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L’empresa Itelligence necessita un sistema 
per demostrar com fa el procés de 
comunicació entre el sistema SAP i el Pick 
to light, aquesta és una tecnologia per la 
gestió de dades de magatzem. Així doncs, es 
farà un procés de creació de comandes per 
connectar amb el sistema configurat del Pick 
to light a la Raspberry Pi. 

 

1. Objectius 

El títol parla d’una interfase de comunicació 
entre dos sistemes totalment separats, per 
una banda hi ha la placa Raspberry Pi (RPi), 
un ordinador integrat a una placa de manera 
reduïda, i per altra banda hi és SAP un ERP 
comú entre les empreses importants. 
Ambdós sistemes seran amplament 
explicats. Un ERP és un sistema de 
planificació de recursos empresarials, per 
tant, SAP és un ERP, això vol dir que és un 
sistema gestor d’empreses. 
Com a sistema Demo de comunicació, es 
pretén fer una maqueta del que realment 
seria la gestió que es vol realitzar, 
conseqüentment, la mostra que inclourà 
aquest projecte és una imatge reduïda d’una 
vertadera comunicació entre sistemes. En 
aquest cas, del sistema SAP amb la 
Raspberry Pi. 
Seguidament, s’anomenaran les dades que es 
gestionaran i el funcionament de l’aplicació. 

Es comença amb les dades a gestionar, 
aquestes parteixen de les necessitats 
esmentades, així doncs, hi ha el requisit de 
que a SAP s’aconsegueixi obtenir 
informació de la gestió de magatzem. Per 
ampliar aquest concepte, s’explica que des 
de l’aplicació creada a SAP es volen obtenir 
les dades de la ubicació de determinats 
materials al magatzem. Qui enviarà les 
dades ?  
En aquest cas, es vol que en crear una 
comanda amb les seves posicions 
informades, aquesta en derivi en una 
entrega. De l’entrega es podrà fer el Picking 
de cada posició, el Picking és la preparació 
d’un material present a la posició, es podria 
dir que és el fet de físicament agafar el 
material informat. En realitzar el Picking 
s’enviarà la informació a la pantalla que en 
mostrarà una ubicació i quantitat, en prémer 
un botó de la Raspberry Pi es retornarà la 
informació a l’aplicació d’escriptori. 
A més a més, hi haurà una aplicació per 
mostrar la comunicació de dades entre SAP i 
RPi, aquesta enviarà dades de les ubicacions 
de SAP a RPi, actualitzant la informació que 
tingui la placa com a gestora. 
 
Per finalitzar, documentar el projecte per tal 
que sigui fàcilment extensible per persones 
no implicades en el desenvolupament. 
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2. Introducció a l’empresa 
Itelligence 

Itelligence és un dels principals proveïdors a 
nivell internacional de serveis complets de 
TI, Tecnologies de la Informació, en l'entorn 
SAP emprant a 2.800 empleats altament 
qualificats en 21 països de 5 regions (Nord 
Amèrica, Àsia, Europa de l'Est, Europa de 
l'Oest i Alemanya / Àustria / Suïssa) . 
 
L’empresa ofereix servei al seus clients per 
tal de controlar el model de negoci que 
tingui amb l’ERP del proveeix solucions 
integrades. 
  
L’empresa en continua expansió genera 
noves IPS (Itelligence Packing Station). 
Aquests podríem dir que són paquets 
dissenyats per l’ampliació de SAP i pensats 
per vendre com a paquet amb servei de 
consultoria als seus clients. 
 

3. Definició del problema 

L’empresa no té una manera de simular el 
procés del Pick to light amb la gestió que fa 
de magatzems amb el mòdul de SAP WM. 
Per aquest motiu necessita una manera de fer 
aquest procés per poder vendre futures 
implementacions als seus clients. 

Així doncs, l’aplicació d’escriptori ha de 
poder gestionar comandes i entregues. Tant 
la creació com el manteniment. Aquí el 
problema radica en fer la connexió d’aquesta 
amb la finalitat del Pick to light, quan es 
confirmi una línia de l’entrega la pantalla del 
Pick to light ha de mostrar la informació 
requerida. 

4. Avaluació tecnològica  

Amb un estudi de mercat de les diferents 
opcions que existeixen, es decideix optar per 
les següents eleccions de tecnologies per 
portar a terme el projecte. 

 

• SAP aplicació d’escriptori, per tant, 
pel desenvolupament i per ser la 
opció principal que vol l’empresa. 
És el recurs que utilitza per 
gestionar-se.  

• ABAP, ja que és el llenguatge que 
utilitza SAP per a la seva 
programació. 

• Raspberry Pi per fer la gestió del 
Pick to light, en ser una opció 
treballada per moltes persones i ser 
econòmica. 

• Python llenguatge de programació 
escollit per la seva flexibilitat per 
programar a la Raspberry Pi. 

• Web Service per ser una opció 
senzilla, flexible i ràpida de 
comunicació.  

