cop fet això, canviar el mode de vista a gràfic i seleccionar el tipus de gràfic. 

Hi ha un tipus de gràfics però que necessiten que les dades estiguin situades d’una manera 

especial a la quadrícula. Això es pot consultar als manuals en línia que ofereix l’eina, 

concretament al document de referència anomenat Report Services Document Creation 

Guide. 

3.5. Inserir Widgets 

Microstrategy distingeix entre gràfics i widgets, que només són visibles des de l’exportació a 

flash. Per inserir un widget, primer hem d’inserir una quadrícula (ja sigui arrossegant un 

informe des del conjunt de dades o inserint-la mitjançant el menú Insertar -> Cuadrícula) i 

situar les dimensions i indicadors de la forma adequada seguint l’especificació. Un cop tenim la 

quadrícula, ens situem al menú de propietats de la part inferior esquerra i a la propietat 

Widget seleccionem el nom del widget que volem inserir. 

 

Imatge 61 - Seleccionar visualització widget - Microstrategy 



 

 

A la vista de disseny la quadrícula no es modifica, però si obrim la vista en flash veurem que es 

mostra el widget seleccionat. 

 

Imatge 62 - Widget mapa de calor en vista flash - Microstrategy 

Per modificar el widget i personalitzar-lo, hem d’accedir al Microstrategy Web, que és com el 

Desktop però a través d’un navegador web. Obrim el document i executem la vista flash. Un 

cop a la vista flash cliquem sobre el widget amb el botó dret i seleccionem Propiedades 

 

Imatge 63 - Propietats del widget - Microstrategy 

Apareix un menú que varia segons el widget i que permet personalitzar i configurar alguns dels 

aspectes del widget. Un cop hem modificat els aspectes desitjats cliquem OK. 



 
 

 

 

Es mostren els canvis del widget. Un cop hem acabat de modificar el widget, desem el 

document per fer permanents els canvis. 

3.6. Afegir Interactivitat 

Per afegir interactivitat hem de accedir al documents des del Microstrategy Web. Un cop hi 

hem accedit, l’obrim amb la vista incteractiva. Per exemple, volem que el gràfic de barres que 

mostra els beneficis per trimestre actuï com a selector per filtrar les dades d’altres gràfics. Per 

fer-ho, seleccionem el gràfic i cliquem sobre la icona de Zonas Gràficas que ens apareix a sobre 

del gràfic 

 

Imatge 64 - Obrir menú zonas gràficas - Microstrategy 

Apareix una pantalla amb la distribució dels elements utilitzats per generar el gràfic. Ens 

situem sobre trimestres, cliquem amb el botó dret i seleccionem Usar como selector...  



 

 

 

Imatge 65 - Utilitzar dimensió com a selector - Microstrategy 

Apareix un llistat de les visualitzacions. Escollim les visualitzacions que volem que es filtrin pel 

selector, activem les opcions necessàries i cliquem Crear. 

 

Imatge 66 - Selecció de visualitzacions a filtrar - Microstrategy 

Ara, al clicar una de les barres del gràfic, es modifiquen els gràfics seleccionats, mostrant les 

dades filtrades per trimestre. 

3.7. Exportar 

Per exportar a flash, tan sols cal clicar al botó per realitzar l’exportació i ja es disposa d’un arxiu 

flash que es pot executar sense necessitat de tenir cap producte de Microstrategy instal·lat. 

L’icona per realitzar la importació es troba al menú superior, un cop hem accedit a la vista en 

flash. 

 

Imatge 67 - Botó per exportar el document a flash - Microstrategy 

I així és com es visualitza finalment el prototip. 



 
 

 

 

 

Imatge 68 - Primera pantalla del prototip finalitzat - Microstrategy 

 

Imatge 69 - Segona pantalla del prototip finalitzat - Microstrategy 

 

Imatge 70 - Tercera pantalla del prototip finalitzat - Microstrategy 



 

 

  



 
 

 

 

4. Tableau Software 

4.1. Connexió amb les dades 

Un cop obert el Tableau, ens apareix la pàgina inicial. Per començar un projecte nou – que en 

la terminologia del software de Tableau s’anomena workbook – fem clic sobre File -> New. 

 

Imatge 71 - Nou projecte - Tableau 

S’obre el que s’anomena worksheet, que és una pàgina on és pot analitzar una font de dades i 

crear-ne visualitzacions. El primer que hem de fer és connectar-nos a una font de dades. Per 

fer-ho, cliquem sobre l’enllaç “Conect to Data”, que apareix a dalt a l’esquerra de color blau. 

 

Imatge 72 - Obrir el menú per connectar amb les dades - Tableau 



 

 

Selecció del tipus de font de dades que utilitzarem. En el meu cas es una base de dades de 

Microsoft Acces. Escollim i cliquem next. 

 

Imatge 73 - Elecció del tipus de base de dades - Tableau 

Apareix una finestra per seleccionar el fitxer. Cliquem a browse per buscar l’arxiu que conté les 

dades. 

Es mostra el típic diàleg per triar un arxiu. Escollim i cliquem obrir. 

Ara hem de decidir si utilitzar una o més taules de la base de dades o una sentència sql. Si en 

volem utilitzar més d’una, aquestes han d’estar relacionades per una clau forana. En el meu 

cas, al ser les dades molt simples i no estar relacionades les taules, he utilitzat només una taula 

per a cada visualització. Per tant, seleccionem la taula a utilitzar, canviem el nom de la base de 

dades (o deixem el que hi ha per defecte) i cliquem ok. 

 

Imatge 74 - Seleccionar taula de la base de dades – Tableau 



 
 

 

 

Per cada nova visualització haurem de repetir aquest procés, seleccionant la taula de la base 

de dades que sigui necessària. 

