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1. Sinopsis 

1.1. Indicadors de negoci al CST 
A l’actualitat existeix la necessitat de disposar d’informació al Centre de Suport 

Tecnològic (a partir d’ara, CST) sobre l’activitat realitzada al departament. Aquesta 

activitat es basa, principalment, en el contacte amb l’usuari i en la resolució 

d’incidències i sol·licituds, entre d’altres tasques relacionades amb la gestió 

d’equips tecnològics.  

A 2009 es va realitzar una primera fase per decidir que i com obtenir part 

d’aquesta informació i implementar una petita aplicació web però mostrar els 

resultats a la direcció. Però, en poc temps, es va determinar que ampliarl a 

informació mostrada i, sobretot, la freqüència d’obtenció de les dades, eren 

requisit indispensable per la millora de la qualitat del servei ofert. 

És així com s’origina aquesta segona fase d’indicadors de CST que consisteix en el 

disseny i obtenció de nous indicadors per al departament. La idea és crear un 

quadre de comandament accessible per a tots els empleats de l’empresa que 

indiqui l’activitat que s’est{ realitzant al centre.  

Aquest projecte contempla la creació d’indicadors per a un correcte control i 

administració dels recursos, l’adaptació de l’estructura Business Intelligence per 

obtenir-los i el disseny del nou quadre de comandament. La implementació final de 

la capa de presentació del quadre queda fora de l’abast d’aquest projecte per falta 

de temps i serà realitzada per una empresa externa. 

1.2. Organització del document 
El document està organitzat en el següents capítols: 

 Capítol 1 – Sinopsis 

Aquest capítol que introdueix la finalitat del projecte i descriu 

l’organització del document. 

 Capítol 2 – Introducció 

Explicació del context en el que es desenvolupa el projecte i descripció breu 

d’en que consisteix Business Intelligence.  

 Capítol 3 – Objectius del projecte 

Llistat dels objectius marcats per a la realització del present projecte. 

 Capítol 4 – Planificació inicial 

Desglossament de la planificació plantejada a l’inici del projecte. 

 Capítol 5 – Fase 1 dels Indicadors 

En aquest capítol es fa una breu explicació de com es va desenvolupar la 

fase prèvia a aquest projecte, quins van ser els seus objectius i l’estructura 

obtinguda.  

 Capítol 6 – Anàlisi de Requisits 

Enumeració dels requeriments funcionals i tècnics que s’han de tenir en 

compte per l’especificació, disseny i implementació del sistema. 
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 Capítol 7 – Definició de nous indicadors 

Descripció del procediment seguit per l’obtenció dels nous indicadors i 

descripció de cadascun d’ells. 

 Capítol 8 – Disseny gràfic del quadre de comandament 

Mostra i descripció de com s’ha de decidit implementar la capa de 

presentació del quadre de comandament. 

 Capítol 9 – Fase de construcció 

Breu explicació de totes aquelles tecnologies que son necessàries per al 

projecte i el seu funcionament. A més, descripció detallada de tots els 

canvis i ampliacions realitzades en el sistema per a la realització del 

projecte. Finalment, s’inclou un esquema resumit de l’estructura resultant. 

 Capítol 10 – Validació de dades 

Especificació del procediment seguit per validar les dates carregades al 

sistema de Business Intelligence.  

 Capítol 11 – Planificació real 

Desglossament de la planificació real i desviament respecte la planificació 

real. 

 Capítol 12 – Valoració econòmica 

Costos de material hardware, llicències software i recursos humans per al 

desenvolupament. 

 Capítol 13 – Conclusions 

Aportació personal del projecte, coneixements adquirits i línies de 

desenvolupament futur. 

 Capítol 14 – Definicions, acrònims i abreviatures 

Descripció d’aquells termes que sigui necessari aclarir per una millor 

comprensió de la memòria. 

 Capítol 15 – Bibliografia 

Llistat de fonts consultades. 

 Annex A – Element BI de Fase 1 

Descripció detallada de cada objecte BI creat a la Fase 1 d’indicadors.  

 Annex B – Cadenes de càrrega creades 

Gràfics amb els passos que es segueixen per cada càrrega de dades a BW 

 Annex C – Transformacions de BW 

Mapeig entre les taules fonts i les creades a BW que descriuen gràficament 

les transformacions realitzades per fer la càrrega de dades a BW. 
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2. Introducció 
Avui dia, la informació generada a les empreses es tractada de manera molt valuosa per tal 

d’aconseguir trobar noves oportunitats de negoci o millora en el servei. Amb els avenços 

en la tecnologia cada cop és més fàcil enregistrar i emmagatzemar totes les dades que es 

generen.  

Però aquestes dades no signifiquen res per si soles. Hi ha d’haver un procés que 

converteixi aquestes dades en informació realment valuosa i amb significat per a la pressa 

de decisions. I aquí és on entra en escena el Business Intelligence (també anomenat BI), 

que ajuda a que tot el caos de dades pugui ser representat d’una manera que tingui sentit. 

Les dades passen a ser informació i, posteriorment, coneixement per prendre decisions 

d’una manera racional i estudiada.  

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

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

clara, entenedora i sense distraccions, pot arribar a ser impossible extraure’n 

coneixement.  

Aquest projecte tracta sobre la adaptació d’un sistema de Business Intelligence, ja 

implantat, però que necessita d’una segona fase per millorar l’aprofitament de tot el 

coneixement que es pot extreure. 

2.1. Context 
Aquest projecte s’ha desenvolupat a l’empresa TMB (Transports Metropolitans de 

Barcelona) en el departament de CST.  

TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) és la denominació comúna que es 

dóna a les empreses de Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A. (Metro) i 

Transports de Barcelona S.A. (Busos).  

TMB és l’operador de la xarxa d’autobusos urbans i interurbans de Barcelona, de la 

xarxa de Metro i Funicular de Montjuic i dels Transports d’Oci de Barcelona 

(incloent el Telefèric de Montjuic, Tramvia Blau i Barcelona Bus Turístic). Aquestes 

xarxes de transport són gestionades per TMB de manera totalment integrada per 

oferir a la ciutadania un sistema de transport públic urbà que satisfaci les 

necessitats de mobilitat amb un servei eficient.  

La missió de l’empresa consisteix en oferir una xarxa de transport públic: 

 Que contribueixi a la millora de la mobilitat ciutadana i el 

desenvolupament sostenible de l’{rea metropolitana. 

 Garantir la prestació del millor servei al client. 

 Desenvolupar polítiques de responsabilitat social. 

 Tot això en un marc de viabilitat i eficiència econòmica. 

El servei de Bus est{ gestionat per l’empresa Transports de Barcelona S.A. i 

conformada per una amplia xarxa composada de 108 línies i 1.080 vehicles (tots 
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adaptats, incloent 295 de Gas Natural). Així mateix, la xarxa de línies suma un total 

de 923 Km, en les que es distribueixen un total de 2.573 parades. Aquest servei 

està gestionat per una plantilla de 4.197 treballadors i anualment transporta al 

voltant de 195 milions de passatgers (dades a 31/01/2010). 

El servei de Metro est{ gestionat per l’empresa Ferrocarril Metropolit{ de 

Barcelona S.A. Presta servei a 8 municipis, on també opera FFGC(Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya). L’oferta de Metro est{ formada per 8 línies de metro 

més el funicular de Montjuïc, una xarxa de 93,3 Km i un total de 138 estacions. 

Aquest servei està gestionat per una plantilla de 3.703 empleats i anualment 

transporta al voltant de 360 milions de passatgers (dades a 31/01/2010). 

Dins dels transports d’oci que TMB gestiona, destaca el Bus Turístic (BTT) amb un 

total de 74 bussos, equipats amb un sistema d’{udio guies en 10 idiomes i 3 rutes 

amb un total de 44 parades en els llocs de major interès turístic. Així mateix, dins 

de Transports d’Oci, TMB opera el Telefèric de Montjuïc i el Tramvia Blau.  

2.1.1. L’Àrea de tecnologia 

L’empresa TMB es conforma en diferents òrgans de govern, dels quals destaca 

l’{rea de tecnologia (a partir d’ara, aTec) que s’encarrega d’organitzar els sistemes 

d’informació i telecomunicacions de tota l’empresa. 

ATec està estructurada en serveis especialitzats, però els problemes que afronta 

són sovint de caràcter multidisciplinari, de manera que es formen equips amb 

participació de tècnics de diferents especialitats (informàtica, organització i 

telecomunicacions).  

Amb aquesta forma d’abordar els problemes es pretén donar les millors solucions 

per a la dimensió i complexitat operativa de les entitats gestionades: Autobusos i 

Metro.  

Dins d’aTec es troba el Servei d’Operació de Tecnologies i Sistemes (a partir d’ara, 

OTS) que s’encarrega de garantir el bon funcionament i la gestió de les tecnologies 

en producció.  

OTS rep els serveis de TI de les enginyeries d’aTec una vegada s’ha efectuat la 

implantació i desplegament d’un projecte (transició del servei), i procura que 

aquests siguin operables i mantenibles abans de la seva posta en marxa definitiva.  

El departament d’OTS es divideix en 3 unitats: 

 Centre de Suport Tecnològic (CST) 

 Gestió del Servei (GdS) 

 Monitorització i administració de Sistemes (AyMS) 
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Figura 1 Estructura departamental 

 

2.1.2. Centre de Suport Tecnològic 

El Centre de Suport Tecnològic té com a missió garantir l’operativitat dels serveis 

de TI i satisfer les sol·licituds dels usuaris mitjançant el compliment dels nivells de 

servei acordats.  

El usuaris que necessiten dels serveis de CST són empleats de TMB encara que, 

internament, són considerats clients interns.  

Els usuaris notifiquen al CST que es necessiten del seus serveis a través de la 

creació d’avisos. Es classifiquen en dos tipus: 

 Incidència: qualsevol esdeveniment que no forma part de la funcionament 

est{ndard d’un servei i que provoca una interrupció o reducció d’aquest 

funcionament. 

 Sol·licitud: petició per obtenir un servei disponible o una consulta 

est{ndards, com per exemple la recuperació d’una contrasenya. 

Tots els avisos tenen el següent cicle de vida: 
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Figura 1.2 Cicle de vida dels avisos CST 

Els usuaris del servei de CST es posen en contacte amb el departament a través del 

telèfon, correu electrònic o formulari web. La seva petició s’enregistra al sistema i, 

a continuació, un operador comprova que es tracta d’una petició correcta per al 

CST. 

El següent pas, consisteix en obrir un avís al sistema i iniciar el seu tractament. 

Segons el diagnòstic inicial o l’element afectat, la resolució de l’avís es pot realitzar 

dins del departament o per mantenidors, externs o interns a l’empresa. En tot cas, 

sempre hi ha una persona responsable de la seva resolució. 

Al finalitzar la petició, s’enregistra el seu tancament o finalització i s’envia un avís a 

l’usuari informant-lo del canvi d’estat. Si l’avís s’ha creat a través del formulari 

web, a més, s’envia a l’usuari un procés via web per a que indiqui si est{ conforme 

o no amb la solució aplicada al seu avís. Aquest procés no es obligatori realitzar-lo. 

En cas de que es produeixi una no conformitat, es torna a obrir un avís relacionat 

amb el primer i el responsable de la petició s’ha de posar en contacte amb l’usuari 

per trobar els problemes de la no conformitat.  

En cas de realitzar-se una conformitat per part de l’usuari, aquest pot valorar amb 

una nota del 0 al 10 la satisfacció de la solució.  

El departament de CST es distribueix, principalment, en tres nivells funcionals: 

 Operadors: reben i gestionen les peticions de servei dels usuaris. A més, 

tenen capacitat tècnica per resoldre les peticions més habituals. 

 Tècnics: solucionen peticions més complexes i/o que impliquen més 

temps de resolució. 

 Direcció: vetllen pel correcte funcionament de tot el departament.  
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En concret hi ha 25 persones en plantilla que realitzen una activitat anual 

aproximada en que: 

- Reben més de 21.000 trucades. 

- Solucionen més de 15.000 incidències 

- Satisfan aproximadament 4.500 sol·licituds  

Per altra banda, s’han establert diferents relacions externes que donen suport al 

procés de resolució d’avisos. Aquest suport pot venir tant per mantenidors externs 

a TMB com d’altres departaments tècnics que formen part de l’empresa. 

El diagrama següent mostra de manera gràfica aquesta organització: 

 
Figura 1.3 Estructura del CST 

Els clients interns de CST són tots els empleats de TMB (aprox. 7.000). Es 

consideren clients interns ja que a TMB es segueix la metodologia ITIL que 

classifica els usuaris de la mateixa empresa d’un servei com a client interns. Aquest 

clients obtenen servei a través dels següents equips: 

 2.182 llocs de treball (PC) en 19 seus i 138 estacions de Metro. 

 39 quioscos intranet. 

