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Resum 

El projecte que es presenta a continuació és el resultat d’un estudi de millora en la gestió 
administrativa de l’empresa DIMACON,S.L., empresa de serveis dedicada a la compra i 
venta de material pel sector de la construcció.  

L’objectiu principal d’aquest treball és donar una solució adequada a una problemàtica 
concreta, en aquest cas la millora d’una part de la gestió administrativa  de l’empresa.  

La solució a aquesta problemàtica passa pel desenvolupament i posterior implantació d’un 
software informàtic , integrat amb un sistema de lectors de codis de barres, capaç de 
gestionar de forma ordenada i eficient part del volum d’informació que es mou en el 
departament administratiu. 

 La metodologia emprada pel desenvolupament d’aquest projecte ha estat la següent: 

En primer lloc , i conjuntament amb el client, definir clarament quins eren els objectius que es 
marcaven i la seva finalitat. Plantejats aquests objectius finals, el següent pas va ser dur a 
terme un estudi de necessitats , el qual ens donava les bases de partida per poder proposar 
la solució que més s’adeqüés a les necessitats del client.  Aquesta primera fase del projecte 
conclou amb la presentació d’una proposta de solució  a la problemàtica especificada. 

La segona part del projecte és el desenvolupament de la proposta plantejada, en el qual es 
realitza l’anàlisi funcional , l’anàlisi tècnic , la codificació del software informàtic plantejat i la 
presentació del manual d’usuari. En aquest apartat s’especifica també els temps i costos que 
representarà la integració del sistema informàtic amb els lectors de codis de barres. 

Finalment , en la tercera i última part del projecte es donen les pautes per avaluar  el 
compliment dels objectius marcats , mitjançant indicadors de control. En aquest apartat, 
també, s’avalua la metodologia seguida i l’anàlisi dels possibles desviaments en el 
desenvolupament del projecte. 

En cap cas aquest treball pretén donar una solució generalista a un problema determinat, 
que pot ser comú a varies empreses, sinó que es basa molt específicament a unes 
necessitats molt concretes i en tot moment clarament definides. 

Cal destacar, per acabar, que les dades utilitzades en el treball no són reals, per raons de 
privacitat de dades de l’empresa per la qual s’ha realitzat aquest estudi, i que qualsevol 
semblança amb la realitat és pura coincidència. 
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1. Prefaci 

El projecte que s’exposa a continuació forma part d’un estudi de millora en la gestió 
administrativa d’una empresa de serveis. Aquest estudi conté la metodologia emprada pel 
desenvolupament del mateix , així com la solució finalment adoptada i els indicadors de 
control per avaluar la consecució dels objectius finals perseguits. 

1.1. Origen del projecte 

L’origen del projecte sorgeix de la necessitat  de l’empresa DIMACON,S.L de millorar els 
seus processos interns. Per aquest motiu , i com a conseqüència de l’activitat de l’empresa, 
es creu oportú començar un procés de millora continua encarregat de potenciar cada una de 
les àrees de l’empresa amb l’objectiu final d’optimitzar els recursos destinats a cada un dels 
processos i adequar-los a les necessitats pròpies i canviants del negoci .  

És en aquest punt quan es decideix començar per millorar la gestió administrativa de 
l’empresa, ja que per la tipologia d’empresa que estem tractant, és aquest departament un 
dels nuclis forts per millorar. 

1.2. Motivació 

La realització d’un projecte com aquest significa el poder endinsar-se en la metodologia de 
millora continua així com l’anàlisi de processos  d’una empresa coneguda. Al mateix temps 
permet veure de  forma global el conjunt de tota l’empresa, ja que el departament objecte 
d’estudi és el propi departament administratiu. 

Aquest projecte ha servit també com a base per conèixer un nou llenguatge de programació i 
part del seu potencial , com és el Visual Basic. 

1.3. Requeriments previs 

Per a la realització d’aquest projecte l’únic requeriment previ  que s’ha tingut en compte ha 
estat la voluntat de satisfer de la millor manera possible  les necessitats del client. 
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2. Introducció 

A continuació , i de forma resumida , s’exposa l’objectiu del projecte i el seu l’abast. 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal d’aquest estudi és el desenvolupament d’un paquet informàtic capaç  de 
gestionar el volum d’informació generat de les transaccions comercials de l’empresa 
DIMACON,S.L.  amb els seus clients i proveïdors per tal  d’automatitzar els processos interns 
actuals, tot  dins uns terminis d’entrega  establerts, unes funcionalitats pactades  i amb un 
pressupost limitat. 

2.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte es centra en el desenvolupament  del software informàtic esmentat. 

És objecte d’aquest estudi:  

- Realització d’un estudi previ 

- Anàlisis funcional i tècnic de l’aplicació informàtica 

- El desenvolupament de la pròpia aplicació 

- La creació d’un manual d’usuari per l’explotació i formació  dels usuaris del 
software 

- Anàlisis de temps i costos de la integració entre l’aplicació informàtica i els 
sistemes de lectors de codis de barres 

- L’avaluació dels objectius marcats, mitjançant indicadors de control i avaluant els 
desviaments en el desenvolupament del projecte. 

No es objecte d’aquest estudi (el projecte no inclou) : 

- La decisió d’automatització del procés 

- La implantació del software desenvolupat 

- La integració entre el sistema informàtic desenvolupat i els sistemes de lectors de 
codis de barres 
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- El desenvolupament del control d’stocks dins l’aplicació informàtica 
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3. Estudi Previ 

L’apartat que es presenta a continuació forma part de la primera fase de l’estudi realitzat per 
millorar la gestió administrativa de l’empresa DIMACON,S.L. En ell es pretén contextualitzar 
l’empresa i el seu entorn , la situació actual ,  l’anàlisi de necessitats, un estudi de mercat per 
veure les diferents opcions que aquest presenta per donar solució a problemàtiques com la 
que es planteja en aquest estudi, i finalment la proposta de solució formulada al client per 
assolir el objectius plantejats durant les reunions dutes a terme. 

