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RESUM (CATALÀ) 

Aquest document pretén reflectir tant l’anàlisi dels requeriments com el disseny de l’arquitectura 
i del model de dades, necessaris per al desenvolupament i implementació d’un add-on pel mòdul 
de Magatzem de Dynamics Navision, el programa de gestió empresarial de Microsoft amb el qual  
treballa Olivia Sistemas. 

Així doncs , l’objectiu fonamental que persegueix aquest document és analitzar i dissenyar un 
projecte en forma d’extensió de Navision que permeti dotar els operaris de magatzem, d’aquelles 
empreses clientes d’Olivia que treballin amb mòdul de Magatzem de Navision, d’una eina que 
faciliti el seu dia a dia i que sigui còmode i intuïtiva. 

L’anàlisi de requeriments dirigeix el projecte cap a la definició de Contenidor, concepte que agrupa 
i permet moure conjuntament els productes del magatzem, y que suposa el nucli del disseny del 
model de dades.  

Tot i així, també es defineix l’arquitectura global del sistema, basant la comunicació entre la Base 
de Dades i el Client en una Aplicació Web. 

RESUMEN (CASTELLANO) 

Este documento pretende reflejar tanto el análisis de los requerimientos como el diseño de la 
arquitectura y el modelo de datos, necesarios para el desarrollo e implementación de un add-on 
para el módulo de Almacén de Dynamics Navision, el programa de gestión empresarial de 
Microsoft con el que trabaja Olivia Sistemas. 

Así pues, el objetivo fundamental que persigue este documento es el de realizar tanto el análisis 
como el diseño de un proyecto en forma de extensión de Navision que permita dotar a los operarios 
de almacén, de aquellas empresas clientes de Olivia que trabajen con el módulo de Almacén de 
Navision, de  una herramienta que facilite su día a día y que sea cómoda e intuitiva. 

El análisis de requerimientos lleva el proyecto a la definición del Contenedor, concepto que agrupa 
y permite mover conjuntamente los productos de almacén, y que supone el núcleo del diseño del 
modelo de datos definido. 

Además, también se define la arquitectura global del sistema, basando la comunicación entre la 
Base de Datos y el Cliente en una Aplicación Web. 

RESUME (ENGLISH) 

This document pretends to reflect both the analysis of requirements and the design of the 
architecture and the data model, which are needed to develop and implement an add-on for the 
Warehouse granule of Dynamics Navision, the Microsoft business management program Olivia 
Sistemas works with. 

Therefore, the mean goal of this document is to analyze and implement a project as an extension 
of Navision that allows Warehouse Employers of all the companies that work with the Warehouse 
granule of Navision to simplify their job by giving them an intuitive and comfortable tool.  

The analysis of the requirements leads the project to the definition of Container, as a component 
which allows to group and move together the warehouse products, a main concept which data 
model design focus in. 

In spite of this, the global architecture of the system is also determined: the communication 
between data basis and the customer is based on an App.  
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1.1. INTRODUCCIÓ 

Aquest document pretén reflectir lanàlisi dels requeriments i el disseny de l’arquitectura i el model 
de dades necessari per al desenvolupament i implementació d’un add-on pel mòdul de magatzem 
de Dynamics Navision, el programa de gestió empresarial de Microsoft amb el que treballa Olivia 
Sistemas. 

Tot i que Navision, essent un “Enterprise Resource Planning” (ERP [1]), no està pensat per fer una 
gestió de magatzems exhaustiva, cada vegada ha anat afegint més funcionalitats pròpies d’un 
sistema “Sistema de Gestión de Almacenes” (SGA [2]), com és l’automatització dels magatzems i 
l’ús de dispositius mòbils, per tal de ser més complet i competitiu buscant ser el programari únic 
per a la gestió empresarial. D’aquesta manera, moltes consultories del sector han anat afegint els 
seus propis desenvolupaments per ampliar l’àmbit d’actuació del programa. 

Així, l’objectiu fonamental d’aquest projecte és generar un producte en forma d’extensió de 
Navision que permeti dotar els operaris de magatzem, d’aquelles empreses que treballin amb 
Navision, d’una eina que faciliti el seu dia a dia i que sigui còmode i intuïtiva. 

Formen part del projecte una sèrie de consultors d’Olivia que s’encarreguen del seguiment de totes 
les etapes per les quals aquest passarà, així com alguns clients de l’empresa que també aportaran 
els seus propis requeriments per a l’anàlisi i posterior disseny del producte. Aquest consultors són 
l’Andrés Orellana, l’Andreu Picazo, l’Hugo Rey, en Jakub Vanak i com a cap de projecte en Frederic 
Barberà, director d’Olivia. 

  



   ANÀLISI I DISSENY D’UN ADD-ON PER A NAVISION 

Pàgina | 7  
 

1.2. OBJECTIUS 

Tal i com s’ha comentat a la introducció, l’empresa vol dissenyar una extensió, és a dir, un conjunt 
d’elements de Navision (taules, formularis, reports, ...) que treballin de forma coordinada i 
simplifiquin la feina en el mòdul de Magatzem dels clients que ho requereixin.  

Més detalladament, es vol implantar una simplificació dels procediments ja existents a Navision 
que permeti treballar de forma senzilla amb clients remots mitjançant l’ús de PDA o altres 
dispositius mòbils per part dels operaris del magatzem del client, a la vegada que es valoren 
diverses possibilitats per tal de desenvolupar eines que permetin els moviments agrupats de 
mercaderies com un de sol, vinculant ambdós conceptes tant per a la Base de Dades com per al 
Client que hi accedeixi de forma remota, o no.  

A més, el producte final serà d’ús intern de l’empresa, de manera que es vendrà com a part 
integrada del sistema total d’implantació de Navision per aquells clients que ho sol·licitin. 

D’aquesta manera, els objectius d’aquest projecte poden resumir-se de la següent manera: 

1. Analitzar els requeriments estàndards dels clients en el departament de Magatzem (de la 
forma més general possible per no entrar en casuístiques particulars de cada client).  

2. Analitzar els circuits de moviments de mercaderies dins del magatzem i la documentació 
que es genera en cadascun d’aquests moviments, de forma estàndard i el més general 
possible. 

3. Analitzar les possibles opcions de sistema d’emmagatzematge i moviment conjunt de 
mercaderies dins del propi magatzem, així com la seva possible funcionalitat i casos d’ús en 
el dia a dia del magatzem. 

4. Analitzar totes les necessitats que apareixen quan es fa ús de dispositius mòbils per part 
dels operaris del magatzem per trobar-ne els requeriments associats i generalitzar-los per 
a qualsevol dispositiu electrònic. 

I en l’etapa posterior de disseny, tenint en compte que l’empresa ja treballa amb un software 
concret, s’assoliran els següents objectius: 

5. Analitzar la funcionalitat del magatzem de Navision per trobar els elements de la base de 
dades necessaris per a cada procediment del circuit de moviments del magatzem. 

6. Determinar quins elements de la base de dades de Navision es poden fer servir dels ja 
existents, quins s’han d’implementar des de zero i quines relacions s’han d’establir entre ells. 

7. Definir l’arquitectura de sistema necessària per vincular l’ús de dispositius mòbils al 
magatzem amb tots els conceptes anteriors. 

És important senyalar que la documentació d’aquest projecte no entrarà en la fase de 
Desenvolupament i Implementació degut a la temporització prevista per part de la empresa (tot i 
que està previst seguir amb la fase de desenvolupament un cop acabades les anteriors, amb 
l’objectiu de tenir el producte disponible a finals d’any). Per tant, a partir d’aquí s’entén que aquest 
document no recollirà conceptes de desenvolupament del software de forma explícita. 

D’altra banda, també és important destacar que no és objectiu d’aquest projecte dissenyar 
l’aplicació que executarà el client (dispositiu mòbil), ja que el personal de l’empresa més 
especialitzats en aquest aspecte s’encarregaran de fer la seva pròpia proposta, en base als 
requeriments analitzats en aquest document. Per tant, la part de disseny d’aquest projecte es 
centrarà en definir l’arquitectura general del sistema i en el model de dades que cal 
implementar per contemplar el concepte d’agrupació i moviment conjunt de mercaderies o 
productes.  
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1.3. MOTIVACIÓ 

L’ús d’un sistema de planificació de recursos empresarials o ERP com a base de dades única per a 
la gestió interna és un pilar fonamental de gran part del sector empresarial, sobretot en empreses 
mitjanes i grans i que mouen gran quantitat de mercaderies, tot i que cada vegada empreses més 
petites (Pimes) també en fan ús. 

A més, cada vegada més d’aquestes empreses requereixen que els seus magatzems treballin de 
forma més eficient, àgil i sistemàtica, de manera que apareix la necessitat d’ús d’una sèrie d’eines i 
procediments que facilitin el dia a dia dels seus treballadors i redueixin al màxim els temps i costos 
en aquest departament.  

De la mateixa manera, les condicions de treball dels magatzems també estan canviant. Tots els 
magatzems amb una mica d’entitat requereixen una lògica de distribució molt específica i clara, 
amb una identificació única per a cada ubicació, de manera que puguin ubicar cada producte 
exactament on volen, o conèixer en tot moment la ubicació de cadascun dels seus productes. 
D’igual manera, de seguida que les dimensions del magatzem comencen a ser una mica grans i els 
operaris han de caminar llargues distàncies entre un terminal únic i les ubicacions del magatzem, 
apareix la necessitat de generalitzar l’ús d’un aparell mòbil que permeti consultar i informar al 
sistema central de tots els moviments de mercaderies pendents de fer i ja fets. D’aquesta manera, 
cada vegada hi ha més softwares dedicats a la gestió de magatzems de forma específica, 
anomenats SGA. 

Per tal de poder fer competència a aquests sistemes, els sistemes de gestió empresarial cada 
vegada incorporen més funcionalitats. Aquest és el cas de Dynamics Navision, propietat de 
Microsoft.  

Com a empresa, Olivia treballa exclusivament amb el software de Dynamics Navision. Com cada 
vegada més consultories informàtiques, es dedica a actuar com a Partner entre el client final i el 
propietari del software, fent totes les adaptacions necessàries per ajustar-lo a les necessitats 
específiques de cada client. En aquest sentit, la seva preocupació va orientada a oferir als seus 
clients la màxima agilitat i simplicitat en els seus procediments quotidians de magatzem, fent 
servir l’eina de Navision. 

Tot i que el mòdul de Magatzem forma part de Navision, aquest no està preparat per a l’ús de 
dispositius mòbils de forma generalitzada. És per això que sorgeix la necessitat de generar un add-
on que s’integri a Navision quan un client ho requereixi, i que resolgui tota la casuística associada 
a l’ús del dispositiu mòbil dins del magatzem. 

Per últim, el seguiment d’un producte dins del magatzem cada cop és més habitual, degut a que 
molts productes requereixen d’un número de sèrie, i altres van numerats per lots. Així, hi ha clients 
que requereixen que els moviments de magatzem es puguin fer de forma conjunta per a conjunts 
de productes, del mateix tipus o no. 

Per tant, l’extensió que es vol generar pretén resoldre aquesta necessitat dels clients de poder 
reubicar de forma conjunta un seguit de productes, de forma que combinarà l’ús de dispositius 
mòbils amb la creació d’una entitat mòbil contenidora de productes. 
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1.4. PLA DE TREBALL 

A. ESTRUCTURA DE DESGLOSSAMENT DEL TREBALL 

El projecte complet s’hauria de dividir en tres parts: Anàlisi Funcional i de Requeriments, Anàlisi 
Tècnic i de Disseny, i Fase de Desenvolupament. A continuació es mostra aquesta distribució 
definida per part de l’empresa: 

 

Figura 1. Distribució del projecte en fase (només les dues primeres són les definides en aquest document) 

Tot i així, com ja s’ha mencionat anteriorment, el contingut d’aquest projecte es centrarà en les 
dues primeres fases, mentre que la fase de desenvolupament es realitzarà a posteriori. 

B. FASES DE TREBALL, TASQUES I FITES 
La següent taula mostra el conjunt de tasques a realitzar per a cada fase del projecte: 

Fase: Anàlisi de Requeriments Referència: Fase 1 

Components principals: Albert Lamas  

Descripció: 

Es realitzaran reunions en grup i de forma individual amb els 
consultors per definir els agents implicats en el projecte, es 
realitzarà una visita i anàlisis d’un magatzem ja existent per 
extraure’n els elements remarcables i necessaris d’estandarditzar, 
es definirà i redactarà la memòria d’anàlisi de requeriments, i es 
revisarà, interpretarà i corregirà la memòria per adaptar-la el màxim 
possible a les necessitats reals del projecte. 

