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Resum 

Aquest projecte se centra en un cas particular de fusió empresarial dins de l'àmbit financer 

on s'evidencia una manca d'eficiència en la resposta d'integració tecnològica per a la qual 

s'opta, que sembla atendre a interessos aliens a les circumstàncies pràctiques i pròpies de 

l'operativitat de les entitats implicades. Aquest cas, com ha succeït en altres ocasions, és 

un exemple més d'integració tecnològica basada en la migració de les tecnologies de la 

informació i comunicació entre els sistemes financers implicats en la fusió. 

El projecte en qüestió analitza el cas particular mitjançant un estudi que passa per declarar 

d‟un costat el marc financer en el que es va donar la fusió del Banc Mare Nostrum, esbrinar 

els objectius perseguits pel grup en el procés de fusió així com les decisions tecnològiques 

que es van prendre, i finalment ressaltar els punts més destacats del cas, tot amb la fi 

d‟exposar les circumstàncies específiques en què es dóna el procés de fusió, el canvi de la 

gestió de treball que comporta en la Caixa Penedès i la manca de visió pragmàtica en la 

solució optada. 

Així mateix es presenten un grup d'alternatives factibles per finalment triar-ne aquella que 

més s‟ajusti als propòsits i objectius de la fusió i millori significativament el resultat de la 

integració des d'un punt de vista funcional i econòmic. 
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1. PREFACI 

1.1. Definició de la motivació 

L‟important paper que juguen les entitats financeres en el panorama de crisi actual, i com 

s‟adapten aquestes empreses per a sobreviure en un entorn canviant, fixen l‟interès del 

projecte que presta especial atenció  als processos de fusió entre les entitats.  

La motivació neix de la mera observació quotidiana, a través de la premsa, del conjunt de 

fusions bancàries i de les seves conseqüències de vegades negatives determinades en 

gran part pels processos d‟integració tecnològica. La mencionada motivació s‟alimenta en la 

reiterada semblança de les solucions tècniques que es duen a terme en aquests processos 

sigui quin sigui el context de fusió. El més freqüent, en les esmentades solucions, és que 

l‟entitat amb major participació dins el grup de fusió, és a dir, la que té més poder de 

decisió, acabi imposant de manera íntegra les seves tecnologies a les entitats de menor 

participació mitjançant un procés de migració, eliminant per tant totes les tecnologies de la 

resta d‟entitats. 

El fet interessant que es pot presentar en aquestes circumstàncies té lloc si es troba una 

situació en la que l‟entitat amb major poder de decisió, dins d‟un procés de fusió, treballi 

amb unes tecnologies no tant avançades com les que pugui haver integrades en alguna de 

les altres entitats que composen el grup d‟empreses de la fusió. En aquest cas, si té lloc 

una migració, que sol ser la solució més recurrent, s‟instaurarà la tecnologia més eficaç 

malgrat pertanyi a una entitat amb menor participació? O be seguirà succeint el mateix que 

en la resta de casos en els que el que té més poder imposa les seves eines, tot i que 

probablement no serien les més adients per al procés de migració? 

És per aquesta raó que tot el context desperta un interès especial i es decideix investigar, a 

un nivell certament tecnològic dins del marc financer, un cas en el que es puguin donar 

unes circumstàncies com les descrites i d‟aquesta manera esbrinar si dins aquest escenari 

hi pot haver un conflicte d‟interessos entre la part tecnològica, política i/o econòmica dins 

les entitats involucrades, a l‟hora de prendre les decisions més adients per a l‟empresa. 

1.2. Objectiu 

El primer objectiu perseguit en el projecte se centra en trobar un cas real d‟integració 

tecnològica, resultat de la fusió de diferents entitats financeres,  que tingui unes 

condiciones particulars les quals provoquin una tendència al conflicte en la presa de 

decisions tecnològiques. Aquestes condiciones es basen en els següents punts: 
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 La solució implantada s‟hagi centrat en un procés de migració. 

 Les tecnologies implantades provinguin de l‟entitat amb major participació. 

 Les tecnologies implantades a priori no semblin les més avançades respecte de 

les tecnologies disponibles en la resta d‟entitats del grup de fusió. 

Un procés com aquest, en el que hi hagi accés a informació rellevant al cas, serà objecte 

del nostre estudi. 

Un cop triat un cas tal com l‟indicat, l‟objectiu següent és verificar si en unes circumstàncies 

com les descrites es van prendre les decisions raonablement adequades i efectives dins el 

procés d‟integració tecnològica, és a dir, si va haver o no una pèrdua d‟eficiència operativa 

que afectés negativament a les tasques dels treballadors així com a la satisfacció del client. 

Es demostren objectivament aquests fets. 

L‟últim objectiu, en cas de l‟existència d‟un conflicte tecnològic, és proposar un conjunt 

d‟alternatives que puguin resoldre el procés d‟integració tecnològica de manera més 

efectiva i quedar-se amb la més adient justificant-ne les raons. 

El treball doncs pretén endinsar-se en un escenari concret d‟integració tecnològica per a 

perfilar el cas fins al punt de mostrar que les decisions estratègiques preses han conduït a 

la mala gestió tecnològica derivant en conseqüències negatives a les entitats financeres 

involucrades tant com a ens individuals així com a membre d‟un nou grup financer, i  

presentar un conjunt d‟alternatives  basades en una determinada tecnologia  que puguin 

millorar l‟eficiència de la integració tecnològica respectant els objectius del grup bancari. 

1.3. Abast del projecte  

El cas escollit és la fusió entre  la Caixa Penedès,  Caja Múrcia, Caja Granada i Sa Nostra 

per a constituir el grup Banc Mare Nostrum (BMN), seguint el concepte de fusió freda.  

El treball estudia primer de tot el context financer sota el qual es va donar la fusió del Banc 

Mare Nostrum i s‟esbrinen els objectius perseguits pel grup en el procés de fusió, les 

decisions tecnològiques que es van prendre, i els resultats més significatius al cas. 

El projecte estudia, d‟altra banda, el panorama tecnològic centrat en la Caixa Penedès, 

doncs va ser una de les empreses més perjudicades en el procés de fusió, atès que 

aquesta entitat malgrat tenir aparentment les tecnologies més avançades del total d‟entitats 

del Grup BMN, va ser sotmesa a un procés de migració a la plataforma tecnològica 

provinent de  Caja Murcia, eliminant-ne per complert les tecnologies pròpies, i provocant un 

perjudici important sobre aquesta entitat  malgrat ser un dels pilars del grup BMN. 
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D‟aquesta manera, centrem una bona part de l‟estudi en el canvi de la gestió de treball de 

la Caixa Penedès com a conseqüència de la migració de la plataforma tecnològica pròpia 

degut al procés de fusió, i en l‟impacte que suposa aquest canvi de plataforma. 

Arribats aquest punt es presenta l‟existència d‟una decisió tecnològica poc eficient i per tant 

es busca una solució tecnològica més adient a la situació i alineada amb els objectius de la 

fusió. Per tant l‟estudi tecnològic s‟amplia per a realitzar una recerca sobre les possibles 

solucions idònies. 

1.4. Metodologia de treball 

S‟elabora la recerca d‟un procés d‟integració tecnològica que s‟ajusti als requisits desitjats, 

descrits en l‟apartat “Objectiu”, mitjançant un treball de recerca via premsa, Internet, i accés 

a una consultora especialitzada en projectes tecnològics per a entitats financeres 

anomenada Atmira amb la qual es realitzen dues entrevistes a dos treballadors de 

l‟empresa. 

Gràcies a l‟accés d‟aquesta informació es troba el cas Banc Mare Nostrum integrat per les 

entitats Caja Múrcia, Caixa Penedès, Caja Granada i Sa Nostra creada a partir d‟una fusió 

que compleix de manera clara els punts requerits descrits anteriorment. A partir de la 

informació obtinguda des d‟aquestes fonts, es comença a disposar de documentació 

rellevant per a conèixer les condicions financeres i polítiques sobre les que gira la fusió del 

banc BMN. 

Es realitzen un bon número d‟entrevistes al personal intern de la Caixa Penedès, que amb 

el recolzament d‟informació trobada per Internet pretenen esbrinar punts transcendents al 

cas com són els objectius que persegueix la fusió de la Caixa Penedès al BMN, les 

decisions tecnològiques preses, i sobretot els canvis de funcionament operatiu de la Caixa 

Penedès provocats per aquestes decisions.  

S‟analitza la informació referent al canvi de funcionament operatiu intern de la Caixa 

Penedès extreta a partir de les entrevistes realitzades, i en base a aquesta documentació 

es treuen una sèrie de conclusions qualitatives que determinen el grau d‟eficiència de la 

solució tecnològica presa. Es verifica el valor de les conclusions qualitatives realitzant un 

mostreig extrapolable a l‟entitat Caixa Penedès sobre les variables qualitatives en qüestió. 

Un cop confirmades la validesa de les conclusions mitjançant les observacions recollides de 

les persones implicades en el procés de fusió tecnològica, es presenten les conseqüències 

derivades d‟aquesta solució esdevinguda.  

Un cop coneguda i demostrada la baixa eficiència derivada de la gestió tecnològica que va 

prendre el grup BMN es realitza un estudi sobre les necessitats del banc per a realitzar una 
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integració tecnològica més efectiva i es presenta una proposta de solució millor i que 

satisfaci els objectius que persegueix el grup BMN en el seu procés de fusió. Arribats a 

aquest punt es realitza una recerca exhaustiva amb la fi de trobar aquelles alternatives més 

eficients del mercat que estiguin agrupades dins de la solució mencionada, i s‟escull la que 

s‟ajusti més a les condicions desitjades. 
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2. INTRODUCCIÓ 

2.1. Les TIC i el sistema financer 

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, també conegudes com a TIC, són el 

conjunt de tecnologies desenvolupades per gestionar informació i enviar-la d'un lloc a un 

altre. Abasten un ventall de solucions molt ampli. Inclouen les tecnologies per 

emmagatzemar informació i recuperar-la després, enviar i rebre informació d'un lloc a un 

altre, o processar informació per poder calcular resultats i elaborar informes. 

Les TIC es conceben com l'univers de dos conjunts, representats per les tradicionals 

Tecnologies de la Comunicació (TC) - constituïdes principalment per la ràdio, la televisió i la 

telefonia convencional - i per les Tecnologies de la informació (TI) caracteritzades per la 

digitalització de les tecnologies de registres de continguts (informàtica, de les 

comunicacions, telemàtica i de les interfícies). 

Les TIC són eines teòric conceptuals, suports i canals que processen, emmagatzemen, 

sintetitzen, recuperen i presenten informació de la forma més variada. Els suports han 

evolucionat en el transcurs del temps (telègraf òptic, telèfon fix, cel · lulars, televisió) ara en 

aquesta era es pot parlar de l'ordinador i d'Internet. L'ús de les TIC representa una variació 

notable en la societat i a la llarga un canvi en l'educació, en les relacions interpersonals i en 

la forma de difondre i generar coneixements. 

Les TIC permeten a les empreses produir més quantitat, més ràpid, de millor qualitat, i en 

menys temps. Les TIC permeten ser competitius en el mercat, i disposar de temps lliure per 

a la nostra família. 

Dins l'àrea financera, les TIC permeten millorar la gestió financera en la comptabilitat, la 

banca electrònica o la facturació electrònica; la logística i la distribució en el seguiment de 

flotes, la gestió de magatzem, el comerç electrònic; els recursos humans en la formació a 

distància e-learning, la gestió del coneixement, el seguiment personalitzat; la producció i els 

processos de gestió de compres, ordres de producció, gestió de recursos ERP, etc. 

En l'actualitat, les TIC són un factor determinant en la productivitat de les empreses, sigui 

l'empresa que sigui i tingui la mida que tingui. Aquests serveis TIC bàsics agilitzen l'accés a 

la informació, la comunicació amb els nostres clients i proveïdors, la promoció dels nostres 

serveis i la imatge de marca. I alhora, tenen un cost molt baix. 

Un cop aquests serveis bàsics estan instal·lats, les empreses han d'analitzar els seus 

processos de negoci, i integrar les tecnologies de la informació i la comunicació que 
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optimitzen aquests processos per augmentar la productivitat. Per, en definitiva, ser més 

competitius. 

Desafortunadament, no totes les empreses utilitzen els serveis TIC, i algunes no els 

utilitzen de manera adequada. Encara que l'ús de les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació és un factor clau en la productivitat, el seu ús no està generalitzat entre les 

PIMES. 

El sector financer està sotmès a canvis constants, produïts pel propi entorn i naturalesa del 

mercat. Per això és un sector pioner en la introducció de tecnologia especialment TIC, i 

intensiu en el seu ús per aconseguir avantatges competitius.  

Les entitats financeres renoven permanentment les seves infraestructures de TI per 

adaptar-les a la constant evolució dels seus canals de distribució a fi d'incrementar la seva 

presència i millorar la quantitat i qualitat dels serveis financers així com incrementar la 

satisfacció dels seus clients. En aquest sentit, afronten dos reptes fonamentals: d'una 

banda, flexibilitzar el seu negoci per adaptar-se ràpidament a l'evolució del mercat, i de 

l'altra, trobar elements diferenciadors en un entorn competitiu molt agressiu. En aquest 

context, la innovació tecnològica és un factor clau. 

2.2. Situació actual del sistema financer. Fusions entre 

entitats 

A dia d‟avui el número d‟entitats financeres que hi ha en el mercat és menys d‟una tercera 

par que fa 3 anys. En la figura 2.1 es mostren el principals bancs actuals i la seva quota de 

mercat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conflicte en la integració tecnològica del procés de fusió de la Caixa Penedès al Banc Mare Nostrum Pág. 11 

 

Figura 2.1 Quota de mercat dels principals bancs espanyols en % per volum d‟actiu. 

Santander+Banest.
21%

BBVA
14%

Caixa Bank
13%

Bankia
10%

Sabadell
6%

Popular
5%

Altres
31%

Ventes

 

Font: http://cincodias.com/cincodias/2013/05/07/mercados/1367944106_221139.html 

Aquesta configuració de bancs actual, que ha anat canviant radicalment durant aquesta 

darrera etapa i que cada cop es veu més reduïda, està determinada per un factor rellevant 

que s‟està donant de manera freqüent en l‟entorn financer. Es tracta de les fusions que 

tenen lloc des que va esclatar la bombolla immobiliària, que els va deixar una saturació 

d'habitatges sense vendre, promocions sense finalitzar i actius tòxics. S‟ha d‟afegir a aquest 

fet, les exigències cada cop més restrictives de les directrius europees sobre aspectes 

financers, entre els quals es demana als bancs i caixes que tinguin major capital per a 

accedir al mercat. 

Més de 30 petits bancs regionals o caixes d'estalvis ja han estat absorbides per entitats 

majors o s'han fusionat, quedant 14 bancs importants.  

Ara, diuen els banquers, és probable que els quatre o cinc bancs més forts tractin de 

comprar als més febles, entitats que ja han estat nacionalitzades per l'Estat o de menor 

grandària. 

L'incentiu per als compradors són els 40.000 milions d'euros del rescat europeu a la banca 

espanyola que ajudaran a sanejar els bancs més petits i forçar-los a descarregar els seus 

actius danyats en un banc dolent preparat pel govern, el que els convertiria en objectius 

més atractius. 

Vendes 

http://cincodias.com/cincodias/2013/05/07/mercados/1367944106_221139.html
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Les proves d'estrès independents als bancs espanyols van deixar un mapa molt clar dels 

set forts i els set febles, segons paraules d‟un executiu de la banca espanyola que no va 

voler ser nomenat. 

Quatre o cinc entitats relativament sanes aniran a la caça d'altres 4 o 5 entitats seriosament 

tocades. 

Està previst que els compradors estrangers es mantinguin al marge a causa dels grans 

riscos d'Espanya, colpejada per la crisi de deute sobirà de l‟euro zona. 

Els preus dels habitatges segueixen caient i els actius tòxics continuaran augmentat 

almenys durant un any més, mentre consumidors i empreses cauen en una profunda 

recessió. 

Els probables compradors són els sanejats Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell i 

l'entitat basca Kutxa. 

Entre els seus objectius podrien incloure les nacionalitzades NovaGalicia Banc i Banc de 

València, a més d'altres petites entitats com el Banc Mare Nostrum o Caixa 3. 

El banc de mida mitjana Popular no és vist prou fort com per anar a la recerca 

d'adquisicions, però podria convertir-se en objectiu de compradors si fracassa en el seu 

intent d'ampliar capital. 

La nova legislació, aprovada per complir amb les condicions de l'ajuda europea, facilita que 

l'Estat pugui liquidar bancs i vendre'ls en diferents parts. 

Les nacionalitzades Bankia, NovaGalicia i Banc de València perdran grans quantitats 

d'habitatges i sòl, que transferiran al banc dolent. 

Una font financera amb coneixement de les negociacions va dir que, com a condició del 

rescat, els quatre bancs reduiran els seus balanços en més d'un 40 per cent, fent-los 

objectius més barats.  

A continuació, a la figura 2.2 es mostren algunes de les fusions més importants entre 

entitats financeres al llarg dels últims 3 anys. 
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Figura 2.2. Fusions entre entitats financeres en els darrers anys. 

 

S‟està en un panorama en el que les fusions bancàries són a l‟ordre del dia, i la 

conseqüència d‟aquestes associacions és clau per comprendre els mecanismes de 

funcionament i supervivència als que està sotmesos la banca a dia d‟avui. 
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2.3. Integracions tecnològiques en les entitats financeres 

El més visible d'una fusió empresarial són els canvis de logotip, si els hi ha, i els ajustos de 

plantilla, però l'èxit depèn també de la integració tecnològica de les entitats. 

Un element essencial d'aquesta mena de transicions és la integració informàtica. Un banc 

és una xarxa de botigues de diners que es recolza, encara més que la majoria de les 

empreses, en els sistemes d'informació: les transaccions financeres ho són sobretot de 

dades, i la infraestructura ha d'estar a l'altura, tant internament com de cara als clients.  

Si gestionar recursos tècnics a aquesta escala ja no és senzill, la cosa es complica quan 

s'absorbeix un altre banc, una circumstància comuna en la situació actual del sector 

financer. Els sistemes entre entitats són heterogenis, tant en hardware com en software, i 

integrar la gestió de dades del bancs fusionats no és trivial. 

Com ja s‟ha comentat amb anterioritat, el sector al que es fa menció, el sector financer,  

segueix un model tecnològic de canvi constant i per tant els competidors busquen 

avantatges en un context dominat per les fusiones entre entitats.  Així doncs,  l‟entitat 

financera haurà d‟orientar els canvis tecnològics implícits en un procés de fusió cap a la 

consideració d‟aquesta avantatges i evitar quedar-se enrere en un mercat molt exigent. 

S‟ha de mencionar primer de tot les diferents classe d‟unions entre entitat financeres per 

comprendre els diferents contexts possibles i les seves conseqüències. 

1. - Absorció: És la negociació entre dues empreses, una de les quals desapareix. Una 

d‟elles  subsisteix conservant el nom, la seva estructura administrativa, augmentant el seu 

capital i basant-se en finançament extern o amb recursos propis. Depenent dels termes de 

la negociació, es pot pagar en accions o en diners als propietaris de l'empresa adquirida. 

2. - Fusió: En aquest cas, una tercera empresa sorgeix com a fruit de la negociació i 

desaparició de les altres dues; aquesta nova empresa assumeix els drets i les obligacions 

de les empreses que es dissolen (sense liquidar) i les quals formaran un patrimoni unitari. 

Així, a l'unir les seves forces poden perseguir objectius que per si soles no podran 

aconseguir amb la mateixa eficàcia. Es poden pagar les empreses fusionades amb accions 

de la nova entitat. 