Aquest estudi previ pretén donar una solució a una problemàtica concreta d’una empresa de 
serveis dedicada a la compra i venta de material pel sector de la construcció. 

La metodologia emprada en aquest apartat ha estat anar dels aspectes més generals de la 
companyia als més concrets , formant-nos així una idea de les  necessitats de l’empresa i del 
seu abast. 

3.2. Empresa i Entorn 

DIMACON,S.L. , distribuïdor de material per la construcció , és  una empresa que va ser 
creada l’any 1989 pel Sr. Joan Ramon Capdevall, amb la voluntat de comercialitzar i distribuir 
material pel sector de la construcció. 

L’empresa està situada a la ciutat de Barcelona i el seu àmbit d’actuació es provincial. 

Definida com una empresa de serveis , el seu negoci principal  és el subministrament de 
material per petites empreses del sector de la construcció. 

Es caracteritza per ser un empresa amb una elevada cartera de productes així com pel seu 
servei i els seus preus competitius. 

Des de la seva creació , impulsada aquesta pel “boom” constructiu de finals dels anys 80 , 
generat per la celebració de les olimpíades de Barcelona’92 , l’empresa ha anat creixent i 
augmentant la seva cartera de clients i de proveïdors.  

En l’actualitat disposa d’uns 800 clients , uns 100 proveïdors  i un nombre de referències 
aproximat de 9.000. 

El total de la facturació és d’uns 20.000.000 € i té una plantilla de 8 treballadors. 
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Per adaptar-se al creixement constant de l’empresa , l’any 1999 es va crear un departament 
específicament administratiu  per gestionar tot el flux d’informació que l’empresa genera. El 
número de persones treballant en aquest departament és  dos. 

Amb l’entrada de les noves tecnologies i de la ràpida evolució del mon informàtic , l’empresa 
s’ha vist impulsada a informatitzar la seva gestió , integrant-la amb sistemes de lectors de 
codis de barres 

3.3. Objectius del Client 

L’objectiu últim que persegueix l’empresa DIMACON,S.L. és  la millora interna dels seus 
processos, reorganitzant i optimitzant els seus propis recursos  per tal d’adaptar-se als 
constants canvis del mercat  i a les seves necessitats. 

Amb aquest objectiu l’empresa proposa un primer àmbit d’actuació: La gestió administrativa, i 
dins d’aquesta un procés : la gestió comercial. 

En una empresa de serveis dedicada a la compra i venta de material pel sector de la 
construcció, el volum  d’informació que es genera en el departament administratiu és molt 
elevat i constitueix bona part del nucli del negoci. És per aquest motiu que l’empresa proposa 
com inici de la millora continua els processos relacionats amb  aquest departament. 

Els objectius que es pretenen assolir en aquest departament  són els següents: 

- Facilitar la tasca administrativa  

- Disminuir el nº d’errors administratius ( derivats en molts casos de l’error humà) 

- Reduir el percentatge d’obsolets  

- Facilitar a la direcció la presa de decisions 

Amb aquests quatre punts l’empresa pretén començar un procés de millora encaminat a 
optimitzar el procés de les transaccions comercials . 

Tots aquests pre-objectius han de poder ser controlables a la vegada que mesurables, és 
per aquest motiu que al mateix moment de definir el objectius es van establir quins serien els 
criteris que s’utilitzarien per avaluar la consecució dels objectius. Aquest criteris i la avaluació 
dels mateixos es veuran més endavant en l’apartat 7.- Avaluació del Objectius Marcats.  
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3.4. Situació Actual  

Per poder proposar millores de gestió en els processos interns d’una empresa és necessari 
conèixer quin és el funcionament diari d’aquest procés per avaluar-ne les possibles 
mancances i potenciar  aquells aspectes que en resultin òptims i beneficiosos per la gestió. 

En aquest apartat es pretén donar unes pinzellades de la situació actual del procés 
administratiu de les transaccions comercials entre l’empresa i els seus clients i proveïdors. 

Tal i com ja em comentat aquest procés comercial es caracteritza per la compra de 
productes als seus proveïdors i la posterior venta als seus clients. 

Comencem , doncs, amb el procés que relaciona l’empresa DIMACON,S.L amb els seus 
proveïdors. 

El procés “arranca” des de magatzem  avisant a administració de la falta o de la poca 
quantitat d’un material d’alta rotació.  

El coneixement de les rotacions del material és propi de la gent de l’empresa, és a dir en 
gairebé tots els casos , l’experiència i el dia a dia de la gent fa que es coneguin les 
demandes aproximades de material. 

En cap cas hi ha un control informatitzat de la disponibilitat de material així com un control 
estricte de les entrades de material. 

Un cop sol.licitat des de magatzem el material, és el departament administratiu qui cursa 
l’ordre de compra. 

A grans trets aquest és el procediment habitual d’actuació pel què fa al procés d’adquisició 
de material. 

Per altra banda el procés que relaciona l’empresa DIMACON,S.L amb els seus clients 
comença en el moment que un client sol.licita material.  

Si la comanda és elevada el client avisa telefònicament  per tal d’assegurar-se que es 
disposa del material. 

Si es disposa del material  s’avisa al client que pot passar-ho a buscar  quan li vagi bé, sinó 
se li comunica el plaç aproximat en el què ho podrà tenir. 

Si la comanda és petita els propis clients van directament i compren el material. 
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Cal dir que el 80 % de les comandes són de petits volums  els quals es poden fer front amb 
el material disponible. 