4.2. Inserir visualitzacions 

A l’esquerra del worksheet es mostren les dimensions i les mesures de la base de dades. Per 

crear les visualitzacions arrosseguem les mesures i dimensions a l’espai blanc del centre del 

worksheet. 

 

Imatge 75 - Worksheet amb les dimensions i les mesures disponibles - Tableau 

Per exemple, arrosseguem Trimestre i Benefici. Es mostra un quadre amb els beneficis per 

cada trimestre. Com que volem un altre tipus de visualització, cliquem sobre Show Me! 

 

Imatge 76 - Obrir menú de selecció de tipus de gràfic - Tableau 



 

 

Es mostra el conjunt de tipus de visualització que podem utilitzar en funció del tipus de dades 

que utilitzem. Seleccionem el gràfic de barres. 

 

Imatge 77 - Selecció del tipus de gràfic - Tableau 

Veiem com ara es mostren les dades en un gràfic de barres.  

Si desitgem modificar alguna de les característiques del gràfic com el color ho podem fer de 

forma intuïtiva mitjançant el menú de l’esquerra del gràfic.  

 

Imatge 78 - Menú per modificar aspectes visuals del gràfic - Tableau 



 
 

 

 

Per retocar algun aspecte dels eixos, fem clic sobre l’eix a retocar amb el botó dret i cliquem a 

Edit Axis 

 

Imatge 79 - Editar eixos - Tableau 

Ara per exemple, configurem que l’eix Y sigui fix i que comenci al valor 1400. 

 

Imatge 80 - Configuració de l'eix 

Aquest és el gràfic final refinat, amb el canvi de color i de l’escala de l’eix Y. 



 

 

 

Imatge 81 - Gràfic refinat - Tableau 

Ara, per crear un altra visualització, hem de clicar a Edit -> New Worksheet i se’ns tornarà a 

mostrar un worksheet en blanc on podrem repetir els passos anteriors, començant per al 

connexió de les dades, per crear les diferents visualitzacions que després utilitzarem per 

dissenyar el Dashboard. 

4.3. Inserir visualitzacions no estàndard 

4.3.1. Mapa i geoposicionament 

Per realitzar la visualització dels mapes és necessari configurar les dimensions per a que les 

reconegui com noms de països.  

Per exemple, aquesta seria la pantalla que ens mostra les dimensions i mesures que contenen 

la base de dades. Per visualitzar els beneficis per països, hauríem d’arrossegar País i Benefici 

cap al centre. Però primer, per a que reconegui la dimensió País com unes coordenades d’un 

mapa, hem de clicar amb el botó dret sobre País i clicar sobre Geographic Role -> Country 

(Name). 



 
 

 

 

 

Imatge 82 - Definir rol geogràfic - Tableau 

Es generen les mesures de latitud i longitud 

 

Imatge 83 - Llistat de dimensions i de mesures - Tableau 

Ara podem arrossegar país cap a l’espai blanc del worksheet. Ens apareix un mapa i els països 

marcats amb un punt. 



 

 

 

Imatge 84 - Vista del mapa - Tableau 

Ara, si volem que la mida del cercle sigui relativa a la dimensió benefici, arrosseguem aquesta 

al centre del mapa.  

 

Imatge 85 - Mida dels punts relativa a mesura - Tableau 

Veiem que ara a l’etiqueta Size apareix la dimensió benefici. Finalment, podem retocar altres 

aspectes del mapa per ajustar-lo visualment als nostres desitjos, tal i com hem fet abans, amb 



 
 

 

 

els menus de l’esquerra i la dreta del mapa i amb el botó dret. Aquest és el mapa refinat. 

 

Imatge 86 - Mapa refinat - Tableau 

Per altres configuracions de dimensions que designen posicions geogràfiques, és pot consultar 

aquesta entrada de l’ajuda en línia que incorpora Tableau. 

http://www.tableausoftware.com/onlinehelp/public/v5.1/online/Output/wwhelp/wwhimpl/js

/html/wwhelp.htm 

4.4. Estructura del quadre de comandament 

Per dissenyar el dashboard podem utilitzar les visualitzacions creades a cada worksheet que 

conté el projecte (workbook). Primer fem clic a Edit -> New Dashboard.  

 

Imatge 87 - Nou dashboard - Tableau 

http://www.tableausoftware.com/onlinehelp/public/v5.1/online/Output/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm
http://www.tableausoftware.com/onlinehelp/public/v5.1/online/Output/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm


 

 

Se’ns mostra un dashboard en blanc, i a l’esquerra, a dalt els worksheets disponibles, i a la part 

inferior, els elements que podem incloure al dashboard, com per exemple texts o imatges. Per 

dissenyar el primer dels dashboards, primer arrosseguem les diferents visualitzacions que 

contindrà, intentant que quedin en la posició desitjada. 

 

Imatge 88 - Inserció de les visualitzacions al dashboard - Tableau 

Per esborrar els títols, cliquem sobre una visualització, i la seleccionem. Ara, al cantó superior 

dret, apareix un triangle. Hi cliquem i desmarquem Show Title. 

 

Imatge 89 - Eliminar el títol de la visualtizació - Tableau 



 
 

 

 

Ho repetim amb totes les visualitzacions per retirar els títols. De la mateixa manera, però 

seleccionant Remove from Dashboard esborrem les llegendes que no volem que apareguin. 

 

Imatge 90 - Eliminar llegenda - Tableau 

Ara, arrossegant, movem les llegendes al costat dels gràfics als que pertanyen, ja que per 

defecte s’han posat totes a la mateixa zona. També ajustem les mides de les visualitzacions, 

situant el ratolí als bordes de la visualització veurem que mostra el cursor de canvi de mida. És 

possible que costi situar cada visualització al seu lloc, ja que la disposició dels elements és 

bastant rígida. És qüestió d’anar provant i movent els objectes fins aconseguir situar-los al lloc 

desitjat. 