3. – Fusió freda (SIP): El Sistema Institucional de Protecció (SIP) és una forma de 

cooperació entre les caixes que permet compartir la liquiditat i el risc de crèdit entre 

aquestes entitats permetent a la vegada que cada partícip mantingui la seva identitat i 

personalitat jurídica. Per això, unifiquen el sistema de informació, comptabilitat i auditoria, 

per analitzar el risc que assumeix cada entitat i que, compartit, redueix els costos de 

cadascuna. 
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A causa de la peculiar naturalesa jurídica de les caixes, molt vinculades a la seva comunitat 

d'origen i amb un grau de control regional important, les fusions (mecanismes de defensa 

habituals entre entitats bancàries pels quals les més fortes absorbeixen a altres en 

dificultats) entre si resulten complicades des del punt de vista polític. 

Una manera de sortejar aquest tipus de dificultats és la de crear holdings que agrupin 

diverses entitats a la capçalera cedint cert poder econòmic i polític, però que els permeten 

operar conservant la marca i cert grau d'independència. D'aquesta forma les entitats 

constituents, de cara a tercers actuen com una única empresa, tot i que cadascuna sigui 

com a "filial" del grup i actuï després pel seu compte. 

Sigui quin sigui el tipus de  fusió  bancària, s‟han de considerar, en el procés d‟unió,  dos 

variables vitals per a l‟èxit de l‟esmentada fusió, s‟està parlant del capital humà i del client. 

Aquests dos grups són claus per a l‟èxit d‟una empresa, i qualsevol canvi significatiu haurà 

de millorar o com a mínim respectar les condicions i necessitats d‟aquests dos col·lectius. 

Aquest concepte mencionat  inclou tots els aspectes implícits en la fusió d‟entitats, des de 

les decisions estratègiques fins al procés d‟integració tecnològica, i és aquest últim l‟objecte 

d‟aquest projecte. 

Des d‟aquesta observació, la possible nova plataforma que gestioni cada entitat haurà de 

ser una eina de treball igual o més eficaç a la que hi havia anterior a la fusió, constituint un 

entorn de treball factible i viable al tipus de treballador existent. Així mateix els canvis 

tecnològics no han de suposar mancances en el servei ofert al client. 
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3. CAS PARTICULAR D’INTEGRACIÓ 

TECNOLÒGICA 

3.1. Presentació del cas Caixa Penedès i  Banc Mare Nostrum 

(BMN) 

3.1.1. Successos esdevinguts 

El 22 de desembre del 2010 es conforma el SIP de la fusió de quatre caixes d‟estalvis, Caja 

Múrcia, Caixa Penedès, Caja Granada i Sa nostra, a partir de lo qual neix la societat 

anomenada Banco Mare Nostrum (BMN).  

L‟objectiu principal que persegueix aquesta fusió es la d‟adquirir major accés al mercat de 

capital tant a nivell nacional com europeu, sempre tenint present que des del 2011 Europa 

exigeix un volum mínim de negoci a les caixes, per tal d‟accedir al mercat de capital 

(demanar diners). D‟aquesta manera les diferents caixes compartiran les seves finances. 

Segons paraules del seu president, el BMN podrà afrontar tots els desafiaments que es 

plantegen en el sector, i el client ha de percebre-ho en el seu dia a dia: “som un grup més 

gran, més solvent, més eficient i més proper”. 

Gràcies a aquesta operació el BMN cobra del FROB  en dues diferents partides. La primera 

900M€ i  la segona 710M€, resultant un total de 1.61M€ 

La participació de cada entitat en el BMN es decideix segons el capital de cada caixa i el 

risc d‟actius tòxics de cada una, essent considerat “0” el risc mes baix i 2 l‟estat més 

precari. 

Atenen a aquests condicions,  la quota de participació de les caixes queda reflectida en la 

taula 3.1  

Taula 3.1. Quota de participació entitats del grup BMN 

Entitats Quota de participació 

Caja Múrcia 41% 

Caixa Penedès 28% 

Caja Granada 18% 

Sa Nostra 13% 
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A partir d‟aquest punt es constitueix el Consell d‟administració del grup BMN. Aquest 

consell el formaran 17 membres, dels quals 3 seran independents i l‟elecció dels 14 

restants  s'ha realitzat d'acord a les quotes de participació de les diferents entitats en el nou 

Banc, i queda determinat com es mostra a la taula 3.2. 

Taula 3.2 Número de membre del Consell d‟administració del Grup BMN per a cada entitat. 

Entitats Membres 

Caja Múrcia 5 

Caixa Penedès 4 

Caja Granada 3 

Sa Nostra 2 

Amb aquests resultat, es va nomenar president executiu del nou banc al llavors president 

de Caja Múrcia, Carlos Egea Krauel. 

La Caixa Penedès, formant part del grup BMN, manté la seva identitat pròpia, és a dir,  la 

seva marca, oficines, treballadors, i “modus operandi”, en els territoris de Catalunya i Aragó 

amb un total de 462 oficines. 

3.1.2. Decisions tecnològiques 

Malgrat els fets explicats, i per complir els requisits d‟entitat única de forma econòmica  de 

cara a externs, i amb la fi de justificar el procés de fusió, el BMN decideix unificar les 

tecnologies de totes les entitats que la conformen amb la fi de connectar la informació de 

les diferents entitats i poder atendre i operar des de qualsevol oficina BMN qualsevol client 

del Banc Mare Nostrum. Amb aquesta finalitat el BMN, sota les ordres del president 

executiu d‟aquesta entitat i alhora president de Caja Múrcia, decideix integrar una única 

plataforma tecnològica de treball decidint-se per la que estava funcionant en aquell moment 

a Caja Múrcia, Infocaja, i així aprofitar una tecnologia ja existent i evitar una despesa en cas 

d‟haver-ne d‟integrar una de nova. 

 El setembre del 2012 finalitza la integració tecnològica en la Caixa Penedès i suposa un 

procés de migració que implica la integració de la plataforma Infocaja i l‟eliminació de la 

totalitat dels sistemes de Caixa Penedès existents fins aquell moment, que es basaven en 

una plataforma degudament actualitzada i a l‟avantguarda de les tecnologies segons fons 

externes i internes a Caixa Penedès. En la figura 3.1 es mostra el panorama tecnològic 

inicial i posterior a la fusió en cada una de les entitats involucrades. 
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Figura 3.1. Escenari tecnològic de la fusió en cada una de les entitats. 

 

3.2. Proposició presentada: Solució d’integració poc eficient 

La proposició exposa que es crea una pèrdua d‟eficiència operativa o de treball en la Caixa 

Penedès desencadenada per la solució tecnològica, presa al grup BMN per al procés de 

fusió freda de les seves entitats. 

Quan es parla del concepte d‟eficiència es refereix al rendiment del treballador i del servei 

al client derivats de la qualitat de les eines tecnològiques disponibles. Per aquests efectes 

es presentarà una alternativa més bona i eficient en cas de ser validada la proposició. 

Les raons per les que es formula aquesta proposició es deuen a les circumstàncies 

interessants sota les que es dona el procés de fusió i que se citen tot seguit. 
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 L’entitat Caixa Penedès fins aleshores posseeix una plataforma tecnològica 

degudament actualitzada i competent amb el mercat actual segons fonts 

internes a la pròpia entitat, i experts tècnics en integracions tecnològiques. Per a 

verificar aquests fets s‟entrevista a personal de l‟empresa Atmira, que és una 

consultora especialitzada en el sector financer, i es realitzen un bon número 

d‟entrevistes a treballadors de la Caixa Penedès. 

 L’entitat amb major participació, Caja Murcia, acaba imposant les seves 

TICs a la resta de les entitats fusionades.  

Aquest fet no resulta sorprenent en un procés de fusió, atès que molt sovint 

l‟entitat amb major participació migra la seva tecnologia sobre la resta d‟entitats 

involucrades. Com a exemples que recolcen aquesta teoria es troben casos com 

el Banc Sabadell+la CAM, Caixa Bank+Caixa Girona, Caixa Catalunya+Caixa 

Manresa+Caixa Tarragona, etc. Dient això no es vol fer entendre que en tots els 

casos no fos una solució adient, el que es vol ressaltar és el fet de que aquest 

fenomen és freqüent. 

 Caixa Penedès s’ha de desfer de tots els seus sistemes tecnològics com a 

conseqüència d‟aquesta migració en el procés d‟integració per fusió. 

 La Caixa Penedès manté la seva marca, oficines i treballadors per tractar-se 

d‟una fusió freda. Això implica que els treballadors no comparteixen oficina amb 

empleats que no siguin de la propi entitat i per tant pot suposar un accés fàcil  a 

ells per a obtenir informació més transparent sobre aspectes de la fusió. 

Aquests fets fan pensar fàcilment que el grup BMN, el Consell d‟administració del qual 

estava presidit pel que havia estat fins aleshores el president de Caja Murcia i format 

majoritàriament per membres d‟aquesta mateixa entitat, tenint l‟última paraula en decisions 

tals com les tecnològiques, tenia major preferència en migrar la plataforma que ja estava  

integrada en la seva entitat des d‟anys enrere per interessos propis. Malgrat no ser aquest 

el cas, els fets exposats fan pensar que la solució no va ser prou eficaç i que es poden 

presentar fàcilment alternatives millors.  

El que es pretendrà primerament, és investigar si la proposició és certa i per tant el canvi 

tecnològic sofert per la Caixa Penedès com a resultat de la fusió al grup BMN, que 

persegueix la interconnexió de dades entre les entitats com ja s‟ha comentat anteriorment, 

suposa una merma d‟eficiència tecnològica (TIC) que podria desembocar amb una pèrdua 

de rendiment del treballador de l‟entitat, implícita en la nova eina de treball, i la insatisfacció 

del client derivada d‟aquesta causa.  

Arran d‟aquests fets s‟ha elaborat un procés de recerca de la integració tecnològica 

present, basada en un quantiós número d‟entrevistes personals i qüestionaris realitzats a 

treballadors de la Caixa Penedès, de  diferents càrrecs  i oficines, i una recerca de 

documentació via Internet, amb el propòsit d‟avaluar l‟impacte operatiu provocat pel canvi 

tecnològic succeït.  
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Aquesta recerca es presentarà en dues fases. La primera d‟elles mostra els mecanismes 

de funcionament operatius derivats de l‟ús de les TIC, recollits en les entrevistes i que fan 

referència al funcionament de la Caixa Penedès anterior i posterior a la migració 

tecnològica, per mostrar-ne els seus canvis i diferències. La segona fase busca una 

valoració del treballador sobre les conclusions qualitatives d‟aquest canvi operatiu 

mitjançant un mostreig representatiu. 

La proposta que es presenta i el seu estudi conseqüent es centrarà en l‟àmbit tecnològic, 

dins la relació que hi ha entre la Caixa Penedès i el Banc Mare Nostrum (BMN), tal com es 

mostra en la figura 3.2.  

Cal afegir que s‟ha analitzat la tecnologia infoCaja de Caja Múrcia per la seva rellevància, 

doncs aquesta és la que es va decidir implantar com a eina de treball al BMN i per tant es 

troba dins d‟aquest context del projecte, de manera que resulta ser un element 

indispensable per entendre el conflicte. 

Figura 3.2. Gràfic del marc de treball del projecte 

 

3.3. Estudi canvi operacional Caixa Penedès degut a la fusió 

tecnològica 

Per conèixer els canvis soferts en la plataforma tecnològica de treball de la Caixa Penedès i 

les seves conseqüències operatives més importants provocades per la fusió en qüestió, 

s‟han realitzat un conjunt d‟entrevistes dirigides al personal de Caixa Penedès enfocades 

en el funcionament operatiu de l‟entitat i els sistemes tecnològics anteriors i posteriors al 

procés de fusió.  



Pág. 22  Memoria 

 

En base a aquesta informació recollida es pot detallar el funcionament de la plataforma 

tecnològica de la Caixa Penedès anterior al procés de fusió, que era la pròpia, i la 

plataforma posterior com a resultat de la integració tecnològica amb el grup BMN. 

3.3.1. Plataforma tecnològica de Caixa Penedès anterior a la fusió.  

La plataforma tecnològica de la Caixa Penedès anterior al procés d‟integració tecnològica 

es basava en dos sistemes, el sistema operacional anomenat SIO i el sistema comercial 

reconegut amb el nom de SACOM. 

El sistema SIO manegava el conjunt de gestions operatives.  Es tractava d‟un software 

ERP innovador i demandat per altres entitats financeres que funciona com un SAP.  

Va ser implantat ara fa cinc anys i va rebre actualitzacions de forma periòdica, bianualment, 

de manera que el sistema va anar millorant i adaptant-se cada cop més, al sistema 

organitzatiu de l‟entitat. L‟última actualització data de finals del 2010 i a partir d‟aquest punt 

totes les operacions es realitzen en format electrònic, deixant de costat tota la 

documentació física. El perfeccionament del sistema al llarg de les seves operacions 

respon a les carències existents fins a aquell punt, i a les necessitats dels treballadors i 

clients, així com l‟ambició d‟estar a l‟avantguarda de les tecnologies més avançades. 

Tal com es mostra a la figura 3.3, el sistema SIO de Caixa Penedès accedia al conjunt 

d‟operacions financeres des de la pantalla principal del sistema (workspace) mitjançant una 

botonera. Cada botó, amb un codi numèric exclusiu,  permetia l‟accés a una operació 

diferent, de tal manera que a l‟executar una d‟elles s‟obria una finestra nova, que accedia 

únicament a la informació pertinent a la gestió accedida. Mitjançant aquest mètode el 

software permetia la gestió de diferents operacions simultàniament per un mosaic de 

finestres i les dades quedaven registrades en carpetes. Tot el conjunt descrivia un 

funcionament semblant al sistema operatiu de Windows, gràcies a la qual cosa resultava 

senzill aprendre‟n les opcions de manera intuïtiva. 
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Figura 3.3. Operativa Sistema SIO 

 

Des de les dues darreres actualitzacions del software, tota la documentació es trobava en 

suport informàtic i tots els contractes tenien una versió digitalitzada, per tant mai era 

necessari l‟ús de llapis i paper, fet que agilitzava les transaccions. 

Entrant una mica més en detall al sistema, i fent referència a la documentació informàtica 

recollida referent a un client, ja fos un crèdit, prèstec, estat dels seus comptes bancàris, etc, 

 aquesta informació es trobava arxivada en documents electrònics  de ràpid accés, amb un 

disseny fàcil de comprendre i molt organitzat, gràcies al qual qualsevol  treballador amb 

accés a aquesta eina i els permissos pertinents, podia posar-se al dia sobre el contracte 

d‟un client, assesorar-lo amb criteri i agilitat. 

 El sistema SACOM era el software d’acció comercial, es va integrar ara fa cinc anys a 

l‟entitat i va ser creat originàriament per la companyia NatSystems sota el nom de CTOP, 

fins que l‟empresa Business Vision el va perfeccionar parametritzant-ne les seves funcions i 

estandarditzant-lo per fer el seu ús apte en altres entitats. Aquesta mateixa companyia, 

Business Vision, es va encarregar de la seva integració en la Caixa Penedès. 
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Es va integrar a l‟entitat ara fa tres anys, i és el precedent del CTOP, un software també 

comercial però ja més endarrerit.  

El sistema SACOM s‟instaura per a actualitzar la base comercial de l‟entitat.  Aquest 

software funciona com un CRM,  permet veure la informació agrupada per clients i posa 

aquesta informació a disposició dels comercials, de forma que facilita les tasques 

comercials tractant d‟esbrinar, a partir d‟una base de dades de clients, les seves condicions 

i necessitats amb la única fi de vendre els serveis de l‟entitat d‟una manera més eficient. Es 

pretenia que cada trucada o cada mail enviat al client hi hagués un alt percentatge en 

encertar el servei ofert i que el client amb una probabilitat elevada acabés accedint-hi. 

Malgrat el que s‟ha comentat, aquest sistema arribava amb facilitat a errors, sobretot quan 

es tractava de clients en circumstàncies especials, tals com discapacitat psíquica, on les 

conclusions comercials i per tant promocions que proporcionaba no eran factibles. 

3.3.2. Plataforma tecnològica Caixa Penedès posterior a la fusió.  

L‟eina tecnològica integrada a Caixa Penedès en el procés d‟integració és l‟anomenada 

Infocaja. Aquesta plataforma està creada per l‟empresa del mateix nom que es constitueix 

al 2001 com a una empresa de serveis. Té un paper rellevant en el sistema financer 

espanyol, i, en conjunt, se situa en una situació considerable  dins el marc de les entitats 

financeres. 

Infocaja té una plataforma pròpia que treballa amb un model d‟arquitectura orientada a 

serveis (SOA). 

El BMN decideix migrar la plataforma Infocaja, que ja estava integrada a Caja Múrcia amb 

anterioritat, a la resta de Caixes de la BMN, realitzant una actualització d‟aquesta amb la fi 

de compatibilitzar la tecnologia a totes les entitats.  

Aquesta migració suposa l‟eliminació total de la plataforma existent a Caixa Penedès. 

La plataforma Infocaja treballa amb dos sistemes, el sistema operacional i el sistema 

comercial. 

El sistema operacional treballa com un business process management (BPM) per 

orquestració de processos manuals.  Infocaja va seleccionar el mòdul de coneixement de 

MiFID desenvolupat per BizAgi i el seu soci Price Waterhouse Coopers. 

Aquest sistema, com es mostra a la figura 3.4, accedeix a tot el conjunt d‟operacions des 

d‟un mateix accés en el sistema en la pantalla principal o workspace, de tal manera que 
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únicament es pot operar una gestió en el mateix instant que es tramitarà en una sola 

finestra. Des d‟aquesta finestra operativa però, es pot accedir a tota la informació 

electrònica disponible en la base de dades, i necessària per a realitzar la gestió en qüestió, 

gràcies a un conjunt de links que porten a tota la informació referent a aquella gestió sense 

sortir de la mateixa finestra operativa. Es podria dir que InfoCaja treballa com un sistema 

amb un funcionament lineal i seqüencial on l‟execució de cada operació es fa de manera 

autònoma. Aquesta operativa resulta bastant diferent al del mètode de treball d‟un sistema 

operatiu convencional com el Windows on s‟hi presenta un mosaic de finestres per a 

executar funcions paral·lelament, a mes de tenir les dades registrades en carpetes. 

Algunes ordres d‟operació es realitzen mitjançant codis de MS-DOS tal com operaven els 

PC‟s ara ja fa bastants anys, per tant el treballador ha de tenir un llistat adjunt del significat 

de cada un d‟ells. Aquests fets implicaven un sistema poc intuïtiu per al treballador. 

Figura 3.4. Operativa sistema Infocaja 

 

Algunes gestions operatives mitjançant aquest sistema actual (Infocaja) estan certament 

condicionades a informació física, paper. Això és degut a que certa informació requerida 

per algunes operacions no es troba disponible en format  electrònic i per tant no és 

accessible des del propi sistema, pel que el treballador ha d‟accedir a documents i papers 
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per a realitzar aquestes operacions. El mateix succeeix amb alguns tipus de contractes, els 

quals no estan disponibles en format digital després d‟un any de la seva integració. A dia 

d‟avui el sistema no permet una millora en aquest aspecte sense una actualització 

important del software actual. 

Els dissenys dels informes documentatius, de l‟entitat tals com hipoteques, contractació 

d‟assegurança, prèstecs, i d‟altres, resulten opacs i tancats, en definitiva poc 

esquematitzats, per tant accedir i analitzar les dades d‟un client implica dedicar-hi un temps 

significatiu de tal manera que poder atendre una nova gestió o fins i tot  un procés sencill 

de consulta del client sol comportar dues o més visites del client a l‟oficina.  