Cal esmentar també que els clients ja coneixen  la cartera de productes que ofereix 
l’empresa DIMACON,S.L. amb la qual cosa comandes de productes no disponibles amb una 
necessitat immediata no s’acostumen a sol.licitar. 

Finalment la generació de la factura es realitza  manualment obtenint la informació dels 
preus dels materials  a través d’un classificador amb les dades del material en paper.  

Com a conclusió de l’estudi dels processos de compra i venta de material podem destacar-
ne la falta de coneixement des del departament administratiu de la situació (disponibilitat) del 
material, la falta d’un control informatitzat de les entrades i sortides del material, la lentitud del 
procés ja que els operaris de magatzems son qui han d’anar verificant de la disponibilitat o 
no de material i una mica la falta de previsió de la demanda, mitjançant simplement històrics 
anteriors.  

3.5. Estudi de Necessitats 

Fixats els objectius , i avaluats els procediments habituals d’actuació dels processos que es 
pretenen millorar, es poden definir i enumerar les necessitats bàsiques per què la millora 
sigui efectiva. 

A continuació es determinen, mitjançant una llista, les necessitats observades per tal de 
millorar els processos comercials tant de cara als proveïdors com de cara als clients finals . 

 
Necessitats observades: 

- Informatització de les entrades de material 

- Informatització de les sortides de material 

- Coneixement de la disponibilitat de material 

- Traçabilitat del procés 

- Automatització generació factures 

-  Més rapidesa  i control 

- Disponibilitat d’històrics 
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- Eines per una millor previsió de la demanda de material basat en històrics 

- Facilitat d’accés a factures , comandes, preus de productes, cartera de clients i 
proveïdors . ( Unificació, ordenació i classificació de la informació) 

Amb el llistat de les necessitats observades i amb unes pautes ja imposades per la direcció, i 
tenint clar l’objectiu final,  es va optar pel desenvolupament d’un software informàtic capaç 
d’adaptar-se a les necessitats pròpies de l’empresa i que s’ajustés en temes de terminis 
d’entrega, manteniment i pressupost. 

Dins d’aquesta implantació es contemplava la possibilitat d’integrar  lectors de codis de 
barres en el software per tal d’automatitzar ,  facilitar i controlar la  gestió de la informació. 

 

3.6. Anàlisi  de les diferents propostes existents en el mercat 

Coneguda la voluntat de l’empresa i tenint clar les mencances del procés  es va obrir un 
període en el qual es va realitzar un petit estudi de mercat per veure les possibilitats que 
aquest oferia dins l’àmbit de la gestió administrativa (especialment en el tracte dels fluxos 
d’informació en les transaccions comercials de compra i venta.) 

Per tal de resumir aquest petit estudi de mercat a continuació s’exposen de forma resumida 
les principals avantatges i inconvenients de les aplicacions trobades. 

La informació recopilada dels aplicatius existents en el mercat s’adjunta com a annex. 

La informació  d’aquest annex  es presenta en els CD’s adjunts a la memòria. 

- Annex F : Informació Estudi de Mercat. 

Una de les característiques més importants de les aplicacions existents en el mercat és el 
gran nombre d’opcions i funcions del qual disposen. Aquesta característica pot o no ser 
beneficiosa per l’empresa, tot depèn del grau d’aprofitament que se’n faci. 

Per l’empresa DIMACON,S.L. disposar d’un gran nombre d’opcions i funcions no era un 
tema prioritari ja que ells amb 4 o 5 funcions principals ja podien veure resolt bona part de la 
millora. A la vegada que un nombre elevat d’opcions encaria encara més el producte. 

Seguint amb aquesta línea , aquest productes requereixen d’ordinadors i servidors molt 
potents per tal de poder gestiona el gran volum d’informació que generen.  Aquest fet feia 
allunyar encara més l’adquisició d’aquests productes . 
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Un altre fet destacable és que la majoria d’aquestes aplicacions estan dissenyades per 
empreses productores de gran volum, és a dir empreses a on hi ha una manipulació del 
material entrant . Evidentment a l’empresa DIMACON,S.L no li feia cap tipus de falta 
productes preparats per aquest tipus d’empresa ja que el seu negoci és la compra i venta de 
material, i en cap cas la seva manipulació. 

És important destacar, també , el cost real d’aquestes aplicacions, ja que la gran majoria 
d’elles exigeixen un treball de manteniment constant, una elevada formació inicial, 
implantacions llargues, parametritzacions difícils, etc... 

Per la gran majoria d’empreses petites, i en aquest cas concret per l’empresa DIMACON,S.L 
el factor preu, temps i recursos destinats era determinant a la hora d’adquirir un producte o 
un altre. 

Pel què fa a les aplicacions informàtiques destinades a millorar la gestió de petites empreses 
, i que a part no siguin productores sinó empreses de servei (compra - venta) , trobem un buit 
en el mercat pel què fa a la recerca d’informació. 

Aquest fet és degut principalment a què moltes d’elles es fan aquests software’s ells 
mateixos o se’l fan fer a mida per resoldre la seva problemàtica concreta, amb la qual cosa la 
varietat de programes és molt extensa però en cap cas la informació d’aquests és de fàcil  
accés, ja que el coneixement d’aquests software’s implicaria anar empresa per empresa  i 
preguntar quin tipus de suport informàtic disposen. 

Es podrien comentar molts altres aspectes de les solucions trobades, ja que la majoria 
d’elles són realment molt interessants i de gran potencial , però amb les característiques 
exposades n’hi ha prou per adonar-se que aquestes aplicacions no responen a les 
necessitats pròpies de l’empresa DIMACON,S.L. 