Arrossegant texts i modificant la configuració d’aquests, inserim els títols i les descripcions de 

cadascuna de les visualitzacions. Per introduir les descripcions dintre d’un requadre, 

seleccionem el text, i clicant sobre el triangle de la part superior dreta, seleccionem Select 

Layout Container 

 

Imatge 91 - Seleccionar contenidor del text - Tableau 

Es selecciona el contenidor, que apareix amb un requadre de color taronja. Tornem a clicar 

sobre el triangle del cantó superior dret i seleccionem Format Container 

 

Imatge 92 - Donar format al contenidor del text - Tableau 



 

 

Al menú de l’esquerra apareix l’opció Border. Escollim el tipus de requadre i ho repetim amb la 

resta de texts. Situem cada text al lloc i acabem d’ajustar les mides i les posicions dels 

elements per obtenir el dashboard finalitzat. 

 

Imatge 93 - Primera pantalla del dashboard finalitzada – Tableau 

Per crear les dues pantalles que falten hem de crear dos nous dashboards. La capçalera i el 

menú de navegació s’afegiran en el moment de l’exportació. 

4.5. Afegir interactivitat 

Per afegir interactivitat al dashboard, com per exemple que al clicar dades d’una visualització, 

variïn les mostrades en altres visualitzacions, seleccionem la visualització que farà de selector, 

cliquem sobre el triangle del cantó superior dret i seleccionem Use as Filter. 



 
 

 

 

 

Imatge 94 - Utilitzar visualització com a filtre - Tableau 

Si al dashboard hi ha alguna visualització que les seves dades es puguin filtrar per la condició 

del gràfic origen, automàticament es filtrarà al seleccionar un element. En aquest exemple, els 

valors del gràfic apilat varien en funció del trimestre seleccionat. 

Una altra manera d’afegir interactivitat és a través del menú Edit -> Actions. 

 

Imatge 95 - Obrir el menú per afegir interactivitat - Tableau 

Ens apareix un menú on afegir noves accions o modificar les anteriors. Les accions que podem 

afegir són filtrar, destacar o un enllaç url. Per repetir el cas anterior, escollim Filter.  



 

 

 

Imatge 96 - Afegir una acció de filtre - Tableau 

Apareix un menú on seleccionar les visualitzacións origen i les visualitzacions de destí (poden 

ser de qualsevol dels dashboards). Escollim com a origen Gràfic Barres i com a destí Gràfic 

Percentatge. 

 

Imatge 97 - Seleccionar gràfics origen i destí de l'acció 

Ara, al seleccionar un trimestre del gràfic de barres canvien les dades del gràfic apilat. 

4.6. Exportar 

El workbook es pot obrir i executar de tres maneres diferents. Una és amb el fitxer local i el 

programa instal·lat a l’ordinador, que és tal com hem anat fent les modificacions. 

Una altra opció és pujar les dades al servidor públic de Tableau. Per fer això cliquem a File-

>Save To Web. 



 
 

 

 

 

Imatge 98 - Guardar el projecte al servidor públic de Tableau - Tableau 

Ens demanarà el nom d’usuari i la contrasenya del sistema Tableau Public. Si no ho hem fet, 

ens registrem de forma gratuïta i desem els canvis al servidor. A partir d’ara, podrem accedir al 

nostre workbook des d’un navegador web, navegant a la pàgina 

http://www.tableausoftware.com/public/ , i fent login. Des d’aquesta pàgina també podem 

descarregar una aplicació d’escriptori gratuïta que ens permetrà fer canvis a les nostres 

visualitzacions. Cal dir que tot el que es desa al Tableau Public pot ser vist per tothom. 

La tercera opció també requereix desar el workbook al Tableau Public. Llavors, aprofitant que 

les visualitzacions es poden exportar, i que són públiques, les inserim en uns fitxers html. 

D’aquesta manera podem reproduir l’estructura de tres pantalles, amb la capçalera i el menú 

utilitzada amb els altres prototips. Per fer-ho aprofitem l’arxiu css creat per al prototip de 

Google Visualization API. 

Primer cliquem a File->Save to Web per desar-ho al servidor públic, tal i com s’ha explicat 

anteriorment. 

Un cop s’ha pujat tot al servidor ens apareix una pantalla amb totes les pàgines del nostre 

workbook. Llavors seleccionem un dels dashboards i cliquem a Share. 

http://www.tableausoftware.com/public/


 

 

 

Imatge 99 - Obrir el menú per compartir el dashboard - Tableau 

Apareix un menú amb el necessari per enviar la visualització per mail o inserir-la en una pàgina 

html. A més, si cliquem a Display Options podem triar la mida i altres aspectes. Com que volem 

inserir-ho en un html que contingui el títol i unes pestanyes o botons per poder canviar de 

vista del dashboard, copiem el codi disponible per inserir. 

 

Imatge 100 - Codi per inserir la visualització - Tableau 

 Ara l’enganxem al fitxer html desitjat. Ho repetim amb les altres pàgines del dashboard i ja 

tenim un prototip amb la mateixa estructura que els altres. 



 
 

 

 

 

Imatge 101 - Primera pantalla del prototip finalitzat - Tableau 

 

Imatge 102 - Segona pantalla del prototip finalitzat - Tableau 



 

 

 

Imatge 103 - Tercera pantalla del prototip finalitzat - Tableau 

 

  



 
 

 

 

5. QlikView 

5.1. Connexió amb les dades 

Per començar un nou projecte amb QlikView seleccionem Archivo -> Nuevo. 

 

Imatge 104 - Nou projecte - QlikView 

El primer pas és connectar les dades que utilitzarem per crear les visualitzacions. Per fer-ho 

seleccionem del menú Archivo -> Editor de Script 

Ens apareix una finestra amb l’script de connexió. A la part inferior, a la pestanya Datos 

seleccionem el tipus de base de dades i cliquem Conectar... 