 10.012 Bústies de correu electrònic (des de PCs en oficines, estacions, 

quioscos i internet).  

 3.800 extensions telefòniques fixes en tota la xarxa de TMB (2.000 

d’oficines i 1.800 d’estacions), 800 extensions telefòniques en terminals 

mòbils (650 estacions i 150 oficines) i 1.300 extensions de interfonía.  

 920 línies mòbils. 

- 312 dispositius mòbils 

- 371 Smartphones 

- 237 línies de dades 
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Les principals funcions de CST són: 

 Atenció als usuaris. 

 Gestió i tractament de les incidències i sol·licituds dels usuaris en els 

terminis i nivells de qualitat previstos. 

 Monitorització i control del sistema d’informació corporatiu i de la xarxa de 

telecomunicacions de TMB (transmissió, telefonia, teleprocés i 

radiotelefonia). 

 Supervisió de les telecomunicacions de les noves línies automàtiques de 

metro (L9 i L10). Aquestes línies funcionen sense conductor dins del 

convoy, és per això que es tan important disposar d’un sistema de 

telecomunicacions eficient i molt ben controlat. 

El CST disposa d’un sistema de control de la qualitat del servei. Mitjançant l’ús 

d’indicadors de negoci, la direcció obté informació sobre l’activitat realitzada i útil 

per a la presa de decisions.  

2.1.3. Indicadors a TMB 

A TMB es segueix un model per al control i gestió dels serveis basat en la següent 

progressió de gestió: 

 
Figura 2 Model Indicadors a TMB 

Aquesta progressió marca un ordre de treball per a obtenir els indicadors a 

l’empresa. El primer pas és obtenir el informes operatius, a partir d’aquests, 

s’extreuen els indicadors operatius i, finalment, els de gestió. 

 

 Informes operatius (Reporting): per a l’obtenció de reports s’enregistren 

totes les dades obtingudes de les activitats dels departaments i s’analitzen 

en funció de les mètriques per les que es mesura el negoci en les capes 

superiors. A CST, els operadors i tècnics generen les dades que cal analitzar 

per estudiar l’estat del departament. Desprès, el cap de sala i el responsable 

del departament necessiten consultar els informes operatius per al control 

periòdic de l’estat del servei.  
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 Indicadors Operatius: per saber si es compleixen els objectius marcats 

per la direcció de l’empresa, són necessaris una sèrie d’indicadors 

operatius. Aquests vinculen el control operatiu a curt termini amb els 

objectius estratègics de llarg termini.  

 

 Indicadors de gestió: la direcció d’aTec disposa d’indicadors generals que 

mostren el funcionament general de tota l’empresa. A partir d’aquests 

indicadors, la direcció estableix objectius de gestió a cada departament que 

els responsables han de complir i controlar. 
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2.1.4. Política de qualitat al CST 

Per garantir que els serveis prestats pel 

departament compleix amb les expectatives 

creades, s’ha dotat d’un sistema de qualitat que 

garanteix el compromís amb la certificació ISO 

9001:2008. 

El sistema de qualitat del CST incorpora els 

següents components: 

 Instal·lacions i entorns de treball. 

 Gestió dels processos del servei. 

 Avaluació dels proveïdors. 

 Auditories anuals. 

 Gestió de la satisfacció dels clients (enquesta 

i informe anual del ISC). 

 Gestió de les queixes i no conformitats. 

 An{lisis de les dades per la millora continua i realització d’accions 

preventives i correctives.  

En conseqüència, la política de qualitat del CST es caracteritza per: 

 El CST atén a tots els canvis tecnològics que es produeixen al mercat i les 

necessitats emergents de la organització, està orientat a la millora continua 

de la qualitat dels serveis oferts mitjançant el seu desenvolupament, 

perfeccionament i possible ampliació. 

 Tot el personal està involucrat en la correcta utilització del sistema de 

qualitat i en la implantació de les millores. 

 El client serà atès de la mateixa manera, independentment de la persona 

que li atengui. 

 El personal reuneix els requisits humans i tècnics que garanteixen la 

qualitat dels serveis oferts. Per tant es treballa en una línia de treball 

basada en la formació, la participació i la motivació, destinada al 

desenvolupament y la capacitació dels membres del departament. 

El CST ha de ser punt de referència a la atenció al client de TMB per la resta de 

departaments de aTec.  

Segons l’establert a la norma ISO 9001:2008 es realitzen dues auditories per 

comprovar la qualitat del servei, una a nivell intern dins de l’empresa i altra amb 

un auditor extern.  

 



Indicadors CST FII 

 

 

Pàgina 16 

 

2.2. Business Intelligence 
En aquest apartat s’explica en que consisteix el Business Intelligence i els 

conceptes bàsics per poder entendre com funciona i quin impacte té en les 

organitzacions. 

2.2.1. Què és el Business Intelligence? 

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

l’administració i creació de coneixement a partir de l’an{lisi de les dades existents 

en una organització o empresa. 

El concepte de Business Intelligence engloba diferents eines, conceptes, 

metodologies i estratègies que tenen com a finalitat comuna depurar les dades per 

tal de prendre decisions. Per tant, BI ajuda a les empreses a transformar les dades 

en informació i la informació en coneixement per facilitar la presa de decisions. 

Per aquest projecte, s’utilitza un model de SAP que permet crear i administrat 

sistemes BI en grans empreses que utilitzen altres mòduls de SAP, aquest 

complement BI s’anomena Business Warehouse (a partir d’ara BW).  

2.2.2. Arquitectura del BI 

Tots els elements que componen un sistema BI es poden organitzar en dos grans 

grups o capes: 

 Capa lògica o back-end: es troben els processos d’extracció i càrrega de 

dades (anomenats ETL), els sistemes d’emmagatzematge i els entorns o 

cubs multidimensionals.  

 Capa de presentació o front-end: fa referència a les eines per a la 

realització d’an{lisi i consultes i per la creació d’informes i quadres de 

comandament.  
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Figura 3 Elements de BI 

2.2.2.1. Capa lògica o back-end 

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

un segon pla. Les dades s'extreuen de les bases de dades origen i es transformen 

per facilitar-ne l'explotació. Després es desen en sistemes d'emmagatzematge que 

només s'utilitzen amb una finalitat analítica, mai operativa. Les dades es 

manipulen per afavorir-ne la consulta i la velocitat de resposta a aquesta, que al 

final és el que li interessa a l'usuari de BI. 

2.2.2.2. Processos d’extracció de dades (ETL) 

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

transformen, les netegen i les converteixen en informació, a l'entorn del Data 

Warehouse.  

El nom ETL ve de les sigles en anglès de les tres principals tasques d'aquestes 

eines: Extraction (extracció), Transformation (transformació) i Load (càrrega).  

Cal tenir en compte que els processos ETL poden arribar a ser molt complexos, 

degut a la gran quantitat de dades i de fonts de dades diferents que pot tenir una 

organització. Per tant, un mal disseny i planificació d'aquests processos pot 

provocar importants problemes operatius.  



Indicadors CST FII 

 

 

Pàgina 18 

 

2.2.2.3. Sistemes d’emmagatzematge de dades 

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

exclusiu per al seu emmagatzematge, normalment un Data Warehouse. Aquests 

sistemes contenen un conjunt de dades integrades i orientades al negoci, que 

aporten la informació necessària per a la presa de decisions.  

Cal destacar que aquests sistemes tenen una finalitat exclusiva analítica, i per tant 

no estan lligats a l'{rea operacional de la organització. És a dir, si s’hagués de 

realitzar una consulta tan complexa com per col·lapsar el sistemes de BI, no hi 

hauria cap conseqüència en les activitats del dia a dia de l'empresa. És per aquesta 

raó que aquests sistemes no busquen estar sempre actualitzats (moltes vegades 

s'actualitzen al final del dia), sinó que es centren en l’eficiència al moment de 

realitzar consultes i la rapidesa de les respostes. 

Aquesta orientació analítica ens aporta diversos beneficis: 

 Increment de l'accés dels usuaris a la informació. 

 Augment de la consistència de les dades. 

 Unificació de definicions i conceptes en una visió única. 

 Integració de dades de múltiples fonts d'informació en una plataforma i 

format únic. 

2.2.2.4. Anàlisi multidimensional(Cubs) 

Els entorns multidimensionals es basen en OLAP (On-Line Analytical Processing), 

un solució que té com objectiu agilitzar la consulta de grans quantitats de dades. 

Per fer-ho, utilitza estructures multidimensionals anomenades cubs OLAP, que 

contenen dades prèviament processades i són el resum de grans bases de dades. 

Els cubs estan formats per la intersecció de les diferents dimensions, d'aquí que 

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

profunditzar en les dimensions (drill down) o de centrar-nos en alguns atributs 

concrets (slice and dice). 

Cadascuna de les dimensions d'un cub OLAP es pot resumir mitjançant jerarquies. 

Per exemple, si considerem la dimensió temps Juny-2011, aquesta es pot incloure 

dins del Segon Trimestre 2011, que es pot incloure en Any 2011.  

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

posteriorment anar descendint per el cub (a través de les jerarquies) per estudiar 

amb més detall la informació. 

2.2.2.5. Capa de presentació o front-end 

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

processa i s'estructura a la capa lògica, i on realment es veu quin és el valor afegit 

d'una solució BI. 

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

sistemes d'informació per executius, les eines d'anàlisi i consulta, les eines per 
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crear informes i les eines per crear i visualitzar quadres de comandament. Donar 

suport a la presa d'una decisió significar ajudar a les persones que l'han de prendre 

a reunir coneixement.   

2.2.2.6. Eines de consulta i d'anàlisi 

Les eines de consulta i anàlisi, també anomenades queries, permeten realitzar 

consultes molt concretes sobre la base de dades de BI, obtenint com a resultat 

llistats senzills de valors. S'utilitzen per realitzar consultes ràpides sobre valors 

concrets, com per exemple número de trucades rebudes en diferents mesos.  

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

visualitzar les dades de maneres diverses, cosa que facilita l'estudi en el moment 

de trobar causes i conseqüències de fets ocorreguts.  

2.2.2.7. Eines per crear informes 

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

per a ser impresos i no tenen contingut interactiu ni dinàmic. 

Els informes es solen generar a partir de les consultes i anàlisis, i contenen 

visualització en forma de gràfics per facilitar la comprensió de les dades amb poc 

esforç. És per això que l’objectiu dels informes és simplement la de transmetre 

informació.  

Actualment hi ha eines de reporting que es poden programar perquè generin 

informes periòdicament i automàticament els distribueixin a les persones 

destinat{ries. Fins i tot hi ha la possibilitat d’establir un sistema d’alertes que 

generi informes automàticament quan alguna de les mètriques sobrepassi un 

llindar establert.  

2.2.2.8. Eines per crear i visualitzar quadres de comandament 

Un quadre de comandament és una visualització d'un conjunt d'indicadors 

empresarials de forma resumida. Les eines i tecnologies per crear quadres de 

comandament són molt diversos, i podem trobar des d'entorns de creació molt 

simples orientats a usuaris bàsics, fins a entorns on es necessiten coneixements de 

programació per poder crear un quadre de comandament.  
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3. Objectius del projecte 
El projecte es planteja com una ampliació i millora de la gestió dels indicadors de negoci 

que actualment existeixen al CST de TMB. Primer de tot es realitza un estudi de l’ús dels 

actuals indicadors i les seves mancances. A partir dels resultats, es plantegen nous 

indicadors i la creació de l’estructura per a la seva correcta obtenció i extracció.  

Els objectius del projecte inclouen els següents punts:  

 Revisió dels indicadors actuals: és necessari revisar l’obtenció i utilitat dels 

indicadors del departament.  

 

 Disseny de nous indicadors: s’han de dissenyar nous indicadors per poder 

controlar elements que actualment no es revisen correctament. 

 

 Establiment dels objectius associats a cada indicador: actualment els 

indicadors principals tenen associats objectius de qualitat que indiquen que el 

servei ofert als clients és l’adequat. S’han de revisar i actualitzar aquests objectius 

i, si s’escau, establir-ne per als nous indicadors. 

 

 Disseny de visualització eficient dels indicadors: l’actual eina que mostra els 

tres indicadors principals no ofereix tota la informació imprescindible per a la 

gestió del negoci. És per això, que s’ha de proposar una nova capa de presentació 

més completa.  

 

 Definir el sistema de control de l’evolució dels resultats: per a realitzar un 

correcte seguiment de l’evolució dels resultats cal definir un sistema de control 

adequat per cada indicador. 

 

 Revisar les estructures de dades actuals: s’han identificat errors en el registre 

actual de les dades, és necessari determinar que falla i solucionar-ho. A més, és 

probable que calgui ampliar les dades registrades a les bases de dades dels 

indicadors per disposar de totes les dades per als nous indicadors. 