Per aquest motiu i avaluant totes les opcions disponibles es va prendre  la determinació de 
desenvolupar un software específic per  l’empresa DIMACON,S.L i que s’adaptés a les 
necessitats singulars plantejades. 

 

  

3.7. Proposta de Solució 

Tal i com ja s’ha avançat en l’estudi de les diferents propostes existents en el mercat, la 
solució a les necessitats observades de l’empresa DIMACON,S.L passa per la creació d’un 
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nou software informàtic capaç de gestionar de forma ordenada, ràpida i eficient el volum 
d’informació generat de les transaccions comercials de compra i venta de material. 

Aquest software estaria integrat amb un sistema de lectors de codis de barres que facilitaria 
la recepció, control i processament de la informació generada. 

A continuació (4.- Solució Adoptada)  es detallen  cada un dels punts d’aquesta proposta,. 

El pressupost i els terminis d’entrega , per la seva importància i naturalesa, s’exposen com a 
punts independents. 
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4. Solució Adoptada 

En aquesta part del projecte es desenvolupa la proposta de solució presentada al client , 
desenvolupant tant l’anàlisi funcional com el tècnic i presentant el manual d’usuari de 
l’aplicació informàtica creada per solucionar la problemàtica especificada. 

Al final d’aquesta part del projecte s’analitza a nivell de costos i temps la integració del 
sistema informàtic  amb  els lectors de codis de barres. 

4.1. Anàlisi Funcional  

La solució proposada a DIMACON,S.L és un software informàtic capaç de gestionar  el flux 
d’informació que es genera tant en el moment de la venta del material als clients com en el 
moment de la seva adquisició.  

Es demana que l’aplicació sigui capaç de realitzar totes les validacions pertinents per tal 
d’assegurar la coherència de l’ operació. 

També es demana que com a qualsevol eina informàtica de tractament de dades aquesta ha 
de ser consistent en tot el seu conjunt. 

A continuació s’exposa l’anàlisi funcional desenvolupat per tal de poder dur a terme l’anàlisi 
tècnic  i finalment la codificació del software. 

Per poder començar l’anàlisi  funcional  pel desenvolupament  d’una aplicació informàtica cal 
conèixer quins son els elements essencials que haurà de fer front l’aplicació i de quina 
manera s’han d’estructurar per facilitar la feina a l’usuari final. 

En aquest cas i tractant-se d’una empresa dedicada a la compra i venta de material pel 
sector de la  construcció, els elements principals son  clarament visibles. Per un costat tenim 
els proveïdors dels articles que es comercialitzaran, per un altre costat els articles en sí que 
es comercialitzaran i finalment els clients que son qui sol.licitarà l’adquisició d’aquests articles 
mitjançant una compensació econòmica.. 

Definits els elements principals (proveïdors, articles , clients) s’ha de veure la relació que 
tenen cada un d’ells entre sí i de quina manera interactuen. 

En les relacions comercials habituals , venedor i comprador es fiquen d’acord per 
intercanviar per un costat l’article desitjat pel client i per l’altre costat una compensació 
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econòmica, aquesta transacció queda registrada , en forma de factura, i en la qual 
s’especifiquen les dades de la transacció. 

Aquest és un primer punt de partida per veure les relacions entre els elements principals que 
hi intervenen. 

La relació article –proveïdor vindrà recollida en les factures realitzades pel proveïdor envers 
l’empresa DIMACON,S.L en les quals deixarà constància del material adquirit. 

La segona relació article -clients vindrà recollida també en les factures, en aquest cas 
factures emeses per l’empresa DIMACON,S.L com a subministrador del material envers als 
clients. 

Finalment la relació clients -proveïdors no té sentit si estem parlant d’una empresa de 
compra i venta de material, ja que és aquesta última la que els relaciona. 

Un cop especificats els elements i les seves relacions cal tenir present la voluntat de 
l’empresa que sol.licita l’aplicació informàtica , ja que d’aquesta voluntat es despendran les 
funcionalitats pròpies del software. 

En aquest cas l’empresa va ser clara amb les seves voluntats . A continuació es detallen les 
especificacions funcionals sol.licitades. 

- Manteniment de les dades  principals  

- Capacitat operativa de creació i configuració de factures 

- Possibilitat de consulta de totes les transaccions comercials realitzades (fins a un 
màxim de 5 anys) 

- Possibilitat d’anàlisi  a posterior. (Previsions de la demanda i classificacions de 
productes) 

 

Un cop definits els criteris funcionals per part de l’empresa  i  tenint clar els elements 
intervinents en l’operació  comercial es va poder detallar cada una de les funcionalitats de 
l’aplicació així com la seva organització. 

El software que es desenvoluparà estarà organitzat per funcionalitats, operatives, 
informatives i de gestió. 

Les funcionalitats operatives seran aquelles que siguin creadores , és a dir  les funcions de 
creació de les factures , tant les emeses als clients com les rebudes dels proveïdors. 
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Les funcionalitats informatives seran aquelles que  mostrin les dades sol.licitades. Aquestes  
estaran  organitzades específicament per mostrar la informació en el format desitjat. 

Per últim les funcionalitats de gestió seran aquelles que permetin el manteniment de les 
dades implicades en les transaccions comercials de compra i venta de material. 

Definits els tres tipus de funcionalitats principals passem a comentar la seva organització en 
l’aplicació. 

El software informàtic estarà organitzat en menús, cada un d’ells respondrà a una 
funcionalitat en concret. Cada menú estarà dividit en submenús.  

El primer menú de l’aplicació  “Manteniment” respondrà a les necessitats funcionals de gestió 
i permetrà, com el seu nom indica, mantenir les dades que s’utilitzaran en l’aplicació. 