 

 

 

Imatge 105 - Obrir menú per connectar amb la base de dades - QlikView 

Es mostra un llistat de les fonts ODBC disponibles i la oportunitat de crear-ne de noves. 

Seleccionem la font de dades i cliquem Aceptar 

Ara cliquem al botó Select... per escollir les taules que utilitzarem a les visualitzacions 

 

Imatge 106 - Obrir menú per selecciónar taules de la base de dades - QlikView 

Al centre de la pantalla es mostra un llistat de les taules de la base de dades. Anem 

seleccionant les necessàries i cliquem Añadir per a cadascuna. Quan les hem afegit totes 

cliquem Aceptar 



 
 

 

 

 

Imatge 107 - Seleccionar taules de la base de dades - QlikView 

Ara l’script ja està preparat per connectar-se a les dades necessàries. Per tant és moment 

d’executar-lo clicant a Recargar 

 

Imatge 108 - Recarregar l'Script - QlikView 

5.2. Estructura del document 

Per crear noves pestanyes seleccionem Diseño -> Añadir Hoja ... 



 

 

 

Imatge 109 - Afegir pestanya - QlikView 

Quan tenim les pestanyes, afegim un selector per canviar de pestanya (tot i que es pot fer 

també per la part superior) per seguir l’estructura de tots els prototips. Per afegir un botó que 

apunti a una de les pàgines, cliquem amb el botó dret i seleccionem Nuevo Objeto de Hoja -> 

Boton... 

 

Imatge 110 - Inserir un botó - QlikView 

Apareix el menú del botó. Escollim el text que mostrarà el botó i després ens desplacem a la 

pestanya Acciones i cliquem sobre Añadir 

 

Imatge 111 - Afegir accions a un botó - QlikView 



 
 

 

 

En aquest menú apareix un llistat d’accions. Escollim Diseño -> Activar Hoja i cliquem Aceptar

 

Imatge 112 - Seleccionar acció - QlikView 

Ara, a la part superior s’ha d’introduir l’ID de la fulla que volem que activi. Per coneixer l’ID, 

cliquem amb el botó dret sobre la pestanya i seleccionem Propiedades de Hoja 

 

Imatge 113 - Obrir propietats de la fulla - QlikView 

Allí es mostra l’ID de la fulla. El copiem i l’introduïm a les propietats del botó. Ho repetim dos 

cops per afegir un botó que activi cada pestanya i copiem els botons a totes les pestanyes. 

D’aquesta manera ja tenim un dashboard dividit en tres pantalles. 

El següent pas és introduir la capçalera del dashboard i de cada visualització. Per inserir text, 

cliquem amb el botó dret sobre l’espai de disseny i seleccionem Nuevo Objeto de Hoja -> 

Objeto de Texto... 



 

 

 

Imatge 114 - Inserir text - QlikView 

Introduïm el text i seleccionem el color de fons del quadre de text. Naveguem per les diferents 

pestanyes per configurar el quadre de text i cliquem Aceptar 

En el cas de les descripcions de les visualitzacions, per obtenir el requadre de color verd, ens 

situem a la pestanya Diseño i on posa Ancho de Borde modifiquem el valor per a que no mostri 

zero.  

 

Imatge 115 - Mostrar contorn del quadre de text - QlikView 



 
 

 

 

Per donar-li color verd, ens situem a la pestanya Título i modifiquem els paràmetres Color de 

fondo tant del Título Activo com del  Título Inactivo. D’aquesta manera el quadre de text 

mostrarà el contorn d’un color. 

 

Imatge 116 - Canviar color del contorn del quadre de text - QlikView 

Per afegir el dibuix del logotip, inserim un quadre de text, i a les opcions de color de fons, 

marquem Imagen i cliquem Cambiar 

 

Imatge 117 - Inserir imatge - QlikView 

Escollim la imatge i cliquem Aceptar. D’aquesta manera hem inserit una imatge.  



 

 

Repetim la creació de quadres de text fins que tenim l’estructura del dashboard definida. 

 

Imatge 118 - Estructura de la primera pantalla - QlikView 

 

Imatge 119 - Estructura de la segona pantalla - QlikView 



 
 

 

 

 

Imatge 120 - Estructura de la tercera pantalla - QlikView 

5.3. Inserir visualitzacions 

Per inserir un gràfic, cliquem amb el botó dret sobre l’espai de disseny i seleccionem Nuevo 

Objeto de Hoja -> Gráfico 

 

Imatge 121 - Inserir Gràfic - QlikView 



 

 

Apareix l’assistent per inserir un gràfic. El primer pas és escollir el tipus de gràfic. Per exemple, 

inserim un gràfic de barres que mostri els beneficis per trimestre. Per tant escollim gràfic de 

barres i cliquem Siguiente 

 

Imatge 122 - Assistent per inserir gràfic: Primer pas - QlikView 

Escollim les dimensions del llistat de columnes de la base de dades que apareix a l’esquerra i 

cliquem Siguiente 

 

Imatge 123 - Assistent per inserir gràfic: Segon pas - QlikView 



 
 

 

 

Es crea la formula l’expressió que es mostrarà. A partir de la llista de columnes de la base de 

dades, escollim la que desitgem i cliquem Pegar. Un cop la fórmula és la desitjada, cliquem 

Aceptar 

 

Imatge 124 - Inserir formula per definir indicadors- QlikView 

La resta de passos de l’assistent permeten modificar opcions de configuració i visualització del 

gràfic i de les dimensions i dels indicadors. Modifiquem els aspectes necessaris i avancem fins 

al final.  