 

 Disseny tècnic i funcional: anàlisi del significat i funcionament de cada indicador, 

estudi de la millor eina software per implementar la visualització online dels 

indicadors i justificació de les modificacions realitzades en les estructures de 

dades.  

 

Dins del marc del projecte de l’empresa, hi ha un últim objectiu que queda fora del 

projecte de final de carrera que aquí es presenta però que esta molt vinculat i en el que hi 

participaré de forma activa en la mesura que sigui possible. Aquest és la implementació 

final de la capa de presentació de les dades, consisteix en una aplicació online que mostra 

els indicadors dissenyats als empleats del departament segons el prototip presentat en 

aquest document.  
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4. Planificació inicial 
La planificació del projecte ha estat dividida en varies etapes: 

 Objectius projecte: definir clarament l’objectiu del projecte. 

 Anàlisi de requeriments: determinar els principals requisits o 

necessitats, funcionals i no funcionals. 

 Anàlisis previ: estudi de la situació actual del sistema. Cal identificar i 

aplicar solucions a les problemàtiques trobades en el sistema actual.  

 Disseny solució: estudi i disseny dels nous indicadors a mostrar. A més, 

disseny del prototip de la capa de presentació.  

 Disseny arquitectura: valorar i decidir quina és la millor arquitectura 

tècnica del projecte.  

 Construcció: desenvolupament de les diferents parts del sistema. A més, 

s’han de realitzar una sèrie de proves unit{ries, d’integració i d’acceptació 

per comprovar el bon funcionament del sistema.  

 Documentació: redacció de la documentació d’enginyeria del projecte 

(especificació, disseny tècnic, etc.). 

 Tancament de projecte 

En principi aquestes etapes es desenvolupen cronològicament, encara que el cicle 

de vida iteratiu pot fer que es torni a una fase anterior per tal d’aclarir o rectificar 

algun punt. També es por donar el cas que dues fases es solapin parcialment en el 

temps ja que són complementaries.  

Els recursos que han participat en el projecte són: 

 Karen Crespo: alumna que realitza el projecte. 

 CST: recursos interns del departament de TMB utilitzats durant el projecte. 

 SAP: altre departament de TMB encarregat del manteniment i de nous 

projecte basats en el sistema SAP.  

 CISCO: empresa proveïdora del hardware i software del servei de telefonia 

utilitzat per al Service Desk de CST.  

A continuació es mostra la planificació inicial d’aquest projecte. Al costat de cada 

tasca es mostra la duració esperada en dies i els recursos que l’han de realitzar.
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4.1. Diagrama Gantt planificació inicial 

 
Figura 4 Planificació inicial Projecte 
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La planificació estimada estableix un total de 170 dies de treball en el que hi 

dedicaré 5 hores diàries, per tant el temps de dedicació total a aquest projecte serà 

de 850hores.  

La dedicació de la resta de recursos és de: 

 Karen Crespo: 5 hores per cada dia de dedicació.  

 CST: participació puntual en les tasques que ha sigut necessari. 

 SAP: 8 hores per cada dia de dedicació, però amb un màxim de 3 dies per 

setmana.  

 CISCO: només hi participen en una tasca de 15 dies planificats, la seva 

dedicació serà completa durant aquests dies a 8 hores diàries.  

El projecte es va iniciar el 20 de setembre de 2010.  
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5. Fase 1 dels Indicadors CST 
Entre Octubre de 2008 i Març de 2009 es va realitzar una primera fase per a poder obtenir 

per primer cop indicadors de gestió de CST de manera automàtica. Aquests projecte és una 

segona fase que té com objectiu revisar, ampliar i millorar els indicadors de CST. 

A la primera fase es van establir com objectius: 

 Implementació d’una solució que permeti l’an{lisi dels indicadors de gestió de 

CST. 

 Disposar d’una solució amb accés ràpid a la informació. 

 Disposar de diferents dimensions de l’anàlisi de la informació. 

 Implementació de la capa de presentació de la informació utilitzant eines de 

SAP BI: BW, SAP Portal i tecnologies per aplicacions online. 

Com a resultat d’aquesta primera fase és va definir la creació de tres indicadors principals 

de negoci: 

 Accessibilitat 

 Eficàcia 

 Rapidesa 

Aquests indicadors es mostren actualment des de internet de manera gràfica i resumida a 

través d’una aplicació amb accés des de Internet: 

 
Figura 5 Aplicació actual Fase 1 Indicadors CST 

Per a la seva implementació, es va crear tota l’estructura necessària per a la correcta 

explotació de les dades.  
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5.1. Accessibilitat 
Es correspon amb el percentatge de trucades ateses respecte el total de trucades 

dirigides a CST.  

Càlcul: 

               
∑               

∑                ∑                    
 

Unitats: 

 % trucades ateses 

Fonts d’informació: 

 BBDD de telefonia de CISCO 

5.2. Eficàcia 
Percentatge d’incidències finalitzades per personal de CST respecte el total 

d’incidències finalitzades gestionades al centre. 

Càlcul: 

         
∑                                 

∑                         
 

Unitats: 

 % Incidències 

Fonts d’informació: 

 Infosets del mòdul de SAP R/3 - PM 

5.3. Rapidesa 
Percentatge d’incidències resoltes en menys de 24 hores.  

Càlcul: 

         
∑                                                

∑                                 
 

Unitats: 

 % Incidències 

Fonts d’informació: 

 Infosets del mòdul de SAP R/3 - PM 
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5.4. Estructura fase 1 
A l’empresa TMB est{ instal·lat el sistema alemany SAP, un ERP (Enterprise 

Resource Planning) totalment configurable i personalitzable per a la gestió de 

processos empresarials. El sistema està format per molts mòduls integrats que 

abasten tots els aspectes de l’administració empresarial. Cada mòdul realitza una 

funció diferent, però estan dissenyats per a treballar amb la resta de mòduls.   

Els mòduls que ens afecten en aquest projecte són: 

 SAP FI-LO: mòdul per la gestió de finances i logística. 

 SAP BW: mòdul per construir i gestionar estructures de Business 

Intelligence.  

Les dades de les activitats de CST s’enregistren al mòdul FI-LO. A continuació, a 

través dels diferents processos de càrrega de dades, es fa una copia selectiva al 

mòdul BW. Es aquí on es construeixen els cubs multidimensionals i es fan les  

queries que s’utilitzen per l’obtenció d’indicadors.  

Registre de dades 

sobre l’activitat al centre

 CST

Extracció de les dades de PM 

per la seva explotació a BW 

SAP

R/3

BW

FI-

LO

SAP

 SAP BW
Indicadors

Extracció de dades 

amb quèries

 
Figura 6 Estructura BI per als indicadors CST 

5.5. Especificacions tècniques 
Es van identificar dues fonts de dades diferents, per una part, per obtenir dades per 

eficàcia i rapidesa s’accedeix al mòdul de PM de R/3 via query de SAP i, per una altra, 

per l’accessibilitat s’accedeix a les bases de dades SQL Server de telefonia. 

5.5.1. Indicadors de rapidesa i eficàcia 

Per aquests indicadors es van crear una sèrie d’objectes al mòdul de SAP BW per al 

tractament de la informació. Aquests extreuen la informació del mòdul SAP R/3 

PM, creant i enregistrant les estructures necessàries.  



Indicadors CST FII 

 

 

Pàgina 27 

 

Tots aquests elements es van crear a una InfoÀrea especifica per CST de BI. El 

llistat és el següent: 

Sistema Objecte Descripció 

R/3 ZQMI3_BW Infoset basat en el ja existent ZQMI3 

R/3 ZCST_AVISOS_BW Extractor de query per avisos 

R/3 ZCST_SOLIC_BW Extractor de query per peticions 

BW ZCST003 Cub d’avisos oberts 

BW ZCST004 Valors objectiu 

BW ZCST005 Cub d’avisos tancats 

BW ZCST006 Multiset d’avisos 

BW MC_CST Cadena de processos 

Taula 1 Objectes BI per rapidesa i eficàcia 

La descripció detallada de cada objecte es pot trobar a l’annex A i la definició dels 

elements tècnics (com Infoset, InfoÀrea, etc.) a l’apartat Definicions, acrònims i 

abreviatures (punt. 14 d’aquest document). 

El procés de càrrega per aquests indicadors es va programar de manera 

automàtica amb una cadena diària a les 1:00AM. D’aquesta forma la informació 

carregada als destins de dades implicats són del dia anterior.  

5.5.2. Indicador d’accessibilitat 

Al igual que amb els altres dos indicadors, es van haver de crear diferents objectes 

a SAP BW per al tractament de la informació. La diferència és que les dades 

s’extreuen de les BBDD SQL Server de Telefonia que, encara que formen part del 

domini de xarxa de TMB, pertanyen a CISCO.  

Tots el objectes creats es van fer a la mateixa InfoÀrea de BI que la resta: 

Sistema Objecte Descripció 

BBDD Telefonia BBDD 10.201.0.9 Procés extracció de taules 

BBDD SQLTMB01 BBDD SQLTMB01 Procés extracció de dades 

BW ZCST001 Trucades telefòniques 

Taula 2 Objectes BI per telefonia 

Per accedir a la informació de telefonia es van identificar diversos problemes de 

enllaç ja que les BBDD de Telefonia, encara que es trobaven en domini TMB, no 

permetien un accés lliure a les dades, per que les BBDD pertanyen a CISCO.  

Com a solució es va decidir realitzar una còpia de les taules a un servidor SQL 

propietat de TMB de les BBDD de telefonia amb les dades que es necessitaven. 
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Després, preparar un arxiu .cvs amb les consultes i filtres copiats que es carrega a 

través d’una cadena al cub pertinent del mòdul de SAP BI.   

Així el resultat final de l’estructura va ser: 

BBDD Telefonia 

Cub Delta

 ZCST001
 Arxiu .CVS

BBDD SQLTMB01 

DTS a les 01:00 AM DTS a les 02:00 AM Cadena càrrega

SAP BW

Figura 7 Càrrega dades de telefonia 

5.6. Accés a la informació de BW 
Les consultes contra BW es troben disponibles des de l’aplicació BW Analyzer. Per 

desenvolupar els elements de consulta de la informació carregada es van desenvolupar 

una sèries de queries a través de l’aplicació BW Designer.  

Els diferents tipus de consultes creades van ser: 

 Obtenir valor per un sem{for per l’aplicació web 

 Obtenir un gr{fic per l’aplicació web 

 Consultes generals de les dades  

5.6.1. Entorn Web 

La informació dels tres indicadors es troba disponible a través d’un entorn web: 

 Apple iPhone 

 Pàgina web 

 Escriptori de Windows XP (widget) 

 

5.7. Problemàtiques i mancances detectades 
Durant el meu primer any a TMB vaig estar treballant al departament de CST en 

l’obtenció d’informes i estadístiques de l’activitat realitzada a partir dels elements 

creats a la fase1. Amb aquesta experiència vaig detectar diferents problemàtiques i 

mancances d’aquest sistema. Els principals problemes estaven relacionats amb el 

temps de dedicació per la dificultat en l’obtenció de la informació i en els errors de les 

dades enregistrades a BW. Al passar aquest primer any, va ser quan hem vaig plantejar 

realitzar aquest projecte.  

Les problemàtiques i les mancances detectades van ser: 

 Freqüència d’actualització de dades: amb el sistema actual es realitza 
una càrrega de les dades enregistrades al sistema SAP cap a SAP BW (on 
són explotats) cada 24 hores. Això provoca que al moment en que 
s’obtenen no hi ha capacitat de reacció. Especialment per a l’indicador de 
rapidesa, el més crític i sensible dels tres.  
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 Dades immediates: amb l’estructura actual, s’ha determinat que és 

possible obtenir dades immediates de l’activitat al sistema de telefonia. Cal 

fer les modificacions necessàries en la extracció per poder mostrar aquesta 

informació amb un temps de freqüència mínim. 

 
 Falta dades d’avís: de la informació que es traspassava a BW per a la seva 

posterior explotació de cada avís, es trobava a faltar algunes dades. 

Aquesta mancança era més evident al obtenir un estudi detallat de 

l’activitat del centre a final d’any. Per exemple, descripció de l’avís i usuaris 

involucrats (operador que enregistra l’avís, usuari que informa), entre 

d’altres. 
 

 Dificultat extracció d’informes: al departament es realitzen informes de 

control cada setmana, mes i any. Amb el sistema d’indicadors de la fase 1 

l’obtenció d’aquests informes implica una dedicació de temps i personal 

massa alt. Es necessària facilitar aquesta tasca tot el possible. 

 

 Millor presentació gràfica: l’aplicació web actual només mostra valors 

acumulats dels 3 indicadors principals mensualment i des de l’1 de gener. 

A més, la presentació dissenyada provoca moltes confusions ja que no hi ha 

cap explicació ni detall que informe del significat de les dades . 