Aquestes dades seran les dels clients , les els proveïdors , les dels articles i finalment les 
pròpies dades de l’empresa DIMACON.,S.L. 

El segon i tercer menús respondran a funcionalitats  de caràcter operatiu, és a dir seran els 
encarregats de generar tant les factures emeses als clients com les rebudes per part dels 
proveïdors de l’empresa. Aquests menús permetran també el poder consultar les factures 
generades durant l’any en curs. 

El quart , cinquè i sisè menús respondran a funcionalitats informatives  és a dir seran els 
encarregats d’aportar tot el tema estadístic i d’anàlisi per tal de donar suport a la direcció en 
la presa de decisions. Podran servir , també, d’ajut a la realització de previsions de la 
demanda, de ventes, de compres,etc... 

Finalment el setè menú permetrà traspassar la informació d’un any acabat a històrics , a la 
vegada que permet també la consulta de les dades històriques. 

Un cop definida la organització de la informació en l’aplicació  passem  a comentar  el detall 
de cada una de les funcionalitats. 

 

 

 

 

Funcionalitats de gestió. 
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 Manteniment de les dades  

  Dades del client 

 Nom 

 N.I.F  

 Direcció 

 Codi Postal 

 Telefon 

 Fax 

 Persona de contacte 

 Correu electrònic 

 

Dades del proveïdor 

 Nom 

 N.I.F  

 Direcció 

 Codi Postal 

 Telefon 

 Fax 

 Persona de contacte 

 Correu electrònic 

 Llista del material que ens suministra 

Dades dels articles 

 Codificació de l’article 
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 Nom de l’article 

 Proveïdor que el suministra 

 Preu de compra i el preu de venta 

Dades de l’empresa 

 Nom 

 N.I.F  

 Direcció 

 Codi Postal 

 Telefon 

 Fax 

 Persona de contacte 

 Correu electrònic 

 Pàgina web 

 

Totes aquestes dades han de poder ser mantingudes , mitjançant la seva alta, modificació i/o 
eliminació . 

 

 

 

 

 

 

Funcionalitats operatives. 

 Generació Factures 



Millora en la gestió administrativa de l’empresa DIMACON,S.L  Pág. 21 

 

  A clients  

 Numero Factura 

 Dades del clients – necessàries per generar la factura 

 Dades dels articles (article , quantitat , preu – màxim 11) 

 Import , IVA , Base imponible 

  Dels Proveïdors   

 Numero Factura 

 Dades del proveïdor– necessàries per generar la factura 

 Dades dels articles (article , quantitat , preu– màxim 11)) 

 Import , IVA , Base imponible 

 

 Consulta de les factures 

 Possibilitat de poder consultar les factures  generades. 

 

Funcionalitats informatives 

 Classificació ABC articles venuts 

 Llistat de les dades utilitzades ( clients , proveïdors ,articles) 

 Evolució de les ventes (generals i per producte) 

 Evolució de les compres (generals i per producte) 

 Evolució de la facturació  
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4.2. Anàlisi Tècnic 

A continuació s’exposen els requisits tècnics que s’han tingut en compte a l’hora de 
desenvolupar el software informàtic. 

Per poder entendre el perquè  d’aquests requisits tècnics adoptats cal conèixer la voluntat 
expressada per la direcció de l’empresa DIMACON,S.L 

La principal preocupació de l’empresa era que l’aplicació informàtica es desenvolupés en un 
entorn de fàcil manteniment i que no exigís la necessitat de comprar servidors potents ni 
ordinadors nous per poder fer funcionar l’aplicació. 

Per aquest motiu es va optar per desenvolupar l’aplicació  informàtica sota l’entorn Windows, 
ja que era el sistema operatiu que ja  tenien en els ordinadors. 

Un cop determinat l’entorn de treball s’havia de buscar la plataforma que congeniés amb 
l’entorn seleccionat. 

Es va decidir treballar amb una plataforma (llenguatge de programació ) Visual Basic, 
principalment pel seu caràcter marcadament visual i fàcilment familiaritzable per l’usuari . 

Finalment i com a conseqüència de les decisions anteriors es va optar per treballar amb 
bases de dades  Access per la seva facilitat d’adaptació amb la plataforma Visual Basic i per 
tractar-se d’una eina ja existent i per tant sense necessitat de ser comprada. 

Com a resum podem dir que : 

“S.G.A (Software per la Gestió Administrativa) és un paquet informàtic creat i dissenyat per 
satisfer les necessitats de l’empresa DIMACON,S.L i capaç de gestionar de forma ràpida, 
ordenada i eficient el volum d’informació generat en les transaccions comercials de l’empresa 
amb els seus clients i proveïdors. 

Està creat sota un entorn Windows, mitjançant un llenguatge de programació Visual 
Basic(5.0), utilitzant com a gestionador de les bases de dades l’eina Access (Microsoft 
Office)” 

Dins d’aquest anàlisis tècnic s’ha considerat oportú incluir-hi  el format de les pantalles així 
com els dels reports. Aquesta informació s’adjunta com annex. 

La informació  d’aquests annexos  es presenten en els CD’s adjunts a la memòria. 

- Annex D : Orgànic de les pantalles del S.G.A  
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- Annex E : Orgànic dels Reports  del S.G.A 

El codi de programació i el disseny de les bases de dades, per la seva naturalesa i 
importància , estàn desenvolupats  en apartats independents.  

4.3. Codi de Programació i Bases de Dades 

La codificació (codi de programació) de l’aplicació informàtica desenvolupada per cobrir les 
necessitats administratives de l’empresa DIMACON,S.L. en el moment  de les transaccions 
comercials  s’adjunta com Annex  , juntament amb el disseny de les bases de dades i les 
proves realitzades. 