Data planificada d’inici: 
24/03/2017 
Data planificada de final: 
03/05/2017 
Inici amb:  
Reunió: posar en comú 
idees 
Final amb: 
Entrega de la memòria 

Tasca interna T1: Reunions amb els consultors per definir i 
analitzar tots els conceptes involucrats 

Tasca interna T2: Visita i anàlisi de magatzems ja implantats 

Tasca interna T3: Definició dels elements i redacció de la memòria 

Tasca interna T4: Revisió i re-definició dels agents i elements 
implicats 

Entregables: 
Memòria 
d’anàlisi de 
requeriments 
(critical 
review) 

Dates: 
03/05/2017 
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Fase: Disseny Referència: Fase 2 

Components principals: Albert Lamas  

Descripció: 

Es realitzaran reunions en grup i de forma individual amb els 
consultors per definir els agents implicats en aquesta segona part,  
es definiran els elements, documents, tecnologies i plataformes i es 
redactarà la memòria de disseny, i es revisarà, interpretarà i 
corregirà la memòria per adaptar-la el màxim possible a les 
necessitats reals del projecte. 

Data planificada d’inici: 
05/05/2017 
Data planificada de final: 
26/06/2017 
Inici amb:  
Reunió: posar en comú 
idees 
Final amb: 
Entrega de la memòria 

Tasca interna T1: Reunions amb els consultors per definir i 
analitzar tots els conceptes involucrats 

Tasca interna T2: Definició dels elements i redacció de la memòria 

Tasca interna T3: Revisió i re-definició dels agents i elements 
implicats 

Entregables: 
Memòria de 
disseny 

Dates: 
26/06/2017 

Taula 1.  Distribució del projecte en fases i tasques; definició de cadascuna d’aquestes. 

En base a la definició de fases i tasques de la taula anterior, la Taula 2 defineix les fites i dates límit 
per a cadascuna d’aquestes tasques: 

Ref. Tasca Títol Fita Data límit 

Fase1 T1 Reunió inicial Primeres definicions 24/03/2017 

Fase1 T2 Visita i anàlisi de magatzem Necessitats reals actuals 14/04/2017 

Fase1 T3 Definició i redacció memòria Disseny primers 
conceptes 

24/04/2017 

     

Fase1 T4 Revisió i memòria final Reafirmació de l’estat del 
projecte per aquesta fase 

03/05/2017 

Fase2 T1 Reunió inicial Primeres definicions 05/05/2017 

Fase2 T2 Definició i redacció memòria Disseny primers 
conceptes 

08/06/2017 

Fase2 T3 Revisió i memòria final Reafirmació de l’estat del 
projecte per aquesta fase 

26/06/2017 

Taula 2. Fites associades a cada tasca del projecte 

C. PLA DE TREBALL (DIAGRAMA DE GANTT) 
La Taula 3, que es presenta a continuació, representa la distribució temporal que es preveu per a 
cadascuna de les tasques definides al punt anterior: 

Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Etapa                

Fase1-T1                 

Fase1-T2                     

Fase1-T3                     

Fase1-T4                  

Fase2-T1                 

Fase2-T2                     

Fase2-T3                   

Taula 3. Diagrama de Gantt actualitzat 
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1.5. STAKEHOLDERS I ROLS 

A continuació es pretenen analitzar el conjunt de stakeholders que estan relacionats amb el 
producte i que, per tant, aportaran tot un conjunt de requeriments que el producte haurà de 
satisfer. S’indica clarament quins són, la seva vinculació amb el producte i altres consideracions a 
tenir en compte de cara a l’anàlisi dels requeriments. 

A. OPERARIS DE MAGATZEM 

Identificació 

És l’usuari final a qui va dirigit aquest projecte. La seva feina consisteix en el desplaçament de 
mercaderies i la generació, revisió o correcció de tots els documents necessaris per al correcte 
funcionament d’un magatzem en una empresa. Estan dotats d’aparells de radiofreqüència, 
típicament PDA (tot i que pot fer-se servir qualsevol dispositiu mòbil), que els permet 
descentralitzar les consultes a un terminal comú i treballar de forma més còmode i eficient. 

Motivació 

Faran ús directe d’aquesta extensió a través de la seva PDA o d’un aparell similar, de manera que 
seran exigents en la interfície final que se’ls presentarà; i volen que la informació es trobi de manera 
ordenada, fàcil i adequada a les seves tasques personals. 

Consideracions 

Poden tenir assignats diferents rols amb diferents tasques assignades, distinció que en farà la 
pròpia empresa entre els diferents operaris del magatzem. 

B. ENCARREGATS DE MAGATZEM 

Identificació 

Són la persona o persones que tenen una visió més global del magatzem, i que generalment faran 
ús de l’aplicació per a l’assignació, revisió i correcció de feina dels operaris. 

Motivació 

Tenen més coneixement de tots els circuits del magatzem que els operaris, i poden aportar 
requeriments associats a cadascun dels circuits de mercaderies. 

Consideracions 

Previsiblement aquests encarregats tindran un terminal propi sobre el que atacaran la Base de 
Dades, de manera que no necessiten una interfície particular per treballar amb la extensió. 

C. ADMINISTRADORS DE L’APLICACIÓ 

Identificació 

Seran els usuaris que s’encarregaran de controlar el bon funcionament del producte. 

Motivació 

Han de poder definir i assignar els rols a la resta d’usuaris així com avaluar els errors que es 
produeixin en el dia a dia de l’aplicació. 
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Consideracions 

Tindran rols d’administrador, amb més permisos, de manera que podran accedir a parts 
restringides per la resta d’usuaris i controlar tot el sistema. 

D. TÈCNICS DE SISTEMES  

Identificació 

Treballadors del client d’Olivia amb un coneixement tècnic de la distribució en xarxa de l’empresa. 

Motivació 

Aportaran requeriments associats a com s’accedirà a la base de dades central des de cada terminal 
o dispositiu mòbil dels operaris. 

Consideracions 

No hi ha cap consideració a destacar. 

E. COMERCIALS D’OLIVIA  

Identificació  

Persones encarregades de vendre el producte als clients d’Olivia que treballin amb magatzems. 

Motivació 

Poden aportar requeriments pel que fa a Màrqueting i Disseny del producte. 

Consideracions 

Han de tenir un coneixement bàsic de les funcionalitats del producte i del valor afegit que aporta 
aquest i la diferència d’altres productes del sector. 

F. CLIENTS D’OLIVIA  

Identificació  

És el client que comprarà el producte i l’implantarà a la seva empresa, i per tant la persona a qui 
s’ha de transmetre els beneficis del producte de la millor forma possible per tal que el vegi com a 
necessari a la seva empresa. 

Motivació 

Marcaran una sèrie de requeriments més específics relacionats amb la seva forma de treballar, que 
obliguen a fer adaptacions del producte per adaptar-lo als seus procediments i necessitats. 

Consideracions 

Acostumen a no saber amb claredat els requeriments específics que volen que satisfaci el 
producte, només n’identifiquen condicions generals i saben el que no volen, de manera que no 
aporten molta informació específica per a l’anàlisi, tot i que sí seran exigents si no hi estan d’acord 
en qualsevol punt. 
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G. TERCERES ENTITATS RELACIONADES AMB ELS CLIENTS D ’OLIVIA  

Identificació  

Són els tercers relacionats amb el client d’Olivia que formen part dels circuits de mercaderies 
involucrats al magatzem, i que valoraran que la informació que els arribi del sistema sigui correcta 
i adequada. En podem diferenciar tres, tot i que podria haver-n’hi d’altres: clients, proveïdors i 
transportistes. 

1. Clients: Rebran productes del magatzem i, per tant, generalment són els destinataris dels 
enviaments. 

2. Proveïdors: Enviaran els seus productes al magatzem, de manera que l’entrada de 
mercaderies prové habitualment d’aquests. 

3. Transportistes: Són les empreses, que el client d’Olivia tingui contractades, encarregades 
de transportar els seus productes entre el magatzem i els proveïdors o clients. 

Motivació 

Seran crítics amb la veracitat de la informació i documentació que es generi durant una sortida o 
entrada de mercaderies, i poden anul·lar un servei de transport si existeix qualsevol discrepància o 
error. 

Consideracions 

Les entrades o sortides del magatzem es poden revertir en el cas de devolucions, ja sigui del client 
de l’empresa (que aleshores provocarà una entrada al magatzem) com de l’empresa en sí mateixa 
(que provocarà una sortida del magatzem cap als proveïdors). A més, també es pot produir una 
transferència de mercaderies entre diversos magatzems de l’empresa, de manera que es generi 
l’enviament i la recepció corresponent a cada magatzem. 

H. CONSULTORS D’OLIVIA  

Identificació  

Persones que s’encarreguen de mantenir el debat amb el client sobre quines modificacions cal fer 
al producte per adaptar-lo a la empresa. 

Motivació 

En el disseny del producte, un grup d’aquests consultors, amb ampli coneixement en el mòdul del 
magatzem, s’encarreguen d’aportar i aprovar els requeriments tecnològics, segons la seva visió de 
les necessitats existents al mercat i la seva experiència pròpia. 

Consideracions 

Les opinions d’aquells que formen part del projecte, i d’altres que se’n relacionin indirectament, 
serà clau per a terminar de polir els detalls d’aquest anàlisi, que constantment serà contrastat amb 
ells. 
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I. DESENVOLUPADORS D’OLIVIA 

Identificació  

Són aquells treballadors d’Olivia que s’encarreguen de la part més tècnica i desenvoluparan i 
implementaran el producte, realitzaran totes les adaptacions que el client demani sobre el 
producte, el revisaran i en faran els jocs de proves necessaris per assegurar-ne el bon funcionament. 

Motivació 

Durant el desenvolupament i implementació del producte a Navision poden sorgir problemàtiques 
a l’hora d’adaptar els requeriments a la programació, de manera que algun requeriment pot ser 
afegit, modificat o eliminat. 

Consideracions 

Tenen un coneixement ampli pel que fa al llenguatge de programació de Navision i intentaran 
desenvolupar al codi els requeriments definits, tot i que és possible que les pròpies limitacions del 
programa n’impedeixin la implementació absoluta. 

J. L’EMPRESA MICROSOFT  

Identificació  

És l’empresa propietària del programa de gestió empresarial Dynamics Navision, que és la 
plataforma sobre la qual es dissenyarà aquesta extensió. 

Motivació 

S’encarrega d’administrar i distribuir les llicències d’ús de Navision i actualitzar el producte per 
adaptar-se al màxim a les necessitats del mercat. Per tant, el producte ha de ser compatible amb 
cada nova versió que Microsoft actualitzi de Navision. 

Consideracions 

La seva interacció amb el producte és de forma indirecta, ja que el producte haurà de satisfer tota 
l’estructura de Navision i adaptar-se a tots els canvis que Microsoft inclogui a Navision i que puguin 
afectar el mòdul de magatzem. 

K. ANALISTES DE NEGOCI 

Identificació  

Persona o conjunt de persones que defineixen el model de negoci de l’empresa, i que tenen 
coneixements del mercat i de les opcions de negoci a explotar. 

Motivació 

Aquest stakeholder pot condicionar el sistema i influir dràsticament en la seva implementació, de 
manera que pot ser rellevant la seva implicació en la definició del sistema. 

Consideracions 

Establiran les directrius principals de negoci com son les vies de remuneració, la política de 
presentació, etc.  
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L. EXPERTS LEGAL 

Identificació  

Persona o conjunt de persones que analitzaran i vetllaran perquè el producte satisfaci la legalitat 
vigent referida a l’emmagatzematge de mercaderies, com la llei APQ (Almacenamiento de 
Productos Químicos), sobretot en l’àmbit espanyol. 

Motivació 

Poden condicionar el sistema per fer que s’adapti al marge legal vigent, tant espanyol com de 
qualsevol altre país a on l’empresa implanti el Navision. 

Consideracions 

Poden modificar o afegir nous casos d’ús al sistema per satisfer requisits no funcionals d’aquest. 

M. EXPERTS EN USABILITAT 

Identificació  

Persona o varies persones que tenen per objectiu garantir el correcte ús del producte, si és intuïtiu 
i si té una interfície gràfica agradable, a més d’assegurar que funciona el sistema complet.  

Motivació 

Establirà les directius principals per assegurar que el producte es pot utilitzar, de manera que la 
seva implicació vindrà donada en les etapes de disseny i implementació. 

Consideracions 

Poden modificar o afegir nous casos d’ús al sistema per satisfer requisits d’usabilitat d’aquest. 
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1.6. SITUACIÓ DE PARTIDA 

A continuació s’explicarà el funcionament estàndard de Navision, tan a nivell de Front-end com a 
nivell d’arquitectura necessària per funcionar en un magatzem amb dispositius electrònics mòbils. 