Apareix el gràfic ja configurat. Si algun dels aspectes de la configuració no és el desitjat, es pot 

modificar clicant amb el botó dret sobre el gràfic i seleccionant Propiedades... 

Apareixerà un menú amb diferents pestanyes, que corresponen als diferents passos pels quals 

ens ha guiat l’assistent de creació del gràfic. 

 

Imatge 125 - Obrir menú de propietats del gràfic - QlikView 

Per crear les diferents visualitzacions, es realitza de la mateixa manera, inserint un gràfic, però 

canviant la selecció del tipus de gràfic.  



 

 

5.4. Inserir visualitzacions no estàndard 

5.4.1. Mapa i geoposicionament 

Tant per a la visualització del mapa com la de geoposicionament, s’ha utilitzat la API de Google 

Maps. Per fer-ho, QlikView incorpora un exemple amb explicacions de com crear 

visualitzacions amb mapes.  

De l’exemple es pot copiar una part de codi que s’ha d’enganxar a l’script del projecte. 

 

Imatge 126 - Script per utilitzar l'API de Google Maps - QlikView 

També es pot copiar la visualització ja configurada, on tan sols fa falta indicar les columnes de 

la base de dades que actuen com a les dimensions necessàries i indicar també les columnes 

dels indicadors. D’aquesta manera obtenim un mapa que mostra els beneficis en funció del 

país.  



 
 

 

 

 

Imatge 127 - Visualització mapa refinada - QlikView 

5.4.2. Micro Gràfics 

Per a la visualització dels micro gràfics, escollim com a tipus de gràfic Tabla Simple. 

 

Imatge 128 - Selecció de la visualització tabla simple - QlikView 

Llavors, a la pestanya Expresiones, per cada expressió modifiquem l’element de configuració 

Representación, per a que es mostri de la manera que vulguem. 



 

 

 

Imatge 129 - Seleccionar tipus de representació - QlikView 

5.4.3. What-If 

Per generar la visualització What-If, primer creem dues variables que serviran per realitzar el 

càlcul. Per definir una variable, seleccionem del menú superior Configuarciones -> Panel de 

Variables.  

 

Imatge 130 - Obrir panell de variables - QlikView 

Apareix una llista de variables. Cliquem Añadir 

Introduïm el nom i cliquem Aceptar. Llavors, seleccionant la variable creada, introduïm un 

valor a Definición. 

Ara inserim dos selector de barra. Per fer-ho, cliquem amb el botó dret sobre l’espai de disseny 

i seleccionem Nuevo Objeto de Hoja -> Objeto Calendario/Deslizador 



 
 

 

 

 

Imatge 131 - Inserir selector per als valors del What-If - QlikView 

Apareix la pantalla per configurar el selector. El mes important és, a l’apartat Datos, 

seleccionar Variable i assignar una de les variables creades anteriorment 

 

Imatge 132 - Assignar variable al selector - QlikView 

Llavors, inserim un gràfic, i a les expressions utilitzem les variables creades per definir funcions 

que mostrin la variació dels selectors de barra. 



 

 

 

Imatge 133 - Crear expressions utilitzant les variables creades - QlikView 

5.5. Afegir interactivitat 

QlikView automàticament ja connecta les diferents visualitzacions que tinguin dimensions amb 

el mateix nom. D’aquesta manera, si per exemple, la dimensió trimestre apareix a diversos 

gràfics, al seleccionar un trimestre en un dels gràfics, es filtren la resta de visualitzacions per 

mostrar les dades del trimestre seleccionat. 

5.6. Exportar 

QlikView, en la seva versió gratuïta, no permet exportar l’arxiu a cap format. L’única manera 

d’executar el dashboard és amb o des de l’ordinador on es va crear amb la versió gratuïta de 

QlikView, o amb una versió registrada de QlikView des de qualsevol ordinador. 

Per tant, aquest és l’aspecte final del dashboard 



 
 

 

 

 

Imatge 134 - Primera pantalla del prototip finalitzat - QlikView 

 

Imatge 135 - Segona pantalla del prototip finalitzat - QlikView 



 

 

 

Imatge 136 - Tercera pantalla del prototip finalitzat - QlikView 

 

  



 
 

 

 

6. Business Objects Xcelsius 

6.1. Connexió amb les dades 

Al obrir Xcelsius, apareix directament la zona de treball. Aquesta està dividida en quatre 

espais. A l’esquerra, a la part superior un llistat de components disponibles i a la part inferior 

l’estructura de components que formen part del quadre de comandaments. Al centre, a la part 

superior veiem el dashboard. A la part inferior, un full excel on es carregaran les dades i amb el 

que s’ha d’interactuar per crear les visualitzacions. Per acabar, a la dreta apareix un panell per 

configurar els elements seleccionats. 

Per carregar les dades, aquestes han d’estar en un full excel. Al menú superior seleccionem 

Datos -> Importar 

 

Imatge 137 - Importar Dades - Xcelsius 

Seleccionem el fitxer i cliquem Aceptar. Veiem que a l’excel de la zona de treball s’ha carregat 

el full excel que hem seleccionat. Els canvis que desem en aquest full excel no afectaran el 

fitxer original, sinó que es desaran formant part del projecte Xcelsius. 

6.2. Estructura del quadre de comandament 

Per estructurar el quadre de comandament en tres pantalles, inserirem contenidors 

d’elements, que s’activaran en funció d’un botó. D’aquesta manera donarà l’efecte que ens 

movem per tres pantalles diferents. 

Al menú superior esquerre, que és el menú de components disponibles, activem la vista Árbol, 

per identificar millor els components. Llavors seleccionem Contenedores -> Contenedores de 

área de Diseño i l’arrosseguem a la zona del dashboard.  