La informació  d’aquests annexos  es presenten en els CD’s adjunts a la memòria. 

- Annex B : Codi de Programació del S.G.A  

- Annex C : Bases de dades del S.G.A 

4.4. Manual d’ Usuari 

El manual d’usuari  del S.G.A (Software de Gestió Administrativa) desenvolupat  per millorar 
el procés de les transaccions comercials dins l’àmbit de  la gestió administrativa  de 
l’empresa DIMACON,S.L i que serveix com a base per la formació necessària per poder dur 
a terme la seva explotació , s’adjunta com a Annex  

- Annex A : Manual d’ Usuari del S.G.A 

En ell es destaquen tant les característiques tècniques com les funcionals de l’aplicació i es 
recullen  totes les funcionalitats , validacions i opcions que l’aplicació és capaç de realitzar.  

4.5. Integració dels sistemes 

Un dels requeriments definits per la direcció era la necessitat  d’integrar la solució adoptada, 
és a dir el software informàtic , amb un sistema de lectors de codis de barres que ajudés a 
mecanitzar , facilitar i millorar el procés d’entrada  i de sortida del material , podent controlar 
en tot moment l’stock disponible. 

Per aquest motiu es va preveure tant l’adquisició de lectors de codis de barres ( 2 per la 
recepció i 2 per l’expedició ) com la d’un generador d’etiquetes codificades. 
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Amb aquesta voluntat, i seguint les indicacions de la direcció, es van sol.licitar diversos 
pressupostos d’industrials especialitzats en aquest tema. 

Després de valorar conjuntament amb l’empresa les opcions disponibles es va optar per 
acceptar el pressupost de l’empresa “BITMAKERS-Sistemas de Gestión Móviles” . 

El perquè d’aquesta tria va ser essencialment per dos motius : el primer un tema econòmic , i 
el segon per la disponibilitat temporal  que l’empresa oferia en comparació a les altres. (oferia 
més flexibilitat horària i un plaç d’entrega coherent dins els procés que s’estava duent a 
terme). 

Per raons de privacitat no es creu oportú donar els noms de les altres empreses ofertants. 

A continuació es detallen les principals partides de l’oferta així com els temps d’ execució que 
ens oferia l’empresa “BITMAKERS”. (en els preus no es té en compte l’IVA) 

        

Concepte Unitats Preu 
Unitari 

Preu 

1.- Lectors Codis de Barres 4 500 € 2.000 € 

2.- Generador d’etiquetes 1 750 € 750 € 

3.- Integració sistemes   950 € 

4.- Plaç d’entrega   40 dies 

Tal i com s’observa de les principals partides ofertades per BITMAKERS , l’ integració del 
software informàtic amb sistemes lectors de codis de barres té un cost  aproximat d’uns 
4.300 € ( 3.700 € + 16 % IVA) i un plaç d’entrega  aproximat de 2 mesos. 

Tal i com s’ha comentat en l’abast del projecte, no és objecte d’aquest estudi la integració del 
paquet informàtic amb els sistemes de lectors de codi de barres. 



Millora en la gestió administrativa de l’empresa DIMACON,S.L  Pág. 25 

 

5. Pressupost 

A continuació es mostra  el pressupost detallat corresponent a la proposta de solució 
presentada a l’empresa DIMACON,S.L. 

Concepte Preu 
Unitari  

Unitats  Preu (€) 

Anàlisis i consultoria   1.500 €

           Estudi Previ  30 € 20 hores 600 € 

           Estudi de mercat  25 € 20 hores 500 € 

           Documentació aportada    400 € 

Desenvolupament Software Informàtic   12.000 €

           Anàlisis Funcional       45 € 60 hores 2.700 € 

           Anàlisis Tècnic 30 € 40 hores 1.200 € 

           Programació  25  € 320  hores 8.000 € 

Implantació Sistemes Codis de Barres    4.300 €

           Lectors de Codis de barres  500 €  4 unitats 2.000 € 

           Generador d’etiquetes 750 € 1 unitat 750 € 

            Integració Sistemes   950 € 

            Contractació   600 € 

  

BASE IMPONIBLE 17.800 €

IVA  16 % 2.848 €

IMPORT TOTAL  20.648 €
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De les reunions mantingudes amb l’empresa DIMACON,S.L. es va establir la realització d’un 
contracte  paral.lel de manteniment de l’aplicació.  

Aquest contracte  de manteniment inclouria un màxim de 40 hores de servei pel 
manteniment  de l’aplicació i possibles problemes d’explotació. 

El contracte  tindria una durada d’un  any renovable al venciment d’aquest. 

El pressupost realitzat per aquest contracte s’especifica a continuació. 

 

Concepte  Numero Hores Servei Preu – Hora (€) Preu (€) 

Manteniment S.G.A 40 25 1.000 

    

BASE IMPONIBLE 1.000 € 

IVA 16 % 160 € 

IMPORT TOTAL  1.160 € 

 

Es fa difícil poder realitzar un estudi  de retorn de la inversió (pay-back) ja que el benefici 
obtingut pel desenvolupament i posterior implantació del software informàtic  i de la integració 
amb sistemes de lectors de codis de barres  no significa l’eliminació de cap lloc de treball ni 
una repercussió directa i fàcilment  avaluable en els beneficis de l’empresa, ja que es tracta 
d’una millora en la gestió la qual tindria una repercussió més a llarg plaç. 
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6. Terminis d’entrega 

A continuació es mostren dos  calendaris d’entregues. 

El primer recull la informació  dels terminis “teòrics” del projecte desenvolupat en aquesta 
primera fase. 