Degut a aquestes condicions tecnològiques l‟oficinista perd autonomia en algunes gestions 

atès que ara no serà capaç d‟analitzar les dades del client de manera prou eficient i s‟han 

hagut de crear unes oficines complementàries que entre d‟altres tasques es dediquen a 

analitzar certs documents, creant una comunicació entre el client i el banc més complexa 

en termes jeràrquics i poc àgil atès que han aparegut terceres persones que endarrereixen 

el servei del client i li treuen qualitat. A més, donat que els propis treballadors de l‟oficina no 

realitzen les tasques esmentades de gestió, com són alguns processos d´anàlisis financers 

implicats, el treballador desconeix l‟estat de la tramitació i no pot comunicar-la directament 

al client quan la demana. 

El sistema comercial és un CRM. Es tracta d‟un sistema bastant robust i amb una 

intel·ligència artificial avançada. L‟última actualització es va realitzar en el període previ a la 

integració tecnològica per a tenir un sistema més adient per a totes les caixes. 

L‟actualització en qüestió va eliminar certs errors d‟anàlisis de dades existents al sistema i 

el van fer una eina de treball eficient i competent segons la tecnologia actual. 

3.3.3. Diferències operatives plataforma anterior i la posterior a la fusió  

Es coneix que es substitueix la plataforma tecnològica anterior SIO/SACOM per la de 

infoCaja tal com es mostra a la figura 3.5 

Figura 3.5 Canvi de plataforma tecnològica Caixa Penedès 
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Un cop s‟ha descrit el comportament de cada eina, es destaquen aquí les diferències més 

significatives entre elles, és a dir, la plataforma anterior SIO i l‟actual anomenada InfoCaja: 

 Mentre el sistema SIO té una operativitat informàtica semblant a un sistema 

operatiu convencional, com ve a ser el Windows, el que implica un fàcil ús i 

aprenentatge de l‟eina, el sistema InfoCaja presenta una operativa lineal més 

aviat arcaica i restrictiva on l‟ús d‟instruccions bàsiques requereix d‟uns codis de 

comandament prou obsolets, semblants al MS-DOS, i no és possible operar dues 

o més gestions al mateix temps degut al seu funcionament lineal. 

 Les versions anteriors del sistema SIO van integrar tota la documentació existent 

a l‟entitat en versió electrònica, mentre que el sistema InfoCaja no posseeix tota la 

informació en versió digital, el que significa que els treballadors de la Caixa 

Penedès han de tornar a fer ús de paper i bolígraf, fet que van abandonar fa ja 5 

anys gràcies a la seva eina tecnològica avançada. 

 En el sistema SIO el disseny dels informes electrònics, on s‟hi recullen les dades 

de les gestions dels clients i de les seves condicions, estava fet de tal manera que 

el treballador amb un cop d‟ull pogués veure-hi ressaltada la informació més 

important i pogués prendre decisions i donar resposta al client de manera àgil i 

fonamentada, tot gràcies a un procés de millora del software realitzada en les 

seves actualitzacions. En el sistema InfoCaja però, el disseny d‟aquests informes 

resulta poc visual i es difícil de treure‟n conclusions de manera ràpida. Per 

aquesta raó l‟entitat ha de posar noves oficines i treure en certa mesura 

l‟autonomia dels treballadors i afegir algunes oficines perquè fessin aquells 

anàlisis que ara no podien fer els treballador d‟oficina pertinents. Aquest punt crea 

una resposta lenta al client. 

A continuació, en la taula 3.3 es fa un resum gràfic comparatiu sobre el canvi de sistema 

operacional que s‟extreu dels fet comentats.  
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Taula 3.3 Comparativa entre els dos sistemes operacionals SIO/InfoCaja 

 

Després d‟haver analitzat les diferències primordials entre els dos sistemes implicats en la 

integració tecnològica de la Caixa Penedès es pot concloure un balanç qualitatiu al 

respecte i dir que el canvi del sistema propi de l‟entitat Caixa Penedès al sistema que ja 

tenia integrat la Caja Múrcia, l‟infocaja, comporta una pèrdua en tres variables importants 

que es mostren en la figura 3.6, i que determinen el canvi d‟eficiència.  

Figura 3.6 Conseqüències qualitatives del canvi d‟eina operacional  
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En quant al sistema comercial d‟ambdues plataformes, la plataforma anterior SACOM i la 

actual d‟InfoCaja, es destaquen les següents diferències:  

 Els dos sistemes, el SACOM i el sistema comercial d‟InfoCaja, treballen com a un 

CRM i tenen un mètode de funcionament bastant semblant. El sistema d‟infoCaja 

però,  presenta una avantatge important a diferència del SACOM, aquest no 

cometia els errors freqüents que sí feia el SACOM. Anteriorment el personal 

comercial es queixava sovint de les conclusions a les que podia arribar aquest 

software en el fet de dirigir promocions que tenia l‟entitat, als clients, atès que en 

alguns casos eren clients sota condicions gens adients per a les promocions 

oferides. Aquest problema es va minimitzar amb l‟arribada del software comercial 

d‟InfoCaja, que tenia un sistema de gestió de dades més intel·ligent. 

Un cop comentada aquesta diferència es conclou que el sistema Infocaja malgrat treballar 

de manera semblant al SACOM, té un procés de gestió de dades més intuïtiu i per tant és 

més pragmàtic a l‟hora de trobar potencials clients. 

A la figura 3.7 es mostra resumidament la millora qualitativa que representa el canvi del 

sistema SACOM al sistema comercial InfoCaja. 

Figura 3.7 Canvi qualitatiu del sistema comercial 

 

3.4. Validació conclusions mitjançant mostreig representatiu  

Arran de les conclusions aportades a l‟apartat anterior es planteja una qüestió important 

que es desenvolupa al llarg d‟aquest apartat.  

L‟objectiu d‟aquest punt és verificar el canvi qualitatiu del que s‟ha parlat anteriorment, és a 

dir, conèixer si les conclusions qualitatives a les que s‟ha arribat al punt 3.3.3, extretes a 

partir de l‟anàlisi del funcionament dels sistemes implicats a través de les entrevistes 

realitzades, són realment representatives per a l‟entitat de la Caixa Penedès o be 

representen només el resultat de la percepció d‟un grup de treballadors. Per aquesta raó, i 

com no es pot entrevistar a tot al grup de persones que coneixen les dues plataformes 

tecnològiques, és a dir, els treballadors de l‟entitat, atès que portaria un temps de dedicació 

totalment excessiu, el que es fa serà verificar-ne les conclusions a les que s‟ha arribat a 
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partir d‟un mostreig representatiu dels treballadors de la Caixa Penedès. Per a aquests 

efectes es realitzen uns qüestionaris, que inclouen tres preguntes sobre les diferències 

qualitatives entre l‟anterior i l‟actual sistema operacional i una altra pel sistema comercial.  

El que es farà és realitzar un sol mostreig  on cada element de la mostra contestarà a les 

cinq preguntes plantejades en el qüestionari, atès que cada qüestió està dirigida a la 

mateixa població i per tant cada candidat pot contestar cadascuna de les preguntes, i a 

més les preguntes són de caràcter semblant. 

La primera incògnita que es troba és conèixer quantes persones formaran part del mostreig 

per tal que es puguin extrapolar les dades a tota la població, en aquest cas l‟entitat Caixa 

Penedès. 

La resposta a aquesta incògnita formulada es troba en la distribució estadística de la t-

student on a partir de la seva literatura se sap que primer s‟han de conèixer les següents 

variables:  

 Tamany conegut de la població (N), en aquest cas i com es tracte d‟una població 

finita, serà el número total de treballadors de la Caixa Penedès que hagin pogut 

fer ús de les dues plataformes tecnològiques mencionades al llarg del projecte. 

 Error de la mostra (e). Determina en tant per cent respecte al valor total, el límit 

superior i inferior sota el que es podrien moure el nostres resultats. Sol ser d‟un 

5% 

 Nivell de confiança (Z). La variable Z descriurà la probabilitat de que repetint un 

mostreig aleatori amb el mateix número de mostres i sobre les mateixes 

preguntes, el resultat es repeteixi dins l‟error de la mostra determinat. La variable 

sol prendre un valor del 95%, que traduït a la distribució t-student té un valor de 

1,96 quan el número de mostres és superior a 120. 

 Variança de la població (pq). Com el seu nom indica és la variança total que 

tindria la població, que com que es desconeix per a cada una de les preguntes 

presentades, se suposa el seu valor possible més gran. En cas de preguntes amb 

dues respostes possibles  es posa el valor més gran que equivaldria a 0,25 (p=0,5 

i q=0,5). 

p = proporció de respostes en una categoria (“sí”, respostes correctes, etc.). 

q = proporció de respostes en l‟altre categoria (“no”, zeros en la codificació usual). 

La variable n serà el  valor que estem buscant, és a dir, el número d‟observacions que 

s‟han de recollir per aconseguir obtindre un resultat vàlid. 
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L‟equació que relaciona aquestes variables és la següent: 

                                         n=  

Per entendre aquests conceptes, es fixen les variables com a exemple, i s‟explica el seu 

significat: 

- Número total de la població de 1.000 unitats 

- Error de mostra igual a 5% (e=5%)        

- Nivell de confiança del 95% (z=1,96) 

- Variança de la població de 0,25 (p=0,5, q=0,5) 

Amb aquests valors el número total d‟observacions hauria de ser de 278 (n=278), voldrà dir 

que un cop obtingut el resultat mig d‟una pregunta determinada, suposis X%, hi ha un 95% 

de probabilitats que qualsevol mostreig nou que es faci amb 278 observacions obtingui un 

resultat comprés dins de l‟interval  (X%-5%, X%+5%). 

Per al cas present, per calcular el número total N es tindrà present el número d‟oficines 

existents de Caixa Penedès, que és de 462 oficines (443 a Catalunya i 19 a Aragó), i es 

multiplicarà pel número mig de treballadors per oficina que fan ús de la plataforma 

tecnològica actual i han fet ús de l‟anterior, entre 3 i 4. 

Aquest càlcul surt un total de 1.850 persones que formen la nostra població. 

Els valor de nivell de confiança serà del 90%, això comporta un valor de z=1,64 segons 

descriu la distribució t-student. El error de la mostra es fixa en un 5%. Aquests dos són els 

valors estàndard que se solen fer servir en casos d‟aquestes característiques perquè el 

mostreig sigui representatiu, tal com indica la literatura estadística.  

La variança que se sol escollir és aquella que té el valor més gran possible i que s‟usa pel 

cas més desfavorable com ja s‟ha comentat abans. Però pel cas present s‟ha observat al 

llarg de les entrevistes realitzades que pot haver-hi una clara i evident tendència en totes 

les respostes a les qüestions que es volen formular, que tenen a veure amb l‟eficiència de 

l‟eina, i per tant la variança real podria ser més aviat petita. Aquest punt és interessant ja 

que un valor més petit de la variança de la mostra comporta la possibilitat d‟un número 

menor d‟observacions amb un resultat igual de vàlid. 

- La variança de respostes del mostreig serà més petita que 0,25 per cada una de 

les preguntes plantejades (pq<0,25). 
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Per la nostra variança es presenta la hipòtesi que hi haurà com a mínim en cada pregunta 

una proporció del 85% d‟un tipus de respostes i per tant un 15% de la resta. En aquest cas 

la variança mínima de cada resultat seria de 0,1275 (pq=0,85*0,15) i es podria aplicar 

aquesta valor a la fórmula del càlcul de n, resultant vàlida sempre que el resultat obtingut 

de les mostres compleixi aquesta hipòtesi, és a dir, que la proporció de respostes d‟un tipus 

per a cada pregunta sigui com a mínim del 85%. Si això es compleix la nostre hipòtesi serà 

certa i per tant la variança suposada de 0,1275 serà vàlida. 

Hipòtesi  Variança pq=0,1275 

Amb aquesta nova dada i segons la equació 3.1 representada a continuació obtenim un 

nou valor d‟observacions totals necessàries perquè els resultats siguin extrapolables a 

l‟entitat. 

Equació 3.1 càlcul del número total d‟observacions n amb hipòtesi de pq=0,1275 

(p=0,85*q=0,15) 

             n =  = 129 

Segons aquest càlcul n és igual a 129. Això implica que s‟hauria d‟extreure un total de 129 

mostres perque el resultat sigui extrapolable a tota l‟entitat Caixa Penedès. 

S‟ha extret un total de 130 observacions, és a dir, s‟han obtingut resposta de 130 

treballadors, susceptibles de ser mostrejats, sobre els aspectes definits al qüestionarisi 

tracten sobre aspectes qualitatius del canvi de plataforma tecnològica als que es va arribar 

en el punt anterior. 

Respecte a la valoració del canvi de sistema operacional, aquestes han estat les respostes 

a les preguntes formulades: 

 1a pregunta: Quin sistema operacional considera més intuïtiu? 

  SIO 121 persones  Sistema Operacional InfoCaja  9 persones 

 2a pregunta: Quin sistema operacional considera que té un temps de resposta 

millor? 

  SIO 118 persones  Sist. Oper. Infocaja  12 persones 
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 3a pregunta: Quin sistema operacional presenta un sistema de treball més 

flexible? 

  SIO 114 persones  Sist. Oper. Infocaja  16 persones 

Si es presenten aquestes dades en concepte percentual queden uns números molt 

evidents sobre la valoració del treballador respecte als aspectes qualitatius del canvi 

tecnològic operacional sofert en la seva entitat. 

En la figura 3.8  es poden veure els resultats percentuals del mostreig que s‟ha fet als 

treballadors al llarg de les diferents oficines de la Caixa Penedès.  

Figura 3.8 Resultat del mostreig sobre el canvi operacional a la Caixa Penedès 

 

La línea vermella mostrada a la gràfica representa el valor mínim percentual que havia de 

tenir cada un dels resultats perquè es complís la hipòtesi que es va plantejar inicialment, 

que era aquella en la qual se suposava que la variança mínima seria de 0,1275. Donat que 

cada una de les respostes està per sobre del valor mínim que havia de complir, el 85%, 

la hipòtesi plantejada és vàlida i per tant el número d‟observacions és suficient per dir que el 

resultat obtingut es pot extrapolar al total de l‟entitat de la Caixa Penedès. 

Si s‟analitzen les dades tenim que: 



Pág. 34  Memoria 

 

- El 93% de les persones enquestades pensen que el sistema anterior SIO era més 

intuïtiu que el sistema actual InfoCaja. 

- El 91% de les persones enquestades pensen que el sistema anterior SIO tenia un 

temps de resposta més àgil  que el sistema actual InfoCaja. 

- El 88% de les persones enquestades pensen que el sistema anterior SIO tenia un 

“modus operandi” més flexible que el sistema actual InfoCaja. 

Això implica que les conclusions a les que es va arribar a l’apartat 3.2, que indiquen 

que el sistema operacional de Caixa Penedès anterior era més eficient que el que es 

va integrar amb la fusió, estan avalades pels conjunt dels treballadors de l’entitat, i 

per tant són certes. 

 

Pel que fa a la valoració del canvi de sistema comercial, aquestes han estat les 

respostes a la pregunta formulada: 

 Pregunta: Quin sistema comercial considera que realitza accions comercials més 

eficients? 

  SACOM 23 persones    Sistema Comercial InfoCaja  107 persones 

Si es presenta  aquesta dada en concepte percentual queda el següent resultat que es 

mostra a la figura 3.9 

Figura 3.9 Resultat del mostreig sobre el canvi comercial a la Caixa Penedès 
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La línea vermella mostrada a la gràfica de nou representa el valor mínim percentual que 

havia de tenir en aquest cas el resultat perquè es complís la hipòtesi que es va plantejar 

inicialment, que era aquella en la qual se suposava que la variança mínima seria de 0,1275. 

Donat que la resposta  està per sota del valor mínim que havia de complir, el 85%, la 

hipòtesi plantejada no seria del tot vàlida i per tant el número d‟observacions preses hauria 

de ser una mica superior en aquest cas perquè es pogués extrapolar  al total de l‟entitat de 

la Caixa Penedès amb els valors de confiança i error de la mostra establerts. 

Si s‟analitzen les dades s‟obte el següent: 

- El 82% de les persones enquestades pensen que el sistema comercial actual, 

InfoCaja és més eficient que l‟anterior, SACOM. 

Ara be, fins a quin punt són fiables aquestes últimes dades que fan referència al sistema 

comercial?. Per respondre a aquesta pregunta es pot fer un estudi  estadístic senzill que 

respon de nou a la distribució t-student, gràcies a la qual es pot conèixer amb les dades 

sabudes de les mostres quin error de la mostra té sabent que es vol considerar un nivell de 

confiança del 90%.  

Segons la formula anterior s‟ha d‟aïllar la variable d‟error de mostra per esbrinar el seu 

valor, tal com es deixa constant en la equació 3.3, on la variança de les mostrades serà 

igual a  (pq) 

Equació 3.3 càlcul del error de la mostra a partir de les dades del mostreig 

=                

e=5,4% 

Per tant l‟interval resultant queda determinat per aquest marge d‟error la qual cosa significa 

que el resultat obtingut del 82% estarà dins del 5,4% de marge, és a dir, 82-5,4%, i 

82+5,4% (76,6% , 87,4%). 

Això significa que hi ha un 90% de probabilitats que entre el 76,6% i el 87,4% del total 

dels treballadors pensin que els sistema CRM d’ InfoCaja és més eficient que el 

sistema CRM anterior, SACOM. 
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En principi aquestes dades malgrat estar calculades amb un nivell de confiança del 90% 

tenen un error de marge superior al 5%, que és un valor força usat per que el mostreig sigui 

extrapolable a tota la població, en aquest cas Caixa Penedès, de manera fiable. Per tant 

s‟hauria de recollir alguna mostra més sobre aquesta qüestió. Malgrat tot els resultats 

mostren que hi ha una tendència de millora en el sistema CRM d‟infoCaja i per tant aquest 

és més eficient que l‟anterior. 

S‟ha de recordar que el sistema operacional nou, que representa un pilar fonamental per al 

funcionament de l‟entitat, és clarament menys eficient que el que ja hi havia anteriorment, i 

això és suficient per dir que el canvi tecnològic va empitjorar l‟eficiència de gestió de 

l‟entitat. Amb tot això a més es pot dir que en quant al sistema comercial hi ha una clara 

tendència en les dades recollides i en el parer dels treballadors que fa pensar que el nou 

sistema comercial sí és més eficient que el que ja hi havia anteriorment. 

3.5. Conseqüències del canvi tecnològic 

Ha quedat constància, gràcies a l‟anàlisi del funcionament anterior i posterior de la 

plataforma tecnològica de la Caixa Penedès i la validació via mostreig de les seves 

diferències qualitatives, que, per un costat hi ha una sensible millora del sistema comercial, 

però d‟altra banda hi ha una merma d‟eficiència en el canvi del sistema operacional definida 

per diferents variables que poden afectar tant al treballador com al client. Aquestes 

variables, de las que ja s‟ha parlat i que fan referència al canvi del sistema operacional, són 

les representades a la figura 3.10 

Figura 3.10 Pèrdua d„eficiència pel canvi del sistema operacional  
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Hi ha una sèrie d‟esdeveniments negatius que es donen en el dia a dia de l‟entitat que 

deriven d‟aquesta pèrdua d‟eficiència.  Aquests esdeveniments es poden dividir en dos 

grups, els que afecten al treballador i els que pertoquen al client. 

Insatisfacció del treballador. Aquest descontentament del treballador s‟ha pogut verificar 

mitjançant el conjunt d‟entrevistes i enquestes presentades als treballadors. Com a 

fenòmens que donen constància a l‟esmentada insatisfacció tenim els següents punts. 