 

 

 

Imatge 138 - Inserir contenidor d'àrea disseny - Xcelsius 

Per afegir interactivitat, ens situem al panell de la dreta i a l’apartat Visibilidad Dinámica, 

cliquem sobre la icona que apareix al costat de Estado 

 

Imatge 139 - Obrir menú per assignar rang de cel·les - Xcelsius 

Demana que seleccionem un rang d’un full excel. Escollim una casella que no tingui contingut i 

cliquem Aceptar. 

Ara, al menú de configuració de, a l’espai Clave, posem un número de l’1 al 3 en funció de la 

pantalla. 



 
 

 

 

 

Imatge 140 - Assignar clau per definir visibilitat dinàmica - Xcelsius 

En resum, totes les pantalles llegiran la cel·la de l’excel definida a Estado, i si el contingut 

d’aquesta coincideix amb el contingut de Clave, l’àrea de disseny s’activarà. Ara és qüestió 

d’afegir un selector que modifiqui la cel·la del excel. Per fer-ho seleccionem de la llista de 

components Selectores -> Menú basado en etiquetas i ho arrosseguem a l’àrea de disseny. 

 

Imatge 141 - Inserir menú basat en etiquetes - Xcelsius 

Per establir quants botons volem ens situem al panell de configuració, i a l’apartat Etiquetas, 

cliquem sobre la segona de les icones. 



 

 

 

Imatge 142 - Obrir menú d'etiquetes del selector - Xcelsius 

Esborrem les etiquetes que no siguin necessàries i modifiquem els noms i cliquem Aceptar 

A l’apartat Tipo de Inserción seleccionem Posición. D’aquesta manera, a la cel·la destí 

s’introduirà un número en funció de la posició de la Etiqueta, és a dir, un número de l’1 al 3. 



 
 

 

 

 

Imatge 143 - Establir tipus d'inserció del selector - Xcelsius 

Per tant, tan sols falta assignar una cel·la destí del selector. A l’apartat Destino, cliquem sobre 

la icona que hi ha. 

 

Imatge 144 - Establir cel·la destí del selector - Xcelsius 



 

 

Apareix el menú per seleccionar rang de cel·les. Per a que funcioni, hem de seleccionar la 

mateixa cel·la que fa d’origen dels contenidors.  

Per últim, es pot donar format als botons mitjançant el panell de configuració, al submenú 

Apariencia.  

Ara es tracta d’afegir elements a dins de cadascun dels contenidors de disseny. Per saber 

exactament on s’està introduint un objecte, es pot mirar l’esquema del quadre de 

comandament, que apareix al menú inferior esquerre. A més, a través d’aquest quadre, podem 

ocultar o mostrar elements. Això facilita treballar amb cadascun dels contenidors, ja que al 

estar superposats, si no els ocultem és impossible treballar amb un concret. 

 

Imatge 145 - Llista d'objectes del quadre de comandament - Xcelsius 

Per fer la capçalera i els títols de cadascuna de les visualitzacions, així com també les 

descripcions de les visualitzacions, seleccionem del panell d’elements disponibles Texto -> 

Etiqueta i ho arrosseguem a l’àrea de disseny. 

 

Imatge 146 - Inserir text - Xcelsius 



 
 

 

 

Amb el panell de configuració de la dreta modifiquem el quadre de text per personalitzar-lo. 

Repetim l’inserció de texts fins tenir tots els necessaris, vigilant que cadascun es trobi dins el 

contenidor corresponent. 

Per afegir el logotip de la capçalera, seleccionem Material Gráfico y Fondos -> Componente de 

imágen  i ho arrosseguem a l’àrea de disseny.  

 

Imatge 147 - Inserir imatge - Xcelsius 

Mitjançant el panell de configuració, i de forma intuïtiva, escollim el fitxer que conté la imatge i 

altres aspectes de la configuració. 

Finalment, per veure com està quedant el dashboard, cliquem a Vista Prèvia, del menú 

superior. Es mostra la visualització en flash, que és com finalment exportarem el quadre de 

comandament. 

 

Imatge 148 - Botó per veure la vista prèvia de l'exportació flash - Xcelsius 

Aquesta és la vista prèvia amb l’estructura definida.  



 

 

 

Imatge 149 - Estructura de la primera pantalla - Xcelsius 

 

Imatge 150 - Estructura de la segona pantalla - Xcelsius 



 
 

 

 

 

Imatge 151 - Estructura de la tercera pantalla - Xcelsius 

6.3. Inserir visualitzacions 

Per afegir visualitzacions, hem d’inserir l’objecte de la visualització i llavors mitjançant el panell 

de configuració indicar-li quines són les cel·les de l’excel que contenen les dades a utilitzar. 

També a partir del panell de configuració personalitzar l’aparença de les visualitzacions. 

Per exemple, si volem inserir un gràfic de barres que mostri els beneficis per trimestre, 

seleccionem del menú de components Gráfico -> Gráfico de columnas i ho arrosseguem a 

l’àrea de disseny. 

 

Imatge 152 - Inserir gràfic de columnes - Xcelsius 



 

 

Al panell de configuració podem inserir els títols dels eixos del gràfic, però el més important és 

identificar el rang on es troben les dades. A l’apartat Datos, seleccionem Por Rango i cliquem a 

la icona del costat del quadre de text. 

 

Imatge 153 - Seleccionar rang de cel·les origen de les dades - Xcelsius 

Apareix el menú per seleccionar el rang de cel·les. Escollim les cel·les on es troben les dades i 

cliquem Aceptar 

El gràfic ja mostra les dades desitjades. Per personalitzar-lo, recorrem el panell de 

configuració, sobretot el submenú Apariencia. Si modifiquem el color i l’escala dels eixos, ens 

queda el gràfic desitjat. 