El segon fa referència a futures actuacions, no objectes d’aquest estudi, i en les quals es 
preveu la integració del sistema informàtic amb els lectors de codis de barres i el 
desenvolupament del control d’stocks de l’aplicació 

 

 

 

 

 

 

Aquests calendaris han de servir com a base per avaluar el compliment dels terminis 
marcats, i donat el cas per reorganitzar els plaços d’entrega i analitzar els desviaments. 
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7. Avaluació dels Objectius Marcats 

A continuació s’exposen els diferents indicadors de control que s’han tingut en compte per 
avaluar la consecució dels objectius marcats, així com l’anàlisi dels desviaments en el 
projecte. 

7.1. Indicadors de Control  

Per definir quins eren els indicadors de control més adients per avaluar la consecució dels 
objectius marcats  s’ha tingut en compte dos aspectes fonamentals: El primer els objectius 
marcat per la direcció i el segon l’adaptació a les restriccions imposades per l’empresa 
DIMACON,S.L en quant a temps d’entrega, criteris de desenvolupament (funcionalitats )  i 
costos (pressupost inicial). 

A continuació es defineixen els indicadors, o ratis, de control establerts. 

1.- Termini d’entrega = temps real d’entrega – temps previst d’entrega 

2.- Cost de la millora = Cost real – cost pressupostat  

3.- % funcionalitats cobertes = funcionalitats cobertes / funcionalitats desitjades 

Un cop definits, avaluem el seu compliment: 

En quant el compliment del primer criteri de control s’ha considerat oportú analitzar 
prèviament els desviaments obtinguts durant la realització del projecte per poder-ne extreure 
conclusions fonamentades.   

L’estudi d’aquest desviaments es desenvolupa en el següent punt d’aquest mateix apartat. 

Pel  què fa al cost de la millora podem dir que s’ha adaptat molt a les limitacions imposades 
per a direcció de l’empresa DIMACON,S.L 

El pressupost previst per la millora era d’ uns 24.000 €. 

El cost d’aquest projecte , és a dir sense tenir en compte l’ampliació del software per tal de 
poder gestionar de forma automàtica l’stock de material, ha estat d’uns  21.000 €, al què se li 
ha d’afegir el cost del contracte de manteniment. 

Tot ell puja a uns 22.000 € , sense tenir en compte l’ampliació del software .  
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Podem  dir, doncs, que s’ha fet una bona feina de previsió i control pel què fa al tema  
econòmic. 

Pel què fa al percentatge d’adaptabilitat de les funcionalitats sol.licitades pel client podem dir 
que el percentatge ha estat del 100% ja que el software s’ha desenvolupat a mida per 
l’empresa DIMACON,S.L, estant en permanent contacte durant el desenvolupament del 
mateix. 

Cal remarcar que a nivell operacional és pràcticament impossible quantificar la millora ja que 
es tracta d’una millora intangible (millora de gestió). 

 És evident que el desenvolupament del software representarà una millora en la gestió ja que 
mecanitzarà , automatitzarà i controlarà molts dels processos que abans eren manuals, amb 
la qual cosa ja es pot considerar millora. 

7.2. Desviaments en el desenvolupament del projecte 

En l’execució de qualsevol projecte és important controlar els possibles desviaments o 
retards que se’n derivin, per tal de poder reorganitzar , redissenyar i reestructurar els 
recursos disponibles amb la finalitat d’adaptar-se als objectius marcats. 

A continuació es comenten els desviaments sorgits del treball diari. 

Per poder observar aquests desviaments es considera oportú fer una comparativa entre els 
terminis d’entrega teòrics (apartat 6) i els reals: 

Terminis  entrega (teòrics) 
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Terminis d’entrega (reals) 

 

 

 

La numeració existent  en els terminis d’entrega reals indica els desviaments sorgits en la 
realització del projecte. 

Passem, doncs, a comentar cada un d’ells. 

1.- Desviament en l’estudi de necessitats 

El primer desviament que va sorgir en el projecte va ser en l’estudi de les necessitats de 
l’empresa, ja que per poder determinar-les s’havia de conèixer en profunditat el 
funcionalment habitual dels processos, la voluntat de la direcció i els objectius finals 
perseguits. 

Aquest desviament no es va considerar crític ja que com més clar es tingués el què es volia 
menys entrebancs hi hauria posteriorment . 

 

2.- Desviament en l’ aprovació de la solució 

Aquest desviament no s’hauria de considerar com a tal, ja que no va ser un problema nostre 
de gestió sinó el temps necessari que va necessità la direcció per aprovar la decisió de 
desenvolupar el paquet informàtic presentat com a solució. 

 

 

1 

2 

3 
4 

5



Millora en la gestió administrativa de l’empresa DIMACON,S.L  Pág. 31 

 

 

3.- Reducció en el temps de l’ anàlisis  tècnic 

En l’anàlisi tècnic de l’aplicació varem poder reduir  temps, com a conseqüència de la decisió 
de l’empresa d’utilitzar, com a entorn, plataforma de gestió i bases de dades ,elements ja 
existents (Entorn Windows, BBDD  Access) 

 

4.- Retard en el desenvolupament de l’aplicació informàtica i conseqüentment en les proves 
unitàries 

Un dels retards que si va condicionar el termini general d’entrega va ser el temps dedicat a la 
programació de l’aplicació informàtica, el que va representar que les proves també anessin 
amb retard. 

Aquest retard va ser causat per l’ampliació , a últim moment, de les estadístiques 
sol.licitades. 

 

5.- Desviament en el termini d’entrega general com a conseqüència de l’acumulació de 
retards 

Com a conseqüència dels retards acumulats el projecte es va demorar en tres setmanes 
respecte al previsió inicial. 