 

 Ampliació d’indicadors: es troben a faltar indicadors que mostrin l’estat 

d’algunes activitats que afecten a la qualitat del servei del Service Desk. Per 

exemple, mesurar l’ús del formulari web per part dels usuaris i el temps de 

tractament dels operadors d’aquests avisos. 

 

 Revisió dades: s’han detectat alguns errors en la presa de dades per als 

indicadors, són errors que afecten als indicadors principals, encara que la 

variació és petita. S’han de identificar els motius que provoquen 

incongruències de les dades de SAP BW amb les fonts de dades i resoldre-

les. 
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6. Anàlisis de Requisits 
Amb aquest capítol es pretén identificar de forma clara i no ambigua tots els requisits, tant 

funcionals com no funcionals, que ha de complir el nou sistema d’indicadors que es vol 

dissenyar.  

La identificació dels requisits es va realitzar utilitzant les teories i metodologies Volere. 

6.1. Descripció general 

6.1.1. Objectiu general del projecte 

Dissenyar una eina senzilla i útil per extreure i mostrar els indicadors necessaris 

per al control de les activitats de Service Desk de CST. 

6.1.2. Stakeholders 

Els stakeholders són totes aquelles persones o grup de persones que afecten, de 

manera directa o indirecta, al desenvolupament i resultat del projecte. S’han 

d’identificar i analitzar correctament les seves necessitats per a l’èxit del projecte.  

Els stakeholders per aquest projecte són: 

 Clients i usuaris finals: 

─ Direcció i personal de CST 

Al final del projecte s’obtindr{ un producte que permeti saber a la 

direcció la qualitat del servei que s’est{ oferint. A més, el personal 

del departament podrà conèixer i adaptar-se en tot moment al 

volum de treball i saber l’estat de la situació actual. Són els més 

implicats i qui més decisions han de prendre en el projecte. 

 

 Suport tècnic: 

─ ITG SAP 

Aquest departament actua com a proveïdor tècnic de CST per a 

productes relacionats amb el sistema SAP. És per això, que CST 

actua com a client i ITG SAP com a proveïdor. Però cal tenir en 

compte que tots dos formen part de TMB i la relació proveïdor-

client és diferent a quan es realitza una contractació externa. Al ser 

un proveïdor tècnic de CST, el seu grau de poder és alt. És clar que 

tenen un interès en l’èxit del projecte ja que CST actua com a client 

intern i la seva satisfacció en el resultat del producte marca el final 

de projecte, però el projecte no és una eina que s’utilitzar{ al seu 

departament. 

 

 Proveïdors dades: 

Els stakeholders que formen part del grup de Proveïdors de dades no 

suposen cap amenaça real en el resultat final del projecte, però la seva 

feina afecta directament al disseny del producte final. 
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─ Operadors CST 

Amb el seu treball en registre, gestió i resolució d’avisos i trucades, 

els operadors de CST produeixen gran part de les dades que 

després s’han de treballar i estudiar per obtenir els indicadors.  

 

─ Mantenidors externs/interns 

El operadors escalen alguns avisos a mantenidors que s’han de 

resoldre fora de l’abast de CST. Es poden passar a altres 

departaments tècnics interns de TMB o a mantenidors externs a 

l’empresa.  

─ Tècnics 

El departament disposa de diversos tècnics especialistes que també 

resolen avisos.  

6.2. Requisits funcionals 

 S’ha d’oferir una eina que mostri els indicadors en un sistema online, 

accessible des de qualsevol aparell amb connexió a internet. 

 L’accés a les dades s’ha de restringir a personal de l’empresa. 

 S’ha de mostrar dades en temps real del servei de telefonia. 

 S’ha de mostrar dades de la gestió i resolució d’avisos amb una freqüència 

de temps mínima. Menys de 8 hores sempre.  

 Garantir que el disseny de les consultes no afecti al rendiment de les eines 

de gestió d’avisos i de telefonia del departament. 

 Poder configurar el temps de mostra dels indicadors principals. 

Actualment només mostra resultats acumulatius del últim mes i des de 

inicis d’any. 

 Visualitzar de manera gr{fica l’evolució dels indicadors que ho 

requereixin. 

 Oferir una interfície gràfica que mostri de manera àgil e intuïtiva l’estat de 

l’activitat del centre.  

6.3. Requisits no funcionals 

 Disponibilitat: 

Ha d’estar 100% disponible i funcionant durant les 24 hores i els 7 dies de 

la setmana.  

 

 Accessibilitat: 

L’aplicació ha de ser accessible des de qualsevol dispositiu (ordinador, 

PDA, iPhone, etc.) amb connexió a internet, independent del navegador que 

s’utilitzi.  

 

 Usabilitat: 

Ha de ser de fàcil ús i fàcil d’aprendre per part de tots els usuaris que 

utilitzen el sistema.  
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 Escalable: 

El sistema ha de ser construït sobre una base evolutiva i incremental, de 

manera que noves funcionalitats i requeriments es puguin incorporar 

afectant al sistema existent en la mínima manera possible.  

 

 Flexibilitat: 

Ha de ser possible un nivell de flexibilitat alt que permeti modificar 

ràpidament paràmetres dels indicadors que es mostren: temps de mostra, 

objectiu, tipus d’avisos, etc.  

 Seguretat: 

L’accés a l’aplicació ha d’estar restringida per l’ús de contrasenyes i noms 

d’usuari corporatius. Només podran accedir al sistema les persones 

registrades. En cas de que persones no autoritzades intentin accedir, el 

sistema ha de ser capaç de rebutjar aquests accessos.  

 Fàcilment ampliable i modificable: 

Els indicadors del centre es van modificant i adaptant a les noves activitats 

del departament. A més, també és possible que apareguí un nou indicador 

que anteriorment no hagués estat demanat, no hauria d’haver cap 

problema per incloure’l a la capa de presentació.  
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7. Definició dels nous indicadors 
El primer pas per a definir indicadors és saber sobre quin domini del negoci o 

procés clau es volen aplicar les mesures de control. 

7.1. Processos a CST 
A CST es divideixen els processos en tres grans grups: 

 Estratègics: són processos que tenen per objectiu aconseguir la estratègia 

marcada per la direcció de l’empresa i així alinear tots els departament. 

 Clau: són vitals per aconseguir els objectius marcats per l’organització. 

Representen la activitat fonamental del departament.  

 De Suport: recolzen al processos clau per obtenir una infraestructura 

tècnica i personal adequada.  

Els processos clau són els més importants per a la definició d’indicadors de gestió 

de CST, són els següents: 

 
Figura 8 Processos clau de CST 

 
 Service Desk: procés d’entrada de peticions al departament per part dels 

clients. 

 Gestió de Peticions: un cop acceptada una petició, cap gestionar 

correctament els recursos disponibles per a la seva solució. 

 Gestió d’Events: a partir d’elements de monitorització, es detecten 

incidències o mancances tècniques que cal solucionar. 

 Gestió de l’Accés: per part de permetre que els usuaris puguin utilitzar 

només els recursos que necessiten i evitar un mal ús, s’apliquen polítiques 

de seguretat informàtica en l’accés a aplicacions i equips tecnològics.  

Cada procés clau té una estructura interna piramidal de tres nivells d’accions de TI: 

 Direcció 

 Processos 

 Activitats 

L’abast d’aquest projecte només contempla mesurar l’activitat vinculada amb el 

procés de Service Desk.  
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7.2. Nivells d’acció 
L’estructura piramidal de cada domini s’organitza en els següents nivells: 

 Direcció: 

Al nivell més alt, els processos són agrupats segons l’estratègia a aplicar 

per la direcció. Decidir-se per una estratègia va en funció dels resultats que 

s’obtenen i com varien amb els canvis aplicats. 

 Processos: 

El segon nivell inclou processos que es realitzen com a suport per a la 

planificació estratègica. Un procés és un conjunt d’activitats agrupades de 

forma lògica per obtenir un resultat de negoci concret. 

 Activitats: 

A la base de la piràmide trobem les activitats i tasques necessàries per 

obtenir resultats mesurables de l’operació del departament.  

7.3. Service Desk 
Els elements a cada nivell d’acció pel domini Service Desk són: 

 
Figura 9 Elements de Service Desk 
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7.3.1. Direcció 

L’objectiu final per la direcció és mesurar la qualitat del servei del Service Desk 

que es dona al client. Tot el personal està involucrat en oferir un servei de qualitat i 

en la implantació de millores.  

 

Els aspectes principals en la qualitat del servei són: 

 Fomentar la participació del client com a font d’informació per a la millora 

del servei percebut. 

 Millorar el servei ofert mitjançant l’an{lisi de processos. 

 Procurar que els recursos humans i tècnics garanteixin la qualitat del 

servei ofert. 

 Dissenyar i establir polítiques a aplicar al centre per l’obtenció dels 

objectius de qualitat establerts.  

El CST, respecte al Service Desk, té com objectiu ser punt de referència de l’atenció 

al client de TMB per a la resta de departaments d’aTec.  

7.3.2. Processos 

Els objectius en aquest nivell venen definits pel tipus de petició realitzada 

(sol·licitud o incidència) i pel sistema utilitzat pel client per informar de la seva 

petició (internet o telefonia). La proposta de valor definida en aquesta perspectiva 

és clau per definir posteriorment quines activitats internes s’han de millorar i 

controlar. 

 

 

 Atenció al client: 

Un dels objectius més clars de CST és oferir atenció als clients per a 

solucionar les seves peticions referents a la tecnologia. L’atenció ha de 

ser de qualitat, accessible en tot moment i sempre s’ha d’atendre de la 

mateixa manera, independentment de qui atengui.  

 

 
Atenció client 

Gestió Incidències Gestió Sol·licituds 

PROCESSOS 
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 Gestió Incidències: 

Aquest procés defineix la responsabilitat de CST en el registre, 

classificació, priorització, identificació dels rols necessaris per la seva 

resolució i coordinació durant tot el cicle de vida d’una incidència, a 

més d’informar al client sobre el progrés d’aquesta.  

 

 Gestió Sol·licituds: 

Es realitzaran totes les activitats relacionades amb el tractament i 

resolució de les diferents sol·licituds dels usuaris. Una sol·licitud és una 

demanda d’informació, assessorament, canvi est{ndard o accés a un 

servei.  

7.3.3. Activitats 
Les activitats són les tasques que es realitzen al departament, cadascuna d’elles és 

individual per si mateixa.  

 

 

7.4. Derivar indicadors 
Els indicadors són els paràmetres de mesura que permeten visualitzar si estem 

complint o no els objectius estratègics, per tant, s’ha de tenir sempre en compte que 

tot el que es decideix mesurar és que forma part de l’activitat considerada més 

important per la qualitat del servei de Service Desk. 

7.4.1. Característiques dels indicadors 

Segons el document Balanced scorecard, estrategia de implantación de Carmen 

Rodríguez Castellón, les principals característiques que han de complir els 

indicadors de gestió són: 

 Simples: directe i f{cils d’entendre per les persones que els hi afecten 

els seus resultats. 

 Mesurables: han de tenir una metodologia de mesura i càlcul clar, és 

convenient sempre establir una definició per cada indicador, detallant 

les fonts d’informació des d’on s’obtindran les dades per al seu c{lcul. 

 
Creació petició: 
- Registre de casos 

- Comunicació client 

Tractament peticions: 
- Classificació i priorització 

- Diagnòstic inicial 
- Escalat peticions 

Call center: 
-  Recepció mails 
-  Recepció telefonia 
-  Gestió trucades 

perdudes 

Resolució Peticions: 
- Seguiment del cas 

- Investigació i diagnòstic 
especialitzat 
- Resolució de peticions 

Tancament petició: 
- Comunicació client 
- Tractament No 
Conformitats 

- Valoració solució 

ACTIVITATS 
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 Representatius: els indicadors han d’estar relacionats amb la funció 

assignada a la unitat de negoci, la unitat de suport o les funcions de les 

persones que es mesuren, segons correspongui. 

 Temporals: s’ha de considerar un període de temps adequat al tipus i 

característica de l’indicador, per permetre comparacions entre 

períodes i relacionar diferents indicadors.  

7.4.2. Indicadors obtinguts 

A partir dels elements de cada nivell i l’experiència en el treball diari en el 

departament durant el primer any, vaig considerar el que era necessari mesurar i 

quins indicadors es necessitaven. 

Cal tenir en compte, que aquest ha sigut un treball individual (aprovat per la 

direcció de CST) obtingut a partir de la meva pròpia experiència amb l’obtenció 

d’informes setmanals, mensuals i anuals de manera manual durant un any abans 

de l’inici d’aquest projecte. A més, durant aquest temps es donava la situació que 

calia obtenir informació de fets en que no es disposava de dades al sistema BW i 

era necessari fer consultes a les bases de dades fonts, amb la conseqüent inversió 

de temps i pèrdua d’eficiència. 