 El treballador pateix major estrès i té menys autonomia. Això es deu a 

l‟enrevessat disseny de dades de la nova eina InfoCaja que dificulta que 

l‟oficinista pugui analitzar dades amb agilitat i atendre i donar resposta àgil al 

client en moltes de les peticions que formula. Degut a aquest problema certes 

decisions que abans ell mateix podia prendre, ara han de passar per terceres 

persones que involucra l‟entorn extern de la pròpia oficina, pel que el treballador 

se sent amb menor poder de decisió. 

 Major dedicació en l‟ús del software. Utilitzar la nova eina implica uns 

coneixement específics d‟informàtica certament desfasats que no deixa marge a 

la intuïció i l‟auto aprenentatge del software. 

 Treballador menys polivalent. El treballador, amb el sistema SIO, podia operar 

amb un grau de rendiment més elevat degut a la possibilitat d‟executar varies 

tasques dins els mateixos intervals de temps, ara però, amb l‟eina actual ha 

d‟efectuar les operacions  una a una. 

Insatisfacció del client. La insatisfacció o descontentament del client en quant al canvi 

tecnològic, és un fenomen que deduïm de l‟empitjorament del temps de resposta al client i 

la pèrdua de comunicació amb aquest com a conseqüència del funcionament arcaic del 

sistema nou, que s‟explica en els següents dos punts.  

 Temps de resposta més lent. Els serveis oferts als clients requereixen un major 

temps d‟espera i hi ha una merma en la comunicació amb aquests. Com a 

exemple d‟aquest fet tenim el cas de la tramitació de pòlisses, abans al client se li 

podia tramitar una pòlissa en dues setmanes mentre que ara es triga de l‟ordre de 

dos mesos.  

 Informació més pobre. Donat que els propis treballadors de l‟oficina no realitzen 

certes tasques implicades en aquesta gestió, com són alguns processos 

d´anàlisis financers implicats, el treballador desconeix l‟estat de la tramitació i no 

pot comunicar-la al client de manera directa. 

Tot i amb això últim, no hi ha proves que puguin verificar un efecte real de la integració 

tecnològica en el client. Per aquesta raó s‟han recollit les xifres del número total de clients 

que ha tingut la Caixa Penedès durant el períodes anteriors i posteriors a la integració 

tecnològica. 
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El que es vol és esbrinar si la integració tecnològica esmentada ha pogut tenir efectes 

negatius  sobre aquests valors.  

A la figura 3.11 es mostra el número de clients de la Caixa Penedès als darrers tres últims 

anys. 

Figura 3.11 Número clients i actiu total Caixa Penedès 2010-2013 

 

S‟observa a partir del gràfic anterior com la pèrdua de clients es fa evident a partir de la 

data d‟integració tecnològica. Des que es va fer el procés d‟integració tecnològica s‟ha 

perdut un 10% de clients aproximadament, arribant als 900.000. Durant la fase 

d‟entrevistes, aquells treballadors que mencionaven aquesta pèrdua de clients no dubtaven 

en confirmar que es devia en part al canvi de plataforma. 

Amb tot això no s‟està dient ni molt menys que aquestes canvi de tendència en les dades 

presentades estiguin causades principalment pel canvi tecnològic sofert, sinó més aviat que 

aquest últim fet ha pogut tenir una repercussió sobre aquesta variable.  

Per resumir aquest apartat es mostra la figura 3.12, on es representen els efectes del canvi 

tecnològic i les seves conclusions. 
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Figura 3.12 Conclusions canvi tecnològic Caixa Penedès 

 

 

El canvi de plataforma tecnològica comporta a la Caixa Penedès  una millora en el sistema 

comercial però un retrocés significatiu en el sistema operacional. Aquest retrocés és molt 

important perque repercuteix en el mòdul que actua com a gestor de processos, i com s‟ha 

vist repercuteix tant al treballador com al client. 
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Com a resultat es considera que la solució per la que es va optar és una alternativa que no 

només no va millorar les condicions tecnològiques de la Caixa Penedès sinó que les va 

empitjorar i per tant es vol proposar una alternativa més adient per a aquest cas. 
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4. PROPOSTA D’INTEGRACIÓ TECNOLÒGICA  

En l‟apartat anterior s‟ha pogut observar com la migració íntegra d‟una mateixa tecnologia, 

en aquest cas la plataforma infoCaja que provenia de Caja Murcia, sobre la resta d‟entitats, 

millorava sensiblement la qualitat del sistema comercial però empitjorava de manera 

important el del sistema operacional en el cas de la Caixa Penedès. De la mateixa manera, 

tampoc es pot assegurar que la migració de la plataforma de la Caixa Penedès sobre la 

resta d‟entitats hagués estat una migració més satisfactòria, tot i pensar que el seu sistema 

operacional pot estar més avançat, atès que és possible que aquest sistema SIO no 

s‟adaptés eficaçment en l‟organització de la resta d‟entitats. 

Seguint aquesta línia de pensament, per a dur a terme una proposta a la integració 

tecnològica de la Caixa Penedès al BMN, es planteja enfocar un exercici no de migració 

íntegra, com va succeir a la realitat, sinó com un procés que eviti la pèrdua d‟eficiència de 

cada entitat, per aprofitar i aconseguir l‟optimització productiva i funcional d‟aquestes 

considerant els dos sistemes tecnològics de treball, l‟operacional i el comercial,  a més 

tenint present la satisfacció del client i un efecte positiu en el treballador.  

Es respectaran un conjunt de restriccions i consideracions lligades al grup BMN que se 

citen en la taula 4.1 totes elles necessàries per a obtenir una solució ajustada a les 

circumstàncies i condicions de fusió del grup BMN.  

Taula 4.1 Enumeració de consideracions a tenir present en els objectius de fusión del 

BMN.

 

Abordar aquests punts implica treballar en una solució factible per a la resta de caixes del 

grup BMN respectant els objectius de la fusió. 
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4.1. Sistemes tecnològics heterogenis al banc BMN 

La Caixa Penedès ha tingut un esperit pioner en avantguarda tecnològica, fins al punt de 

lligar el seu creixement a l‟explotació que oferien les possibilitats tecnològiques de la 

informació i comunicació en cada espai de temps, cosa que fins ara l‟hi havia permès 

l‟optimització de les seves funcions, repercutint implícitament en els seus clients i 

treballadors. 

Així doncs, en el decurs dels anys  el sistema operacional SIO s‟havia adaptat a l‟entitat 

Caixa Penedès, adquirint les millors aplicacions per a cada necessitat funcional de manera 

independent i com és evident amb un llenguatge propi.  

El sistema operatiu InfoCaja de Caja Múrcia no millora el mecanisme de funcionament del 

sistema SIO com s‟ha pogut veure en l‟apartat 3, o almenys es presenta com a una opció 

menys eficient per a la Caixa Penedès, malgrat tot no es pot dir que aquest sistema no 

sigui un bon sistema per la Caja Múrcia atès que pugui adaptat a les circumstàncies 

d‟aquesta entitat i contenint eines que satisfan les seves necessitats de manera 

relativament eficaç. No obstant el CRM InfoCaja de Caja Múrcia és força semblant al 

SACOM de Caixa Penedès com ja s‟ha estudiat, però amb certes millores. 

Per tant es presenten al BMN diferents usos tecnològics, diferents plataformes de hardware 

i sistemes operatius, i amb interfases d‟usuari propis de les diferents entitats. Com a 

conseqüència d‟aquesta situació, el resultat en la que es troba el banc BMN  és una 

estructura tecnològica duplicada, amb múltiples instàncies de les mateixes dades. És per 

aquest motiu que el banc no pot per menys que reconèixer la seva arquitectura heterogènia 

fruit de la comentada fusió que malgrat pot cobrir les necessitats del banc si es fa de 

manera independent, s‟ha de fer mitjançant  una gestió connectada per assolir els objectius 

mencionats que pretén el BMN.  

En aquest context es pretén trobar una solució d‟integració evitant una pèrdua de qualitat 

tecnològica i dels processos interns de cada entitat, tot sabent que les TIC importants amb 

les que es treballa actualment Caja Múrcia i sobretot Caixa Penedès presenten un potencial 

més que evident i que buscar unes TICS noves per a unificar la gestió seria un 

desaprofitament de les tecnologies existents i suposaria a més un cost molt elevat. 

A més, no s‟ha d‟oblidar que s‟està davant d‟una fusió freda i que per tant el BMN no pretén 

imposar cap sistema d‟organització propi i únic a les diferents entitats.  

El banc li interessa un sistema que li permeti connectar i integrar les aplicacions més 

avançades que posseeix,  així com les que requereixi incorporar en el futur, de tal manera 

que existeixi un intercanvi fluid de la informació entre les entitats  i amb els seus clients per 
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complir els objectius. Alhora es podria dir, que la implantació d‟aquest sistema d‟integració 

es convertirà en una estructura troncal de l‟empresa, serà més rendible i menys traumàtica 

que la renovació parcial o total de les seves actuals aplicacions. D‟aquí s‟introduirà la 

tecnologia ESB. 

4.2. El Enterprise Service Bus 

La tecnologia aplicada sobre una arquitectura ESB permet la integració dels diferents 

sistemes que conformen el servei d'una empresa en base a uns estàndards específics. L'ús 

d'interfícies, serveis web i l'intercanvi de missatges donen flexibilitat per a la integració, 

trencant amb les estructures monolítiques anteriors, fent molt atractiu un sistema fàcil de 

mantenir i més barat que l'anterior. 

En una arquitectura com aquesta, l'ESB representa l'element de programari que hi ha entre 

les aplicacions empresarials i permet la comunicació entre elles. Idealment l‟ESB hauria de 

ser capaç de substituir tot contacte directe amb les aplicacions al bus, de manera que tota 

la comunicació tingui lloc a través del bus. Per aconseguir aquest objectiu, el bus ha 

d‟encapsular la funcionalitat que ofereixen les aplicacions que el componen d'una manera 

significativa. Això succeeix normalment amb la implantació d'un model de missatges 

d'empresa. El model de missatges defineix un conjunt de missatges normalitzat que l'ESB 

rep i transmet. Quan un ESB rep un missatge, l'encamina cap a l'aplicació apropiada. 

Sovint passa que, com aquesta aplicació s'ha desenvolupat sense el mateix model de 

missatges, l‟ESB haurà de transformar el missatge a un format de compatibilitat (legacy 

format) que l'aplicació sigui capaç d'interpretar. Un "adaptador" de programari porta a terme 

la tasca d'efectuar aquestes transformacions (igual que ho fa un adaptador físic). No hi ha 

acord en si s'ha de considerar aquest adaptador com a constituent de l‟ESB o no. 

Els ESB es basen en la connexió precisa d'un model de missatges d'empresa i la 

funcionalitat oferta per les aplicacions. Si el model de missatges no encapsula 

completament la funcionalitat de les aplicacions, llavors altres aplicacions que volen 

aquesta funcionalitat poden haver d'envoltar el bus i invocar directament a les aplicacions 

no aparellades. Això suposa violar tots els principis assenyalats més amunt i menysprea 

molts dels avantatges de la utilització d'un ESB. 

L‟auge dels sistemes ESB es posa de manifest any rere any. Per exemple, en l‟informe 

“Enterprise Service Bus and SOA Middleware” de Group Aberdeen (2006), ja es destacava 

que:  

 - El 55% de les empreses el volien adoptar per poder reutilitzar la tecnologia que 

ja tenen desplegada i, també un 55%, perquè els permetria alinear les noves 

tecnologies amb el negoci.  
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 - Un 27% pensava que era necessari per accelerar la posada en marxa de 

implementacions TI.  

 - Un 18% creia que el SOA els havia de permetre una millora de la gestió de la 

complexitat associada als sistemes TI.  

 - El 2006 ja el 64% de les companyies que formaven part de l‟estudi havien 

adoptat ESB com a element bàsic per al SOA.  

4.3. Objectius de la proposta 

 Donar a conèixer una forma pràctica de realitzar el procés d‟integració tecnològica 

sense deixar d‟augmentar la productivitat i qualitat de les empreses, gestionant i 

monitoritzant adequadament els seus processos, recursos, proveïdors y 

col·laboradors, mitjançant Internet i la tecnologia ESB davant la ràpida evolució 

del mercat i competidors, i considerant la situació complicada que té com a 

protagonista el fenomen fusió. 

 Conèixer els conceptes d‟integració Enterprise Service Bus (ESB) i quadres de 

comandament integral. 

 Determinar l´ impacte d‟aquests conceptes sobre l‟organització i l‟estratègia 

empresarial de la companyia. 

 Analitzar i classificar les diferents propostes existents al mercat per cobrir les 

necessitats empresarials. 

 Decidir quins són els sistemes actuals més adequats justificant l'elecció de l‟eina. 

4.4. El ESB i la integració Caixa Penedès - BMN 

El sistema ESB permetrà al BMN aprofitar les TICS existents de les entitats més 

actualitzades a nivell tecnològic i interconnectar-les entre elles mitjançant un bus capaç de 

comunicar tecnologies de diferent origen.  

És evident que implantar una nova arquitectura basada en ESB li permetrà seguir en el 

nivell competitiu que ha portat fins ara i donarà opcions de millora i evolució a nous 

sistemes fàcilment integrables. 

El primer pas consistiria en triar aquells sistemes més adients per a cada entitat en termes 

d‟eficàcia operativa i comercial, que configurin l‟estructura del Banc Mare Nostrum en unes 

condicions òptimes de gestió evitant una pèrdua de qualitat tecnològica i dels processos 

interns donades les circumstàncies presents, per aquesta raó es pot buscar la tecnologia 

més adient i de major qualitat per a la Caixa Penedès entre les tecnologies existents dins el 

grup BMN. A la figura 4.1 es fa una senzilla i esquematitzada comparativa al respecte. 
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Figura 4.1. Comparativa qualitativa de  les plataformes tecnològiques implicades 

 

Caixa Penedès 

El sistema operacional millor per la Caixa Penedès és el que ja tenia integrat, es tracta de 

l‟eina tecnològica SIO. Aquest sistema no només està adaptat a l‟entitat Caixa Penedès 

sinó que es el software disponible més avançat i eficaç. 

El sistema comercial més adient per la Caixa Penedès és el CRM de Infocaja. Aquest 

sistema presenta millores respecte al que tenia integrat anteriorment l‟entitat, el SACOM. 

Malgrat que la resta d‟entitats del grup  BMN no estan en el punt de mira del nostre 

projecte, si s‟esmentaran quines possibles configuracions tecnològiques li poden interessar 

al BMN per a esbrinar un model de gestió més eficient i factible. 
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Caja Murcia 

Un sistema operacional per la Caja Murcia pot venir determinat pels interessos del BMN. 

Hi ha la possibilitat de que es vulgui aprofitar el sistema Infocaja que ja té instal·lat Caja 

Múrcia atès que està adaptat a les necessitats de l‟entitat, malgrat trobar-se a un nivell 

tecnològic per sota del SIO, o en cas contrari el BMN pot apostar per tenir el sistema SIO 

que està més avançat, en aquest cas hauria de realitzar un procés d‟integració,  formació i 

adaptació en aquest sistema. 

El sistema comercial més idoni per Caja Múrcia seria el seu CRM de InfoCaja no només 

perquè és el mes avançat sinó a més perquè l‟entitat ja el té instal·lat i els seus treballadors 

ja saben utilitzar-lo. 

Caja Granada & Sa Nostra 

En aquests dos casos es desconeixen les plataformes tecnològiques d‟ambdues entitats. 

En aquesta situació el grup BMN hauria de decidir per quines plataformes optar, en cas de 

tenir plataformes obsoletes i voler migrar el sistema operacional i el comercial el més lògic 

semblaria optar per l‟operacional SIO i el comercial d‟infoCaja atès que aquests dos són els 

més avançats. 

4.4.1. Estructura tecnològica BMN amb un ESB 

El sistema ESB connectarà les tecnologies InfoCaja i SIO mitjançant el BUS, de manera 

que permetrà la comunicació entre diferents hardware i llenguatges al llarg de les entitats 

que conformen el BMN.  

Una possible configuració tecnològica a la que podria quedar disposada el grup BMN seria 

la que es mostra a la figura 4.2. 
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Figura 4.2. Gràfic estructura tecnològica possible al Banc Mare Nostrum (BMN)  

 

Amb aquesta estructura de gestió es satisfan els punts primordials que s‟han establert 

anteriorment, que  són els següents: 

 Es respecten els objectius empresos pel BMN. S‟ha creat una xarxa de 

comunicació de dades entre les diferents entitats seleccionant els sistemes més 

eficaços. Amb aquest sistema es permet que es pugui gestionar de manera 

interconnectada les dades dels clients de les diferents entitats que conformen la 

BMN. Gràcies a aquest punt aconseguim que qualsevol client podrà ser atès des 

de qualsevol entitat BMN a la que es dirigeixi. 

 S’han considerat les circumstàncies de la fusió. S‟ha aprofitat el fet de que no 

s‟imposés cap estructura específica d‟operació per a totes les entitats, per tant 

aquesta sobirania de decisió operativa dóna llibertat per a prendre decisions 

merament tecnològiques i no pas estratègiques que poguéssim estar 

relacionades amb la política empresarial. D‟aquí a que simplement s‟hagin triat les 

tecnologies més eficaces i adients. 
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 S’aprofiten les tecnologies existents com es va fer en el procés real de 

fusió. Aquest punt té a veure amb el cost implicat en el procés d‟integració 

tecnològica. El BMN no volia fer una gran despesa econòmica i per tant va 

prescindir de qualsevol integració que suposes la incorporació d‟una nova 

tecnologia al banc.  

Avantatges  internes i externes en una tecnologia ESB 

Externes: 

Arquitectura orientada a Serveis. 

 Millora de la seguretat pel que fa a la integració d‟aplicacions empresarials (EAI). 

 Tecnologia basada en estàndards pel que fa a tecnologies propietàries. 

 Tecnologia flexible, robusta, reutilitzable i altament escalable 

 Costos d'implantació i manteniment més reduïts que altres solucions. Retorn de la 

Inversió més adequat. 

 Gartner, empresa pionera en TICs, vaticina una creixent implantació d'aquesta 

tecnologia, que es demostra amb el proper llançament de productes ESB per part 

dels principals fabricants de programari d'integració (IBM, Tibco, Microsoft). 

Internes: 

 No es compta amb tecnologia d'integració de sistemes, com per exemple un EAI, 

que s‟hagi de rendibilitzar. 

 Tenim un entorn heterogeni que exigeix una arquitectura basada en estàndards. 

 Es compta amb aplicacions relativament modernes que suporten els estàndards 

usats per un ESB. 

Sota aquest precepte es podria confeccionar un llistat de les característiques que ha de 

tenir un bon ESB en l‟actualitat, sense contextualitzar-ho directament en el BMN, donat que 

això es presentarà més endavant. Alhora  s‟ha inserit, quan calia, una petita explicació o 

exemplificació, que ajuda a comprendre millor el vocabulari tècnic contínuament present en 

la informació consultada i utilitzada en la consecució de la totalitat del projecte. Són les que 

segueixen a continuació:  

 

 Ha de tenir interaccions basades en esdeveniments: és a dir, quan succeeix 

un esdeveniment, l'ESB realitza una acció. Per exemple, quan un usuari modifica 

una fitxa de client de SAP de SIO (esdeveniment), l' ESB introdueix un canvi a les 

dades del CRM de Infocaja. 

 Ha de funcionar en ambients heterogenis: és a dir, amb diferents aplicacions 

de diferents fabricants (les taules de dades no coincideixen) i sistemes operatius. 
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Per tant, la comunicació ha de ser independent de l'ordinador que l'usa, sigui un 

Mac, PC Windows o Linux.  

  Ha de separar la lògica d'integració de la lògica del negoci: és a dir, la 

integració de clients que s‟ha parlat, entre SAP i el CRM, no ha d'afectar a les 

pantalles dels usuaris, simplement s'ha de "sincronitzar" la informació sense que 

l'usuari realitzi cap acció a propòsit. A més, s'ha de poder realitzar si en lloc del 

model SOA de InfoCaja pel CRM, s‟instal·la un altre CRM diferent.  