A. LÒGICA DE MAGATZEM ESTÀNDARD DE NAVISION (FRONT-END) 

Els magatzems de Navision funcionen amb una sèrie de circuits de mercaderies que es gestionen 
d’una forma o una altra en funció de la configuració amb què es defineix el magatzem. Aquests 
moviments de mercaderies de magatzem es poden dividir en els circuits següents: recepció, 
enviament, reubicació, inventari i ajust. Per altra banda, a nivell del sistema, cal tenir en compte 
que en el magatzem es poden produir dos tipus de moviment bàsic: el moviment de producte i el 
moviment de magatzem, que ja s’han definit anteriorment. 

Com a exemple de la diferent casuística que es pot donar per a cada circuit, trobem que a Navision 
una recepció o enviament de mercaderies al magatzem es pot gestionar de quatre formes 
diferents, en funció de si el magatzem es configura per treballar amb recepcions/enviaments, 
ubicacions, Picking, o combinacions d’aquests. Per il·lustrar aquestes opcions, a la Figura 2, que es 
mostra a continuació, es poden veure els quatre possibles circuits associats a un enviament: 

 
Figura 2. Opcions associades a un enviament, [3] 

Les possibles opcions per a una recepció serien equivalents, canviant el concepte de picking per el 
d’ubicació. 

A continuació es defineixen breument cadascuna de les opcions (recordant l’analogia amb el 
circuit de recepcions): 

• Opció 1: És el que podem considerar un Magatzem Bàsic, ja que la única informació que li 
arriba i que ha de gestionar són les comandes de compres / vendes. És un magatzem on no 
s’indica com es distribueixin, mouen i ubiquen les mercaderies ni s’ha de gestionar cap 
documentació associada al magatzem. 

• Opció 2: És el cas d’un Magatzem Bàsic que treballa amb picking (enviament) o ubicació 
(recepció). En aquest cas, el Magatzem està distribuït en diferents Zones i/o Ubicacions i per 
tant, un cop es reben o s’han d’enviar les comandes s’ha d’indicar la ubicació a on aniran o 
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d’on procedeixen els productes requerits. El fet de treballar amb Picking permet tenir en 
compte el cas en què no hi ha prou existències en el magatzem d’un producte, de manera 
que es pot fer un enviament parcial, mentre que quan no es treballa amb Picking si no es 
pot fer l’enviament complet no s’envia res. 

• Opció 3: En aquest cas ja no es parla d’un magatzem bàsic, ja que una comanda ja no es 
tracta de forma aïllada sinó que es poden agrupar entre elles. Per veure més clar aquest cas, 
posem per exemple que el Departament de Ventes de l’empresa fa cinc comandes de venta 
que s’envien amb el mateix transportista. En aquest cas, l’encarregat de magatzem, els 
usuaris del departament d’administració de ventes o qualsevol altre usuari que en tingui la 
responsabilitat, poden agrupar les comandes de venta en un únic document d’enviaments 
de magatzem. El concepte per qualsevol altre filtre per ventes o pel procediment de 
compres seria similar, podent agrupar per recepcions d’un mateix dia, d’un mateix 
proveïdor, etc. 

• Opció 4: Seria el cas d’un Magatzem Complet (“Warehouse Management System (WMS)” a 
Navision), que agruparia les dues opcions anteriors i que per tant, fa que el procés sigui més 
complex. La utilitat d’aquesta opció és poder distribuir detalladament els diferents 
procediments i zones en la gestió del magatzem. 

Per la seva simplicitat, és pràcticament innecessari l’ús de dispositius mòbils dins dels Magatzems 
Bàsics. A més, els Magatzems Complets poden agrupar tota la casuística de moviments de 
mercaderies, de manera que aquesta extensió està enfocada a millorar els processos en els 
magatzems complets, que desprès es pot particularitzar per a les opcions més senzilles. 

En darrer lloc, cal definir breument els circuits restants: 

• Reubicació: una reubicació té com a objectiu moure mercaderies d’una ubicació a una altra 
del magatzem, com és el cas del moviment de mercaderies des de les zones 
d’emmagatzematge a les zones de picking.  

• Inventari: procediment de comptatge d’existències, que pot ser unitat a unitat, per lots, per 
contingut d’ubicació, etc., depenent de l’objectiu del procediment en qüestió. Generalment 
se’n fa un global anualment. 

• Ajust: situació d’excepció en la qual es troba un producte o caixa en mal estat o amb 
ubicació desconeguda, o se’n troba un que s’havia perdut, etc. La política que s’aplica en 
aquests casos depèn de cada client en particular. 

Per acabar, hi ha un procediment de magatzem que no està contemplat a l’estàndard de Navision 
però que fan servir la majoria de magatzems amb un cert volum de mercaderies: el Packing. Com 
la majoria de les empreses amb magatzem treballen amb Packing, Olivia té un desenvolupament 
amb aquesta entitat creada, que s’ofereix als clients juntament amb la resta del mòdul de 
magatzem. 
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B. ARQUITECTURA DE SISTEMA 

El sistema Automated Data Captured System (ADCS [4]) és una extensió de Navision estàndard 
que permet als empleats del magatzem realitzar un seguit d’activitats amb el suport d’un 
dispositiu portàtil. L’objectiu d’aquesta eina és poder registrar una certa quantitat d’un producte 
en una ubicació concreta, ja sigui per una entrada o una sortida de mercaderies al magatzem. 

En general l’ús d’aquest sistema està enfocat a lectors de codis de barres o de caràcters, que tracten 
de mecanitzar l’entrada de dades a la base de dades de Navision. 

Aquest producte treballa amb dispositius de mà basats en caràcters i que tenen una interfície 
VT100, amb pantalla de caràcters i teclat. 

A la Figura 3 es mostra un diagrama de software i hardware necessari per connectar correctament 
els dispositius i la base de dades de Navision 

 
Figura 3. Esquema de connexions dels dispositius a Navision amb el ADCS 

L’element central que permet la connexió del servei és el Plugin VT100 de Navision, que s’instal·la 
per defecte amb Navision. Aquest element actua com Telner server, és a dir, que l’usuari es pot 
connectar a Navision de forma remota. D’aquesta manera, actua com a servei de Windows en 
segon pla, escoltant sempre si s’envien missatges de forma remota. Aquesta comunicació es fa 
mitjançant un dels tres mètodes següents: cues de missatges, sockets o sockets encriptats. 

En darrer lloc, a nivell de Navision l’aplicació mostra la interfície amb un conjunt de  
“miniformularis” similars al que es mostra en la Figura 4: 

 
Figura 4. Interfície del dispositiu mòbil connectat a Navision 
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1.7. VALOR AFEGIT DEL PRODUCTE 

El valor afegit principal que aporta aquest producte és la capacitat de moure mercaderies de forma 
conjunta en cadascun dels circuits de moviment de mercaderies del magatzem explicats al punt 
anterior. Aquest valor cobra sentit especialment en el moment de treballar amb productes que es 
defineixen amb números de lot o amb números de sèrie, o ambdues, ja que sobretot en aquest 
últim cas moltes vegades s’ha de fer un Picking individual per cada unitat dels productes per tal 
que es pugui fer un bon seguiment dels els número de sèrie. 

A més, pretén que els dispositius mòbils dels operaris puguin treballar amb aquest concepte 
d’agrupació de mercaderies de forma més fàcil i ràpida. Així, es pretén desenvolupar una aplicació 
que sigui distribuïble a diverses tecnologies mòbils i sigui intuïtiva i fàcil de fer servir, estant el 
disseny gràfic en un segon pla i prioritzant la usabilitat del dispositiu. 

Per tant, podem destacar cinc millores bàsiques respecte del sistema actual: 

• Comunicació per radiofreqüència. El dispositiu mòbil dels operaris es comunicarà amb el 
sistema central per radiofreqüència amb accés restringit amb credencials. 

• Indiferència envers la tecnologia del dispositiu. Es pretén aportar un valor afegit al 
producte dissenyant una aplicació que permeti l’accés a Navision des qualsevol dispositiu 
electrònic, independentment del sistema operatiu, tecnologia, marca, model... que aquest 
faci servir. 

• Interfície atractiva. La usabilitat del producte aportarà una millora visual de cara a que els 
operaris puguin gestionar la informació de forma més ràpida i entenedora per a ells. 

• Compatibilitat amb l’agrupació de productes. El dispositiu mòbil disposarà d’elements per 
seleccionar una agrupació de mercaderies de forma única, de la forma més simplificada 
possible. 

• Agrupació de productes. Agrupació amb un únic identificador per permetre el moviment 
conjunt de mercaderies, compatibilitzant-ho amb el concepte de número de lot i de sèrie 
dels productes. 
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1.8. ESTAT DE L’ART  

En aquest apartat s’avaluaran les solucions existents actualment que tenen la mateixa finalitat 
que el nostre producte.  

A. APLICACIÓ WEB DE L’EMPRESA   

Per a la gestió de comunicacions entre la base de dades i el client final, actualment un dels 
consultors de l’empresa està desenvolupant una aplicació web particular per a un client en concret, 
amb opció a estendre la solució a altres clients un cop estigui tancat el seu projecte. 

Les seves característiques principals són: 

1. Degut als dispositius de que disposa el client, que són del tipus PDA amb sistemes operatius 
molt antics, aquesta aplicació genera una comunicació síncrona amb el dispositiu client. 

2. A més, això també obliga a emprar tecnologies de fa anys molt restringides en quant a 
usabilitat i adaptabilitat. 

3. Cada usuari realitza una connexió independent amb l’aplicació, de manera que calen 
credencials d’accés al sistema. Aquest fet alenteix el sistema en el moment en el que 
augmenta el nombre de clients que en fan servir.  

4. El codi està molt ben distribuït intentant aplicar patrons com el Model – Vista – Controlador 
de manera que sigui fàcilment distribuïble a futures aplicacions o clients. 

5. La seva implementació està programada amb Python. 

Degut a que no és objectiu d’aquest projecte dissenyar l’aplicació de comunicació entre la base de 
dades i el client, i degut a que el desenvolupament d’aquesta encara es troba en execució, no es 
detallaran més aspectes d’aquesta aplicació. 

B. DYNAMICS AX 

Un altre departament de l’empresa treballa amb un altre ERP de Microsoft, en aquest cas es tracta 
de Dynamics Axapta [5]. 

S’ha analitzat com aquest sistema de gestió de base de dades soluciona el concepte d’agrupació i 
moviment conjunt de mercaderies, i s’han arribat a les següents consideracions: 

1. Es treballa fonamentalment amb taules de referències creuades, de forma pràcticament 
oposada a Navision. 

2. Es defineixen dos formes de treballar a nivell de magatzem: amb el Sistema de Gestió 
d’Inventari i el Sistema de Gestió de Magatzem Avançada. La primera només treballa amb 
quantitats i entrades i sortides de productes, mentre que la segona fa tot el seguiment dins 
del magatzem, de forma similar a Navision. 

3. Els conceptes d’agrupació i moviment conjunt es tracten amb el concepte de “Pallet”, que 
s’identifica únicament amb una “matrícula”, identificador que serveix per fer un seguiment 
exhaustiu d’aquest “Pallet” i que s’acostuma a imprimir com a etiqueta amb codi de barres. 

4. La taula de Disponibilitat permet que cada conjunt de Producte, Pallet, Lot, Sèrie, Variant, 
etc. Tingui un identificador únic de manera que es creï una relació creuada que identifiqui 
el conjunt. Això provoca molta càrrega computacional sobre aquesta taula, sobre la que 
s’han de fer moltes consultes, tot i l’estalvi de recursos d’espai que permet.  
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1.9. REQUERIMENTS 

A continuació, basant-nos en els objectius i la informació aportada pels diferents stakeholders, es 
farà un anàlisi dels requeriments del projecte. En primer lloc, cal parlar dels requeriments generals 
del sistema en base , que condicionen la resta del projecte i que responen a un primer anàlisi 
general d’aquest. 

A. REQUERIMENTS GENERALS DEL SISTEMA 

1. El sistema ha de permetre múltiple accés a Navision des de diferents terminals i dispositius 
mòbils. 

2. L’arquitectura i disseny del sistema no ha d’estar condicionada al model, marca o tipus de 
dispositiu mòbil final, de manera que ha de ser flexible i contemplar múltiples opcions. 

3. El producte final resultant d’aquest projecte ha de permetre adaptar les necessitats del 
magatzem a la legislació vigent en el país d’implantació del producte. 

4. El sistema ha de garantir que hi pugui haver un manteniment i control del correcte 
funcionament. 

5. Durant l’anàlisi anterior s’ha vist la necessitat de poder agrupar els productes en una única 
entitat que permeti el moviment conjunt d’aquest. D’aquesta manera, es definirà una 
entitat “Contenidor” que compleixi aquesta funció, i que també haurà de tenir un conjunt 
de requeriments que s’especificaran a continuació. 