 

 
Figura 10 Indicadors derivats per nivell 
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7.5. Definició d’indicadors 

7.5.1. Indicadors de direcció 

7.5.1.1. Rapidesa 

Descripció Percentatge d’incidències resoltes en menys de 24 hores 

Càlcul 
∑                        

∑                         
 

Unitats % Incidències  

Fonts 
d’informació 

La informació s’extreu de dos Infosets de SAP R3 – PM. 

Observacions 
S’han obtenir tots els avisos de tipus ZC (són les incidències gestionades 

i resoltes únicament per CST). Després cal trobat quants d’aquest han 
estat finalitzats en menys de 24h, respecte la data de creació de l’avís. 

 

7.5.1.2. Accessibilitat  

Descripció 
Percentatge de trucades ateses pels operadors de CST respecte el total 

de trucades dirigides al CST 

Càlcul 
∑               

∑                ∑                    
 

Unitats % Trucades 

Fonts 
d’informació 

La informació s’extreu de les bases de dades de CISCO de telefonia 

Observacions 
Les trucades dirigides al CST i les que atenen els operadors són les 

trucades que realitzen els clients al número 87074. 
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7.5.1.3. Eficàcia  

Descripció 
Percentatge d’incidències resoltes per CST respecte el total d’incidències 

registrades. 

Càlcul 
∑                             

∑                     
 

Unitats % Incidències 

Fonts 
d’informació 

La informació s’extreu de dos Infosets de SAP R3 – PM. 

Observacions 

Primer cal obtenir totes les incidències resoltes y a continuació aplicar el 

següents filtres: 

Sumatori incidències finalitzades per CST: 

 Classe avís = E2 Centre planificador = S26 Grup planificador = “C*” 

excepte C12, C17 i C25 

 Classe avís = E2 Centre planificador = S27 Grup planificador = P15, 

P16, P17 i per P14, a més, Catàleg = P140001S i Part Objecte = 003 

 Classe avís = E2 Centre planificador = TB12 

 Classe avís = E2 Centre planificador = CST 

 Classe avís = E2 Centre planificador = OSI 

 Classe avís = ZC, ZP i ZW 

 

Sumatori incidències finalitzades: 

 Classe avís = E2 Centre planificador = S26 Grup planificador = “C*” 

excepte C12 i C17 

 Classe avís = E2 Grup planificador = P15, P16, P17 i per P14, a més, 

Catàleg = P140001S 

 Classe avís = E2 Centre planificador = TB12 

 Classe avís = E2 Centre planificador = CST 

 Classe avís = ZC, ZP i ZW 

 

Per comprendre aquests filtres cal tenir en compte les següents 

definicions: 

Classes d’avisos: 

 ZO: Sol·licituds 

 ZC: incidències que es resolen a CST 

 E2: incidències que resolen mantenidors interns de TMB. 

 ZW: incidències relacionades amb aparells de walkies. 

 ZP: incidències relacionades amb aparells portàtils. 

Centre planificador: codificació del departament intern o extern que 

s’encarrega de la resolució de la incidència. 

Grup planificador: codificació del grup intern del centre planificador 

assignar. 

Catàleg i Part Objecte: codificació per classificar els avisos segons el 

diagnòstic.  
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7.5.1.4. Índex de percepció  

Descripció Percepció que tenen els usuaris de TMB dels serveis de CST 

Càlcul Nota global atorgada al CST 

Unitats Número entre 0 i 10 

Fonts 
d’informació 

La informació és aportada a través d’enquestes anuals realitzades a tots 
els possibles clients de CST. 

Observacions 

El c{lcul d’aquest indicador el realitza el departament de Gabinet 

d’Estudis de l’{rea de la Direcció executiva del gabinet de la presidència.  

CST rep anualment un informe amb els resultats obtinguts a partir d’una 
enquesta electrònica realitzada a tots el clients potencials dels serveis de 

CST. A més de la nota global també s’obté informació dels següents 
aspectes: 

 Satisfacció dels aspectes del servei del CST 
 Pes (o importància) que cada un dels aspectes valorats pel servei 

del CST, té respecte a la nota global 
 Opinió per part dels clients interns del CST sobre la informació 

sobre incidències 
 Aspectes del servei ofert pel CST esmentats com a positius 
 Aspecte del servei del CST esmentats com a millorables 

 

7.5.2. Indicadors de processos 

7.5.2.1. Temps tractament formulari 

Descripció 
Temps promig que passa des de que l’usuari crea un avís per formulari 

web fins que l’operador inicia el seu tractament 

Càlcul 
                      

∑                                      
 

Unitats Minuts 

Fonts 
d’informació 

La informació s’extreu de dos Infosets de SAP R3 – PM. 

Observacions  

 

 

 

 

 



Indicadors CST FII 

 

 

Pàgina 41 

 

7.5.2.2. Confirmacions 

Descripció 
Percentatge de confirmacions rebudes respecte el número d’avisos 

creats per formulari web 

Càlcul 
∑                  

∑                               
 

Unitats % Avisos 

Fonts 
d’informació 

La informació s’extreu de dos Infosets de SAP R3 – PM. 

Observacions 

Només es poden confirmar els avisos creats a través del formulari web. 
Cal tenir en compte, que aquest indicador mesura quants usuaris han 
realitzar el procés de confirmar el resultat d’un avis, ja hagi sigut de 

manera positiva o negativa. 

 

7.5.2.3. Valoracions  

Descripció 
Percentatge de valoracions rebudes respecte a les confirmacions de 

tancament d’avisos 

Càlcul 
∑                     

∑                 
 

Unitats % Avisos 

Fonts 
d’informació 

La informació s’extreu de dos Infosets de SAP R3 – PM. 

Observacions 

La valoració d’un avís només es pot realitzar als avisos creats a través 
del formulari web i després d’haver-los confirmat. Cal tenir en compte 

que aquest indicador només mesura quants usuaris han realitzat el 
procés de valoració, ja sigui de manera positiva o negativa. 

 

7.5.2.4. Valoració mitja  

Descripció 
Puntuació mitja de les valoracions rebudes per part dels clients sobre les 

incidències ja tractades 

Càlcul 
∑                       

∑                   
 

Unitats Nota mitja entre 0 i 5 

Fonts 
d’informació 

La informació s’extreu de dos Infosets de SAP R3 – PM. 

Observacions  
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7.5.2.5. Avisos gestionats per CST 

Descripció 
Nombre d’avisos resolts i finalitzats per CST en un període de temps 

específic 

Càlcul 
∑                      

∑                       

Unitats Número d’avisos 

Fonts 
d’informació 

La informació s’extreu de dos Infosets de SAP R3 – PM. 

Observacions 

Els avisos resolts per CST s’han de filtrar amb: 

 Estat d’avís: Obert/Finalitzat 

 Classe avís = E2 Centre planificador = S26 Grup 

planificador = “C*” excepte C12, C17 i C25 

 Classe avís = E2 Centre planificador = S27 Grup 

planificador = P15, P16, P17 i per P14, a més, Catàleg = 

P140001S i Part Objecte = 003 

 Classe avís = E2 Centre planificador = TB12 

 Classe avís = E2 Centre planificador = CST 

 Classe avís = E2 Centre planificador = OSI 

 Classe avís = ZC, ZP i ZW 

Per comprendre aquests filtres cal tenir en compte les següents 

definicions: 

Classes d’avisos: 

 ZO: Sol·licituds 

 ZC: incidències que es resolen a CST 

 E2: incidències que resolen mantenidors interns de TMB. 

 ZW: incidències relacionades amb aparells de walkies. 

 ZP: incidències relacionades amb aparells portàtils. 

Centre planificador: codificació del departament intern o extern que 

s’encarrega de la resolució de la incidència. 

Grup planificador: codificació del grup intern del centre planificador 

assignar. 

Catàleg i Part Objecte: codificació per classificar els avisos segons el 

diagnòstic. 
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7.5.2.6. Avisos oberts per responsable 

Descripció Nombre d’avisos oberts agrupats per responsable de CST 

Càlcul 
Per cada responsable: 

∑               

Unitats Número d’avisos 

Fonts 
d’informació 

La informació s’extreu de dos Infosets de SAP R3 – PM. 

Observacions Un responsable és la persona responsable de la resolució d’aquell avís. 

 

7.5.2.7. Avisos oberts per data 

Descripció Nombre d’avisos oberts agrupats per data de creació 

Càlcul ∑              acumulats per mes 

Unitats Número d’avisos 

Fonts 
d’informació 

La informació s’extreu de dos Infosets de SAP R3 – PM. 

Observacions  

 

7.5.2.8. Rapidesa per prioritat 

Descripció 
Percentatge d’incidències resoltes dins del termini marcat per la seva 

prioritat 

Càlcul 
∑                                                               

∑                     
 

Unitats % Incidències 

Fonts 
d’informació 

La informació s’extreu de dos Infosets de SAP R3 – PM. 

Observacions 

El termini de resolució de cada prioritat és: 

 Molt alta: 4 hores 

 Alta: 1 dia 

 Mitja: 2 dies 

 Baixa: 3 dies 
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7.5.2.9. Rapidesa per responsable 

Descripció 
Percentatge d’incidències resoltes en menys de 24 hores, agrupats per 

responsable de CST 

Càlcul 

Per cada responsable del centre: 

∑                   (      |                |         )     

∑                    
 

Unitats % Incidències 

Fonts 
d’informació 

La informació s’extreu de dos Infosets de SAP R3 – PM. 

Observacions Un responsable és la persona responsable de la resolució d’aquell avís. 

 

7.5.3. Indicadors d’activitats 

7.5.3.1. Avisos sense tractar 

Descripció Número d’avisos sense tractar creats des del formulari web 

Càlcul 
∑                     

Unitats Número d’avisos 

Fonts 
d’informació 

La informació s’extreu de dos Infosets de SAP R3 – PM. 

Observacions 
Un avís es troba en estat “Sense tractament” des de que l’usuari crea la 
petició a través del formulari web fins que un operador CST el valida i 

inicia el seu tractament.  

 

7.5.3.2. Incidències crítiques obertes 

Descripció Llistat d’incidències obertes catalogades com a crítiques 

Càlcul 
∑                              

Unitats Número d’incidències 

Fonts 
d’informació 

La informació s’extreu de dos Infosets de SAP R3 – PM. 

Observacions 
Una incidència es considera crítica quan està catalogada amb el camp 

Prioritat = “Molt alta”. 
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7.5.3.3. Trucades en cua 

Descripció 
Número de trucades dirigides al CST que estan en aquell moment en cua 

d’espera a ser ateses 

Càlcul 
∑                      

Unitats Número de trucades 

Fonts 
d’informació 

La informació s’extreu de les bases de dades de CISCO de telefonia. 

Observacions 
Les trucades dirigides al CST són les trucades que realitzen els clients al 

número 87074. 

 

7.5.3.4. Trucades ateses 

Descripció Número de trucades dirigides al CST que s’han ates pels operadors 

Càlcul 
∑                

Unitats Número de trucades 

Fonts 
d’informació 

La informació s’extreu de les bases de dades de CISCO de telefonia. 

Observacions 
Les trucades dirigides al CST i les que atenen els operadors són les 

trucades que realitzen els clients al número 87074. 

 

7.5.3.5. Trucades perdudes 

Descripció Número de trucades dirigides al CST que no s’han atès  

Càlcul 
∑                           

Unitats Número de trucades 

Fonts 
d’informació 

La informació s’extreu de les bases de dades de CISCO de telefonia. 

Observacions 
Les trucades dirigides al CST i les que atenen els operadors són les 

trucades que realitzen els clients al número 87074. 
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7.5.3.6. Estat del operadors 

Descripció 
Número d’operadors connectats al sistema de telefonia segons el seu 

estat de connexió 

Càlcul 

Per cada estat ‘st’= connectat, preparat, no preparat, en reserva, en 
conversa i treballant 

∑                        

Unitats Número d’operadors 

Fonts 
d’informació 

La informació s’extreu de les bases de dades de CISCO de telefonia. 

Observacions  

7.5.3.7. Avisos en espera 

Descripció Número d’avisos en estat “En espera” 

Càlcul 
∑                             

Unitats Número d’avisos 

Fonts 
d’informació 

La informació s’extreu de dos Infosets de SAP R3 – PM. 

Observacions  
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7.5.3.8. Avisos oberts (<24h) 

Descripció Avisos en estat “Obert” des de fa menys de 24h 

Càlcul 
∑                                                

Unitats Número d’avisos 

Fonts 
d’informació 

La informació s’extreu de dos Infosets de SAP R3 – PM. 

Observacions  

 

7.5.3.9. Avisos tancats (<24h) 

Descripció Avisos en estat “tancat” des de fa menys de 24h 

Càlcul 
∑                                                 

Unitats Número d’avisos 

Fonts 
d’informació 

La informació s’extreu de dos Infosets de SAP R3 – PM. 