 

Imatge 154 - Gràfic refinat - Xcelsius 



 
 

 

 

Per a la resta de visualitzacions, el procés és el mateix. L’únic inconvenient és que pot ser que 

al seleccionar el rang de dades, el gràfic no es mostri exactament com desitgem. Si això passa, 

és qüestió de modificar la disposició de les dades a l’excel, ja que no estan situades 

adequadament, o sinó, enlloc d’inserir les dades per rang, inserir-les per sèrie, on tenim un 

control més acurat de les dades que utilitzem com a origen. 

6.4. Inserir visualitzacions no estàndard 

6.4.1. Geoposicionament 

Per realitzar la visualització de geoposicionament s’utilitza la API de mapes de Yahoo, a través 

d’un paquet de components anomenat XComponents. 

Per instal·lar aquest paquet, ens situem al menú superior Ayuda -> Inicio Rápido. 

 

Imatge 155 - Habilitar inicio rápido - Xcelsius 

A la part inferior dreta apareix un menú d’ajuda. Cliquem sobre Recursos -> Complementos y 

prototipus gratuitos de Xcelsius 

 

Imatge 156 - Enllaç a components gratuïts - Xcelsius 



 

 

S’obre el navegador web amb una pàgina web de components per a xcelsius. Fem clic sobre 

l’enllaç Xcomponents 

Descarreguem i desem l’arxiu. Un cop descarregat, tornem a l’Xcelsius i, del menú superior, 

seleccionem Archivo -> Administrar complementos... 

 

Imatge 157 - Administrar components - Xcelsius 

Apareix una llista dels complements instal·lats. Cliquem Instalar Complementos. 

Seleccionem el fitxer de XComponents i d’aquesta manera s’instal·larà. Ara ja podem 

seleccionar del menú de components disponibles Xcomponents -> XYahooMaps i arrossegar-

ho a l’àrea de disseny. 

 

Imatge 158 - Inserir component XYahooMaps - Xcelsius 



 
 

 

 

Per elegir el rang de les dades, ens situem a l’element Adresses i cliquem a la icona de la dreta. 

Apareix el menú per introduir el rang de cel·les. Seleccionem les cel·les i d’aquesta manera ja 

tenim la visualització de geoposicionament. 

 

Imatge 159 - Visualització geoposicionament finalitzada - Xcelsius 

Per aconseguir que funcioni a la vista prèvia, s’ha d’aconseguir un codi per utilitzar la API de 

yahoo, que es pot aconseguir de forma gratuïta fent clic a l’enllaç des del panell de 

configuració. 

6.4.2. Gràfic Animat de Tendències 

Per a la visualització del gràfic animat de tendències s’utilitzen dos components. El primer és 

Gráfico -> Gráfico de burbujas i el segon és Selector -> Selector de Reproducción 

Per produir l’animació, hem de posar totes les dades de tot el període de temps com a Datos 

Origen del selector. 

 

Imatge 160 - Seleccionar dades origen del selector - Xcelesius 

A Tipo de Inserción hem de posar Fila 



 

 

Llavors, com a destí del selector posem una fila en blanc, que serà la mateixa que utilitzem 

com a origen de dades del gràfic de bombolles. D’aquesta manera els períodes és veuran com 

un vídeo. La resta d’elements de configuració i aparença es modifiquen com un gràfic normal. 

6.4.3. What-if 

Per realitzar el What-If, inserim diferents components. Primer Gráficos -> Gráfico de líneas, 

després dos components de Valor Individual -> Control Deslizante Horizontal. Un cop inserit 

els diferents components, definim les opcions dels dos controls lliscants i per cadascun, 

definim a Datos la cel·la del excel on anirà el valor del selector. És a dir, si el control lliscant 

marca 0,3, aquesta cel·la contindrà el valor 0.3. 

Llavors, aprofitant el poder de càlcul de l’excel, podem definir cel·les amb valors que combinin 

el valor de les cel·les que contenen les dades dels controladors lliscants amb les dades que 

vulguem. Aquestes el resultat de les operacions és el que ubiquem en cel·les que seran l’origen 

del gràfic de línies. D’aquesta manera, quan el valor dels controladors variï, també ho farà el 

valor de les cel·les origen del gràfic. 

 

Imatge 161 - Visualització what-if finalitzada - Xcelsius 

6.5. Afegir interactivitat 

Per afegir interactivitat, s’ha de combinar les dades destí i origen d’algunes visualitzacions i/o 

selectors. D’aquesta manera, canviant les dades origen d’un gràfic, canvia el gràfic i permet 

filtrar o aprofundir en les dades. 

Per exemple, utilitzarem el gràfic de barres que mostra els beneficis per trimestre com a 

selector per filtrar altres gràfics per trimestre. També utilitzarem un selector que anirà 

sincronitzat amb la selecció del gràfic. 

Primer inserim el selector, Selectores -> Botón de Opción i arrosseguem cap a l’àrea de 

disseny. 



 
 

 

 

 

Imatge 162 - Inserir selector - Xcelsius 

A través del panell de configuració modifiquem les etiquetes i a Tipo de inserción seleccionem 

Fila. Això vol dir que cada etiqueta del selector està associada a una fila de les dades origen. 

Quan seleccionem la tercera etiqueta del selector, es copia la tercera fila de les dades origen a 

la fila destí del selector. 

 

Imatge 163 - Definir tipus d'inserció - Xcelsius 

Com a Datos de Origen hem de posar les dades que utilitzem per dibuixar els gràfics que ara 

volem filtrar. A Destino, seleccionem una fila en blanc i després, com a Origen de Datos del 

gràfic a filtrar seleccionem la fila Destino del selector. 

A continuació ens situem al submenú Comportamiento , a Tipo seleccionem Posición. Ens 

servirà per connectar el selector amb el gràfic de barres. Per posició vol dir que llegirà una 

cel·la de l’excel amb un número, que serà el número d’etiqueta del selector. Quan seleccionem 

la tercera etiqueta del selector, es copia la tercera fila de les dades origen a la fila destí del 

selector. 