 

B. REQUERIMENTS ASSOCIATS A L’APLICACIÓ  

L’ús de dispositius electrònics ha de ser compatible amb la incorporació del contenidor, a més dels 
requeriments propis d’aquest. Així, es defineixen els següents requeriments per a l’aplicació 
d’aquest dispositiu i el propi dispositiu: 

1. L’aplicació ha de poder permetre la identificació d’usuari. 

2. L’aplicació ha de mostrar la informació adient en funció dels rols associats a cada usuari. 

3. El sistema ha de permetre treballar amb diverses tecnologies, ja sigui una PDA o un mòbil 
o tauleta. 

4. El dispositiu no té per què treballar necessàriament en temps real amb la resta del sistema 
de gestió empresarial. 

5. L’aplicació ha de permetre la concurrència i el bloqueig per tal que dos usuaris no s’assignin 
les mateixes tasques. 

6. L’aplicació ha de tenir una interfície còmode, agradable i intuïtiva per a l’operari. A més a 
més, aquesta interfície ha de permetre accedir a la majoria dels seus modes d’operació de 
forma ràpida, sense haver de passar gaires pantalles de visualització. 

7. L’operari no ha de poder veure des del dispositiu dades de productes que no siguin pròpies 
del magatzem, com els preus d’aquests. 

8. L’aplicació ha de poder rebre i modificar la informació que s’introdueix dels codis de 
producte, contenidor, ubicació i quantitat de productes. 

9. L’aplicació treballarà amb codis identificadors, que poden ser codis alfanumèrics, codis de 
barres o codis QR, i ha de poder permetre treballar amb un tipus o altre indistintament. 

10. L’aplicació ha de poder permetre enviar sol·licituds d’impressió d’etiquetes o altres. 
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Un cop definits els requeriments generals del projecte, cal avaluar el conjunt de requeriments 
associats al model de dades, de forma general, referit a diferents entitats de magatzem que no 
tenen perquè estar vinculades a un software en concret. Així, a continuació es mostren tot el 
conjunt de requeriments ajustats en base a les necessitats i opinions dels diferents stakeholders 
implicats en cada aspecte. 

C. REQUERIMENTS GENERALS DEL MAGATZEM 

Molts d’aquests requeriments responen a les necessitats generals d’un magatzem de qualsevol 
empresa, tot i que en molts casos han de poder ser flexibles a les necessitats i forma de treballar de 
cada client en particular. Els requeriments general del magatzem són els següents: 

1. Els magatzems han de poder definir zones i ubicacions dins de les zones. 

2. Els magatzems han de poder definir zones o ubicacions amb condicions per a productes 
especials (congelats, productes químics, ...). 

3. Els magatzems han de poder definir zones o ubicacions amb condicions d’equip especial 
(grues, muntacàrregues...) 

4. Els magatzems han de definir les ubicacions amb unes dimensions físiques concretes i un 
pes màxim, per condicionar què s’hi posa a dins. 

5. Les ubicacions han de poder definir si emmagatzemaran productes o containers, mai de 
forma dual. 

6. Les ubicacions han de poder establir un ordre de prioritat. 

7. Cada ubicació ha de tenir un codi identificador únic. 

8. L’ús del tràfic directe ha d’estar permès al magatzem. 

 

D. REQUERIMENTS DELS PRODUCTES 

De la mateixa manera que els magatzems, també els productes que s’introdueixen al sistema han 
de complir una sèrie de condicions per garantir el bon funcionament del sistema. Tot i que moltes 
també són generals i flexibles a les necessitats del client, n’hi a d’altres que són requeriments 
inamovibles i s’han de tenir en alta consideració:  

1. Els productes han de poder moure’s i ubicar a nivell de producte o de contenidor de diversos 
productes. 

2. Els productes han de poder definir-se per a ubicacions i equips amb condicions especials, 
de forma que la ubicació del producte ha de satisfer totes les condicions que requereixi per 
a la seva manipulació. 

3. Els productes han de poder tenir diferents unitats de mesura, i han d’estar ben indicades 
les conversions entre aquestes. 

4. El codi identificador del producte ha de ser únic, tot i que s’ha de poder relacionar 
inequívocament amb els codis identificadors de tercers (com els identificadors de 
productes dels proveïdors). 

5. El sistema de contenidors de productes ha de permetre fer un correcte seguiment del 
número de lot o de sèrie, si es treballa amb qualsevol dels dos o ambdós alhora. 

6. La generació d’un codi de barres o QR del producte ha de permetre conèixer la informació 
associada al codi del producte, el número de sèrie, si en té, i el número de lot, si en té. 
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E. REQUERIMENTS DELS CONTENIDORS DE PRODUCTES 

Degut a la necessitat de definir una entitat contenidora de productes, apareixen un conjunt de 
requeriments associats a aquesta i que són fonamentals per tal que no hi hagi desajustos en les 
ubicacions de productes, quantitats, lots, etc. Pràcticament són els requeriments que requereixen 
més atenció. Són aquests:  

1. S’han de poder definir diversos contenidors (palets, caixes, gàbies, bidons, etc.). 

2. S’han de definir com a contenidors diferents aquells que siguin del mateix tipus però en 
variïn les dimensions físiques (per exemple, hi ha d’haver una distinció entre palet Europeu 
i Americà, ja que les seves mesures, i per tant capacitat, són diferents). 

3. Cada contenidor s’ha de definir amb un codi identificador únic. 

4. S’han de poder definir diversos nivells d’agrupació dels contenidors, de forma iterativa, de 
manera que es puguin afegir contenidors dins d’altres contenidors. Tot i així, per simplificar 
la casuística en aquesta primera versió del projecte, només es permetran dos nivells de 
contenidor: un exterior que contingui diversos interiors. No es descarta ampliar aquesta 
opció com a millora per a futures versions. 

5. Els contenidors hauran de tenir unes dimensions físiques i pes definides per poder-les 
comparar amb les de la ubicació a on es dipositi, incloent el pes i mesures físiques de tots 
els objectes que contingui. 

6. Un contenidor no es podrà posar en una ubicació de la qual n’excedeixi les dimensions o 
pes total un cop afegits tots els seus continguts. 

7. Els contenidors han de poder definir-se com a apilables o no. 

8. Els contenidors han de poder definir-se com a divisibles o no. 

9. Els contenidors han de poder definir-se com a “monoproductes” o “multiproductes”, segons 
si es permet que tot el seu contingut sigui d’un únic producte o de diversos. 

 

Per últim, entrant en més detall en cada circuit de mercaderies del magatzem, s’obtenen un 
conjunt de requeriments encara més específics associats a aquests, tenint en compte que es 
treballarà amb el contenidor: 

F. REQUERIMENTS EN RECEPCIÓ 

1. L’operari ha de poder veure un llistat de recepcions pendents pel dia actual des del 
dispositiu o terminal que empri. 

2. L’operari ha de poder fer un recompte físic de productes (a nivell de producte, paquet, o 
com defineixi l’empresa aquest comptatge) i poder actualitzar l’estat de la comanda a 
“rebuda” des del dispositiu o terminal que empri. 

3. El sistema ha de poder proposar una ubicació per defecte, modificable per l’operari si convé, 
i ha de permetre indicar a quin contenidor es vol ubicar, en cas que així sigui. 

4. L’operari ha de poder assignar una ubicació i contenidor on deixar cada paquet des del 
dispositiu o terminal que empri independentment de la documentació que es generi amb 
aquesta assignació (que dependrà de la configuració del magatzem). 

5. L’operari ha de poder agrupar o dividir paquets per agrupar-los de forma diferent en els 
contenidors definits pel magatzem. 

6. L’operari ha de poder actualitzar l’estat de la recepció des del dispositiu o terminal que usi. 
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G. REQUERIMENTS EN ENVIAMENTS 

1. L’operari ha de poder veure un llistat de sortides pendents pel dia actual des del dispositiu 
o terminal que empri. 

2. El sistema ha de poder indicar a l’operari des del dispositiu o terminal que empri on ha 
d’anar a buscar els paquets o contenidors a les ubicacions.  

3. El sistema també ha de permetre a l’operari canviar la ubicació o contenidor d’on s’agafa el 
material manualment des del dispositiu o terminal que empri. 

4. L’operari ha de poder recollir paquets o contenidors i portar-los a la zona de sortida, i 
registrar aquests moviments des del dispositiu o terminal que empri. 

5. L’operari ha de poder crear des del dispositiu o terminal que empri un document (packing 
o llistat de transport) amb el contingut que s’entrega al transportista. 

6. L’operari ha de poder actualitzar l’estat de la sortida des del dispositiu o terminal que empri. 
 

H. REQUERIMENTS EN MOVIMENTS INTERIORS 

1. L’operari ha de poder accedir a una llista de moviments pendents per al dia actual, siguin 
de reaprovisionament o altres. 

2. L’operari ha de poder moure paquets o contenidors d’una ubicació a una altra, i quan realitzi 
la operació ha de poder indicar la ubicació d’origen i de destí des del dispositiu o terminal 
que empri. 

3. L’operari ha de poder fraccionar contenidors i moure paquets entre contenidors, indicant 
aquests moviments amb el dispositiu o terminal que empri. 

4. L’operari ha de poder moure productes a diferents zones o cap a fabricació, indicant la 
ubicació i contenidor d’on s’obtenen aquests productes. 

5. El moviment entre diferents magatzems en ubicacions físiques diferents ha de venir indicat 
per un encarregat de magatzem, administració, o altres. Per a l’operari d’aquests 
magatzems, el tractament és similar a un enviament o recepció, segons si es trobi al 
magatzem d’origen o destí. 

 

I. REQUERIMENTS EN AJUSTOS D’INVENTARI  

1. El client i els consultors han d’acordar una política d’ajust positiu o negatiu de productes, 
de manera que es puguin afegir o treure d’un contenidor i/o ubicació seguint el 
procediment acordat. 

2. A l’hora de gestionar un ajust, s’ha de tenir en compte els diferents costos que pot tenir un 
producte, de manera que no es produeixi un desajust comptable. 

 

J. REQUERIMENTS EN EL PROCÉS D’INVENTARI 

1. El procediment d’inventari físic ha de venir marcat pel client en particular. 

2. L’inventari s’ha de poder fer gradualment per ubicacions, contenidors o productes. 

3. El comptatge de productes / contenidors s’ha de poder introduir des del dispositiu o 
terminal que empri. 
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1.10. SUPOSICIONS 

A continuació es recullen les principals suposicions: 

1. Durant els mesos de març i abril es farà un anàlisis de requeriments i durant els mesos de 
maig i juny l’anàlisi de disseny de l’arquitectura i del model de dades. 

2. Es podran introduir modificacions de millora de l’extensió posteriorment, després d’un petit 
comitè que valori si una certa funcionalitat val la pena que sigui estandarditzada o no. 

3. El sistema no garanteix que tots els clients d’Olivia puguin fer un ús complet del sistema, 
sinó que dependrà de les necessitats de cada client. 

4. Olivia realitzarà unes sessions formatives als seus clients sobre l’ús del producte. 

5. Els administradors del sistema vetllaran pel correcte funcionament de tots els dispositius, 
terminals i del sistema complet. 

6. El sistema no tindrà en compte informació referent a altres departaments de la empresa 
que no estigui vinculada amb el magatzem. 

7. El nombre de contenidors que gestionarà un magatzem serà limitat. 

8. El temps d’espera per visualitzar una pàgina en els dispositius mòbils o terminals no podrà 
ser molt alt. 

9. El sistema no pot garantir que la informació introduïda pels operaris sigui fidedigne a la 
realitat. 

10. El sistema no es responsabilitza d’un ús inadequat dels dispositius mòbils o terminals per 
part dels operaris. 
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1.11. RESTRICCIONS 

A continuació es recullen el conjunt de restriccions que formen part d’aquest projecte: 

1. Degut a que Olivia treballa amb el ERP Dynamics Navision de Windows, el producte ha 
d’estar basat en l’estructura d’aquest i ha de ser compatible amb la resta del programa. 

2. Pel fet de treballar amb Navision, el llenguatge de programació serà C/AL. 

3. Pel fet de treballar amb Navision, la base de dades serà SQL Server. 

4. La llengua amb què es desenvolupi el producte no ha de ser l’oficial segons el país a on 
s’implanti el producte, però si que se n’ha d’adaptar la visualització. 