 Ha de proveir independència dels llenguatges que implementen els 

contractes dels serveis. Per tant, hi ha d‟haver mecanismes de traducció dels 

serveis, per a garantir la connexió entre ells.  

 Ha de tenir un maneig de transaccions globals: entenent que transacció en 

informàtica significa que es realitza el procés complet, o no es realitza res. És a 

dir, si es modifica un client a SAP de SIO, i aquesta informació ha d'arribar al 

CRM de InfoCaja, o es fa el canvi als dos llocs, o es tirarà enrere la modificació a 

SAP si no ha pogut realitzar la transacció completa fins al sistema d‟InfoCaja. Això 

és així per mantenir realment la informació sincronitzada i la integritat global dels 

sistemes.  

 Ha de suportar el control de versions: és a dir, que ha de suportar diferents 

versions del ERP i CRM de SIO/SACOM i InfoCaja respectivament, alhora dins 

una mateixa implantació, sense afectar a l'ESB. Per exemple, el departament de 

Comptabilitat té ordinadors més antics, i té una versió de SAP més antiga que 

Màrqueting. Doncs l'ESB ha de seguir funcionant sense problemes.  

 Ha de suportar processament síncron i asíncron: Per exemple, els missatges 

són asíncrons ja que es pot enviar un missatge a la cua, o es pot guardar un fitxer 

a una carpeta, i més tard es tracta la informació. En el cas de Webservices, la 

informació és síncrona (petició- resposta).  

 Ha de suportar encriptació, autenticació i autorització: és a dir, diferents 

nivells de seguretat tant a l‟hora de emmagatzemar les dades, de l‟accés dels 

usuaris a la mateixa i en el moment de la transmissió.  

 S’han de poder exposar serveis tant internament com externament: dins la 

pròpia empresa, o a proveïdors, clients, etc. A més tant des de dins la xarxa 

interna (LAN) de l'empresa com des d‟Internet.  

 Ha de tenir un registre de serveis. Per al control i monitoratge dels mateixos.  

 Ha de proveir de transformació i enriquiment de missatges: Per exemple,  

seguint amb l'exemple dels clients, quan SAP fa una modificació a un client, i 

s'envia un missatge, potser l' ESB li afegeix informació de l'hora del missatge, 

l'usuari, etc. que SAP directament no ha escrit dins el missatge.  

 Ha de realitzar encaminament dinàmic basat en contingut: depenent del 

contingut del missatge (per exemple un client danès o espanyol), potser van a 

taules o inclús a bases de dades diferents. L'ESB ha de ser capaç de llegir el 

missatge, i enviar-lo al lloc que correspon.  

 Ha de proveir orquestració i coreografia de serveis. Implica que l‟ESB ha de 

proveir mecanismes per que un conjunt de serveis es mostrin com un sol, i proveir 

també de facilitats per a seguir complexes regles de negoci.  
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 Ha de permetre l'accés a sistemes llegats: Usant algun dels connectors 

existents o nous, s'ha de permetre sincronitzar dades amb sistemes heretats 

(aplicació creada pel propi banc que potser encara funciona).  

 Ha de proveir d’administració i monitoratge: Administració del propi ESB 

(usuaris, actualització, etc.) i monitoratge del funcionament (cua de missatges, 

errors de Webservices, etc.) 

 Ha de proveir d’accés distribuït a repositoris de dades (persistència): els 

sistemes distribuïts, són aquells en que es troben en més d'una ubicació física 

(diferents ciutats, o països), però que funcionen com un únic sistema. Per tant, l' 

ESB ha de proveir accés a dades ubicades a diferents ubicacions, i mantenir la 

integritat de les dades dins el sistema.  

 Ha d’utilitzar estàndards: Hi ha moltes implementacions de serveis, llenguatges, 

protocols. És convenient adoptar el màxim de estàndards per a una millor 

interconnexió..  

 Ha de tenir un alt ús de la configuració en comptes de la codificació: és a dir, 

que es pugui manejar la informació de forma fàcil, sense haver de programar 

codi, i normalment de forma visual.  

 Ha de poder compondre serveis a partir de serveis ja existents a través de 

llenguatges no processals, metallenguatges, etc.: per exemple, per posar en 

marxa un Webservices, que es pugui fer definint a quin servidor ha d'estar, quina 

informació ha de proveir, etc. mitjançant un arxiu de configuració XML, i no 

realitzant la programació amb codi font.  

 Ha de tenir Message Mapping: això inclou la transformació, enriquiment i 

encaminament abans especificats. Els mappings són definicions d‟informació, 

indicant l'origen de la informació (base de dades, taules, aplicacions, etc.), les 

transformacions que sofreixen les dades, quin camí recorren i el destí on 

finalment aniran.  

En base amb l‟anterior, és fàcil imaginar que amb la realitat que ostenta el Banc Mare 

Nostrum requerirà un producte, que amb les característiques anteriors, cobreixi “idealment” 

les següents necessitats: 

 Integrar l' ERP de SAP del que es disposa. 

 Integrar el  BRMS de Delta-R que ja tenim.  

 Integrar un futur BSC que s‟avaluarà (anàlisi de dades, Business Intelligence).  

 Integrar les possibles aplicacions existents no especificades en el cas, i les 

futures a adquirir.  

 Agilitat d'implantació (Time-to-market).  

 Escalabilitat.  

 Accés remot.  

 Alta disponibilitat.  

 Tolerància a errors (bugs).  

 Compliment de les normes ISO 9000.  
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 Seguretat. En aquest sentit, l‟ESB aporta serveis de seguretat ja que permet 

protegir/ desprotegir serveis a nivell de transport a aquells usuaris que decidim.  

 Monitorització de missatges i gestió d'excepcions. Per a poder reaccionar a temps 

quan hi hagi incidències.  

 Millora de la productivitat mitjançant l‟eliminació de tasques manuals i la reducció 

de la taxa d‟error.  

 Reducció del cost tecnològic a partir de la integració d‟aplicacions que produirà un 

menor cost de manteniment.  

 Facilitat per la migració.  

 Facilitat per diagnosticar problemes ja que al disposar d‟un entorn centralitzat farà 

més fàcil obtenir-los, així com fer seguiments de logs, cosa què farà innecessari 

personal especialitzat per aquest respecte, disminuint així el Cost de Propietat.  

 Un sistema de missatgeria robust, d‟alta disponibilitat i altament escalable, que 

permeti i garanteixi la comunicació entre els diferents serveis i les diverses 

aplicacions. Gestió de missatges síncrons i asíncrons (donat que es treballa a 

diferents països amb diferents horaris).  

 Proporcionar funcionalitats avançades, com per exemple, “l‟enrutament” de dades 

dinàmiques, es a dir, buscar el millor camí possible dins d‟ una xarxa de paquets.  

 Possibilitat de reutilitzar recursos d‟ un projecte a un altre.  

 La millora de l'atenció al client, mitjançant la integració de la informació existent i 

la creació de nous protocols.  

 Ha de ser flexible donat que haurà de suportar diferents tecnologies, per a 

comunicar les diferents aplicacions i sistemes del banc. Alhora ha de suportar 

estàndards independents de plataforma amb què es puguin comunicar diferents 

aplicacions del banc i col·laboradors.  

D‟aquesta manera es pot afirmar que el Banc Mare Nostrum necessita de l'adquisició 

d'un ESB per les raons anteriorment exposades, ja que aquest serà el punt central on 

conflueixin tots els serveis i aplicacions que tingui el banc i sobre el qual es podran construir 

aplicacions que aprofitin les funcionalitats existents. Si el sistema ESB cobreix les 

necessitats anteriors es podran aconseguir altres beneficis addicionals com a conseqüència 

de la seva efectivitat, tals com l‟augment de la seva competitivitat, la reutilització de serveis i 

una operativa més ràpida que influirà en la millora de processos. Alhora, la implantació del 

sistema ESB que permetrà unir les diferents aplicacions i fonts d‟informació existents, 

resultarà imperatiu per a la implantació d‟una eina d‟anàlisi de dades (QCI), ja que la 

integració d‟aquests sistemes requereix que es pugui accedir i interactuar amb tota la 

informació existent dispersa en els diferents sistemes. 

4.4.2. Alternatives ESB per a la integració dels sistemes 

La integració de sistemes és una necessitat a moltes grans empreses, però ho és més en 

el cas d‟una entitat com el BMN amb una arquitectura accidental fruit de la fusió. Hi ha 
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empreses que prefereixen adquirir tots els sistemes mitjançant un únic proveïdor i per tant 

tenir una integració total des de l‟inici, però no comptant amb la millor alternativa per a cada 

necessitat. No és el cas del BMN, que s‟escullirà la millor aplicació que ofereix el mercat i 

que millor s‟adapti a les seves necessitats. S‟ha recorregut als informes de grans 

consultores mitjançant la recerca via internet per a ajudar-nos a prendre la decisió i 

orientar-nos. 

La recerca per Internet proporciona les claus de les necessitats i característiques que una 

eina ESB ha de tenir, i a partir de la identificació d‟aquestes, s‟ha realitzat el següent una 

taula comparativa i presentació de les diferents propostes.  

4.4.2.1. Proposta 1: FIORANO  

FIORANO va ser fundada en l‟any 1995, a Silicon Valley. Aquesta empresa californiana 

compta amb un lideratge demostrat en Middleware empresarial i sistemes distribuïts. És un 

proveïdor líder en integració de classe empresarial de processos de negoci i tecnologia 

d‟infraestructura en missatgeria. El seu flux de dades de la plataforma SOA integra 

aplicacions i tecnologies complexes en un sistema empresarial, augmentant el rendiment 

de processos de negoci. Es pot trobar informació d‟interès al respecte als següents 

enllaços:  

Fiorano presenta major rendiment de missatgeria en temps real (sincrònica i asincrònica) 

així com un més alt rendiment i disponibilitat. Alhora, destaca la col·laboració d‟aplicacions 

de flux de treball, els serveis dels quals es distribueixen en el decurs de l‟entorn TI, tal com 

es mostra a la figura 4.3. La darrera versió inclou importants millores, tal com adaptadors 

de Tuxedo, FIX, juntament amb la funcionalitat addicional i significativa de diversos 

adaptadors i l‟ ESB central. Segons es pot  veure a la seva pàgina web, concretament a 

l‟estructura ESB, les avantatges particulars de l‟arquitectura que presenta el sistema 

Fiorano ESB inclouen Backbone de classe empresarial (un eix principal de missatgeria de 

classe empresarial, basades en estàndards que proporciona comunicacions segures i 

fiables entre qualsevol nombre d‟aplicacions i processos distribuïts en tota l‟empresa), 

major eficiència (transformacions de dades i càlculs requerits pels processos de negoci 

distribuït que s‟executen simultàniament en punts extrems de la Red), Escalabilitat limitada i 

facilitat d‟administració (operacions tals com l‟autentificació de gestió d‟esdeveniments, la 

seguretat i l‟administració que es porten a termini per servidors centralitzats), la integració 

amb SAP i integració sense fissures d‟aplicacions en núvol i plataformes d'operacions 

financeres.  
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Figura 4.3  Esquema de funcionament del ESB Fiorano 

 

Indagant sobre l‟empresa s‟ha trobat una enllaç a la web que referència els criteris que va 

determinar l'empresa SSP ( www.ssp-uk.com ) per escollir una solució ESB. En aquest 

procés de selecció, després de comptar amb una valoració de les solucions que aporten 

IBM, Oracle, Microsoft i Fiorano, a més d'una opció de desenvolupament propi, SSP va 

seleccionar finalment a Fiorano. El criteri que va portar a SSP a prendre la decisió 

d'estandarditzar sobre l'arquitectura de la plataforma SOA de Fiorano va ser doble: per un 

costat va tenir en consideració (1) la capacitat de Fiorano ESB per integrar ràpidament 

aplicacions basades en núvol (incloent salesforce.com) i dades extensius amb la capa API 

de SSP, assegurant la integritat de les dades back end i la seva disponibilitat en temps 

real, i (2) la facilitat per integrar la seva cadena de subministrament extensiva i complexa a 

clients, agents i asseguradores. Ambdós criteris són els que va destacar Fiorano sobre la 

resta en el seu procés d‟avaluació i selecció d‟una solució ESB. 

Es veu com l‟empresa Fiorano és pionera en el sistema de Peer-to-Peer, que ha estat 

catalogada com a “visionari” en el ja famós quadrant de Gartner, per la infraestructura 

d‟aplicacions i pels projectes sistemàtics d‟integració d‟aplicacions. Respecte a la tendència 

per a implementar la informàtica en núvol i Cloud ESB, Fiorano en manté a l‟avantguarda, 

sent l‟únic proveïdor que ofereix un bus de servei empresarial híbrid que ofereix 

l‟arquitectura de desplegament flexible per a tots dos models, Saas i Paas, amb 

infraestructura en núvol. La plataforma Fiorano Cloud Platform i Fiorano Cloud ESB es 

troben disponibles en el núvol Amazon eC2.  

Ara bé, la conclusió que s‟ha extret en relació a l‟acreditació que els informes dels experts li 

atorguen a la seva solució ESB és que aquests no avalen en l‟actualitat el seu producte 
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donat que per exemple en la web mostrara, l‟informe Forrester introdueix que des del 2006, 

hi ha un seguit d'eines que han perdut suport en el mercat sent una d'elles Fiorano. 

Tampoc actualment apareix en el quadrant màgic de Gartner, per la qual cosa s‟ha de 

concloure que hi ha altres empreses que presenten una candidatura més òptima per al 

BMN-Caixa Penedès i per tant, inicialment es descartaria.  

S‟ha realitzat una búsqueda de casos d‟èxit del software que tenen a veure amb el sector 

financer que és el que interessa en aquest supòsit de fet. En base a a aquests casos, als 

que es fa referència a la bibliografia, es veu com aquesta empresa no pot destacar 

especialment per la seva experiència en el sector financer, però val la pena destacar per la 

seva rellevància d‟algunes altres empreses, algunes de elles líder en el seu sector, que han 

integrat en la seva empresa la solució ESB que ofereix Fiorano. Són les que segueixen: 

ABN AMRO, Boeing, British Telecom, Capgemini Telecom, Chicago Mercantile 

Exchange Group, McKesson, NASA, POSCO Steel, Qwest Communications, 

Rabobank, Schlumberger, Lockheed Martin, United States Coast Guard (Guàrdia 

costanera del Estats Units) i Vodafone. 

4.4.2.2. Proposta 2: IBM  

IBM és un fabricant que té la seu corporativa a New York tot i que disposa d‟oficines 

d‟atenció en la pràctica totalitat del món. IBM més que un producte específic ESB es 

concentra en la noció de SOA, és a dir, en un conjunt d‟aplicacions orientada en el servei, 

integrant eines de modelatge, muntatge, desenvolupament i administració de serveis. Cal 

dir que l‟informe Gartner, així com l‟informe Forrester, el col·loca com una de les empreses 

líders en el sector, per davant de TIBCO. L‟ any 2006 segons un estudi dut a terme a nivell 

mundial per Aberdeen Group sobre els sistemes d‟informació ESB, Websphere (IBM) es va 

proclamar com el millor. Websphere incorpora els següents components:  

 Websphere Process Server: Fàcil d'usar, té un preu atractiu i està construït 

sobre la base de tecnologies provades de messaging i Web Services. Proveeix 

connectivitat de Web Services i transformació de dades. Amb una arquitectura 

orientada al servei, aquesta és una eina d‟alt rendiment que permet contribuir o 

ajudar a la gestió del negoci a traves de la creació i comunicació de processos. 

Alhora possibilita el control i la integració de sistemes BPM, així com 

l‟orquestració dels recursos per tal d‟optimitzar els processos. També cal dir que 

assegura la operativitat a través d‟estàndards com ara Web Services, JMS, XML, 

etc. Integra el Websphere Enterprises Service Bus.  

 Websphere Message Broker: permet la distribució d‟informació a través de 

diversos sistemes i aplicacions. Transformació de dades any-to-any, redueix el 

nombre de connexions punt a punt i permet llançar missatges en funció dels 

esdeveniments de negoci, així com establir regles per l‟encaminament de 
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informació. També utilitza estàndards com: XML, Web Services, WSDL, SOAP, 

JMS, HTTP, etc.  

  Websphere Enterprises Service Bus: assegura la integració entre els diferents 

sistemes i aplicacions i està basat en estàndards al igual que les solucions 

esmentades.  

Aquests paquets es composen de moltes més eines que les necessàries per a la integració 

del nostre sistema en el supòsit de fet de BMN. Mitjançant Websphere Adapters i 

Websphere Process Server, es podria integrar les aplicacions de SAP de SIO i el sistema 

CRM de InfoCaja que el BMN té en l‟actualitat. Finalment cal ressaltar de les solucions IBM 

que totes elles són multi plataforma, i es pot operar amb elles sobre els sistemes Windows, 

Linux, Unix. D‟altra banda, suporten plataformes de desenvolupament basades en codi 

natiu C++ o Java.  

WebSphere de IBM, sembla ser un ferm Candidat a ser el ESB que necessita el nostre 

banc.  

4.4.2.3. Proposta 3: IWAY  

iWAY SOFTWARE, fundada l‟any 1975, compte amb una llarga tradició per a fer front els 

desafiaments de la integració empresarial. L‟empresa destaca per tenir un ampli portafoli 

d‟adaptadors amb capacitat d‟integrar sistemes en temps real o de forma planificada. A 

més proporciona una completa infraestructura reutilitzable per a plataformes EAI, solucions 

B2B, tecnologies mòbils i aplicacions. D‟aquesta manera iWAY ha portat ha desenvolupar 

adaptadors intel·ligents pre-empaquetats per connectar més de 250 paquets d‟aplicacions 

reduint significativament el temps, el cost, i el risc dels projectes en la integració de les 

empreses.  

Per tant, els beneficis que podria oferir iWAY estarien relacionades amb la facilitat i 

rapidesa per a crear potents serveis i aplicacions reutilitzables existents al negoci, ja que un 

paquet ofereix una ruta fàcil als serveis composats per augmentar, reutilitzar i substituir els 

serveis creats en les aplicacions empaquetades com SAP i JD Edwards o en tecnologies 

com SAP i JD Edwards o en tecnologies como J2EE ™,. NET ™, CICS ™, Tuxedo, y 

CORBA.  

Per altra banda, iWAY ofereix una gran interpolaritat dels components d‟infraestructures. La 

seva tecnologia fa que per a tots els aspectes d‟una infraestructura existent, sigui més fàcil 

seguir una arquitectura orientada als serveis (SOA) i basada en esdeveniments de 

l‟arquitectura.  

Altres propietats que poden ser d‟utilitat són les que es detallen a continuació:  
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 Serveis per a orquestrar els processos de negoci complets.  

 Exposar les aplicacions, les interaccions B2B i els serveis Middleware.  

 Implementar serveis i processos de negoci en qualsevol part de l‟empresa en 

qualsevol hardware important, el sistema operatiu o plataforma d‟aplicacions.  

 Mantenir les polítiques de seguretat i ús.  

 Monitor de nivell de servei i consum de servei.  

 Reutilització d‟aquests serveis en una varietat de contextos, incloent .NET i el 

desenvolupament d‟aplicacions JAVA composat, portals, cercador empresarial, 

tradicional EAI, portals de serveis Web, etc.  

 Creació de serveis potents i reutilitzables de diferents tecnologies sense 

necessitat d‟escriure codi d‟integració personalitzat.  

 Suport per a missatges de REST (facilita la integració en arquitectures orientades 

a web).  

 No requereix de missatgeria o tecnologia de propietat de plataforma.  