 

 

A Elemento seleccionem una cel·la en blanc, que serà la cel·la d’on llegirà el selector per 

canviar l’elecció. 

Ara connectem el gràfic de barres amb el selector. Primer en un rang de files de excel, posem 

números de l’1 al 4, un número a cada fila. Això ens ajudarà a connectar gràfic amb selector. 

Ara seleccionem el gràfic de barres i del panell de configuració, seleccionem el submenú 

Profundizar. Un cop allí, a Tipo de inserción seleccionem Fila. A Datos Origen seleccionem el 

rang de files on hem anteriorment números de l’1 al 4, i com a Destino hem de seleccionar la 

cel·la que hem seleccionat a l’apartat Elemento del selector.  

Tots aquests passos permeten que, si cliquem a la primera barra del gràfic, automàticament es 

copia a la cel·la destí la primera fila de l’origen, en aquest cas un 1. Aquest 1 el llegeix el 

selector, que automàticament selecciona la primera de les etiquetes, modificant les dades 

origen dels altres gràfics. 

 

Imatge 164 - Exemple d'interactivitat entre gràfics - Xcelsius 

Com hem comprovat, per afegir interactivitat, s’ha de combinar els orígens i destins de dades 

dels diferents gràfics i selectors, per crear un efecte homogeni de filtratge o aprofundiment. 

6.6. Exportar 

Per exportar el projecte, seleccionem del menú superior Archivo -> Exportar -> Flash 



 
 

 

 

 

Imatge 165 - Exportar a flash - Xcelsius 

I aquest és el resultat de l’exportació, un dashboard de tres pantalles. 

 

Imatge 166 - Primera pantalla prototip finalitzat - Xcelsius 



 

 

 

Imatge 167 - Segona pantalla prototip finalitzat - Xcelsius 

 

Imatge 168 - Tercera pantalla prototip finalitzat - Xcelsius 



 
 

 

 

 

B. Matrius 

  



 

 



 
 

 

 

 

Items de valoració comparativa teòrica 
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Pesos   9 9 3 5 5 7 8 1 7 1 1 1     

Microstrategy 9 Platform   1 3 5 5 3 5 3 0 3 5 0 0 
 

3,09 

SAP BO Xcelsius   3 3 5 4 3 0 3 0 5 0 0 0 
 

2,86 

Google Visualization API   5 3 4 4 3 5 1 0 0 0 0 1 
 

2,86 

Qlik View   1 1 4 4 2 0 3 0 5 0 3 0 
 

2,14 

LogiXML Logi Info (o Logi 9)   4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 3 
 

2,14 

InetSoft Style Intelligence   2 3 4 0 4 0 1 0 5 0 0 0 
 

2,11 

Chartle   5 2 4 0 0 5 1 0 0 0 0 0 
 

2,07 

Visokio Omniscope   4 0 4 4 4 0 0 3 3 0 5 0 
 

2,05 

Tableau Software   3 3 4 3 4 1 1 0 0 0 0 0 
 

2,04 

Tibco Spotfire   2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 
 

1,86 

Pentaho   5 2 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
 

1,72 

InfoSoftGlobal FusionCharts   0 3 5 0 3 0 3 0 2 0 0 0 
 

1,67 

Instant Atlas   3 3 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
 

1,65 

Corda CenterView   2 3 4 1 3 0 2 0 0 0 0 0 
 

1,63 

IBM Cognos 8.4   3 3 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 
 

1,61 

Integeo Map Intelligence   5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1,58 

Panopticon EX   3 0 4 5 3 0 1 0 0 0 0 0 
 

1,53 

IBM Many Eyes   0 3 5 4 3 0 0 4 0 0 0 5 
 

1,51 

Visual Mining NetChars   1 2 4 1 3 0 2 3 0 0 0 0 
 

1,37 

StatPlanet Map Maker   0 3 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 
 

1,3 

Microsoft Excel 2010   1 1 5 0 3 0 1 0 2 0 0 0 
 

1,23 

Microsoft MapPoint   3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1,11 

InetSoft Visualize Free   1 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
 

1,04 

SpagoBi   0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1 

Actuate BIRT   1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,68 

Microsoft SQL Server RS   1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 

0,67 

Trend Compass   0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 
 

0,61 

Nevron   0 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,6 

JasperSoft JasperReports   0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,58 

Widgenie   0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,56 

Oracle BI EE Plus   1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,53 

Visifire   0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,47 

XML/SWF Charts   0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,47 

JFreeChart   0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,47 



 
 

 

 

Visual Crossing   0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,47 

Advizor   0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 
 

0,42 

OpenViz   0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,4 

Dundas Dashboard   0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,39 

Inesoft StyleChart   0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
 

0,39 

Verifiable   0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,37 

Maps Geek   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,32 

Swivel   0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,28 

FlyCharts   0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,16 

Timetric   0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,16 

iCharts   0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,11 

Trendrr   0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0,11 

Track-n-Graph   0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,11 

  
               Total   24 30 42 16 25 7 15 4 7 1 2 3 

   



 

 

Ítems de valoració comparativa pràctica 
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Pesos   9 9 3 5 5 7 8 1 7 1 1 1     

Qlik View   3 3 4 3 3 4 4 0 5 0 3 0 
 

3,4 

SAP Business Objects Xcelsius   2 3 5 4 4 4 3 0 5 0 0 0 
 

3,28 

Google Visualization API   5 3 4 4 3 5 3 0 0 0 0 2 
 

3,16 

Microstrategy 9 Platform   1 1 5 5 4 5 5 0 0 5 0 3 
 

2,82 

Tableau Software   2 2 4 3 4 0 4 0 0 0 0 3 
 

2,07 
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