5. El producte ha de satisfer qualsevol llei que afecti en el seu àmbit d’actuació. 

6. La connexió entre el sistema central i els dispositius seguiran els protocols de seguretat de 
xarxes necessaris. 
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2.1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu fonamental d’aquesta segona part del document és combinar tot l’anàlisi del sistema i 
dels requeriments que han anat apareixent al llarg de la primera part d’aquest document amb les 
restriccions finals que venen imposades per l’empresa, principalment la limitació i enfoc que 
suposa el fet de treballar en Navision. 

D’aquesta manera, aquesta segona part del document pretén determinar tot el conjunt de 
requeriments o consideracions de disseny que cal tenir en compte per adaptar totes aquestes 
necessitats a l’entorn de treball en que ens trobem. 

Així, es comença parlant de forma més genèrica sobre el sistema complet que engloba aquest 
projecte, de forma que es dissenya l’arquitectura que cal desenvolupar per acomplir tots aquests 
requeriments definits, i progressivament es deriva cap a les modificacions amb les que cal dotar el 
model de dades per adaptar-lo a les necessitats concretes d’aquest projecte.  

Per arribar a aquest punt final, és necessari també explicar la distribució de Navision, com a Front-
End de la base de dades, per a realitzar tot el conjunt d’accions que s’esperen d’un ERP amb aquest 
cos.  
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2.2. DISSENY DE L’ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

A l’hora de dissenyar tant l’arquitectura del sistema com el model de dades que cal implementar 
per afegir el concepte del contenidor, s’han de complir necessàriament tots els requeriments i 
restriccions que es defineixen anteriorment al document d’Anàlisi de Requeriments, i que 
provenen de l’anàlisi de l’estat de l’art i de la recopilació de necessitats dels diferents stakeholders 
implicats en el projecte.  

 

Com a conseqüència directa d’aquests requeriments analitzats prèviament, i després de valorar i 
analitzar les diferents possibilitats tecnològiques i estructurals, se’n deriven un conjunt de 
Consideracions de Disseny, que s’explicaran a continuació. 

A. CONSIDERACIONS DE DISSENY DE L’ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Després d’analitzar i comentar diversos dissenys que podrien funcionar en el nostre sistema, 
juntament amb la valoració de les tecnologies i arquitectures utilitzades actualment, d’estudiar 
l’estat de l’art i tenir en compte els Requeriments Generals del Sistema (apartat A del punt 9 de la 
primera part del document) s’arriba a les següents consideracions: 

1. Després d’estudiar l’ús que se’n fa actualment dels dispositius mòbils als magatzems dels 
nostres clients, i de comentar amb ells la possibilitat d’evolucionar cap a noves tecnologies, 
ens trobem amb el següent: 
• La major part dels dispositius són del tipus PDA, que incorporen sistemes operatius 

antics, com són Windows Mobile 6 o Windows CE.  
• Són poques les empreses que preveuen actualitzar-los properament, degut a que són 

molt resistents a cops i el fet d’utilitzar Sistemes Operatius antics redueix els costos de 
llicències de sistema operatiu comercial així com d’aplicacions d’usuari que en 
requereixin. 

• Tot i això, degut a la important disminució en el preu d’adquisició de smartphones i 
tauletes, a la vegada que la seva usabilitat, tecnologia i rang d’actuació són molt 
superiors, caldrà desenvolupar una aplicació que permeti l’explotació de les 
possibilitats ofertes per aquestes tecnologies més “modernes” a la vegada que es tenen 
en compte totes les limitacions que poden generar tecnologies anteriors. 

2. A partir de les consideracions del punt anterior, s’ha decidit implementar la interfície de 
comunicació entre Navision i el client final mitjançant una aplicació web. Els aspectes que 
justifiquen aquesta tria són: 

• Aquesta opció permet treballar amb qualsevol tipus de dispositiu que disposi d’un 
navegador d’Internet, software normalment gratuït i present a totes les plataformes, 
tant mòbils com fixes. 

• Cada usuari pot connectar-se al sistema des del seu equip, sigui mòbil o terminal. 

• No hi ha necessitat d’instal·lar o mantenir software addicional ni un Terminal Server 
[6]¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. per a la connexió, que a vegades r
esulta en la pèrdua de connectivitat i que pot trigar més en refrescar la sessió. 

3. La comunicació entre Navision i l’aplicació web es farà mitjançant Web Services [7] ja que 
és la solució que ofereix Navision per a la connexió remota. Aquesta tecnologia resulta 
simple i molt robusta, com corroboren altres desenvolupaments en explotació. 



   ANÀLISI I DISSENY D’UN ADD-ON PER A NAVISION 

Pàgina | 30  
 

4. L’aplicació web haurà de tenir una distribució de codi tal que permeti separar els tres 
objectius que ha de satisfer: la generació de la representació final, la comunicació cap a la 
Base de Dades i la lògica de negoci: 

• S’han de contemplar diverses representacions segons les capacitats tecnològiques 
de client: crides síncrones o asíncrones al sistema, ús de tecnologies de script de 
client (ex. JavaScripts), etc. Això permet adaptar la usabilitat i l’ergonomia al 
dispositiu final. 

• La gestió de les dades hauria de ser única i independent de la tecnologia, de manera 
que es defineix una única interfície de comunicació amb Navision. 

• El model de negoci adaptarà les dades rebudes fruit del diàleg amb Navision a la 
representació que correspongui segons estigui destinada a un dispositiu final o un 
altre. 

5. L’aplicació web estarà continguda en un servidor que pot ser independent o no del servidor 
que contingui la Base de Dades de Navision. A més, l’accés a aquest es podrà realitzar 
mitjançant tan amb una màquina física com virtual, sent aquesta última pesada o de 
sistema (ex. VirtualBox [7]) o bé lleugera o de procés (ex. Docker [8]). 

6. L’accés a aquest servidor des del dispositiu de l’usuari ha d’estar protegit de de diferents 
nivells: Firewall d’entrada, acreditació d’accés al sistema, etc. 

7. Tot i que no és objectiu d’aquest projecte definir aquesta aplicació web, aquestes 
consideracions permeten elaborar l’arquitectura mínima necessària del sistema. Per tant, 
s’hauran de tenir en compte en un futur durant l’etapa de disseny i implementació de 
l’aplicació web. 
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B. DIAGRAMA DEL SISTEMA 

A continuació es presenta la Figura 5, on es mostra l’esquema del sistema en base a totes les 
consideracions recollides al punt anterior. 

 

Definida l’arquitectura general del sistema, els següents punts es centraran en les modificacions 
que cal fer en model de dades de Navision per poder afegir el concepte del contenidor i tots els 
requeriments associats.  
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Figura 5. Arquitectura del sistema 
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2.3. MODEL DE DADES ACTUAL 

Per a dissenyar un model que inclogui el concepte de contenidor, és necessari definir un mínim de 
classes per tal de donar suport a aquest concepte, a la vegada que es fan les modificacions 
corresponents a la estructura actual per acoblar aquests nous objectes. Tot això requerirà 
igualment d’un seguit de regles de validació i restriccions de les dades que s’hauran d’afegir al 
model existent,.  

És per això que els següents apartats defineixen primer la estructura de dades de Navision 
(centrada en el departament de Magatzem) i, seguidament, com s’incorpora el concepte de 
contenidor dins d’aquesta estructura. 

En primer lloc, és necessari explicar que tots els objectes de Navision s’identifiquen mitjançant un 
camp de tipus d’objecte (a continuació es presentarà cada tipus) i una numeració identificadora, 
en la que Microsoft defineix uns intervals per a cada departament o mòdul, de manera que 
l’adquisició d’una llicència de Navision et dona dret a treballar amb una regió concreta d’aquestes. 
Així, quan es vol comercialitzar un add-on desenvolupat per un partner (que no és el cas d’aquest 
projecte, ja que no es pretén comercialitzar), s’ha de demanar a Microsoft una assignació de 
numeració en la que incorporar tots els objectes nous de l’add-on. 

Per altra banda, cada objecte permet definir tot un conjunt de funcions per codi amb el llenguatge 
C/AL [9], per tal d’afegir validacions, crear variables d’ús local, crides a altres objectes, filtres, etc. 

A. TAULES  

Com a qualsevol base de dades, les taules contenen tota la informació de la base de dades, 
distribuïda en camps que poden ser de molts tipus. Els més generals són: 

• Text: Strings de caràcters amb una longitud màxima que es pot definir, amb límit de 1024 
caràcters. 

• Code: String que només admet números i majúscules (i en cas d’afegir minúscules les 
converteix) amb una longitud màxima que es pot definir, amb límit de 1024 caràcters. 
Serveix per afegir codis alfanumèrics. 

• Integer: Nombres sencers, positius i negatius. 

• Decimal: Nombres decimals amb 18 dígits significatius.  

• Date: Camps de data, generalment amb el format dd/mm/aaaa, tot i que es pot modificar. 

• DateFormula: Permet afegir una fórmula temporal per fer un càlcul amb dates, a partir 
d’una data d’origen o referència (per exemple, 25D suma 25 dies a la data de referència). 

• Option: Tipus de dades que funciona com a menú d’opcions, on es defineix un conjunt 
d’opcions entre les que es pot triar. Aquestes opcions vindran indexades per un Integer. 

• Boolean: Camp de tipus verdader/fals. 

• BLOB: Bytes de dades que permeten emmagatzemar arxius com a imatges, gif, etc. 

Hi ha molts altres tipus de camps però que s’utilitzen amb molt poca freqüència com són 
BigInteger, Binary, Time, Duration, Guild... 

Aquestes taules estan relacionades entre ells per un conjunt de claus foranes; a més de tenir una o 
varies claus primàries que permet identificar un registre de forma única i inequívoca. 
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A més a més, cadascun d’aquests camps té moltes propietats, com es presenta a la següent figura, 
d’entre les quals cal destacar la propietat “Field No.”, que identifica el camp de forma única dins de 
la taula per tal d’anar a buscar-lo quan es vulgui generar una relació; el “Caption”, que conté el nom 
amb el que s’identificarà aquell camp; i la propietat “Relation”, que ens permet generar les 
relaciones entre els camps de les taules, com es mostra a continuació: 

 

Figura 6. Propietats dels camps d’una taula modificables directament 

A continuació, a la Figura 7 es mostren les funcions genèriques que trobem al codi d’una taula, les 
quals permeten definir tot un conjunt de validacions i funcions desitjades tant a l’hora d’introduir 
dades en els camps com en afegir, modificar o suprimir registres d’una taula: 

 
Figura 7. Funcions generals d'una taula: OnInsert, OnModify, On Delete i OnRename.  

Per a cada camp de la taula tenim les funcions OnValidate i OnLookup (exemple: taula 25, Moviments de Client) 

Per últim, és important senyalar que la funció de documentació es pot trobar a tots els objectes de 
la base de dades, i l’ús que se’n fa servir és per documentar el codi que es modifica sobre objectes 
estàndard de Navision. Cada empresa tria el seu propi sistema per documentar els canvis realitzats, 
però generalment s’inclou una breu etiqueta amb un identificador numèric, la data del canvi i una 
molt breu descripció del que s’ha modificat o afegit. 
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B. PÀGINES  
Les pàgines permeten accedir a la informació de les taules mitjançant consultes d’una forma més 
ordenada i controlada, a la vegada que permeten agrupar i mostrar de forma conjunta la 
informació de més d’una taula. 

A més a més, també permeten configurar botons o “accions de pàgina” que permeten enllaçar 
amb altres pàgines o informes o realitzar crides a funcions. 

Com a exemples de pàgines, la Figura 8 i la Figura 9 mostren la Fitxa de Client que inclou Navision 
de forma estàndard i la informació d’una Comanda de Venta, agrupant la informació de dues 
taules: la Capçalera de Venta i les Línies de Venta: 

 
Figura 8. Pàgina de la Fitxa de Client  
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Figura 9. Pàgina de la Comanda de venta, que inclou la Capçalera de Venta i les Línies de Venta (en taronja). 

C. INFORMES  

Els informes són objectes destinats a mostrar la informació de les taules amb l’objectiu d’imprimir-
la o exportar-la a un altre programa, com Excel. Permeten agrupar la informació de moltes taules, 
agrupar en base a claus foranies entre les taules, filtrar, ordenar, definir noves variables i realitzar 
càlculs sobre aquestes taules. 

La Figura 10 mostra l’informe estàndard d’una Factura de Venta de Navision: 

 
Figura 10. Exemple d’informe, una Factura de Venta estàndard de Navision 
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D. CODEUNITS  

Les codeunits són objectes purament de codi que tenen per objectiu satisfer una validació o 
necessitat de les dades que es repeteix a molts objectes. És per això que gran part del codi inclòs a 
taules, informes i pàgines acaba sent una referència a tot aquest conjunt de taules. 

A continuació es mostra la Figura 11 que conté el codi de la Codeunit 700, encarregada de gestionar 
totes les funcions per a l’obertura, creació i obtenció d’identificador de les pàgines: 

 
Figura 11. Codeunit 700, Page Management, amb part del seu codi com a exemple. 