 Es pot implementar a una màquina virtual Java de codi obert i servidors J2EE  

 Integració gradual.  

 Motor de gran abast completament integrat i de qualitat (optimitza la integritat, 

exactitud i consistència de la informació).  

 Automatització completa de la implementació.  

Malgrat tot, iWAY software no representa una empresa líder del mercat ESB i, si bé 

destaca per el gran ventall d‟adaptadors que disposa satisfent la integració i compatibilitat 

de la majoria d‟aplicacions que disposa el Banc, altres aspectes com la falta de 

reconeixement de la marca i l‟experiència desigual entre els usuaris dels sistemes 

d‟integració, així com la baixa puntuació en l‟informe Gartner respecte a altres fabricants, no 

el fan un candidat òptim per cobrir totes les necessites del BMN.  

4.4.2.4. Proposta 4: KENAMEA  

Aquesta empresa va ser adquirida en 2006 per SCIVANTAGE  

Sembla ser que la solució ESB proposada per Kenamea, fundada al 1999 a Sant 

Francisco, s‟ha anat diluint i reconfigurant-se fins desaparèixer com a tal des de la seva 

adquisició per part de la companyia Scivantage al 2006. Ara per ara, s‟ha reconvertint en 

una solució Enterprise Notification System (ENS).  

No és d‟estranyar doncs que aquesta aplicació no aparegui doncs ja en la pàgina web de 

Scivantage ni en cap dels llistats d‟experts consultats, ni l‟informe Forrester ni el quadrant 

màgic de Gartner.  

En aquests moments no tenim un ESB com a tal a la companyia Scivantage. Per tant, en el 

moment present, no és una opció raonable ni viable pel nostre cas. 
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En un principi la plataforma Kenamea era un software de servidor que transformava 

documents que l' empresa guardava en forma de propietat, en un format que podia ser 

reconegut per diferents aplicacions de software. Aquest software estava dissenyat per 

simplificar l' ús de serveis web per a l' integració de dades a través de xarxes. El software s' 

assegurava que els missatges s' entregaven, i autentificava l' identitat de les persones a 

través de firewalls de seguretat diferents.  

4.4.2.5. Proposta 5: ORACLE  

Seguint amb les mateixes prioritats ja marcades pel grup, i fixant-se amb l‟informe Forrester 

(on ja apareixen les altres referències del mercat, tals com Software AG, Tibco, o IBM), 

Oracle obté la millor puntuació general, incloent-hi tots el àmbits (prestacions, presència en 

el mercat, etc.)  

En el cas d‟ Oracle, es parla del producte “Oracle Weblogic 11g”, on destaquen 

característiques com sistemes ràpids i amb capacitat d‟ ampliació, el qual fa possible els 

canvis informàtics a mesura que creix l‟ empresa, major facilitat d‟ ús gràcies a 

l‟automatització que fa que els temps, reducció dels costos que suposa mantenir els 

sistemes en funcionament, i la compatibilitat excel·lent per a la interoperabilitat amb altres 

sistemes com podria ser el sistema BRMS o SAP.  

Des d‟ un punt de vista més tècnic, les característiques a destacar serien: un sistema de 

missatges que opera amb tecnologies JMS, MQ Series, Tibco i Oracle i que alhora 

proporciona enrutament optimitzat en memòria i entregues segures. Addicionalment, i això 

és especialment important en el nostre supòsit de fet, té una gran connectivitat amb 

sistemes IT donant suport per uns 250 adaptadors a aplicacions, entre elles SAP i sistema 

BRMS. I utilitzant protocols estàndards B2B. Destacar que la seva estratègia de negoci el 

porta a oferir un conjunt d‟ eines orientades a la seva integració per mitjà d sistemes de 

missatgeria basats en JMS, adaptadors, regles de negoci, tecnologia BPM, integració de 

dades i ESB com a part d‟una solució global, l‟ Oracle Fusion Middleware.  

En resum, un producte del qual es destaca una àmplia experiència que li atorga un 

destacat posicionament i credibilitat com a proveïdor de software orientat a negocis, a 

causa de la seva excel·lència tècnica i a les adquisicions que d‟ altres marques 

especialitzades en determinats nínxols de negoci.  

Finalment cal destacar que suporta la majoria d‟estàndards i cobreix àmpliament les 

necessitats d‟integració i aplicacions del BMN, sent propietària del sistema CRM que també 

conté el BMN, cosa que garanteix la completa integració, a més de la SAP de SIO, per la 

qual també disposa d‟adaptadors.  
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4.4.2.6. Proposta 6: PROGRESS SOFTWARE  

Progress SOFTWARE és un fabricant amb seu corporativa a Bedford (Massachusetts –

USA). La companyia va ser fundada l‟any 1981 per Joseph W. Alsop i en l‟any 1992 es va 

instal·lar a Espanya amb la inauguració de la seva seu central a Madrid.  

Des de la pròpia pàgina web, anteriorment referenciada, es pot enllaçar amb la divisió de 

l‟empresa que fabrica software per a solucions ESB. L‟enllaç és el que segueix a 

continuació: http://www.progress.com/es/sonic/index.html  

Des d‟aquest enllaç es pot confirmar que SONIC ESB és un producte que facilita la 

integració i reutilització flexible de components empresarials per mitjà d‟una arquitectura 

basada en els estàndards i orientada a serveis (SOA). Entre les seves capacitats claus 

destaquen que aquest producte elimina dependències entre serveis que són difícilment 

modificables i realitza comunicacions ràpides, flexibles i segures. També recupera fallades 

transaccionals per a interaccions de serveis i opera en dominis, xarxes físiques i límits 

corporatius. Entre els estàndards admesos destaquen WSDL, SOAP, HTTP, JMS, JCA, 

XSLT, etc. Alhora presenta majors capacitats per a permetre l‟escalabilitat geogràfica de l‟ 

ESB a través d‟un gran nombre de centres i ubicacions físiques.  

Respecte als punts forts del producte es troba que crea processos nous mitjançant 

aplicacions i dades existents i que consta d‟una especial flexibilitat que s‟adapta als nous 

requisits empresarials que poden anar sorgint en el dia a dia o fruit de la peculiaritat d‟una 

entitat en particular. Addicionalment es pot afirmar que es tracta d‟una tecnologia de fàcil ús 

i aprenentatge en estàndards que incorpora gradualment una àmplia combinació amb 

opcions de disponibilitat pre- configurada. Com a valor s‟ afegeix la possibilitat respecte a la 

seva posada en marxa que pot esdevenir gradual, cosa que permet reduir riscos i costos en 

inversió inicial. En aquest respecte, SONIC ESB elimina la rigidesa i la fragilitat de la 

integració punt a punt mitjançant una arquitectura robusta amb capacitat d‟evolucionar, 

escalar i estendre‟s al llarg de tota l‟empresa.  

És especialment destacable per respondre de la credibilitat del producte i de l‟empresa, 

poder constatar l‟avaluació que sobre ells han realitzat veus expertes com les que es 

presenten a continuació.  

En aquest sentit, el programari Progress Sonic Enterprises Service Bus (ESB) va rebre una  

puntuació de 4.78 sobre 5 possibles per la seva “oferta actual” per l‟informe Forrester 

Research. Els resultats es van basar en una avaluació de 109 criteris de venedors de ESB  

comercials així com de codi obert, incloent el producte de Progress Sonic ESB 8.0 llançat a  

l'abril de 2010. Alhora va rebre la puntuació més alta de Forrester, 5.0, per l' arquitectura de  
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producte i l' orquestració, així com 

per “aliances estratègiques”. 

Addicionalment, Progress vaser 

col·locat en l‟estudi com a part del 

selecte grup de proveïdors que són 

líders tant en el Forrester ESB com 

en el Comprehensive Integration 

Solution Waves, “aconseguint així 

la posició número 1 al mercat de 

proveïdors de programari d' 

integració”. Capacitats Avançades 

de Transferències d' Estat 

Representacional (REST ful) porten 

amb si els beneficis d' un 

desenvolupament de codi obert 

amb les robustes capacitats 

empresarials que han permès a 

Sonic convertir-se en un líder del mercat. Aquest últim llançament fa un pas més en l' últim 

en tecnologia d' Arquitectura Orientada a Serveis (SOA) i integració empresarial combinant 

la facilitat d'ús i flexibilitat d'un model obert amb l' Arquitectura de Disponibilitat Contínua 

patentada de Sonic i una incomparable administració d'operacions. Això permet que els 

negocis globals i locals capitalitzin noves oportunitats, manegin millors eficiències i 

redueixin el risc amb la més àgil, efectiva i de confiança, infraestructura de missatges al 

mercat.  

Finalment, a la dreta la figura 4.4, que presenta el darrer quadrant màgic per a tecnologies 

SOA de Gartner que es troba al següent enllaç:  

http://www.gartner.com/  

Aquest s‟ha trobat a una font actualitzada amb data 6 de novembre de 2011 i que posiciona 

a l‟empresa PROGRESS SOFTWARE en el quadrant dels líders, juntament amb a 

Software AG, Oracle, IBM, Layer 7, Tibco Software y SOA Software.   

Pels motius anteriorment exposats es pensa que aquesta empresa seria una de les fermes 

candidates entre les que s‟hauria de decidir el Banc Mare Nostrum  a l‟hora de decidir la 

seva solució ESB.  
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4.4.2.7. Proposta 7: SOFTWARE AG  

Software AG, és un dels candidats més seriosos a l‟hora de cobrir les necessitats del Banc 

Mare Nostrum, sobretot per un aspecte, són propietaris d‟ un producte específic per 

connectar aplicacions SAP amb altres aplicacions, és a dir, no es parla simplement de 

Webmethods, sinó de Webmethods per a SAP, cobrint així una necessitat bàsica del BMN.  

Aquest producte específic s‟ anomena Webmethods ESB, el qual forma part dels 

fonaments de l‟Arquitectura orientada a serveis de Programari AG. Entre les seves funcions 

més destacades cal anomenar que facilita la comunicació dels serveis web, aplicacions 

comercialitzades i personalitzades, i sistemes heretats a través d' una Arquitectura 

orientada a serveis (SOA), transformant serveis tècnics molt precisos i diferents 

funcionalitats en serveis de negoci d' alta rendibilitat que confereixen major agilitat a les 

seves TI.  

Especificant una mica més en el producte, d‟ una forma més tècnica, es pot dir que el seu 

producte ESB és una suite basada en estàndards oberts. El producte disposa de diversos 

components modulars com ara la integració d‟ informació que permet una visió senzilla de 

la combinació de dades de diversos sistemes. També la de sistemes heretats que 

permeten la comunicació entre les noves aplicacions i les existents. A més, facilita fer servir 

i manipular la seva Suite SOA amb transparència i agilitat. Finalment la composició d‟ 

aplicacions et permet dissenyar i crear noves aplicacions de gestió amb rapidesa, així com 

la composició d‟ aplicacions que et permet dissenyar i crear noves aplicacions de gestió.  

I mencionar també altres punts, també més tècnics:  

 Admet tots els patrons d' integració.  

 Diferents opcions flexibles de connectivitat per incorporar qualsevol tipus de 

sistema (JDBC, ODBC, FTP, JMS, SMTP, entre uns altres).  

 Compatibilitat amb estàndards oberts (XML, WSDL, entre d‟ altres.)  

Ja per últim, respecte al seu posicionament en el mercat, basta dir que en els darrers 6 

anys, Software AG s‟ha posicionat fermament en l‟informe Gartner i especialment en 

l‟informe Forrester (on es destaca especialment en els darrers 4 anys), que la declara com 

una empresa líder indiscutible en sistemes ESB en l‟informe del segon trimestre de 2011, a 

l‟abril del present any. Es troba en la categoria més alta d‟oferta actual, per estratègia i 

presència en el mercat, entre 9 empreses de serveis de ESB i 11 proveïdors.  

En resum, segons l‟ estudi realitzat, es creu que és un producte que reuneix totes les 

característiques que es necessiten.  
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4.4.2.8. Proposta 8: SPIRITSOFT  

SPIRITSOFT és una empresa que té la seva seu central a Monròvia, CA (USA).  

La informació que es troba de la mateixa, és molt escassa, està força desactualitzada (el 

qual també porta a pensar que el seu mercat no es troba a Europa) i la pàgina web ha 

deixat de funcionar... Sembla que el producte desapareix en el 2003. A més a més no 

apareix en els informes Forrester i Gartner, el qual porta a desconfiar en certa manera 

del producte que ofereixen donat el poc suport que s‟ha trobat sobre el mateix.  

Tot i no haver trobat gaire informació, es poden detallar les principals característiques del 

producte SpiritWave™ ESB Server a través d‟un dels casos d‟èxit que s‟ha trobat que 

presenta la marca en termes genèrics, i que en algun punt, especialment tècnic, s‟arriba a 

transcriure directament.  

Cal destacar especialment que el document consultat posa de manifest que aquest 

producte va permetre oferir als seus clients solucions financeres a les necessitats 

individuals bancàries, reunint la reglamentació de requisits, alhora que oferint la 

connectivitat empresarial i optimització de processos. La seva implementació al banc 

objecte de l‟estudi va permetre als usuaris realitzar ràpidament diverses operacions, tal com 

l‟execució de consultes, l‟adquisició d‟assessorament, procediment de transaccions de 

capital, d‟exportació de dades, generació d‟informes, etc. Una altre avantatge és la 

integració dels transports de missatgeria i la integració de la tercera part de MOM (és 

a dir, el treball amb TIBCO i IBM). El banc destaca la seva escalabilitat i la seva capacitat 

d‟integració de J2EE compatible amb XML.  

Així, Spiritsoft desenvolupa estàndards oberts de missatgeria basat en tecnologies que 

permeten la integració dinàmica de negocis a través de diverses aplicacions i dispositius. 

Aquest producte aprofita un enfocament basat en estàndards com Java™ Message 

Service (JMS), i tecnologies d‟emmagatzematge a “cache” que permeten als usuaris 

integrar-se perfectament amb els sistemes heretats propietat de Middleware. Spiritsoft 

ofereix la solució ESB complerta (no per parts com altres de la competència) i la integració 

que respongui als reptes de la construcció, desenvolupament i gestió de sistemes 

distribuïts. Spiritsoft, SpiritWave, and SpiritWave ESB son marques comercials 

registrades de Spiritsoft Inc. als Estats Units i altres països.  

Tenint en compte doncs les característiques del producte, es destacaria considerar aquesta 

opció com a solució per la integració de sistemes al BMN doncs no aporta garanties de que 

les seves mancances siguin compensades per cap de les particularitats exposades, més 

encara quan hi ha producte d‟elevat reconeixement i suport al mercat.  
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4.4.2.9. Proposta 9: TIBCO  

TIBCO, fundada l‟any 1983, porta més de vint anys especialitzant-se en la integració. A 

més és una empresa líder de mercat i obté bones referències a l‟informe Forrester. 

Actualment es senyala a TIBCO com un referent mundial en software de gestió de 

negocis.  

L‟empresa es presenta com a pionera de l‟arquitectura d‟esdeveniments i va inventar el 

paradigma de information Bus en que cada aplicació és connecta només una vegada a una 

infraestructura troncal comuna, el bus.  

En el nostre estudi s‟analitzen dos productes que poden satisfer les necessitats del Banc:  

ActiveMatrix BusinessWorks  

Amb el llançament el 2001 de BusinessWorks, TIBCO presenta al mercat un producte 

ESB madur, dotat de tota la funcionalitat necessària per dissenyar una SOA.  

Sota aquesta premissa, el producte que ofereix TIBCO va més enllà de la mera 

funcionalitat ESB, ja que proporciona una infraestructura troncal de integració que 

crea, orquestra i desplega els serveis i els actius en un SOA empresarial.  

TIBCO afirma que, mentre molts ESB són compatibles amb serveis web, no tots ho són 

amb el transport multiprotocol (inclòs SMTP i FTP) el qual BusinessWorks aporta 

flexibilitat dins de la SOA i una millor connectivitat entre sistemes heterogenis.  

Com a plataforma d‟integració, BusinessWorks inclou adaptadors per la majoria dels 

principals sistemes empresarials, entre els quals estan aplicacions per a mainframe i 

software per a processos comuns, com els productes d’Oracle i SAP, que es superposen 

al transport del ESB i proporciona la lògica especifica addicional necessària per satisfer la 

complexitat de la connectivitat.  

ActiveMatrix Service Bus  

ActiveMatrix Service Bus permet conversions entre diferents protocols de comunicació 

per tal de donar suport a diferents tecnologies i sistemes. A més, resulta un producte 

compatible amb tot tipus de comunicacions segures, tals com encriptació, loginació, etc.  

També cal destacar el fet de que aquest producte està construït utilitzant components 

creats a partir de plataformes populars com Java, .Net, Spring, etc. Alhora aquest 

producte presenta una nova estratègia de producte per a poder adquirir-lo per parts podent 
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triar el paquet just per a cada negoci. Finalment, es destaca la facilitat d‟ús amb la creació i 

la depuració basat en un entorn de zero de codificació que consisteix en una configuració 

mínima.  

Entre els punts febles d‟aquest producte es troba el fet de que, l‟estratègia abans citada, 

permet l‟adquisició del producte bàsic iniciant-se cap a la tecnologia SOA però 

posteriorment, això pot comportar que de la necessitat d‟anar complimentant el producte 

per donar-li les màximes prestacions, el resultat pot esdevenir en una despesa força gran. 

Alhora cal destacar certa vulnerabilitat ja que continuen amb el pagament tradicional per 

llicències (ja sigui adquirint productes per parts o paquets globals) enfront d‟altres 

alternatives de la competència que ofereixen preus per subscripcions. Com a conseqüència 

d‟això també s‟haurà de tenir en compte el alt preu per la implantació del ESB.  

Malgrat això, TIBCO, podria ser un òptim candidat alhora d‟elegir qualsevol d‟aquests 

productes, ja que és un dels líders a nivell mundial i aporta més de 20 anys d‟experiència 

(incloent el sector bancari).  
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Per a realitzar un anàlisi comparatiu entre les diferents alternatives exposades i decidir-se per una, en base als seus requisits i atributs, 

s‟han creat les taules 4.2, 4.3 i 4.4 que mostren fila a fila les diferents característiques que poden tenir la nostre eina, alguns d‟importants 

i d‟altres interessants, i valora per a cada una d‟elles en quina mesura l‟eina satisfà aquell requisit sent una puntuació de “0” el resultat 

menys favorable  i un “2” el resultat més satisfactori. 
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El resultat dóna com a solució l‟eina Software AG com la més adient entre el resta de softwares escollits, atès que compleix de manera 

més eficient els requisits imposats. Les puntuacions del conjunts d‟eines es mostren a la taula 4.5. 

Taula 4.5 Resultats de les comparatives entre les eines analitzades 
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4.4.3. Resolució decisió ESB 

El conjunt de solucions ESB ofertes pels proveïdors llistats anteriorment han estat 

subdividides en tres grups principals. El primer dels subgrups consta de Kenamea i de 

Spiritsoft; el segon conté Fiorano i iWay; i finalment el darrer està format per IBM, Oracle, 

Progress, Software AG i Tibco.  

Les solucions contingudes en el primer dels subgrups, Kenamea i Spiritsoft, han estat 

descartades d‟entrada. Pel que fa a Kenamea, es tracta d‟una empresa fundada l‟any 1999 

que en el període 2003-2006 va esdevenir el proveïdor líder de software de missatgeria 

Web i serveis. Tot i així, l‟any 2006 va ser adquirida per Scivantage i, d‟ençà d‟aquell 

moment, el retrocés del posicionament de la seva solució ha estat constant. Actualment no 

ha estat possible trobar casos reals en què s‟empri aquesta solució i, en conseqüència, 

s‟ha optat per descartar-la (no ha estat inclosa a la descripció de les solucions).  