El sistema SAP està compost per mòduls 
que inclouen cadascuna de les funcions que 
una empresa necessita. De base, no totes les 
instal· lacions de SAP són iguals, ja què 
segons el requeriments de la empresa 
contractant del sistema, el gestor adhereix 
els mòduls corresponents a aquestes 
necessitats. Així com màquines addicionals 
per funcions que pugui necessitar el client. 
 
Els Web Services són una entitat de software 
i un model de programació basat en 
estàndards oberts i multiplataformes. 
 
La Raspberry Pi és un ordinador de la mida 
d’una targeta de crèdit, de preu baix i que es 
pot connectar a un monitor o televisió, pot 
utilitzar un ratolí i un teclat estàndards. RPi 
és un petit dispositiu que permet a la gent de 
totes les edats començar en el mon de la 
informàtica bàsica, a més d’aprendre a 
programar en diferents llenguatges com 
Python. És capaç de fet tot com si fos un 
ordinador de sobretaula, navegació a internet 
o reproduir vídeos d’alta qualitat. 
 
Python és un potent llenguatge de 
programació de fàcil aprenentatge i ús, és el 
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llenguatge recomanat per treballar amb 
Raspberry Pi. 
La sintaxi de Python és molt neta, emfatitza 
en la fàcil lectura i l’ús de paraules clau en 
anglès. IDLE és el sistema escollit per 
desenvolupar. 
 

5. Planificació del projecte 

- Estructuració del projecte amb 
descomposició de fases i organització 

- Planificació temporal ajustada 
- Seguiment d’activitats 
- Objectius definits dins de la definició 

general 
 
Aprofitant que SAP té una pròpia 
metodologia, en farem ús i aquest projecte 
utilitzarà la metodologia anomenada ASAP. 
ASAP és el nom que rep la metodologia de 
SAP per a la implementació de projectes 
consistent en 6 fases. Es prendran com a 
partida aquestes fases per tal de seguir unes 
pautes pel desenvolupament d’aquest 
projecte: 
 

1) Preparació del projecte: 
Organització de l'equip de treball, 
formació inicial, organització i 
estàndards del projecte, planificació 
de requeriments tècnics. 

 
2) Business Blue Print o Anàlisi: 

Presa de requeriments, generació del 
document d'anàlisi per a la revisió 
per part de la direcció. 

 
3) Realització: Configuració o 

parametrització del sistema. 
Programació de tots els 
requeriments, preparació de prototip 
i realització de proves unitàries 
inicialment i d'integració a 
posteriori. 

 
4) Preparació d'arrencada: Pla 

d'arrencada, formació dels usuaris 
finals, proves de sistemes, de volum 
i de sobrecàrrega, elaboració final 
de pla de suport. 

5) Arrencada i Suport: Arrencada de 
l'entorn productiu i resolució 
d'incidències seguint el pla de 
suport. 

 
6) Operativa: Fase de traspàs a entorn 

de manteniment. 
 

6. Anàlisi i especificació 

Tenint present la problemàtica que s’ha 
explicat abans, els recursos de l’empresa i 
l’especificació donada, s’ha d’aprofundir en 
els requeriments de tot el sistema. Aquests 
es dividiran segons els objectes afectats. 
L’aplicació d’escriptori, la connexió entre 
sistemes i el sistema gestor del Pick to light 
tenen requeriments diferenciats que 
s’explicaran a continuació. 

Requeriments funcionals: 

Aplicació d’escriptori 
Comandes 
• Crear una comanda 
• Introduir material de la comanda 
• Introduir quantitat de la comanda 
• Escollir centre on es formalitzarà la 

comanda 
• Emmagatzemar la comanda creada 
• Consulta de la comanda creada 
 
Entregues 
• Crear una nova entrega a partir d’una 

comanda 
• Introduir ubicació d’un article 
• Realitzar Picking 
 
Ubicacions 
• Actualitzar ubicacions 
• Enviar ubicacions 
 
Pick to light 
• Mostrar dades per pantalla 
• Enviar resposta 
• Actualitzar dades ubicacions 
 
Comunicació 
• Arrencar el servidor 
• Executar el client 
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Requisits no funcionals: 

• Aplicació multi-idioma. 
• Interfície minimalista, amigable i usable. 
• Fàcil manteniment per a les següents 

versions. 
• Solució el més econòmica possible. 

• Fàcilment ampliable. 
 

7. Disseny 

En el disseny d’aquest projecte es faran ús 
d’alguns recursos que atorguen els següents 
mòduls: 

- WM � com a base de l’estudi, 
s’utilitzarà la lògica de la gestió de 
magatzem 

- SD � es farà una simulació de la 
creació d’una comanda 

- MM � La gestió de materials es farà 
aprofitant la informació existent al 
sistema 

A més dels recursos que aporta l’estàndard 
per cada mòdul, s’utilitzaran funcions 
presents a la instal·lació bàsica del sistema i 
que no pertanyen a cap mòdul, ja sigui en la 
gestió de les dades de diccionari, ja sigui en 
les transaccions estàndard de creació de 
mòduls de funció o programes. 

La gestió de la connexió del Web Service es 
farà amb les eines estàndard del sistema i 
amb l’enllaç que permet per fer la 
comunicació amb l’exterior. 