E. MENUSUITE  
Els menusuite són el conjunt de pàgines de presentació destinades a fer de Front-End per a l’usuari 
de Navision, i que presenten vincles a totes les pàgines i informes que s’han definit. Com no es 
poden executar de forma independent, tots els canvis que es vulguin fer en la presentació final de 
Navision cal validar-los directament executant un client de Navision.  

La Figura 12 mostra la interfície de disseny dels Menusuite, clarament diferenciada de la interfície 
final que es presenta al client de Navision: 

 
Figura 12. Visualització de la interfície de desenvolupament d’un Menúsuite. El menú de l’esquerra és el que es 

configura. 
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F. ESQUEMA DE DEPENDÈNCIES ENTRE ELS OBJECTES DE NAVISION  

Com s’ha presentat en els punts anteriors, tota la informació que s’afegeix, es modifica o s’elimina 
de la base de dades es troba a les taule, mentre que la resta d’objectes ofereixen opcions de 
visualització i gestió de la funcionalitat associada a aquestes taules. 

Així, a la figura següent es mostra un resum de la estructura de classes que defineix Navision com 
a sistema Gestor de Base de Dades.  

Model de Dades 
Requereix una certa funcionalitat i 
eines de visualització. 

 

 

 

Visualització 
Mostra la informació del Model 
de Dades d’una forma més 
ordenada, intuïtiva i elegant. 

 

 
 

Defineix una estructura de 
navegació entre les pàgines i 
infomes a visualitzar. Depén 
dels rols assignats a  l’usuari.  

 

Funcionalitat 
Valida i restringeix la informació 
introduïda i visualitzada. 

 

 

TAULES 

CODEUNITS 

PÀGINES 

INFORMES 

MENUSUITE 

Figura 13. Esquema de dependències entre els objectes de Navision 



   ANÀLISI I DISSENY D’UN ADD-ON PER A NAVISION 

Pàgina | 38  
 

G. MODEL DE DADES DE MAGATZEM 
Després d’haver presentat el model de dades de Navision,  cal analitzar quins d’aquests objectes 
estàndard de Navision afecten al departament de Magatzem. Tal i com es presenta a l’anàlisi de 
requeriments, hi ha sis circuits principals de mercaderies amb tot un conjunt de documentació 
associada que afecten al magatzem:  

• Entrades al magatzem: la documentació de Navision involucrada són les Comandes de 
Compra, les Devolucions dels clients, les comandes de Transferència des d’un altre 
magatzem, Recepcions, Ubicacions i els històrics de tots aquests documents. 

• Sortides: el procediment de sortida inclou la Comanda de Venta, les Devolucions a 
Proveïdor, les sortides de Transferència a un altre magatzem, els Picking, els documents 
d’Enviament i els històrics de tots aquests documents. 

• Reubicacions: inclouen tant els Moviments de Magatzem, Moviments Interns i Moviments 
d’Inventari com els documents d’Ordres d’Assemblatge i Ordres de Fabricació. 

• Inventari: inclou la documentació d’Inventari Físic i les línies de Diari de Magatzem per 
ajustar les possibles irregularitats en aquest procediment. 

• Ajust: No hi ha una documentació associada a aquest procediment, sinó que es fan servir 
directament els Diaris de Magatzem que permeten generar els moviments i ajustos 
necessaris. 

Per altra banda, també és important tenir en compte els objectes més generals del magatzem, 
relacionats amb les entitats de Magatzem, Zona, Ubicació, Moviments de Producte, Moviments 
de Magatzem i Diaris de Producte i Magatzem. 

Tota aquesta documentació i objectes relacionats és la que s’ha estudiat per dissenyar l’acoblat 
amb el concepte de Contenidor, del que es parlarà en el punt següent. Com a resum gràfic de 
tots els circuits i documentació que es presenta en el Magatzem de Navision, la següent Figura 
14 presenta la interfície gràfica a la que accedeix l’usuari de Navision i que conté tots els 
elements mencionats. 

Figura 14. Conjunt de funcionalitats que es mostren al departament de magatzem i que permeten visualitzar les 
pàgines i reports associats. 
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2.4. ACTUALITZACIÓ DEL MODEL DE DADES 

Tots els objectes que es mencionen en l’apartat anterior es veuen afectats per la incorporació del 
concepte del contenidor, de forma més o menys directa. 

A l’hora d’analitzar tot el conjunt d’objectes que es poden veure afectats per l’ús del contenidor s’ha 
trobat que totes les taules de capçalera de document (i per tant les seves respectives pàgines i 
reports) no es veuen afectades per aquesta extensió, ja que és informació que es correspon amb els 
registres de les línies directament. Així, es preveu que gran part dels objectes afectats únicament 
requereixen que s’indiqui l’identificador del contenidor al qual pertanyen, ja que amb la informació 
associada a aquest habitualment és suficient per poder fer el seguiment del producte.  

Amb això, s’han definit els següents criteris de disseny: 

A. CRITERIS GENERALS DE DISSENY DEL MODEL DE DADES 

Sobre les taules ja existents a Navision apareixen les següents condicions: 

• Queden afectades totes les taules de les Línies dels documents que es relacionen amb 
moviments de magatzem i algunes que es relacionen amb moviments de producte (la 
diferència entre aquests està definida a l’anàlisi de requeriments). Així, de tota la 
documentació associada als circuits de magatzem que s’han presentat a l’apartat anterior, 
només són necessàries les taules corresponents a les línies d’aquests documents, on es 
troba principalment total la informació dels productes i els seus moviments relacionats. 

• El model de dades de Navision treballa molt poc amb taules de referències creuades. Ben 
al contrari, una mateixa informació acostuma a estar continguda en moltes taules diferents. 
Tot i que això comporta que moltes dades estiguin repetides al llarg de la base de dades, 
s’aconsegueix que la major part de les consultes a la base de dades siguin molt més ràpides. 
Malgrat el conseqüent augment d’espai de disc de la base de dades, la velocitat de consulta 
i accés a la informació de la base de dades és un punts molt més crític a l’hora de treballar 
amb aquestes. 

• S’ha decidit seguir amb el model de definició de dades de Navision per dos motius 
fonamentals:  

1. Per coherència, ja que així es segueix el model existent i als equips de desenvolupament 
que eventualment participin a la fase d’implementació els hi serà més senzilla la 
comprensió del model de dades estès. 

2. Per què les taules de magatzem acumulen molts registres i no és convenient alentir les 
consultes a aquestes taules. D’aquesta manera, s’afegirà un camp identificador del 
contenidor en qüestió en la majoria de les taules mencionades als punts anteriors, amb 
les corresponents relacions i validacions de les dades introduïdes. 

• Totes les pàgines i reports que es generen a partir d’aquestes taules queden igualment 
afectades, de manera que s’hi haurà d’afegir el mateix camp a visualitzar, tot i això es preveu 
que serà útil afegir pàgines i reports relacionats exclusivament amb les taules de 
contenidors dissenyades. 

• S’ha d’afegir la opció de poder treballar amb contenidors de forma global a tot un 
Magatzem (Location – 14), a una o diverses Zones (Zone – 7300), a un Tipus d’Ubicació 
concreta (Bin Type – 7303) o a Ubicacions específiques (Bin – 7354). D’aquesta forma, 
apareixen una sèrie de restriccions addicionals: 
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1. Si el magatzem es marca amb l’opció de treballar amb contenidors, en el moment de 
crear una zona (o ubicació en cas de treballar sense zones) aquesta opció apareixerà 
marcada per defecte, tot i que podrà desmarcar-se si es desitja que una zona concreta 
no treballi amb contenidors.  

2. Si es defineix un tipus d’ubicació per a treballar amb contenidors, aquesta opció tindrà 
prioritat sobre la forma de treballar per zones o magatzem a l’hora de crear la ubicació. 
De la mateixa manera que en el punt anterior, aquesta opció també serà desmarcable 
per a una ubicació en concret. 

3. D’aquesta manera, és en el moment de la configuració on es triarà la forma de treballar 
de cada ubicació segons les necessitats que presenti el client. Un cop s’ha començat a 
treballar amb aquella ubicació, caldrà que aquesta estigui buida de contingut per poder 
canviar aquesta condició de treball. 

• Cal afegir a la taula Ubicació (Bin – 7354) i, per tant a la plantilla de creació d’ubicació (Bin 
Creation Worksheet Line - 7338), informació relacionada amb les seves dimensions físiques 
i revisar i implementar nova funcionalitat en el camp ja existent de Pes Màxim, per poder 
comparar les condicions de la ubicació amb les dels contenidors que hi té a dins. 

B. DEFINICIÓ I INCORPORACIÓ DEL CONCEPTE DE CONTENIDOR 

És necessari definir amb molt de detall totes les condicions que ha de satisfer el contenidor, en 
base a l’anàlisi de requeriments, així com els seus límits i casuístiques generals: 

• El concepte de contenidor s’ha distribuït en dues taules: tipus de contenidor i instància de 
contenidor. Per tant, les úniques taules que es planteja incorporar al model de dades són 
aquestes dues, a més a més de les respectives pàgines i reports. Amb això s’aconsegueix 
donar la màxima consistència i simplicitat al model i reutilitzar tota la distribució ja existent. 

• El tipus de contenidor permet definir diversos contenidors amb dimensions físiques, pes i 
condicions diferents, com ara la definició d’apilable, divisible o contenidor d’un únic tipus 
de producte o de varis. 

• La instància de contenidor permet identificar cadascun d’aquests de forma única i té 
associat un tipus de contenidor de qual n’hereta les característiques definides al punt 
anterior. A més, conté informació que s’actualitza amb cada moviment que es produeixi 
d’aquest, com són la ubicació en la que es troba, si es troba inclòs dins d’un altre contenidor, 
i quin és aquest contenidor exterior, i la informació relacionada amb el contingut que 
suporta en aquest instant, com pot ser l’alçada i pes totals, si està buit o totalment ple, etc. 

• Per reutilitzar al màxim el model de dades ja existent, no es defineix una classe de contingut 
del contenidor, sinó que a la taula de Contingut d’Ubicació (Bin Content – 7302), on cada 
registre indica per un únic producte a quina ubicació es troba, s’afegeix el camp de 
contenidor d’aquell producte. D’aquesta manera, aquesta taula contindrà un registre 
diferent per a cada terna contenidor – producte – ubicació, pel que en certa manera actua 
com a taula de referències creuades entre aquestes tres entitats. 

• De la mateixa manera que amb el contingut d’ubicació, tampoc es defineix una taula de 
seguiment de moviments de contenidor, ja que la pròpia instància permet conèixer la seva 
ubicació actual amb el camp Ubicació. En cas de voler realitzar un seguiment dels 
moviments del contenidor aquesta traçabilitat és possible afegint al moviment de producte 
l’identificador del contenidor de d’origen i de destí, aquest últim només en cas de que el 
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producte canviï de contenidor. Existeix una certa casuística per als moviments de 
magatzem amb contenidors que s’ha de tenir en compte i s’ha de resoldre amb aquest 
disseny: 

1. Moviment d’un producte d’un contenidor a un altre: a la taula Moviment de 
Magatzem (Warehouse Entry – 7312), quan es produeix un moviment entre dues 
ubicacions es genera un registre per al moviment “d’extracció” i un altre per al 
moviment “d’inserció” a la nova ubicació. Seguint el mateix patró, amb un únic 
Identificador de Contenidor per a cada registre n’hi ha prou per a generar aquest 
moviment.  

A més, aquesta opció satisfà tant el cas en que els dos contenidors es troben en la 
mateixa ubicació com en ubicacions diferents. Per tant, totes aquelles activitats que 
generen els moviments de productes entre dues ubicacions (per exemple, quan es 
realitza un Picking es genera un moviment d’extracció d’objectes d’una ubicació de 
Picking i un altre moviment d’introducció d’objectes a una ubicació d’enviament) han 
de tenir en compte aquesta opció. 

2. Moviment de tot un contenidor interior a una nova ubicació: el fet de moure un 
contenidor interior ha de suposar el moviment de magatzem de tots els productes que 
hi ha al seu interior. La solució que es planteja resol aquesta casuística de forma similar 
a la que es proposa en el punt anterior. A més, aquest moviment provoca que el 
contenidor deixi de ser interior.  

3. Moviment de tot un contenidor exterior a una nova ubicació: és molt similar al cas 
anterior, però tenint en compte que s’han de moure tant els productes que es troben 
directament dins d’aquest primer nivell, com tots aquells productes que es troben a 
dins de cada contenidor interior. Per a resoldre aquesta doble casuística, cal fer una 
cerca de tots els productes continguts en aquets contenidor i a continuació fer també 
una cerca dels contenidors interiors que es troben dins d’aquest contenidor exterior.  