Observacions  
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7.6. Periodicitat indicadors 
La periodicitat d’obtenció de resultats per cada indicador ve determinat pel 

significat i posterior ús de cadascun i per la disponibilitat de les dades. 

Només és possible obtenir dades immediates (aprox. cada 3 segons) per dades 

relacionades amb la telefonia, aquests són els indicadors de trucades en cua, 

ateses, perdudes i l’estat dels operadors que han accedit al sistema de telefonia. 

Respecte la resta de dades, la periodicitat mínima d’obtenció s’ha establert en 30 

minuts, segons el temps dels processos de càrrega de dades de SAP PM fins SAP 

BW i la creació dels objectes multidimensionals, ja que segons les proves 

realitzades pel departament de SAP poden tenir un treball màxim de 15-20 minuts. 

La taula següent resumeix les decisions finals en la necessitat temporal d’obtenir 

cada indicador: 

 Immediat 
30 
min 

Dia Setmana Mes Quadrimestral Anual 

Rapidesa  
      

Eficàcia  
      

Accessibilitat  
      

Índex percepció       
 

Temps tractament formulari  
      

Confirmacions    
  

 
 

Valoracions    
  

 
 

Valoració mitja    
    

Avisos gestionats per CST   
     

Avisos oberts per responsable  
      

Avisos oberts per data   
     

Rapidesa per prioritat  
      

Avisos sense tractar  
  

    

Incidències crítiques obertes  
      

Trucades en cua 
 

      

Trucades ateses 
 

 
   

 
 

Trucades perdudes 
 

 
   

 
 

Estat operadors 
 

      

Avisos en espera  
    

  

Avisos oberts (<24h)  
  

    

Avisos tancats (<24h)  
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Del indicadors de direcció, al ser els més importants per la estratègia definida al 

departament, s’han d’obtenir en totes les periodicitats possibles. Però l’índex de 

percepció és l’únic que no s’obté a partir del sistema BW, a inicis d’any s’obté un 

informe que realitza TMB a partir d’enquestes als seus empleats.  

Respecte els indicadors de processos, són el més utilitzats per controlar l’estat 

general del departament, i es per això que es demanen resultats des de la direcció, 

especialment, mensual, quadrimestral i anualment. Però al ser aquests períodes de 

temps grans, és necessari reduir el temps d’obtenció i controlar els resultats que es 

van obtenint del treball regularment. 

Per al control d’activitats, la periodicitat ve principalment definida per el significat 

de cada indicador.  

7.7. Establiments d’objectius i llindars 
Hi ha indicadors que han de tenir un objectiu assignat. El compliment d’aquest 

objectiu indica que es satisfà amb el nivell de qualitat de servei esperat per la 

direcció de TMB. 

Per altra banda, he establert uns llindars de normalitat, amb valors mínims i 

m{xims que marquen si s’est{ en una situació normal o no. Si els resultats estan 

fora d’aquest marge s’han d’estudiar les causes, ja s’hagin obtinguts resultats 

positius o negatius. Es considera que en una situació de normalitat, s’est{ oferint 

un servei de qualitat. Si algun dels indicadors mostra resultats molt positius, la 

direcció ha d’estudiar a que es degut i, si és necessari, prendre mesures que 

permetin aprofitar millor els recursos per enfortir altres indicadors amb resultats 

més negatius. 

Per als indicadors de direcció es marquen uns objectius marcats per la direcció de 

TMB:  

 Objectiu 

Rapidesa 65% 

Eficàcia 93% 

Accessibilitat 70% 

Índex percepció >5 
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Per la resta només és necessari indicar uns llindars de normalitat, amb valors 

mínims i màxims. 

 Llindars 

Temps tractament 

formulari 

Entre el 50%-60% dels avisos 

s’han d’atendre en un temps <1h 

Confirmacions 30%-40% 

Valoracions 25%-35% 

Valoració mitja Nota entre 5-10 

Avisos gestionats per CST 75%-90% 

Avisos oberts per 

responsable 
< 20 avisos per responsable 

Avisos oberts per data 
Últim mes: < 200 avisos 

Últim any: < 400 avisos 

Rapidesa per prioritat 

Prioritat baixa: 70%-90% 

Prioritat mitja: 60%-80% 

Prioritat alta: 60%-80% 

Prioritat molt alta: 45%-65% 

Avisos sense tractar 
Última hora: < 5 avisos 

Últim dia: < 2 avisos 

Incidències crítiques 

obertes 

En un dia: 0-4 avisos 

En un mes: 9-13 avisos 

En un any: 110-150 avisos 

Trucades en cua 0-4 trucades 

Trucades ateses 

En dia laborable:50-80 trucades 

En dia festiu: 20-30 trucades 

En mes:1300-1600 trucades 

Trucades perdudes 

En dia laborable:10-25 trucades 

En dia festiu:2-8 trucades 

En mes: 380-480 trucades 

Estat operadors 

Torn matí(06:00-14:00h):3operadors 

connectats 

Torn tarda(14:00-22:00h):2operadors 

connectats 

Torn nit(22:00-06:00h):1operadors 

connectats 

Avisos en espera 80-120 avisos acumulats 

Avisos oberts (<24h) 
En dia laborable: 45-60 avisos 

En dia festiu: 5-10 avisos 

Avisos tancats (<24h) 
En dia laborable:45-60 avisos 

En dia festiu: 5-10 avisos 
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8. Disseny gràfic del quadre de comandament 
Un dels objectius finals d’aquesta fase 2 dels indicadors de CST a TMB és la creació d’una 

aplicació online que permeti veure els indicadors dissenyats. Per a aquest projecte, la 

construcció d’aquesta aplicació queda fora dels objectius, però no així el seu disseny.  

S’ha decidit crear 2 aplicacions diferenciades per mostrar els indicadors: 

 Quadre de comandament de peticions:  

 Quadre de comandament d’indicadors 

8.1. Quadre de comandament de peticions 
A la sala principal de CST, es disposa d’una pantalla de 67 polzades on es publica 

informació útil per al treball diari dels empleats de la sala. Amb l’objectiu de 

mostrar els indicadors a tota la sala, principalment els relacionats amb les 

activitats, s’ha decidit construir un quadre de comandament per publicar-lo a 

aquesta pantalla. A més, es construirà amb accés online, per tant la direcció de CST 

encara que no es trobi a la sala podrà consultar aquest quadre, és clar que cal 

establir un control d’accés.  

 El disseny per aquest quadre de comandament de peticions és el següent: 

Peticions HH:HH DD/MM/AAAAPeticions HH:HH DD/MM/AAAA

Registre

Avisos sense 

tracament

    Formulari Web

8

Temps promig

tractament
00:28

     Accessibilitat

Ateses:                 26

Abandonades:     12

Cua trucades:      2

Connectats:       6

Disponibles:      2

Operadors

Accesibilidad: 65,57%

  Incidències:   20

  Sol·licituds:   12

Obertes:         32

Tractament

Inc. Crítiques: 2

  Incidències:   10

  Sol·licituds:    6

Tancades:      16

Resolució

Rapidesa 66.67%

Eficacia 95,8%

Incidències Crítiques:

     17/12/2010 10:03 Descripció: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

     15/12/2010 15:12 Descripció: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Avisos en 

espera:
6

En espera

Avisos

Text lliure

(restricció de permís d’escriptura per usuari)

Figura 11 Prototip Quadre de Comandament de peticions 
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8.1.1. Hora dades 

Es crearà un camp que indiqui la hora i data de la última vegada en que s’han 

refrescat les dades. D’aquesta manera es f{cil tenir un control de les c{rregues de 

dades i la seva actualització. 

 

Paral·lelament, s’ha creat a SAP BW un sistema de control que envia un correu 

electrònic automàticament als mantenidors corresponents si falla una cadena de 

càrrega de dades. 

8.1.2. Text lliure 

Àrea d’escriptura amb restricció per a determinats usuaris. La funció principal 

d’aquesta {rea és que la direcció de CST pugui publicar notificacions útils per als 

empleats de CST. 

 

8.1.3. Secció “Registre” 

Mostra l’activitat d’entrada al departament, es diferencien les peticions dels 

usuaris que entren des del formulari web o a través d’una trucada telefònica.  

 

Respecte als avisos que entren a través del formulari web, es mostra quants no han 

estat tractats per cap operador de CST i quan de temps promig estan en aquest 

estat “sense tractament” al sistema. 
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Per a l’accessibilitat telefònica, és important saber quanta activitat hi ha al centre: 

cua trucades (gent que està trucant en aquell moment), trucades ateses i 

abandonades des de l’última actualització de les dades. I també és important saber 

quants operadors hi ha en aquell moments connectats al telèfon i, d’aquests, 

quants estan disponibles per agafar trucades. No es consideren disponibles si estan 

atenen altra trucada o registrant una petició.  

A més, degut a la seva importància per al departament, es mostra el valor de 

l’indicador de direcció Accessibilitat, amb un semàfor indicant el seu estat segons 

els llindars de qualitat. 

    

Accessibilitat <65% 65%-70% >70% 

 

La periodicitat de càrrega de les dades de telefonia serà la més ràpida possible que 

el sistema pugui extreure.  

8.1.4. Secció “En espera” 

Recompte dels avisos que es troben catalogats amb l’estat “en espera”, ja sigui per 

falta de material o autoritzacions necessàries per al seu tractament o resolució. 
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8.1.5. Secció “Tractament” 

Mostra les peticions obertes en les últimes 24 hores al centre, es distingeixen les 

incidències i sol·licituds.   

 

A més, hi ha un recompte de quantes d’aquestes peticions obertes són 

considerades com a crítiques (amb prioritat Molt alta). Aquestes tenen un temps 

de resolució diferent a la resta, ja que s’han de resoldre en menys de 4 hores. Per 

tal de saber si es compleix o no amb aquesta restricció s’inclou un sem{for indicant 

l’estat d’aquestes. De manera que es mostra l’estat de la que porta més temps 

oberta (veure valors del sem{for a l’apartat 9.1.7). 

8.1.6. Secció “Resolució” 

Mostra les peticions tancades en les últimes 24 hores al centre, es distingeixen les 

incidències i sol·licituds.   
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També estan els dos indicadors de direcció Rapidesa i Eficàcia amb un semàfor 

d’estat cadascun: 

    

Rapidesa <62% 62%-65% >65% 

 

 

    

Eficàcia <90% 90%-93% >93% 

8.1.7. Detall incidències crítiques 

En aquest detall hi ha un llistat de les incidències obertes marcades amb prioritat 

molt alta, sense cap filtre de temps. 

 

El color del semàfor de cadascuna ve donat pel temps que porten obertes: 

    

Inc. crítiques <6h 6h-4h >4h 

8.2. Quadre de comandament d’indicadors 
Aquest quadre mostrarà tots els indicadors dissenyats amb l’objectiu que la 

direcció de CST pugui analitzar-los un a un i obtenir dades en diferents marcs 

temporals per a una millor comparació. A partir d’aquestes dades es podran crear 

el informes operatius. El control d’accés per aquest quadre ha de ser més exhaustiu 

que per al quadre de comandament de peticions, només podrà accedir la direcció 

de CST, TMB i aTec i alguns rols específics de CST (per exemple, el gestor de 

Qualitat). 

Tots els indicadors es mostraran en aquest quadre, estaran agrupats en diferents 

pestanyes en que cada una tingui el seu propi selector de temps. Només es podrà 

veure una pestanya cada vegada. 

Per cada indicador i temps seleccionat cal crear una consulta, per tal de no 

sobrecarregar el sistema (que serà accessible online) només es pot mostrar 3 

seleccions de temps: 24h, 1 setmana i 1 mes. Per a la resta de periodicitats 

temporals, es crearan les queries però no es mostraran a través d’aquest quadre, 

cal executar-les a l’aplicació font de SAP BEx Analyzer 7.0 o superior.  

També es crearà un camp que indiqui la hora de la última càrrega per facilitar el 

control de les dades per part de l’usuari.  
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8.2.1. Pestanya “Dades de telefonia” 

A la cantonada superior dreta hi ha el selector de temps, sempre s’ha d’indicar el 

temps seleccionat en aquell moment.  

TelefoniaTelefonia

T
ru

c
a

d
e

s
 a

b
a

n
d

o
n

a
d

e
s

Temps

Trucades abandonades

Trucades a CST

Ateses:                                                 26

Abandonades:                                      12

Ignorades:                                              0

Cua trucades:                                        2

Operadors

Conectats:                      6

Disponibles:                    2

Temps: 24h

 

Les seccions de “Trucades a CST” i “Operadors” mostren les mateixes dades (però 

amb diferent temps acumulat) que al quadre de comandament de peticions. 

S’inclou un gr{fic temporal de les trucades abandonades enregistrades respecte el 

temps. 