Cal remarcar que aquest retard en l’entrega del software informàtic no s’ha tingut en compte 
per la direcció de l’empresa DIMACON,S.L ja que han assumit ells també part de la 
responsabilitat d’aquests retards (retard en la decisió + ampliació del nombre 
d’estadístiques). 
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8. Estudi d’ Impacte Ambiental  

El projecte desenvolupat per millorar la gestió administrativa de l’empresa DIMACON,S.L. no 
comporta la necessitat de presentar un estudi d’impacte ambiental, com a conseqüència de 
la millora impulsada. 

Les úniques consideracions de  caràcter  mediambientals ha tenir present són les pròpies de 
qualsevol tasca  o gestió administrativa ( necessitat d’energia elèctrica, paper, etc..) 
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Conclusions 

Les conclusions que es presenten a continuació són un compendi de les etapes  de l’estudi 
presentat, reflexant per cada una d’elles les principals característiques i conclusions que 
s’han pogut extreure. 

La primera fase del projecte constava de l’estudi previ , l’ anàlisis de necessitats , l’estudi de 
mercat i finalment la presentació d’una proposta de solució que més s’adaptés als 
requeriments marcats per la direcció de l’empresa DIMACON,S.L. 

El fet més destacable d’aquesta primera fase és la constatació que en el mercat 
d’aplicacions informàtiques per a petites empreses de compra i venta de material  hi ha un 
buit pel què fa a la facilitat de recerca d’informació, molt probablement per la inexistència 
d’aplicacions “standars” destinades a cobrir les necessitats d’aquestes empreses, més aviat 
petites i de caràcter marcadament intermediari –comercial- .. 

El fet que cada empresa es faci ella mateixa l’aplicació o se la faci fer a mida implica una 
gran atomització – diversificació- d’aquestes solucions. 

De la segona fase del projecte ( desenvolupament de l’aplicació informàtica aprovada per la 
direcció de l’empresa) destacar-ne l’adaptabilitat a les necessitats expressades pel client, 
responen en tot moment als requeriments imposats i presentant finalment el manual d’usuari 
necessari  per una correcta formació i posterior  explotació de l’aplicació. 

Finalment, i com a conseqüència de l’execució del projecte, s’ha considerat oportú avaluar-
ne els desviaments obtinguts així com la consecució dels objectius marcats, principalment a 
nivell de temps , costos i recursos. 

Comentar el fet que, com  gairebé a tots els projectes , en aquest també han anat sortint 
incidències, diferències de criteris,...   que s’han tingut que anar gestionant per tal de complir 
amb els criteris de costos i temps marcats per la direcció de DIMACON,S.L. 

Tal i com ja s’ha apuntat en aquest estudi, serà objecte de posteriors actuacions l’ampliació 
de l’aplicació informàtica per controlar stocks a través d’ ella mateixa i la integració amb 
sistemes de codis de barres. 

A nivell personal comentar l’experiència que m’ha aportat el desenvolupament d’un software 
d’aquestes característiques, podent aprendre un nou llenguatge de programació (Visual 
Basic) i el fet de  poder endinsar-me en la millora de processos d’una empresa coneguda 
amb l’objectiu de proposar i desenvolupar les millores aportades. 
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4.- Alerce Informatica Aplicada                                                                    (www.alerce.com) 

5.- Aliatec Service Provider, S.A                                                                  (www.aliatec.com) 

6.- Andaluza de Servicios , S.L                                                                      (www.quivir.com) 

7.- AYESAGPS, S.A                                                                              (www.mivehiculo.com) 

8.- Baan Espanya y Portugal, S.A                                                                     (www.baan.es) 

9.- BITMAKERS, S.L.                                                                             (www.bitmakers.com) 

10.- CTI Consultores en Tecnologias de la Informació, S.L                                  (www.cti.es) 

11.- Datavi, S.A                                                                                           ( www.datavi.com) 

12.- DATISA                                                                                                    (www.datisa.es) 

13.- Diseño de Código de Barras , S.A                                                        (www.dcbsa.com) 

14.- Drilco, S.A                                                                                                ( www.drilco.es) 

15.- DYSSA                                                                                                  (www.dyssa.com) 
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16.- EDICOM                                                                                                 (www.edicom.es) 

17.- EDS Espanya                                                                                               (www.eds.es) 

18.- European Computing Consultants                                                               (www.ecc.es) 

19.- Gedas Iberia, S.A                                                                                     (www.gedas.es) 

20.- Grupo SEIDOR                                                                                        (www.seidor.es) 

21.- IBERTEMA , S.A                                                                                  (www.ibertema.es) 

22.- IBS España                                                                                           (www.ibsesp.com) 

23.- Inedit Software, S.L                                                                                (www.inedit.com) 

24.- INORME,S.L                                                                                        (www.inorme.com) 

25.- IPS,S.A                                                                                                 ( www.ipslan.com) 

26.- J.D Edwards España S.L                                                                   (www.jdedwards.es) 

27.- JDA Software Spain                                                                        (www.jdasoftware.es) 

28.- Leuter, S.A                                                                                             (www.leuter.com) 

29.- LQS SOFTWARE AG                                                                                   (www.lqs.de) 

30.- Manugistics Spain                                                                        (www.manugistics.com) 

31.- MD-SI (MD-Soluciones de Identificacion)                                              (www.md-si.com) 

32.- Ross System                                                                                       (www.rossinc.com) 

33.- SIEMENS,S.A                                                                                       (www.siemens.es) 

34.-Tisa Ordenadores, S.A                                                                                  (www.tisa.es) 

35.- Toolsgroup                                                                                     (www.toolsgroup.com) 

36.- TXT E-Solutions, S.L                                                                         (www.txtgroup.com) 

37.- CEL – Centro Espanyol de Logistica                                               (www.cel-loistica.org) 

 