4. Moviment d’un contenidor a dins d’un altre: amb aquest tipus de moviment es podria 
iterar amb contenidors de forma contínua referenciant sempre un contenidor interior 
amb el que el conté just un nivell per sobre. Tot i així, en aquesta primera versió del 
projecte es va determinar durant l’anàlisi de requeriments que es limitaria l’ús de 
d’aquests a dos nivells, de manera que aquesta opció estarà disponible per a l’usuari 
només quan aquest contenidor exterior no en contingui cap, o dit d’una altra manera, 
quan aquest contenidor tingui un únic nivell d’iteració. Aquesta regla de validació és 
l’únic limitant en quant a nivells d’iteració, de forma que no augmentaria molt la 
complexitat el fet de suprimir aquesta restricció en un futur. 

5. Sortida (eliminació) de tot un contenidor del magatzem: en cas de que un contenidor 
surti del magatzem, ja sigui en un procés de fabricació o un enviament, no té sentit 
mantenir un identificador per a un objecte físic que no existeix. Per això, i degut a que 
l’assignació dels identificadors de les instàncies dels contenidors serà automàtica, no té 
sentit mantenir aquest registre. Ara bé, en aquest cas es donarà un avís en el que 
s’alertarà de que s’eliminarà de forma definitiva aquesta instància de contenidor del 
magatzem. En el cas particular que un client no vulgui eliminar aquell contenidor, per 
causes com la reutilització d’etiquetes o d’altres, es planteja la creació d’una ubicació al 
magatzem a on retornar aquests contenidors buits, com si s’haguessin tornat a crear. 
Tot i així, aquest és un cas particular que no es resol en aquesta versió del projecte, i 
que, en cas de tornar-se genèrica, es podria afegir en versions posteriors. 
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• Per a les dues taules a afegir, és necessari poder visualitzar un llistat dels registres de les 
taules, poder afegir nous registres, modificar la informació d’aquests registres i eliminar-los 
si cal. Per això, cal afegir una pàgina per que l’usuari de Navision pugui treballar amb 
aquesta informació per a cada una de les taules. 

• És interessant poder veure un llistat dels contenidors existents amb la ubicació a la qual es 
troben. En cas que siguin interiors també seria interessant poder visualitzar-ne el contenidor 
exterior. Per visualitzar aquesta informació també cal afegir una nova pàgina, així com 
dissenyar un report que presenti la informació. 

• A més a més, en aquesta nova pàgina, es crearà un botó que permeti veure el contingut 
d’un contenidor a partir de la informació extreta de la taula Contingut d’Ubicació. Per fer 
aquest botó cal tenir en compte el següent: 

1. Si es tracta d’un contenidor interior, el contingut es pot extreure directament del 
contingut de la ubicació afegint un filtre al camp Id de Contenidor que es correspongui 
amb el Id del contenidor en qüestió. 

2. Si es tracta d’un contenidor exterior, caldrà filtrar igualment pel seu Id però també caldrà 
anar a buscar tots els contenidors interiors que contingui i filtrar per l’identificador (Id) 
d’aquest últim. És convenient afegir algun mètode de visualització diferenciat (ex: un 
format en negreta i cursiva, o qualsevol altre element de visualització) entre productes 
directament d’aquest contenidor i productes dels contenidors interiors. 

• Degut a que la majoria de les regles de validació i restriccions de les dades es repeteixen en 
moltes taules del departament de Magatzem, es definirà una Codeunit que gestioni 
aquestes funcions segons els paràmetres esperats. 

• S’haurà de dissenyar un Menusuit que inclogui aquests objectes (pàgines i report) per 
incorporar-lo al departament del Magatzem. 

• L’identificador del contenidor, conjuntament amb el tipus de contenidor, han de permetre 
generar una etiqueta amb un codi únic per poder identificar aquest contenidor de forma 
inequívoca al magatzem i, en cas de treballar amb dispositius mòbils, poder accedir 
ràpidament a aquesta informació mitjançant un codi de barres, codi QR, etc. 

• A l’hora de registrar un document o moviment de magatzem, s’ha d’afegir un botó a les 
pàgines corresponents que permeti indicar que el contenidor ja es troba ple i, per tant, no 
admet més productes. De forma similar, també s’haurà d’indicar que la Ubicació ja es troba 
plena. 
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Amb tot el comentat anteriorment, la Taula 4 mostra la relació de taules afectades, la informació 
que cal afegir-ne i les pàgines a les quals s’ha d’afegir aquesta mateixa informació: 

ID Nom (Anglès) Nom (Espanyol) 1r Camp a afegir 2n Camp a afegir Pàgines relacionades  

14 Location Almacén 
Utilitza 
Contenidor 

 5703 

37 Sales Line Lín. Venta Id Contenidor  46, 47, 48, 95, 96, 6631, 7172  

39 Purchase Line Lín. Compra Id Contenidor  54, 55, 56, 97, 98, 6641, 7182 

83 Item Journal Line Lín. Diario producto Id Contenidor 
Id Nou 
Contenidor 

40, 286, 392, 393, 99000823, 
99000827, 99000846, 99000850 

111 Sales Shipment Line Histórico lín. albarán venta Id Contenidor  131, 5824, 5851, 7173 

113 Sales Invoice Line Histórico lín. factura venta Id Contenidor  133, 5852, 7174 

115 Sales Cr.Memo Line Histórico lín. abono venta Id Contenidor  135, 5854, 7175 

121 Purch. Rcpt. Line Histórico lín. albarán compra Id Contenidor  137, 5806, 5856, 7183 

123 Purch. Inv. Line Histórico lín. factura compra Id Contenidor  139, 5857, 7185 

125 Purch. Cr. Memo Line Histórico lín. abono compra Id Contenidor  141, 5859, 7186 

336 Tracking Specification Especificación seguimiento Id Contenidor   

901 Assembly Line Línea de ensamblado Id Contenidor  901, 903, 909, 914, 926, 931, 941 

911 Posted Assembly Line Línea de ensamblado regis. Id Contenidor  921 

5406 Prod. Order Line Lín. orden prod. Id Contenidor  
5406, 99000814, 99000830, 

99000832, 99000868, 99000897, 
99000913 

5407 Prod. Order Component Componente Orden Produc. Id Contenidor  99000818 

5741 Transfer Line Lín. Transferencia Id Contenidor 
Id Nou 
Contenidor 

5741, 5749, 99000896 

5745 Transfer Shipment Line Línea transfer. Envío Id Contenidor  5744, 5758 

5747 Transfer Receipt Line Lín. transfer. Recep. Id Contenidor  5746, 5759 

5767 Warehouse Activity Line Lín.actividad almacén Id Contenidor  5771, 5780, 5785, 7316, 7376, 
7378, 7383 

5773 
Registered Whse. Activity 
Line 

Lín. actividad almacén regis. Id Contenidor  5796, 5799, 7350, 7364, 7385 

6651 Return Shipment Line Lín. Envío devolución Id Contenidor  5858, 6648, 6651, 6653, 6657, 
7184 

6661 Return Receipt Line Lín. Recep. Devol. Id Contenidor  5853, 6638, 6661, 6663, 6667, 
7176 

7300 Zone Zona 
Utilitza 
Contenidor 

 7300, 7301 

7302 Bin Content Contenido ubicación Id Contenidor  7304, 7305, 7374, 7379 

7303 Bin Type Tipo ubicación 
Utilitza 
Contenidor 

 9599 

7311 Warehouse Journal Line Línea diario almacén Id Contenidor 
Id Nou 
Contenidor 

7319, 7324, 7326, 7365 

7312 Warehouse Entry Movimiento almacén Id Contenidor  7318 

7317 Warehouse Receipt Line Lín. recepción almacén Id Contenidor  5764, 7342 

7319 
Posted Whse. Receipt 
Line 

Lín. recep. almacén regis. Id Contenidor  7331, 7363 

7321 
Warehouse Shipment 
Line 

Lín. envío almacén Id Contenidor  915, 7336, 7341 

7323 
Posted Whse. Shipment 
Line 

Lín. envío almacén regis. Id Contenidor  7338, 7362 

7326 Whse. Worksheet Line Lín. hoja trabajo almacén Id Contenidor 
Id Nou 
Contenidor 

7345, 7351, 7352 

7332 
Whse. Internal Put-away 
Line 

Lín. ubicación interna alm. Id Contenidor  7355, 7361 

7334 Whse. Internal Pick Line Lín. picking interno alm. Id Contenidor  7358, 7360 

7338 
Bin Creation Worksheet 
Line 

Lín. hoj. trab. creac. ubic. 
Mesures físiq. 
ubicació 

Utilitza 
Contenidor 

7371, 7372 

7341 
Posted Invt. Put-away 
Line 

Lín. ubic. exist. regis. Id Contenidor  7391, 7396 

7343 Posted Invt. Pick Line Lín. pick. exist. regis. Id Contenidor  7393, 7396 

7345 
Registered Invt. 
Movement Line 

Línea movimientos inventario 
registrados 

Id Contenidor  7387 

7347 Internal Movement Line Línea movimientos internos Id Contenidor 
Id Nou 
Contenidor 

3747 

7354 Bin Ubicación 
Mesures físiq. 
ubicació 

Utilitza 
Contenidor 

7302, 7303 

 TOTAL TAULES: 40   TOTAL PAGES: 128 

Taula 4. Taules i pàgines afectades pel concepte del contenidor 
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En base a aquests criteris, s’ha elaborat el següent diagrama Entitat – Relació amb totes les taules 
indicades anteriorment:  

 
Figura 15. Diagrama entitat – relació per al model de dades amb les modificacions que suposa afegir-ne el contenidor 
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2.5. LÓGICA DE NEGOCI: RESTRICCIONS I REGLES DE VALIDACIÓ 

Aquest punt pretén definir totes aquelles restriccions i validacions que cal afegir en el model de 
dades per assolir tots els requisits analitzats anteriorment i assegurar el correcte funcionament per 
a tots els possibles casos d’ús del contenidor. És important destacar que no s’especifica en aquest 
apartat on cal cridar aquesta funcionalitat, si a la pàgina o a la taula en qüestió, ni tampoc si la 
funcionalitat es pot afegir directament a l’objecte corresponent o com a part d’una Codeunit de 
gestió de funcionalitat per als contenidors. 

Així, la següent taula mostra totes les funcions que cal afegir a cada objecte per a validar la 
informació introduïda: 

Acció: Validar si Existeix el Contenidor  
Descripció: Cerca de l’Identificador afegit per veure si ja existeix o no. 
Variables: IdContenidor 
Quan 
s’aplicarà: 

1. Quan es vulgui crear un nou contenidor. 
2. En omplir el camp Id Contenidor dels documents de magatzem. 

Respostes a 
l’acció: 

Si (genera un error que anul·la l’acció) 
No (S’afegeix el nou contenidor) 

Restriccions 
o validacions: 

Comparar la IdContenidor amb el llistat d’instàncies de contenidor existents. 

Acció: Comparar les Mesures Físiques del Contenidor amb unes altres 
Descripció: Comparar dimensions per veure si es pot afegir el contenidor o no al destí. Tot i 

així, és possible que el càlcul no sigui prou precís ja que hi ha una gran 
dependència amb com l’operari distribueix els productes al magatzem. 

Variables: Alçada, amplada i profunditat de la ubicació 
Alçada màxima, amplada i profunditat dels contenidors 

Quan 
s’aplicarà: 

1. En afegir un contenidor a una ubicació 
2. En afegir un contenidor dins d’un altre 

Respostes a 
l’acció: 

Es pot afegir el contenidor (es modifica l’alçada total al destí) 
No es pot afegir (apareixerà un missatge d’avís amb opció a ser ignorat)  

Restriccions 
o validacions: 

1. Si la ubicació no té contingut, comparar alçada, amplada i profunditat de 
la ubicació i el contenidor (l’alçada d’aquest segons alçada total). 
Si la ubicació té contingut, restar mesures de la ubicació amb els 
contenidors o productes continguts i comparar-ho amb les mesures del 
contenidor. 

2. Si el contenidor no té contingut, comparar alçada, amplada i profunditat 
d’aquest i el contenidor a afegir (l’alçada d’aquest segons alçada total). 
Si el contenidor té contingut, restar mesures d’aquest amb els 
contenidors o productes continguts i comparar-ho amb les mesures del 
contenidor a afegir. 