En el cas de Spiritsoft, ha desaparegut totalment del mercat, i des de l‟any 2003 no hi ha 

informació a Internet. Bona prova d‟això és el fet que la solució de Spiritsoft ni tan sols és 

analitzada en els informes Forrester i Gartner.  

Al segon subgrup, tal com s‟ha descrit, hi ha Fiorano i iWay. Fiorano és una solució que 

ofereix un bon rendiment en els serveis de missatgeria i disponibilitat. Un dels seus punts 

forts és la facilitat que ofereix a l‟usuari per a la seva administració, però malauradament es 

tracta d‟una solució poc escalable. El fet que tingui un alt grau de centralització li resta 

escalabilitat i duu a descartar-la. A més, malgrat que va ser una de les empreses pioneres 

en aportar solucions Cloud, en els darrers anys els seus productes han perdut competitivitat 

davant d‟altres solucions.  

El cas de iWay és similar. Es tracta d‟una solució que ofereix bones capacitats d‟integració 

(SAP, J2EE, etc), a més de permetre una fàcil integració d‟arquitectures orientades a Web. 

Tot i així, es tracta d‟una empresa que queda lluny de ser líder en el mercat, amb poc 

reconeixement, i que pot plantejar problemes de manteniment.  

Finalment, el tercer subgrup inclou les solucions més interessants per al BMN. Totes 

elles cobreixen amb escreix les principals necessitats del Banc Mare Nostrum,  i per tant 

han estat analitzades amb més profunditat. Totes cinc solucions incloses en aquest 

subgrup (IBM, Oracle, Progress, Software AG i Tibco) són escalables, estables i flexibles, 

una qualitat bàsica per a una solució ESB. Totes elles ofereixen integració amb serveis 

Web i arquitectures cloud.  
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Quant a Tibco, finalment queda descartada per raons de cost. Malgrat que té l‟avantatge de 

tenir una estructura modular que li permet ser adquirida per parts i ser implantada 

gradualment, la implantació total té un cost elevat i problemes de vulnerabilitat de les 

llicències.  

Les quatre solucions restants presenten un gran ventall de possibilitats d‟interconnexió, 

compatibilitat amb el sistema BRMS i SAP. Malgrat que, com ja s‟ha fet notar, totes quatre 

donen resposta a les necessitats del Banc Mare Nostrum, l‟anàlisi dels productes en fa 

destacar dos: Progress i Software AG.  

Una de les característiques més interessants de la solució Progress, a banda de les que 

comparteix amb la resta de solucions, és que permet fer una implantació gradual, tot 

minimitzant costos inicials i riscos. Aquesta característica el fa especialment atractiu tenint 

en compte que la implantació és una de les fases crítiques en l‟adopció d‟arquitectures 

SOA.  

Pel que fa a Software AG, es planteja com una solució fàcilment utilitzable i amb una molt 

bona representació de la informació. Com en el cas anterior, aquesta característica cal 

afegir-la a les que comparteix amb la resta de solucions del mateix subgrup.  

Finalment, doncs, l’anàlisi ha dut a escollir una solució entre Software AG i Process. 

Per a prendre la decisió final entre les dues solucions, referint-se a l‟informe “The Forrester 

Wave™: Enterprise Service Bus, Q2 2011”. Aquest informe puntua les solucions segons 

tres categories: oferta actual, estratègia i presència de mercat. Software AG és, en l‟informe 

d‟abril del 2011, la solució líder en tots tres apartats, obtenint puntuacions (sobre un màxim 

de 5) de 4,89 en oferta actual, 4,60 en estratègia i 4,78 en presència al mercat 

Per tant, mirant de seguir l’estratègia de mantenir-se a l’avantguarda en la 

implantació dels sistemes d’informació, hem optat per escollir Software AG. 
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5. ESTIMACIÓ DELS BENEFICIS DEL PROJECTE  

La integració tecnològica en el procés de fusió freda es va centrar en la migració íntegra de 

la plataforma de Caja Murcia sobre la resta d‟entitats. Això suposa arrossegar les possibles 

limitacions operacionals o comercials de la tecnologia i transferir-les a unes entitats on no 

totes podrien usar els sistemes amb la mateixa eficàcia que ho fa Caja Murcia degut al seu 

propi “modus operandi”. A la figura 6.1 s‟observa un reflexe del que s‟ha comentat. 

Figura 5.1. Cas real migració tecnològica BMN. 

 

Per aquesta raó pensar en una migració íntegra d‟una plataforma tecnològica en una fusió 

freda, on cada entitat conserva el seu propi mètode organitzatiu i de funcionament, 

inevitablement provocarà una pèrdua d‟eficiència en alguna o algunes entitats. 

La alternativa ESB permet que cada entitat pugui disposar del sistema operatiu i comercial 

més convenient segons les seves necessitats, sense haver d‟implementar una única 

plataforma, alhora que se satisfan els objectius de la fusió del grup BMN, és a dir, 

connectar les dades de les diferents entitats i poder atendre i operar des de qualsevol 
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oficina BMN qualsevol client del Banc Mare Nostrum. En el cas de Caixa Penedès ja se sap 

que una solució millor a la que es va prendre seria seguir amb el sistema operacional SIO 

de la plataforma Caixa Penedès i integrar el sistema comercial de la plataforma infoCaja de 

Caja Murcia. 

La solució ESB evita aquella pèrdua d‟eficiència que s‟ha donat en el cas real i que provoca 

conseqüències negatives, com s‟ha pogut mostrar en el cas de l‟entitat Caixa Penedès. 

En la figura 6.2 es mostra com en realitat la plataforma tecnològica del grup BMN s‟ha 

d‟adaptar a les entitats i no alrevés, d‟aquesta manera s‟evita la pèrdua d‟eficiència en un 

procés de fusió freda.  

Figura 5.2 Mapa de configuracions possibles i expectatives per a la solució proposada.  
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D‟altra banda, existeixen diverses tècniques que es poden utilitzar i totes elles són igual 

d‟útils, per a mesurar l‟interès financer que ofereix la implementació d‟un projecte del tipus 

del que s‟està tractant. Es pot mencionar el ROI, el Payback, el VAN i la TIR. Però abans 

d‟endinsar-nos en el seu anàlisis financer, en aquest punt 5 s‟intentarà analitzar l‟estimació 

de beneficis amb la implantació dels sistemes identificant i mesurant els beneficis que 

puguin aportar les millores implantades en el projecte a través de la tecnologia plantejada.  

Per aquest motiu, i primer de tot, és important identificar les àrees susceptibles de millorar 

en el benefici a l‟hora d‟implementar la tecnologia ESB. Per això caldrà conèixer clarament 

l‟impacte dels problemes actuals en els resultats finals, així com saber quines fites es 

desitgen. Davant d‟aquesta situació, es podrà quantificar el beneficis per tal de tenir una 

idea més clara de com es podrà recuperar la inversió. Les típiques àrees de benefici poden 

ser:  

 Productivitat: S´escullen les tecnologies disponibles més competents. 

 Costos de mà d’obra: Al tractar-se de tecnologies que ja estan integrades a 

alguna de les entitats, es minimitza la mà d´obra. 

 Rendiment financer: L´us d‟informes financers del sistema operatiu SIO, que són 

més clars i transparents, proporciona un rendiment més eficaç al Banc. 

 Guanys en satisfacció del client: Utilitzant el sistema operatiu SIO les gestion 

són més ràpides i el client té una atenció mes àgil i satisfactoria.  

 Manteniment i suport tecnològic: Les despeses seran menors que al mantenir 

sistemes no actualitzats, millorant els resultats finals.  

 Presa de decisions: El coneixement de la plataforma integrada per part de tots 

els membre de les entitats del grup BMN i la comunicació real-time de les dades, 

permet una presa de decisions més àgil i encertada aportant millores significatives 

a totes les àrees.  

En el cas particular del projecte que es vol desenvolupar, no només és important analitzar 

els beneficis que reportarà al Banc, també s‟haurà de tenir en compte el rendiment sobre la 

inversió que es generarà amb la implantació ESB, així com l‟estalvi en la despesa.  

Per aquests motius, els ingressos poden ser atribuïts o entesos en base a:  

 Augment del ingressos previstos.  

 Millora en eficiència operativa.  

 Augment de la rendibilitat.  

 Augment del reconeixement de la marca del Banc, que pot ser facilitat per 

aquesta inversió.  

 Augment de la satisfacció dels clients.  

 Augment en la quota de serveis que s‟espera comporti un augment de la quota de 

mercat i augmenti també la satisfacció dels clients.  
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Per altra banda, l‟estalvi en la despesa, pot ser calculat en base al:  

 Estalvi de documentació redundant.  

 Eliminació d‟obstacles administratius.  

 Reducció i/o eliminació de tasques manuals i per tant de la taxa d‟errors.  

 Augment de la productivitat.  

 Hores per persona en atenció a clients.  

 Reduir la despesa en el tracte amb persones físiques.  

Així, un cop tenim present els factors que actuen en el càlcul del ROI, cal estar segur de 

que la mesura d‟aquest punt s‟està fent de manera correcta i que, realment, està havent un 

retorn de la inversió, que s‟està rebent alguna cosa a canvi del que s‟ha invertit (en diner, 

treball, temps, empleats, etc.).  

Beneficis potencials de l’ESB  

No és fàcil calcular-ne el ROI per sí sol ja que realment és la base tecnològica per a 

convertir la infraestructura accidental actual, cap a una arquitectura SOA que permeti 

integrar de forma fàcil i eficient el BPM, el BSC i noves aplicacions futures, amb les 

existents actualment que són les heretades de gestió, l‟ERP de SIO i el CRM InfoCaja. Per 

tant, el càlcul del ROI per a l‟ESB, es farà comparant la inversió necessària per a integrar 

les diferents aplicacions punt a punt amb la inversió necessària per a la implementació de 

l‟ESB. La diferència permetrà conèixer la valoració econòmica del fet d‟implantar l‟ESB per 

sí mateix.  

S‟assumeix que el primer any el cost de desenvolupament creix en un 20%, per la pròpia 

implementació de l‟ESB. En canvi, el segon any ja hi ha d‟haver un decrement del 20% de 

desenvolupament respecte una arquitectura tradicional d‟integració d‟aplicacions. Els anys 

següents, fins als 5 que s‟ha establit per calcular el ROI, el decrement de costos de 

desenvolupament s‟estableix en un 40% (oscil·la entre el 20% i el 75%). S‟ha de recordar, 

que l‟ESB i el BPM ofereixen la possibilitat de crear aplicacions Web de forma visual sense 

programació, a partir de processos i serveis, i per tant els temps de desenvolupament sobre 

el tradicional és inferior. També les implantacions de futures aplicacions seran més ràpides 

i eficients pel fet de disposar d‟un ESB i una arquitectura SOA.  

L‟arquitectura SOA proporcionada per l‟ESB, també fa minvar els costos de manteniment 

del sistema sencer, ja que les aplicacions heretades no s‟han de modificar més, i això 

provoca una reducció en els costos de manteniment dels SI en general; i més quan 

l‟empresa decideix implantar un BPM i per tant sofrir una transformació cap a una empresa 

enfocada als processos en lloc de la utilització de software convencional. Això de segur 
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comportarà molts canvis continus, que sense disposar d‟un ESB suposarien despeses molt 

altes de desenvolupament per adaptar les aplicacions existents.  
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6. CÀLCUL DESPESES D’INTEGRACIÓ DEL 

SISTEMA ESB 

El procés d‟integració tecnològica mitjançant el sistema ESB pretén desembocar en una 

significativa millora dels processos interns, respecte al procés d‟integració que es va dur a 

terme, aconseguida mitjançant totes les tasques desenvolupades en els diferents punts 

anteriors, i que ha de ser la base sobre la que es construirà el futur de tecnològic de 

l‟organització.  

Per dur a terme l‟esmenta‟t projecte, s‟adquirirà el producte escollit, una solució ESB per tal 

de satisfer els objectius de fusió del BMN evitant la pèrdua d‟eficiència de les entitats i en 

particular la Caixa Penedès.  

S‟enfocaran els costos de la solució segons els apartats següents. 

 6.1 Costos de Software 

 6.2 Costos del Hardware 

 6.3 Costos del Personal 

 6.4 Costos de Formació 

 6.5 Costos Indirectes 

Tots aquests costos apareixeran al final resumits en una taula que donarà un flux de caixa 

negatiu al llarg de la vida útil del projecte, que restarà fixat en 5 anys considerant aquest 

el límit de l’obsolescència tecnològica, donat que en el món del software de gestió 

evoluciona a un ritme accelerat. De ben segur que es podria considerar una vida econòmic- 

financera més llarga però aleshores possiblement perdria competitivitat al mercat. 

6.1. Costos de software  

Per al càlcul del cost total i pel que fa als costos de software, s‟ha considerat un període de 

temps de 5 anys sobre el qual es pretén avaluar la inversió i s‟ha considerat les diferents 

partides que composen el cost de software per la solució a adquirir. Aquesta vam decidir 

que seria la solució ESB de Software AG. 

S‟ha de tenir en compte que els costos del software estaran formats principalment per:  

 Cost d‟adquisició i llicències  

 Costos d‟implementació del projecte  

 Costos de manteniment  

 Resum dels costos totals de software  



Conflicte en la integració tecnològica del procés de fusió de la Caixa Penedès al Banc Mare Nostrum Pág. 75 

 

6.1.1. Cost d’adquisició i llicències  

El cost d‟adquisició del software s‟ha determinat a partir de la bibliografia. L´ESB de 

Software AG s‟atorga uns costos d‟adquisició de 400.000 € representats a la taula  6.1. 

S‟ha escollit un cicle de vida mitja de 5 anys basats en la l‟article “Costo Total de Propiedad 

(TCO) y Administración del Ciclo de Vida (LCM)” on es determina un cicle de vida mitja de 7 

anys amb un marge d‟error de 2 anys basant-se en l‟evidència anecdòtica i l‟experiència de 

la industria del software. Tenint en compte que aquest article és de l‟any 2006 i l‟evolució 

vertiginosa tant de les tecnologies de la informació com dels negocis s‟ha considerat 

apropiat adaptar aquesta dada a 5 anys.  

Per l‟ESB es considera que les seves característiques comporten la no existència de 

llicències sinó uns costos de manteniment anuals que es detallaran més endavant.  

Taula 6.1 Cost de la llicència de l‟ESB Software AG 

Preu Llicència del producte a incorporar (perpètua) 

Solució Compra Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Total 

ESB de Software AG 400.000€ - - - - 400.000€ 

6.1.2. Costos d’implementació del projecte  

Inclou els serveis professionals d‟una migració, activitat summament dependent de la 

compatibilitat del nou producte amb l‟arquitectura prèvia. En aquest sentit, els requeriments 

de la implementació i integració dependrà de l‟arquitectura hardware -software ja 

disponibles en l‟empresa.  

En els costos d‟implementació s‟ha considerat també els costos de prova del sistema, així 

doncs inclou tots aquells costos a nivell tècnic per deixar funcionant de manera correcta la 

tecnologia així com els costos de suport. Els costos de suport són aquelles quotes que es 

paguen als proveïdors per la consultoria o als fabricants dels productes per suport tècnic, 

plantejament de la instal·lació, assistència en la migració, desenvolupament a la mida no 

relacionada amb els llocs Web en sí mateixos (tals com la creació de distribució de les tres 

solucions a la mida o el procés de la instal·lació), etc.  

Per altra banda, els costos administratius corresponen als costos per a pagar als 

administradors de sistemes per fer la instal·lació.  
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Tots aquests costos s‟engloben bàsicament en els costos de consultoria, que s‟ha estimat 

en funció dels tècnics informàtics que es dedicarien al projecte, el temps que trigarien en 

deixar-lo en marxa i el cost mig de cadascun d‟aquests tècnics. 

Determinació del nombre de processos a automatitzar i integrar.  

ESB: En general la integració de les aplicacions heterogènies i dels diferents sistemes de 

negoci bancari, que permetrà que el banc sigui més àgil, sensible a l‟entorn i competitiu. La 

integració millorarà i flexibilitzarà la comunicació d‟aplicacions i àrees de negoci entre sí, 

amb els seus clients i els seus col·laboradors permetent obtenir els avantatges competitius 

amb la major transparència i una millor col·laboració. S‟estima que l‟ESB ha d‟integrar de 

manera òptima amb tots els seus processos automatitzats, per tant, les àrees de processos 

a integrar seran 2, justament es tracte dels dos sistemes que conformen la plataforma 

tecnològica, el sistema d‟acció operativa i el d‟acció comercial. 

En la taula 6.2 s‟observa una estimació sobre el cost de personalitzar i automatitzar 

l’ESB. 

Taula 6.2 Cost de personalització de l‟ESB 

 

Normalment els costos de personalització oscil·len entre un ràtio d‟1:1 a 10:1 respecte el 

cost de llicència del software i s‟utilitza com a mitja un ràtio de 2:1 en el cas de manca de 

dades. En aquest cas com la personalització s‟ha estimat per processos, semblen lògiques 

les dades que surten encara que no compleixin del tot amb les ràtios teòriques.  

6.1.3. Costos de manteniment  

Els costos de manteniment s‟estima que en aquest tipus de solucions estan compresos 

entre un 18% i un 25% del preu de la llicència. Segons la literatura el més comú és utilitzar 

un 20% de mitja per estimar els costos de manteniment dels productes, sent aquest el tant 



Conflicte en la integració tecnològica del procés de fusió de la Caixa Penedès al Banc Mare Nostrum Pág. 77 

 

per cent utilitzat per calcular els costos de manteniment, així es com s‟ha configurat a la 

taula 6.3 

Taula 6.3 cost del manteniment 

 

En el càlcul de costos de manteniment s‟ha considerat un increment mig de l‟IPC d‟un 2% 
anual. 

6.1.4. Costos totals de software 

A continuacio, a la taula 6.4 es representa un resum dels costos totals d´aquest apartat 

Taula 6.4 Costos totals de software 
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6.2. Costos de hardware  

La solució software proposada té, alhora, uns costos de hardware associats. Per tal que 

totes les aplicacions escollides per implantar ESB al Banc Mare Nostrum  puguin ser 

implantades, cal tenir en compte els seus requisits mínims. Observant en detall la solució, 

es detecten els següents costos de hardware:  

1. Servidors per executar les noves aplicacions.  

2. Sistemes d‟alimentació ininterrompuda (SAI).  

3. Ampliació o adquisició dels sistemes de còpia de seguretat.  

4. Altres accessoris o components (armari, electricitat, etc.)  

Per comprendre millor els costos implicats es representan primerament a la figura 6.1 els 

elements implicats i la seva relació entre ells. 

Figura 6.1 Hardware implicat en la solució ESB proposada 
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Els costos de hardware depenen del dimensionament del sistema. Així, el número d‟usuaris 

que accedeixen a cadascuna de les aplicacions determinarà la quantitat de servidors. Els 

servidors que s‟utilitzaran seran els servidors Blade, molt apropiats per la seva velocitat, el 

reduït espai físic que ocupen i la facilitat d‟escalabilitat que presenten.  

A la taula 6.5 es fa una estimació dels usuaris que tindran accés a les aplicacions (es 

considera que no són concurrents) i quina és la quantitat de servidors necessaris per a 

poder-hi donar servei: 

Taula 6.5 número d‟usuaris implicats 

 

Els servidors Blade han d‟estar instal·lats dins una caixa. En aquest cas escollim la DELL 
PowerEdge M1000e, amb lloc per a 16 servidors Blade. D‟aquesta manera, amb un cost 
addicional molt baix, s‟assegura l‟escalabilitat. 