8.2.2. Pestanya “Indicadors de resultats” 

Per tal que la direcció disposi d’una vista r{pida amb els tres indicadors principals 

de direcció obtinguts pel sistema BI s’ha creat una pestanya únicament amb els 

tres indicadors de Accessibilitat, Rapidesa i Eficàcia. Es mostren de maner gràfica 

(segons el temps escollit) i en valors acumulats mensuals i anuals.  

Indicadors de resultatsIndicadors de resultats

Eficàcia

Temps: 24h

E
fi
c
à

c
ia

Temps

R
a

p
id

e
s
a

Temps

RapidesaAccessibilitat

A
c
c
e

s
s
ib

ili
ta

t

Temps

Accessibilitat Acumulat

Mensual:               76,23% 

Anual:                   78,59% 

Rapidesa Acumulat

Mensual:               65,23% 

Anual:                   67,56% 

Eficàcia Acumulat

Mensual:               96,45% 

Anual:                   95,01% 
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8.2.3. Pestanya “Peticions” 

Es mostra tota la informació referent a la resolució i tancament de peticions.  

PeticionsPeticions

Peticions Obertes

32

...

1

4

0

0

0

1

0

Incidències

25

...

0

1

3

0

0

0

0

Sol·licituds

Desembre 2010

...

Juliol 2010

Juny 2010

Maig 2010

Abril 2010

Març 2010

Febrer 2010

Gener 2010

38 29

Peticions obertes per Responsable

Inc. Sol.

Resp. 1

Resp. 2

Resp. 3

25 15

22 12

18 11

40

34

29

Resp. a mostrar

Temps: 1Mes

Resolució CST

Inc. obertes per CST:            24

Inc. fin. per CST:                   36

Rapidesa Prioritat

Rapidesa per prioritat:          31%

 

La taula de “Peticions obertes” és independent del selector temporal, mostrarà el 

nombre de peticions pendents de finalitzar de l’últim any. A més, amb la icona  

s’ha d’accedir a un llistat detallat de les peticions obertes, de tipus sol·licitud i 

incidències: 

Incidències obertes - Últimes 24hIncidències obertes - Últimes 24h

 

Sol·licituds obertes - Últimes 24hSol·licituds obertes - Últimes 24h
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La taula de “Peticions obertes per responsable” mostra un llistat amb rànking dels 

tres responsables amb més peticions acumulades obertes. També disposarà de dos 

botons per accedir a les llistes de detall de les incidències i sol·licituds obertes de 

cadascun.  

El quadre de ”Resolució de CST” indica quantes peticions s’han enregistrat i 

finalitzat que són de control exclusiu de CST.  

La rapidesa per prioritat és el número de peticions que es tanquen en el temps 

acordats segons la seva prioritat: 

Prioritat Temps màxim de resolució 

Molt alta 4 hores 

Alta 1 dia 

Mitja 2 dies 

Baixa 3 dies 

8.2.4. Pestanya “Peticions formulari web” 

Com ja s’ha comentat abans a les peticions enregistrades via formulari web, s’ha de 

controlar el temps que triguen els operadors en iniciar el seu tractament. 

A més, els usuaris que utilitzen el formulari web, reben diversos correus 

electrònics al realitzar el tancament de qualsevol de les seves peticions. Si el 

contesten, es considera que han realitzat la confirmació. Després, determinen si 

estan conformes o no amb la solució aportada per el centre i poden valorar amb 

una nota entre 0 i 10.  

Peticions formulari webPeticions formulari web

Confirmacions/Valoracions

Valoracions 

rebudes:                       4,9%

Confirmacions

rebudes
25,26%

       Conformes:          95,1%        No conformes:        4,9%

           Nota mitja:           8,9

    Formulari Web

Temps promig

tractament
00:28

Avisos sense tractament              8

Temps: 8h
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8.3. Implementació dels quadres de comandament 
Per a la implementació dels quadres de comandament hi ha disponibles a 

l’empresa dues eines diferents. Per ambdues es disposa del software i de les 

llicències.  

Les dues opcions són: 

 Business Objects Xcelsius Enterprise SP1. 

 SAP NetWeaver Visual Composer. 

Les dues estan dissenyades específicament per crear anàlisis interactius i quadres 

de comandament amb connexions segures i directes a mòduls de SAP. Permeten 

mostrar dades de negoci complexes de manera clara, proporcionant als 

responsables de la presa de decisions un mètode senzill d’interactuació amb les 

dades.  

Els avantatges principals que aporten aquest tipus d’eines són: 

 Accés a quadres de comandament segurs i personalitzats des de qualsevol 

part. 

 Els quadres de comandament es desenvolupen sobre una plataforma de BI 

segura i fiable. 

 Permet obtenir dades des de diversos informes creats a partir d’objectes 

SAP i combinar-les en un únic quadre. 

 Millora la adaptació de BI al crear una capa de presentació senzilla 

visualment.  

Les principals característiques de Business Objects Xcelsius Enterprise SP1 són: 

 És una eina per a un desenvolupament ràpid de visualització i gran 

interactuació en quadres de comandament. 

 La interfície de desenvolupament és molt senzilla i flexible. 

 Gran capacitat de disseny, permet crear presentacions amb un nivell de 

disseny molt alt. 

 No és necessari disposar de coneixements tècnics per obtenir un producte 

de qualitat. 

 Només permet treballar amb dades en forma de taules simples, no permet 

estructures de dades complexes. 

 Business Objects no és propietat de SAP. 

 Per obtenir dades del mòdul SAP BW, és necessari crear 3 capes de dades i 

connexió entre BW i el quadre de comandament.  

I les principals característiques de SAP NetWeaver Visual Composer són: 

 És una eina de modelatge que permet utilitzar element UI de codi lliure i 

reutilitzar-los. 

 No disposa de moltes opcions de personalització visual. 
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 És necessari disposar de coneixements tècnics per obtenir un producte de 

qualitat. 

 Permet treballar amb serveis de dades d’estructura complexa.  

 Visual Composer és propietat de SAP. 

 La connexió entre les dades del mòdul SAP BW és directa i sense cap 

transformació.  

A més, a continuació es mostren dues aplicacions molt semblants creades amb 

cada eina per observar les diferències visuals: 

 
Figura 12 Aplicació en Visual Composer 
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Figura 13 Aplicació en Business Objects Xcelsius 

Així després d’analitzar les diferències vam decidir crear els quadres de 

comandament amb l’eina: SAPNetWeaver Visual Composer. 

Les principals característiques que ha fet prendre aquesta decisió han sigut: 

 Business Objects necessita de diverses transformacions extres per obtenir 

les dades de SAP BW. 

 Les persones encarregades de fer la implementació disposen dels 

coneixements tècnics per realitzar-la en Visual Composer. 

 El disseny no és gaire complex i és pot realitzar sense problemes en Visual 

Composer.  

  



Indicadors CST FII 

 

 

Pàgina 62 

 

9. Fase de construcció 
Ja s’ha realitzat l’estudi de quins indicadors es necessiten, com es calculen i com es 

mostraran a l’usuari. El següent pas és iniciar l’adaptació de l’estructura existent a 

BW per disposar de tota la informació. 

Aquesta adaptació treballa sobre els objectes ja creats al projecte fase 1 

d’indicadors CST, s’han d’ampliar, modificar i crear-ne de nous.  

L’estructura afectada només es utilitzada per el departament de CST per obtenir 

indicadors, no hi ha altres usuaris ni funcions afectades. 

9.1. Tecnologies utilitzades 
Per desenvolupar aquest projecte, s’han utilitzat diversos programes que es 

descriuen a continuació i el llenguatge de programació exclusiu de SAP anomenat 

ABAP.  

Com aquest és un projecte que es realitza en una empresa real, s’aplica una política 

de confidencialitat en que és important no publicar el codi realitzat. Per tant, en 

aquest apartat s’explicar{ de manera senzilla en que i com s’ha utilitzat cada 

tecnologia.  

9.1.1. ABAP  
ABAP (Advanced Business Application Programming) és un llenguatge de segona 

generació, propietat de SAP, que s’utilitza per programar la majoria dels seus 

productes (R/3, mySAP Business suite, ...). Utilitza seqüències de Open SQL per 

connectar-se amb pràcticament qualsevol Base de dades. Te disponibles milers de 

funcions per la gestió d’arxius, bases de dades, dates, etc.. Permet connexions RFC 

(Remote Functions Calls) per connectar el sistemes SAP amb qualsevol altre 

sistema o llenguatge de programació.  

ABAP va ser desenvolupat per SAP com a llenguatge d’informes per SAP R/2 en els 

anys 80, una plataforma que permetia a les grans corporacions construir 

aplicacions de negoci per la gestió de materials i finances.  

Es va mantenir com a llenguatge de desenvolupament per la següent versió client-

servidor de SAP R/3, que va ser llançada al mercat al 1992, en el que quasi tot el 

sistema, menys les system calls bàsiques, estava escrit en ABAP.  

Aquest llenguatge s’ha utilitzat per crear les c{rregues de dades amb les cadenes al 

sistema BW, creació de camps agregats als Infoset de SAP PM i als objectes de BW. 
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9.1.2. SAP Logon 
SAP Logon és un programa per Windows, que s’utilitza per accedir al sistema SAP a 

un PC. Crea una connexió entre el sistema SAP que es troba al servidor i la 

interfície gràfica (SAP GUI). 

Un cop connectats al servidor, es treballa amb les diferents transaccions de SAP. 

Lesmés utilitzades en el mòdul BW són RSA1 i RSPC. 

 

Figura 14 SAP Logon 

9.1.2.1. RSA1: Administrator Workbench 

La transacció de SAP BW, Administrator Workbench (RSA1), abreviada com AWB, 

és l’eina principal per tasques en el procés d’emmagatzemament de dades. Això 

proporciona funcions de modelat de dades, així com funcions per al control, 

supervisió i manteniment de tots els processos de SAP BW que estiguin relacionats 

amb la consecució, retenció i processament de dades.  

Aquestes funcions en total són 8, però només ens centrarem en la funció de 

modelat que és la que s’ha utilitzat en el desenvolupament del projecte.  
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Figura 15 Captura pantalla RSA1 de BW 

9.1.2.1.1. Modelat 

Es pot crear i editar tots els objectes i regles que necessitem per al transport, 

actualització i anàlisi de dades.  

Els objectes es mostren en una estructura d’arbre ordenats per jerarquies. 

Utilitzant el menú contextual d’objectes, es poden seleccionar l’{rea de 

manteniment corresponent a cadascun o realitzar les funcions més rellevants per 

aquest tipus d’objecte.  

Els principals objectes amb que es treballen són: 

 InfoProviders: qualsevol objecte per al qual les queries poden ser creades 

i executades en BEX. Així mateix, són els objectes o les vistes rellevants per 

la realització d’informes. 
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 InfoCubs: estructura que emmagatzema dades que posteriorment 

s’utilitzen a BW (mòdul de SAP per gestionar sistemes BI). Tots els tipus 

d’Infocubs, tenen un esquema de Estrella i s’omplen amb les regles 

d’actualització i transformació definides.  

 InfoCubs virtuals: és un tipus d’InfoCub que físicament no emmagatzema 

les seves pròpies dades en BW. La font de dades és un mòdul de funció 

definit per l’usuari.  

 Objecte ODS: Data Store Objects emmagatzemen dades netes i 

consolidades en un nivell detallat. Un ODS descriu un set de dades 

consolidats des de una o més fonts de dades. Estan disponibles per dades 

transaccionals i per dades mestres. Es pot utilitzar aquest set de dades en 

el BEx Query Designer (descrit més endavant). A diferència a les dades 

enregistrades en InfoCubs multidimensionals, les dades per ODS 

s’emmagatzemen en taules planes. Es poden transferir dades dels ODSs als 

InfoCubs connectats o en un ODS addicional del mateix o altre sistema.   

 InfoObjectes: els objectes d’avaluació de negoci en BW són coneguts com 

InfoObjectes. Es divideixen en característiques (per exemple, empleats), 

figures clau (per exemple, estat d’avís), unitats (per exemple, trucades), 

característiques de temps (per exemple, setmana) i característiques 

tècniques (per exemple, número de sol·licitud). Són les unitats més petites 

d’informació en BW. Estructuren la informació necess{ria per crear 

destinacions de dades. 

 InfoFonts o Sistemes font: són els sistemes dels que s’extrauen la 

informació. Aquests sistemes poden ser fitxers, bases de dades o un 

sistema d’un servidor extern.  

Un cop s’han creat els diferents elements necessaris, si s’escau, se li assigna una 

font de dades. Per la c{rrega de dades, s’ha de determinar tota la informació 

imprescindible sobre l’origen i destí de les dades i el procés necessari per portar 

les dades al ODS o InfoCub.  