Model conceptual  

 

 

 

 

 

Aplicació d’escriptori 

COMANDA

- Número
- Data

ENTREGA

- Número
- Data

CENTRE

- Codi
- Localització
- Dades

POSICIÓ

- Número
- Dades
- Estat
- Descripció

OPERARI

- Nom

MATERIAL

- Número
- Nom

MAGATZEM

- Codi
- Dades

UBICACIÓ

- Nom
- Mida

Prepara

Genera

Ha_generat
1 *

Es_divideix

Composa Es_distribueix_en

Pertany

Conté

Crea

*

*

**

* *

1

11

1

11

11

1
1

 

Aplicació del Pick to light 

GESTOR

- Número

PANTALLA

- Número
- Material
- UbicacióGestiona

Ha_gestionat

1 *

*1

 

 

8. Implementació 

La implementació de l’aplicació d’escriptori 
s’ha realitzat amb ABAP i l’aplicació del 
Pick to light en Python. 

S’han realitzat 5 aplicacions al global del 
sistema, incloent el servidor del Web 
Service. 

• Creació de la comanda 
• Creació de l’entrega 
• Enviament de dades d’ubicació 
• Actualització d’estat 

• Servidor de Web Service (RPi) 
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9. Anàlisi econòmica 

La planificació final ha tingut una desviació 
a l’alça de quatre jornades de feina, això fa 
que s’hagi retardat la finalització del 
projecte quasi una setmana. 
La planificació inicial s’havia fet planificant 
més hores de implementació, però aquesta 
s’ha fet més ràpida, tot i que en hores de 
correcció i proves s’ha augmentat el temps, 
també s’han estalviat hores de consultor 
expert. En l’anàlisi si s’ha produït una 
desviació a l’alça per haver fet una 
planificació inferior al previst. En la 
documentació si s’han utilitzat més hores de 
les planificades. 
 

ROL Tasca Hores 

Analista Requeriments 
Anàlisi 
Estudi tecnològic 
Disseny 
Test 

16 
88 
88 
88 
16 

Programador Implementació 
Proves 
Correccions 

200 
24 
48 

Consultor Funcionalitat 32 

Redactor Creador de la 
documentació 

232 

  832h 

 
En augmentar el número d’hores, s’ha 
augmentat la despesa total fins prop dels 
18.000€ . En la distribució d’hores es té en 
compte que la diferencia de pressupost és 
lògica en fer un repartiment de feina 
igualitari. 

Al pressupost final s’ha d’afegir el preu del 
maquinari que s’ha hagut d’adquirir, aquest 
són: 

- Raspberry Pi:    preu de 30€ 

- Pantalla d’informació:  preu de 40€  

El pressupost total per tant seria d’uns 
17.990€ en incloure la despesa dels 
responsables de la realització del projecte i 
afegint la despesa en material per crear el 

Pick to light. El pressupost té una lleugera 
desviació a l’alça, però es manté entorn els 
18.000€. 

10. Conclusions  i treball futur 

Aquest projecte m’ha permès aprofundir en 
la creació d’un projecte a SAP des d’un 
principi, així doncs, he aprés a utilitzar totes 
les fases de la metodologia ASAP i he 
arribat a completar una implementació 
completa amb aquest treball. També he 
pogut aprendre la comunicació amb Web 
Service dins de SAP. 
A més de la part del sistema informàtic SAP, 
cal parlar de l’aprofundiment realitzat sobre 
l’entorn del Pick to light i més concretament 
sobre la Raspberry Pi + Python. No havia 
programat mai a Python i he aprés força així 
com de la seva configuració i la 
comunicació per Web Service. 
En ambdós casos s’ha buscat la millor 
solució per fer el desenvolupament del 
conjunt intentant complir els terminis 
establerts de cada tasca en la planificació. 
L’anàlisi ha estat una tasca complicada per 
ser un tema que normalment ja ve específica 
quan he desenvolupat una aplicació. 
Globalment he pogut adquirir nous 
coneixements en tot l’entorn del projecte, 
des de l’anàlisi inicial fins a la 
implementació i la redacció de la memòria. 
 
Ampliacions 
 
El projecte pot ser ampliat en alguns 
aspectes, però en ser una Demo, aquestes 
ampliacions es farien pensant en una 
possible aplicació real del projecte. Sempre 
que un client volgués tenir un sistema 
semblant, s’haurien fer adaptacions a tot 
l’entorn per adaptar el projecte als seus 
requeriments. 
En el cas de la gestió de l’aplicació 
d’escriptori es podria fer una adaptació 
d’una manera funcional i més semblant a un 
entorn connectat del procés d’EWM. En 
aquests moments, el sistema creat està molt 
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adaptat a una mostra Demo, però es podria 
fer un entorn més real del que realment se 
n’espera. 
El Web Service seria una bona opció en un 
cas futur ja que permetria una gestió 
descentralitzada, però potser en una 
implementació real es preferiria una 
connexió via socket que és la instal·lació 
més habitual. 
Per ampliar la Raspberry Pi s’hauria 
d’incorporar un Rack. Això faria més 
flexible el projecte en poder-se connectar 
més pantalles o accessoris. 
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