Per tal d‟aconseguir distribuir la càrrega computacional entre els diferents servidors cal 

afegir dos servidors virtuals de balanceig de càrrega sobre un únic servidor físic. La 

proposta per a aquest servidor és el servidor de base de dades DELL M610. Aquest 
servidor serà utilitzat per l´ESB. 

Com que es tracta d‟aplicacions crítiques, és necessari garantir una alimentació elèctrica 

ininterrompuda i amb certa redundància. Per tant, es planteja la utilització de 2 SAI del tipus 

DELL UPS Short Depth Rack, de 2700 Watts.  

La importància de les dades farà necessari incorporar dispositius d‟emmagatzematge per 

realitzar les còpies de seguretat. En aquesta solució, i tenint en compte els elements 

considerats fins ara, es proposa un SAS de 6TB. En concret, es proposa el DELL 

PowerVault MD1200.  

Finalment, caldrà l‟estructura física que contingui tots els dispositius. Per a aquesta finalitat 

es considera un 42U Server Rack de DELL. 
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A la taula 6.6 se sumen els costos totals de hardware i s‟indiquen les referències als 

dispositius reals considerats. 

Taula 6.6 Costos totals de hardware per a la impleementació del sistema ESB 

 

6.3. Costos de personal  

Per tal d‟implantar el projecte al BMN, i mantenir-lo actiu durant els 5 anys que tenim previst 

que funcioni, es necessitarà comptar amb els serveis d‟un ventall de professionals. 

Aquests, seran requerits per a mantenir la nostra estratègia d‟innovació tecnològica i de 

millora contínua de processos, així com per optimitzar els processos interns i els serveis 

que oferim als clients en l'entorn multicanal i en temps real. Alguns d‟ells seran requerits 

durant tota la durada del projecte, mentre que d‟altres només ho seran per a la 

implementació i gestió del mateix.  

Cal aclarir que en el present informe, s‟ha volgut diferenciar entre el personal intern 

necessari per la implementació i que l´assumirà el departament de sistemes informàtic de 

cada banc, gestió i manteniment del projecte, i el personal extern aportat per les 

respectives empreses de les llicencies de software que s‟adquiriran.  

El cost estimat del projecte és la suma dels costos dels següents factors:  

 Personal extern necessari per dur a terme la implementació i la gestió inicial 
 Personal intern necessari per dur a terme el manteniment  
 Costos totals de personal  
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6.3.1. Cost del personal extern necessari per a la Implementació i la Gestió  

Durant el procés d‟implementació i gestió, serà necessari que personal extern realitzi la 

instal·lació i configuració mentre el personal intern supervisi, aprengui, guiï i ajudi al 

personal extern SoftwareAG.  

Per aquesta raó serà necessàri un número determinat de tècnics externs per a realitzar 

aquesta implementació i gestió inicial del sistema ESB. 

Per conèixer el cost aproximat de personal extern es considerarà que la implantació del 

software AG per personal extern és realitzarà en un 10% de les oficines de Barcelona amb 

la presència de treballadors interns per a la seva formació en aquestes tasques de manera 

que aquests mateixos puguin difondre els coneixements i es realitzin la resta 

d´implantacions a la resta d‟oficines per personal intern. Això supossa que un total de 35 

oficines (350 a Barcelona), rebren la integració i configuració del sistema ESB per part de 

personal extern. El temps aproximat d‟ instal·lació per oficina és d´una setmana (40 hores 

setmanals), per tant es necessitarien un total de 1400 hores, que cobrades a 40 €/hora surt 

un total de 56.000€ 

6.3.2. El Cost del personal intern necessari per dur a terme el Manteniment  

Aquest apartat no suposa un cost adicional a l‟entitat atès que l‟assumirà el departament  

de sistemes informàtic de l‟entitat. 

Per tant, el cost del personal és el següent: 

 

6.4. Costos de formació  

Els costos de formació són tots aquells costos relacionats amb la formació dels usuaris 

(empleats) del Banc. En aquest cas s‟estarà formant als usuaris diaris del sistema en 

treballs específics que involucren les noves aplicacions. Es considera que la formació haurà 

de ser constant i contínua per a poder transmetre un verdader coneixement sobre la forma 

com treballa el sistema implementat.  

Com que es considera que una formació adient és la clau de l‟èxit del projecte, es 

recomana que es realitzin regularment revisions per a poder identificar a aquells empleats 

que poguessin endarrerir-se en el seu programa formatiu, i prendre les mesures 

necessàries per solucionar aquests problemes. Això assegurarà que en el moment de la 
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producció en viu, tots els usuaris podran processar les seves transaccions diàries i treballs 

de rutina sense la por a no entendre el sistema i sense desconfiança.  

Per això, la nostra proposta actual és la de realitzar una formació a l‟usuari amb unes dates 

de formació i materials necessaris establerts sobretot en el cas d´aquelles entitats que 

heredin  uns sistemes que no siguin els seus propis com és el cas de Caixa Granada i Sa 

nostra.  

La solució proposada consta de l´aplicació ESB de la companyia Software AG. En aquest 
cas la companyia que ha desenvolupat el software compte amb diversos programes 
formatius, tant per a clients com per a distribuïdors o professionals en general. En 
particular, la formació oferta per la companyia pot ser consultada mitjançant el següent 
enllaç:  

 Webmethods (ESB)  

Els programes formatius es presenten en formats diversos en funció de les necessitats del 

client. Així, s‟ofereix formació a la seu de la companyia desenvolupadora de l´aplicació 

(Pega SoftwareAG) i formació a les instal·lacions del client o cursos e-Learning. Aquesta 

formació, però, també pot ser feta per una consultoria (o distribuïdor) especialitzada.  

Davant la impossibilitat de conèixer exactament les necessitats formatives, es realitza una 

estimació seguint els següents criteris:  

1. L‟aplicació ESB mereix especial atenció durant la fase d‟implementació. Aquesta 
aplicació, però, un cop implementada, requereix menys personal que la manipuli. 
Es tracta d‟una aplicació que, malgrat la intensitat de treball que suporta durant el 
seu funcionament normal, no ha de suportar l‟accés massiu d‟usuaris perquè es 
tracta de processos automàtics. Així doncs, la formació específica per a aquesta 
aplicació quedarà restringida a informàtics o analistes de negoci amb alta 
qualificació informàtica.  

2. Els sistemes migrats a la resta d´entitats. En aquest el personal encarregat ha 
realitzar la formació serà part d´aquell que pertanyi a l´entitat on ja estigués 
instaurat el sistema i conegui el seu ús de manera àmplia. 

D‟acord amb les dades utilitzades fins el moment a l‟hora de dimensionar el hardware, la 

formació per a cada aplicació ha d‟arribar als següents usuaris:  

  

 ESB: Es considera que només el 10% del total de treballadors usuaris (10.000) 
hauran de rebre formació. Per tant, caldrà formar 1.000 treballadors de 
l‟organització. Malgrat l‟elevat nombre d‟usuaris, aquesta formació ha de ser molt 
bàsica, ja que es tractarà d‟usuaris indirectes de l‟aplicació. Pot ser formació a 
distància o simplement amb la distribució de materials docents.  
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Addicionalment, caldrà formar amb un nivell de profunditat molt més elevat els usuaris 

directes, els usuaris qualificats. Es calcula que seran 20 analistes informàtics i 20 analistes 

de negoci. 

Per tal de calcular el cost de la formació més específica (directius, analistes, etc), s‟utilitzen 

les dades de la: “Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo”  

http://www.fundaciontripartita.org. Aquesta fundació pertany al Sector Públic Estatal i és un 

dels organismes que composen l‟estructura organitzativa i de participació institucional del 

subsistema de formació professional per a l‟ocupació. El fet més important és que el 

patronat està constituït per l‟Administració Pública i les organitzacions empresarials i 

sindicals més representatives de l‟Estat. Entre els seus objectius se‟n pot destacar el 

següent: “Contribuir a l‟impuls i difusió de la formació professional per a la feina entre 

empreses i treballadors”. 

El foment de les accions formatives dins de l‟empresa es duu a terme a través d‟aquesta 

fundació, que bonifica les accions formatives. El finançament per a les accions formatives 

prové de l‟Estat espanyol i de la Unió Europea. La generalització de la formació i de les 

corresponents bonificacions ha fet que el preu de la formació s‟adapti als límits de 

bonificació que estableix la Fundación Tripartita a tal efecte. Així doncs, es poden 

considerar els límits de bonificació d‟aquesta fundació com el preu de la formació (com així 

s‟està esdevenint).  

Segons la normativa vigent de la fundació, el cost de la formació en termes de preu per 

hora i treballador és el mostrar a la taula 6.7  

Taula 6.7 Tarifes de personal de formació 

  

Se suposa que el curs de formació específica serà de 30h, per a l’ESB. D‟acord amb 

això i amb l‟explicació feta, el cost de les accions formatives realitzades per consultors 

externs serà el que es mostra a la taula 6.8. Es tracta d’una formació presencial de 

nivell de formació superior (13 € /hora i treballador): 
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Taula 6.8 Cost de la formació específica externa. 

 

A aquest valor se li afegeix un 5% en dietes i altres conceptes derivats de la formació 

(viatges, lloguer d‟espais o material, etc), concepte que no pot ser bonificar. Per tant, cal 

afegir-hi un cost del 5% de 15.600€, és a dir 780 €.  

Per tant, els Costos totals de formació són els que es representen a la taula 6.9 

Taula 6.9 Costos totals de formació 

 

6.5. Costos indirectes  

Com a despeses indirectes s‟entenen no aquelles que estan relacionades de forma directa 

amb la implantació de la pròpia tecnologia, sinó amb la seva aplicació. S‟ha de tenir en 

compte que els costos indirectes són extremadament difícils de calcular, ja que es 

composen de costos bastant intangibles.  

Exemple del mencionat podrien ser casos com la improductivitat durant el temps en què no 

està en funcionament l’aplicació, els defectes en l’ús dels sistemes, l’electricitat extra 

generada per dita implementació, etc.  

Per poder distingir-los, es dividiran en 3 conceptes independents entre ells:  

 Autoformació dels usuaris.  

 Downtime (temps que una tecnologia no funciona).  

 Futz Factor (temps perdut amb un lloc de treball degut a l‟ús de les noves 

tecnologies en benefici propi, tals com Internet o el correu electrònic).  

Respecte al Downtime (exemple clar del mencionat al primer paràgraf), s‟ha de tenir en 

compte que si volguéssim calcular-ho, s‟hauria d‟esbrinar el temps mitjà que el sistema no 

funcionarà en els propers tres a cinc anys, depenent del temps de vida esperat, o el Futz 
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Factor (variable que, depenent de la permissivitat de l‟empresa, pot arribar a suposar un 

cost significatiu en la producció d'una empresa).  

El Futz Factor és un terme encunyat per Gartner per referir-se a les hores de productivitat 

perdudes per un usuari en l‟ús de la tecnologia per a finalitats personals. En la majoria dels 

casos, els empleats utilitzen tant el correu electrònic com el navegador d‟Internet per a 

finalitats pròpies, per la qual cosa s‟entén que és un cost que l‟empresa ha de factoritzar 

davant la implantació d‟una tecnologia determinada. Aquest cost pot arribar a ocasionar 

grans pèrdues per a l'empresa en termes de productivitat. En el nostre cas s‟ha observat 

que el sector bancari manca d'Internet i només té Intranet, amb la qual cosa el 

navegar/xatejar queda descartat. 

El Downtime és un element que no se sol tenir en compte a l‟hora de calcular el cost total 

de la integració, ja que és difícil calcular-ho a priori. Aquest es produeix com a 

conseqüència d‟un mal funcionament en la tecnologia i les causes poden ser diferents. La 

més coneguda i que més afecta a les empreses és la proliferació de virus. Un virus potent 

pot posar en escac als sistemes d‟una empresa amb la consegüent pèrdua de productivitat 

i, si són afectades aplicacions crítiques, fins i tot d‟ingressos. Per donar suport al 

mencionat, es pot anomenar a l’empresa de seguretat britànica Mi2g, la qual calcula que 

entorn de vint-i-dos mil milions de dòlars anuals son pèrdues produïdes per virus. 

Un dels casos més coneguts, que va perjudicar enormement el sistema bancari va ser el 

del cuc Slammer, que va atacar els servidors MS SQL Server de tot el món, aconseguint 

“ralentir” els caixers automàtics en EE.UU, sistemes de telefonia... i fins i tot, les 

transaccions econòmiques realitzades per Internet.  

Respecte als càlculs dels imports, s’assumeixen un costos indirectes d’un 5% sobre el 

total de costos anuals. 

Com ja s‟ha indicat al principi del document, els costos indirectes anuals son complicats 

de quantificar (temps perdut donant suport a companys, cost per caigudes del sistema, o 

per duplicitat de aplicacions, etc.) pel qual s’estima un 5% dels costos anuals. 

Costos Totals 

Tal com s‟ha anat detallant durant el desenvolupament de tota la fita, a l‟hora de calcular el 

cost total de la integració cal prendre en consideració tots els costos que tenen un impacte 

sobre la implantació de l‟arquitectura ESB. 

En la proposta que s‟ha plantejat, els costos es divideixen en els següents conceptes:  

 Costos de Software.  
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 Costos del Hardware.  

 Costos del Personal.  

 Costos de Formació.  

 Costos Indirectes.  

Un cop aclarit aquest punt, a continuació es mostra la taula 6.10, que és un resum del cost 

total per a cadascuna de les 3 aplicacions que conformen la solució proposada: 

Taula 6.10 Cost total integració sistema ESB Banc Mare Nostrum 

 

Aclariments en el càlcul del cost total d’integracio del sistema ESB:  

1. En els costos de hardware, tal com es mostra a l‟apartat 6.2, calen 2 servidors dedicats 

per a l’ESB. En el càlcul del TCO s‟ha tingut en compte el nombre de servidors. La resta de 

costos, s´han sumat a aquest. 

2. En els costos de personal, el cost total s´ha sumat al primer any el cost dels analistes. 

La resta de costos ja es mostra desglossat per aplicació a l‟apartat 6.3.  

3. Els costos indirectes, tal com es mostra a l‟apartat 6.5, són el 5% de la resta de costos.  
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7. PRESSUPOST DEL PROJECTE FINAL DE 

CARRERA  

Aquest apartat es refereix exclusivament al cost  que ha comportat l‟elaboració del present 

projecte. 

Per estimar aquest cost es consideren els següents punts. 

 El cost associat al personal directe. Per a aquest cas serà el preu hora d'un 
enginyer superior. 

 El cost de personal indirecte. En aquest punt s‟utilitzarà el cost de consultora 
externa (consultora Atmira). 

 El cost administratiu i de materials per confeccionar el document i el cost associat 
a despeses indirectes.  En aquest apartat es tindrà en compte costos de llum, 
internet, transport, dietes així com tots els costos que no es reflecteixin en la resta 
d'apartats i s'hagin de considerar. 

7.1. Cost personal directe 

Es considera que el costos per hora serà de 40€. A la taula 7.1 es presenta de manera 

desglossada les hores aplicades a l‟elaboració projecte. 

Taula 7.1 Desglossament presupost elaboració projecte 
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7.2. Costos de personal indirectes 

En aquest punt es tindrà en compte el cost d'una assessoria externa per a la seva               

col ·laboració en diferents aspectes del projecte. Es considerarà un cost de 60 € per cada 

hora de reunió tal com es mostra a la Taula 7.2. 

Taula 7.2 Pressupost consultora externa 

 

7.3. Costos administratius, de materials i costos indirectes 

Aquest apartat especifica el cost dels dels documents administratius així com els materials 

que s'han utilitzat per poder elaborar i lliurar aquest projecte i aquells costos no directes 

però que han estat necessaris per a realitzar el projecte, tal com es mostra a la taula 7.3 

Taula 7.3 Altres costos elaboració projecte 

 

A la taula 7.4 s‟ensenya el cost total d‟elaboració del projecte, que es centra en els 

diferents punts mencionats. 
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Taula 7.4 Resum costos totals elaboració projecte 
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8. IMPACTE AMBIENTAL  

L‟impacte ambiental que es pot observar amb la integració de les solucions proposades, és 

un major ús de l‟energia elèctrica, donada la instal·lació de nous equips pel seu 

funcionament, que van connectats a la xarxa elèctrica.  

Al mateix temps però, aquests nous equips tenen una repercussió directa amb un menor ús 

de paper, doncs l‟ús de la nova tecnologia permetrà l‟estalvi d‟aquest recurs atès que tota la 

documentació serà d‟ús electrònic.  

Un aspecte a tenir en compte, és que aquests nous elements a utilitzar, generen uns altres 

residus que fins ara hi eren, però en menor proporció, com són els servidos, SAIs i 

accessoris implicats. 

Per aquest motiu, aquests residus s‟han de llençar en els llocs específics per ells, o 

l‟empresa ha de tenir un sistema de recollida selectiva d‟aquests residus, perquè siguin 

tractats correctament. 

+ Reduir l‟impacte ambiental: 

 Implantar el sistema de gestió ambiental europeu EMAS per articular tots el 

processos. 

 Garantir la recollida selectiva de residus. 

 Sistematitzar la incorporació de criteris de sostenibilitat en els processos de 

contractació i compra dels sistemes involucrats. 

+ Estendre la cultura de la sostenibilitat 

 Informar sobre la gestió sostenible, garantir la formació en sostenibilitat, i impulsar 

accions transformadores demostratives. 

+ Integrar la sostenibilitat en els processos de gestió: 

 Ambientalitzar els llocs de treball i establir mecanismes de coordinació entre 

unitats per a assegurar el bon funcionament del hardware i de les persones 

implicades, (temperatures d´ambient adequades dels servidors, manteniments 

dels aparells, etc), per així assegurar la llarga vida dels aparells i minimitzar-ne els 

residus i la compra d‟aquests. 
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9. CONCLUSIONS 

La integració tecnològica en el procés de fusió freda es va centrar en la migració íntegra de 

la plataforma de Caja Murcia sobre la resta d‟entitats. S‟ha pogut comprobar al llarg 

d‟aquest estudi com aquesta decisió produeix, entre d‟altres, una merma d‟eficiència que 

implica una pèrdua de intuïvitat, i menor temps de resposta i de flexibilitat operativa, 

afectant aquestes variables tant a treballadors com a clients. 

Com a resultat es considera que la solució per la que es va optar és una alternativa que no 

només no va millorar les condicions tecnològiques de la Caixa Penedès, pilar rellevant del 

grup BMN, sinó que les va empitjorar. 

Per aquesta raó i en aquesta situació pensar en una migració íntegra de la plataforma 

tecnològica d‟una entitat sobre la resta d‟entitats, que conservaran els seus mètodes 

organitzatius i de funcionament, es una decisió que fa pensar en una inevitable  pèrdua 

d‟eficiència en les entitats canviants, és una decisió que té fonaments d‟interés econòmics i 

organitzatius a curt plaç per l‟entitat que oquestra aquestes estratègies tot i anar en 

detriment de l‟eficiència de les entitats restants i per tant del grup nou conformat. No s‟ha 

d‟oblidar que va ser Caja Múrcia qui tenia més quota de participació en el grup, i per tant 

major poder de decisió, i efectivament és aquesta entitat la que conserva i migra sobra la 

resta d‟entitats les seves estructures informàtiques. 

En una situació com la presentada pensar en una solució tecnològica flexible que sigui 

capaç de respectar els sistemes operacionals i organitzatius de cada entitat sembla ser la 

millor opció per a evitar la pèrdua d‟eficiència de les entitats involucrades. La tecnologia 

ESB està dissenyada precisament per unificar diferents estructures informàtiques dins d‟un 

paquet d‟opcions molt diferents i personalitzats. La solució ESB pot evitar aquella pèrdua 

d‟eficiència que s‟ha donat en el cas real i que provoca conseqüències negatives, amb un 

costos equiparables a la solució real i respectant els objectius del grup.  
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