Acció: Comparar el pes del Contenidor amb el de la ubicació 
Descripció: Es compara el pes total del contenidor amb el seu contingut i es . 
Variables: PesTotal contenidor 

PesMàxim i EstàPlena Ubicació 
(opcional) EstàPle el contenidor de destí 

Quan 
s’aplicarà: 

En afegir un contenidor a una ubicació 
En afegir un contenidor dins d’un altre que es troba en una altra ubicació 

Respostes a 
l’acció: 

Es pot afegir el contenidor correctament (s’actualitzen els pesos totals) 
Si la validació és negativa es dóna la opció d’afegir-lo igualment o no, i es permet 
activar la opció d’ubicació o contenidor ple 

Restriccions 
o validacions: 

Si la ubicació no té contingut, comparar alçada, amplada i profunditat de la 
ubicació i el contenidor (l’alçada d’aquest segons alçada total). 
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Acció: Validar inserció de producte 
Descripció: Quan s’intenti afegir un producte, validar si es pot introduir en el contenidor. 
Variables: EstaPle, EsMonoproducte 
Quan 
s’aplicarà: 

En assignar un contenidor al producte que es vol afegir 
Per moure productes a un contenidor 

Respostes a 
l’acció: 

Es permet (Es pasa a validar el pes) 
No es permet (apareix un missatge d’error que anul·la l’acció) 

Restriccions 
o validacions: 

1. Cal validar si el contenidor està marcat com a ple 
2. Si està marcat com a monoproducte, cal validar que els productes són 

del mateix tipus. 
Acció: Validar inserció d’un contenidor dins d’un altre 
Descripció: Cal validar que els nivells d’iteració no superen el màxim permès 
Variables: EsInterior del contenidor de destí 
Quan 
s’aplicarà: 

En el moviment d’un contenidor a dins d’un altre, en assignar el contenidor de 
destí al contenidor que es vol reubicar. 

Respostes a 
l’acció: 

Es permet (Es passa a validar les dimensions físiques) 
No es permet (apareix un missatge d’error que anul·la l’acció) 

Restriccions 
o validacions: 

Si el contingut de destí ja és interior, no es permet l’acció, mentre que en cas 
contrari es poden passar a fer altres validacions. 

Acció: Validar una reubicació de contenidor 
Descripció: Cal validar que la nova ubicació compleixi tots els requisits 
Variables: UtilitzaContenidor, PesMàxim, EstàPlena de la ubicació 

PesTotal del Contenidor 
Quan 
s’aplicarà: 

En el moviment d’un contenidor a la nova ubicació, en assignar la ubicació de 
destí al contenidor que es vol reubicar. 

Respostes a 
l’acció: 

Es permet (Es passa a validar les dimensions físiques i pes) 
No es permet (apareix un missatge d’error que anul·la l’acció) 

Restriccions 
o validacions: 

1. Validar que la ubicació permeti treballar amb contenidors. 
2. Validar que la ubicació no estigui marcada com a plena. 

Acció: Validar la creació d’una nova ubicació 
Descripció: El camp UtilitzaContenidor dependrà de la configuració de magatzem, zona i 

tipus d’ubicació. A més, no es permeten valors buits a les dimensions físiques de 
la ubicació. 

Variables: UtilitzaContenidor, PesMàxim, Alçada, Amplada i Profunditat de la ubicació 
UtilitzaContenidor de Magatzem, Zona i Tipus d’Ubicació 

Quan 
s’aplicarà: 

Creació d’una ubicació 

Respostes a 
l’acció: 

Es permet 
No es permet (apareix un missatge d’error que anul·la l’acció) 

Restriccions 
o validacions: 

1. Cal definir les dimensions i pes màxim de la ubicació, sinó no es permet. 
2. El camp UtilitzaContenidor serà modificable, però el seu valor per defecte 

seguirà el següent esquema: 
a. Si el Tipus Ubicació el té marcat a True, aleshores estarà marcat. 
b. (Si es treballa per zones) Si no, si la Zona el té marcat a True, 

aleshores estarà marcat. 
c. Si no, si el Magatzem el té marcat a True, aleshores estarà marcat. 

Taula 5. Accions de validació i restricció a implementar 
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CONCLUSIONS 

Tal i com es presenta a l’apartat d’objectius, aquest projecte pretenia analitzar aquells requeriments 
que es generen a l’hora d’intentar treballar en un magatzem amb dispositius electrònics mòbils, 
alhora que es dissenyava una solució per al moviment conjunt de mercaderies dins d’aquest 
magatzem.  

Primerament, s’ha pogut veure que el conjunt d’stakeholders implicats en un projecte d’aquest 
estil és molt ampli, i que el seu àmbit d’actuació concret aporta requeriments molt específics que 
cal tenir en compte a l’hora de dissenyar l’arquitectura i el model de dades.  

Malauradament, tot i que un dels objectius intrínsecs del projecte és dotar d’una eina 
tecnològicament avançada, s’ha pogut veure que gran part dels clients que en poden fer ús no 
tenen pensat adaptar les seves tecnologies i sistemes degut, principalment, als costos que això els 
generaria. D’aquesta manera, ha calgut adaptar l’arquitectura del sistema per poder treballar tant 
amb tecnologies amb molts anys d’antiguitat com amb tecnologies més modernes que ofereixin 
moltes més possibilitats. 

D’altra banda, s’ha vist que incorporar al model de dades un concepte tan ampli com és el 
“Contenidor” suposa un canvi d’una certa entitat però que es basa principalment en regles de 
validació i restricció de les dades introduïdes, més que no pas en la incorporació de tota una 
estructura de dades complexa. 

Els objectius que plantejava el projecte han quedat coberts. Tot i així, com s’ha indicat 
anteriorment, són susceptibles de modificació o millora en base al treball de futur que es preveu 
en el següent apartat.  
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TREBALL FUTUR 

Tot i que no era objectiu d’aquest projecte ni el disseny de l’aplicació per al client ni la 
implementació i desenvolupament d’ambdós projectes, és evident que aquest projecte té una 
continuïtat directa amb aquestes dues branques. 

Pel que fa a l’aplicació, com ja s’ha comentat al llarg del disseny de l’arquitectura, en el disseny 
d’aquesta cal tenir en compte que aquesta aplicació ha de ser tot l’adaptable possible a la 
tecnologia final que empri l’usuari del sistema, de forma que no calgui redissenyar tota l’aplicació 
en funció d’un o altre client. 

És per això que sembla necessari distribuir amb molta cura les tres capes d’aquesta: la 
representació final que es mostrarà al client, la gestió de les dades que es rebran en les 
comunicacions amb Navision i el model de negoci que tracti aquestes dades i comunicacions entre 
Navision i l’usuari final. 

D’altra banda, pel que fa a la implementació del model de dades, és possible que la implementació 
de la funcionalitat associada a aquest nou model generi nous requeriments o n’obligui a modificar 
o treure d’altres, de forma que aquests canvis s’han de veure plasmats en un futur. A més, cal definit 
totes les comprovacions i jocs de proves que caldrà fer per tal d’avaluar el correcte funcionament 
del sistema i detectar possibles errors o millores. 
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ANÀLISI DE COSTOS 

Després d’efectuar i valorar tot el projecte, s’han pogut determinar aquells conceptes que han 
intervingut en el seu desenvolupament i que, per tant, han generat un cost en aquest. 

Així, més de la meitat del cost del projecte ve donat pels costos de recursos humans de l’empresa, 
definits com a quantitat d’hores de recurs que han calgut per analitzar i definir tots els 
requeriments del sistema i per analitzar i definir l’estructura de disseny que es vol implementar. A 
més, aquests recursos de personal també suposen un cost de Seguretat Social per a l’empresa, que 
suposa al voltant del 30% del seu sou. 

Per altra banda, en diverses consultes a clients per analitzar els seus requeriments propis i 
generalitzar-los per a la resta de clients, s’ha produït un cost per a desplaçaments personals. Aquest 
cost de quilometratge s’ha comptabilitat tenint amb compte el conveni regulador d’aquest 
concepte, que indica que el quilometratge es paga a 19 cèntims la unitat. 

Un altre cost a tenir en compte és el relacionat amb l’equip informàtic fet servir, ja  que, degut a l’ús 
intensiu que es fa a l’empresa d’aquests, l’amortització d’aquests es calcula en base a 2 anys. Es 
calcula una mitja de costos d’equip de 750€, i la duració d’aquest projecte ha sigut de 4 mesos, de 
manera que el concepte d’amortització d’es comptabilitza amb un cost de 125€. 

Tot i això, el cost més alt d’aquest projecte és l’ús d’una llicència de partner que cal sol·licitar a 
Microsoft per tal de poder actuar amb total llibertat a l’hora de modificar i analitzar objectes i 
funcionalitats d’aquests al llarg de tota la base de dades. Aquest cost, però, queda amortitzat per 
la resta d’hores de càrrega laboral de l’empresa, ja que no és una llicència exclusiva per a aquest 
projecte sinó per a un usuari o desenvolupador en particular. 

D’aquesta manera, la següent taula resumeix l’anàlisi de costos vinculats a aquest projecte: 

Concepte Quantitat Preu (€) Total (€) 

Recursos Humans   12090 € 
Hores Direcció de Projecte 20 25 500 

Hores Consultors d'Anàlisi de Requeriments (Fase 1) 80 20 1600 

Hores Consultors de Disseny (Fase 2) 120 20 2400 

Hores Consultors Tècnics (Fases 1 i 2) 100 18 1800 

Hores Executor del Projecte (Consultor Júnior) 200 15 3000 

Seguretat Social dels Empleats (30% sobre el cost total d’hores) 9300 0,3 2790 
    

Altres conceptes   8220 € 
Quilometratge en desplaçaments a clients 500 0,19 95 

Amortització per mesos: Equip informàtic i perifèrics 4 31,25 125 

Llicència d'usuari desenvolupador o partner de Navision 1 8000 8000 

      

  TOTAL 20.310  
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GLOSSARI 

A continuació es defineixen un seguit de conceptes que intervenen en la gestió de magatzem: 

• Contenidor exterior: Concepte de contenidor que es troba ubicat directament a una 
ubicació del magatzem i que pot contenir productes o altres contenidors al seu interior. Si 
no conté contenidors interiors, pot ser reubicat a dins d’un altre contenidor, de manera que 
passi a ser interior. 

• Contenidor interior: Contenidor ubicat a l’interior d’un altre i no directament a una 
ubicació del magatzem. Aquesta condició pot canviar en qualsevol moment en que es 
realitzi un moviment de magatzem que el porti directament a una ubicació, o a l’inrevés. 

• Magatzem caòtic: Tipus de magatzem en el qual en tot moment es coneixen les 
ubicacions dels productes però no hi ha una ubicació predeterminada per a cada producte, 
sinó que els productes s’emmagatzemen segons la disponibilitat de les ubicacions o altres 
criteris com la rotació de mercaderies. 

• Moviments de magatzem: Conjunt de moviments d’un producte a l’interior del magatzem 
que engloben un únic moviment de producte. Bàsicament, són els moviments de 
reubicació de productes d’una zona o ubicació a una altra. En el cas d’una entrada, no tots 
els productes tenen perquè ubicar-se al mateix lloc del magatzem, de forma que per un 
únic moviment de producte (entrada a magatzem) es poden produir diversos moviments 
de magatzem (un moviment per a cada ubicació del producte). El cas d’una sortida és 
conceptualment similar. 

• Moviment de producte: Moviment comptable pel qual s’afegeix positiva o negativament 
un cert nombre d’unitats d’un producte. Posant per exemple el cas d’una recepció de 
mercaderies al magatzem, amb un únic moviment de producte tota la quantitat 
d’elements del mateix producte entrant s’afegeix positivament a la comptabilitat de 
l’inventari, mentre que en una sortida de mercaderies amb un únic moviment de producte 
tots aquests suposen una càrrega comptable negativa a l’inventari. 
Els moviments de producte són, en definitiva, entrades o sortides a l’inventari de l’empresa, 
sense tenir en compte com s’ubiquen, distribueixen o mouen aquests productes al 
magatzem. 

• Packing: Procediment pel qual s’agrupen els productes en capses o embalatges per tal 
d’enviar-los, i es genera una documentació amb el contingut de cada paquet necessari per 
al transportista, el client final o altres, segons la política de l’empresa. 

• Picking: Procés bàsic en la preparació de comandes als magatzems que consisteix en la 
recollida de material extraient unitats d’una unitat d’empaquetat superior. 

• Trànsit directe (o cross-docking): Procés pel quan una comanda entrant s’envia 
directament sense emmagatzemar-la, de forma que no requereix els procediments 
d’ubicació i Picking. És un procediment molt eficient i que permet estalviar tant temps com 
recursos de magatzem. 

• Ubicació: Localització física dins del magatzem amb unes dimensions concretes a on 
s’emmagatzemen els productes, i que pot tenir unes condicions d’emmagatzematge 
especials segons temperatura, volum,... 

 

 