9.1.2.2. RSPC: Process Chain and Process Variant 

Transacció que s’utilitza per crear, modificar i administrar les cadenes de càrrega 

de dades. Com el seu propi nom indica, és el procés o rutina que segueixen les 

dades des del sistema origen fins al seu destí en BW, on seran utilitzades en les 

consultes i mostrades a l’usuari. 

Les cadenes creades per aquest projecte es poden trobar a l’annex B. 

9.1.3. BEx Query Designer 
El programa BEx Query Designer s’utilitza per crear les consultes que mostren les 

dades en forma de taules i, a més, funcionen com a proveïdors de dades per a la 

interfície gràfica dels indicadors. 
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Aquestes queries es creen a partir dels objectes que s’han creat prèviament des de 

la transacció RSA1. En les queries seleccionarem i combinarem objectes o 

reutilitzarem elements que s’han creat en altres consultes.  

Les consultes estan parametritzades utilitzant variables de les característiques, 

jerarquies, textos, formules, ... Les variables són paràmetres de una consulta que es 

defineixen al programa i s’omplen amb valors al executar-la. 

Els components més importants dins d’una query són els filtres i el poder de 

navegació que presenten els objectes introduïts.   

Aquesta eina és un component de SAP BW, que permet crear consultes combinant 

característiques i ratis definits en el model OLAP.  

 

Figura 16 Captura pantalla BExQueryDesigner 

Els principals elements amb que es treballen són: 

 InfoSitios: mostren les estructures, ratis i característiques del MultiSitio 

corresponent, les quals podem utilitzar en la creació de la query. 

 Columnes: són les columnes que apareixeran a la taula resultat. 

 Líneas: files que mostrarà la taula. 

 Característiques lliures: característiques comunes per totes les 

possibilitats de combinació entre files i columnes, excepte si hi ha definició 

cel·la a cel·la.  

 Filtres: característiques per les que podrem filtrar la query definitiva i 

obtenir un consulta diferent.  
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 Presentació preliminar: esbós de com quedarà la taula resultat.  

9.1.4. Query Analyzer 
És l’eina de Business Explorer de SAP per l’an{lisi i reporting que est{ integrat a 

Microsoft Excel.  

Des de Excel, l’usuari pot utilitzar, a més, totes les funcionalitats pròpies d’aquest 

programa sobre les taules de resultats de les queries executades.  

La funcionalitat principal d’aquest programa per aquest projecte ha sigut executar 

consultes creades per validar els processos de càrrega de dades a BI, ja que no es 

disposa d’interfície gràfica per als indicadors.  

 
Figura 17 Captura pantalla execució query des de BEx Query Analyzer 
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9.2. Anàlisis previ 
Després d’analitzar les necessitats presentades i les eines disponibles, es va fer un 

estudi previ per saber d’on i com extreure les dades que no es trobaven 

disponibles en el sistema actual.  

Degut al origen heterogeni de dades, es van establir dues línies de treball, una per 

cada font de dades:  

 Font de dades de gestió de peticions: SAP R/3 

 Font de dades de telefonia: BBDD del sistema CISCO 

9.2.1. Extracció dades de SAP PM R/3 

La informació relacionada amb els avisos s’extreu del mòdul de SAP PM R/3. En el 

sistema implementat a la fase 1, es va crear tota la estructura software necessària 

per als tres indicadores principals (cubs, Infosets, queries, etc.). Però al ampliar els 

indicadors a mostrar també cal ampliar les dades traspassades a SAP BW. Per altra 

banda, com ja s’ha comentat abans, s’han detectat alguns errors en les dades 

enregistrades, cal detectar-los i solucionar-los. 

9.2.2. Extracció dades de BBDD Telefonia 

El sistema actual d’extracció de dades de telefonia obliga a realitzar una còpia 

pròpia de diverses taules del sistema font, després es realitzen les consultes SQL 

sobre les taules copiades i es guarden els resultats a un fitxer Excel, que es carrega 

al sistema SAP BW un cop al dia. 

Per aquesta fase, un dels requisits és obtenir dades en temps real de les trucades 

que fan els usuaris al centre i de l’estat dels operadors connectats. A les BBDD de 

CISCO, es disposa d’una taula amb aquesta informació que s’actualitza cada 3 

segons mínim.  

Per altra part, si es possible, s’intentar{ trobar altre mètode per realitzar consultes 

directament a les BBDD de CISCO, sense realitzar cap còpia intermitja de taules. 

9.2.3. Estructura BW inicial 

L’estructura inicial dels objectes de BW, creada a la fase 1 (els detalls es poden 

trobar a l’annex A), s’organitza en dos grups: cubs d’avisos i cub de trucades.  

9.2.3.1. Cubs multidimensionals per avisos tancats i oberts 

Des de SAP PM es va crear un Infoset, anomenat ZQMI3_BW,amb les dades que es 

volen extreure cap a SAP BW. Per a realitzar aquestes extraccions, hi ha dos 

objectes extractors (ZCST_AVISOS_BW i ZCST_SOLIC_BW) que agafen les dades del 

infoset de PM i les transforma per poder ser accessibles des de BW. 

Es van crear dos cubs diferents, un amb dades dels avisos oberts i altre amb els 

tancats. Finalment, es combinen aquests dos cubs en un MultiSitio per fer-los 

disponibles per a reporting.  
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Sol/Inc Obertes

ZCST003

SAP PM R/3

Infoset ZQMI3_BW

ZCST_AVISOS_BW

ZCST_SOLIC_BW

Sol/Inc Tancades

ZCST005

Transformació

 + DTP

Transformació

 + DTP

MultiSitio Avisos

ZCST006

 

A més, hi ha una petita estructura que enregistra els valors objectius per als 

indicadors de direcció.  

Definició Objectius

ZCST004

OBJECTIUS

CST_Objetivos.csv

Transformació

 + DTP

 

9.2.3.2. Cub amb dades de telefonia 

Respecte les dades de telefonia, SAP BW accedeix al arxiu Excel amb els resultats 

de les queries SQL i aplica una extracció i transformació sobre les dades per crear 

el cub de trucades telefòniques CST001.  
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Trucades telefòniques

ZCST001

TELEFONIA

InputBWLlamadas.csv

Transformació

 + DTP

 

9.3. Ampliació de dades en l’estructura 
El primer pas a realitzar és identificar quines dades no estaven disponibles i 

realitzar els canvis indispensables per al seu accés. Les noves dades que es 

carreguen són: 

 Sol·licituds: com ja s’ha comentat anteriorment hi ha dos tipus 

d’avisos: incidències i sol·licituds. A la fase 1 d’indicadors només es 

realitzava un control de les incidències, però per aquesta fase es va 

decidir ampliar-lo també a les sol·licituds. Així que es van ampliar els 

filtres de selecció per a incloure dades detallades d’aquest tipus 

d’avisos (catalogats al sistema com avisos de classe ZO).  

 

 Més dades per avís: la tria de camps que es carreguen de cada avís és 

insuficient per a l’obtenció dels nous indicadors. Cal ampliar la selecció 

amb més informació individual per cada avís. Els més importants són: 

descripció de l’avís, usuari responsable, usuari comunicador, operador, 

estat, tipus d’avís i prioritat.  

 

 Peticions web: un usuari pot crear una petició de servei a través del 

formulari web, fins que un operador de CST valida aquesta petició i 

inicia el seu tractament és considerat un preavís, amb número 

d’identificació propi. Per tal de controlar el volum del servei web, 

s’inclouen aquests tipus de peticions al sistema BW. En concret, es crea 

una estructura d’emmagatzematge exclusiva per aquestes peticiones 

quan estan en estat “No tractades” o “En espera”. La política de copia 

per aquests objectes és completa, no s’emmagatzema cap històric ja que 

al validar una petició web, s’enregistra com avís en el cub pertinent.  
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 Nous camps agregats: per tal d’accelerar el temps de resposta de les 

queryes, s’han creat una sèrie d’agregats als cubs d’avisos oberts i 

tancats. En concret, s’han afegit dos agregats: 

─ Temps atenció: el temps que està una petició web (un 

preavís) en estat sense tractament per part d’algun 

operador CST. 

─ Rapidesa per prioritat: indica si un avís és considerat 

ràpid segons el temps de resolució marcat per la seva 

prioritat. Els temps de resolució segons la prioritat 

marcada a un avís són: 

Prioritat Temps màxim de resolució 

Molt alta 4 hores 

Alta 1 dia 

Mitja 2 dies 

Baixa 3 dies 

 

 Dades telefonia online: una de les prioritats més importants per 

aquest projecte és obtenir dades immediates de l’estat del sistema de 

telefonia. Les BBDD de CISCO disposen d’una taula que mostra aquesta 

informació actualitzada cada, mínim, 3 segons, per tant, l’obtenció 

d’aquesta informació finalment ha sigut una tasca possible. S’accedeix a 

la taula mitjançant una consulta SQL directa, aquesta taula consisteix en 

un únic registre. El següent pas és copiar els camps obtinguts de la 

consulta SQL a un objecte de BW, un ODS, mitjançant una 

transformació. La política de emmagatzemament per aquest objecte és 

de realitzar càrregues completes, és a dir, cada 3 segons es 

sobreescriuen totes les dades . 

 

 Històric dades online: per tal de conservar el flux de l’activitat al 

centre de telefonia, s’ha creat un altre objecte d’emmagatzemament que 

enregistra les dades obtingudes cada 3 segons de telefonia. Per aquest 

projecte no s’ha establert cap indicador que utilitzi aquest històric de 

dades, però si s’ha pensat en possibles estudis puntuals o futura 

ampliació d’indicadors. Per exemple, seria possible identificar quan es 

produeixen pics de trucades rebudes o en quins horaris els operadors 

tenen més acumulació de feina. 
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9.4. Modificacions en l’estructura 
Amb les dades i estructura de la fase prèvia, s’han realitzat modificacions en 

objectes i sistemes que existents, ja sigui per corregir errors o per adaptar-los. Els 

canvis realitzats han estat: 

 Avisos <24h per Rapidesa: revisant el seu càlcul es va trobar que per 

obtenir el valor d’aquest indicador es tenien en compte avisos en que 

encara no havien passat 24h des de que es van obrir. Aquests avisos al 

no estar tancats, estaven marcats com a avisos “no r{pids”, altrament al 

no haver passat les 24h corresponents hi havia la possibilitat que es 

resolguessin amb temps i formessin part dels ràpids. Finalment, es va 

prendre la decisió que el c{lcul de l’indicador de Rapidesa fos sempre 

sobre avisos amb data de creació major a 24h respecte la data actual. 

 

 Avisos ràpids en funció data de SIFI: al sistema SAP que gestiona el 

avisos es diferencien dos tipus de tancament per un mateix avís.  

- Tancament SIFI: en el moment en que tècnicament un avís està 

resolt es marca amb el senyal SIFI.  

- Tancament: es realitza el tancament definitiu quan s’ha donat 

una solució v{lida i definitiva a l’usuari.  

Un exemple clar és quan hi ha un avís en que un usuari té problemes 

amb una impressora. El tècnic comprova que la impressora està 

trencada i cal canviar-la per una nova. En aquell moment, s’instal·la una 

impressora provisional a l’usuari per a que pugui continuar la seva 

feina i es marca l’avís com a SIFI. Quan s’obtingui la impressora nova i 

s’instal·li, es marcar{ l’avís amb el tancament definitiu. 

En el càlcul de rapidesa es consideren avisos tancats aquells que estan 

marcats amb el senyal SIFI, ja que el tancament definitiu en la gran 

majoria de casos depèn de factors externs al control de CST (material 

en estoc, mantenidors externs, gestió de problemes, ...).  

Es va trobar que a la fase 1 del projecte va haver-hi una confusió i el 

càlcul de la rapidesa es realitzava segons l’hora de tancament definitiu. 

S’ha modificat i el c{lcul actual de la rapidesa va en funció del 

tancament SIFI. 

 

 No càrrega data-hora SIFI en R/3: el cub de dades amb els avisos 

tancats de BW realitza la c{rrega a partir d’una consulta 

emmagatzemada al mòdul R/3. Aquesta consulta tenia un error de 

programació en que, en alguns casos, no és registrava la data i hora del 

moment en que es passava un avís a estat SIFI. Si a la consulta no es 

disposava d’aquestes dades, al cub de BW tampoc. Abans de les 

modificacions d’aquest projecte, per error, només es tenia en compte la 

data de tancament definitiu per al càlcul dels indicadors, per això no es 
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va detectar la confusió. Es va modificar el codi i comprovar que sempre 

s’enregistrava, tan a la consulta de R/3 com al cub de BW. 

 

 Camp Atenció: altre camp amb un càlcul erroni era el temps que 

transcorria entre que un usuari creava un avís des del formulari web 

fins que algun operador iniciava el seu tractament, anomenat Atenció 

formulari. Els casos concrets en que es va trobar un càlcul erroni són:  

- En espera: quan algun operador passava un avís a estat “En 

espera”, no es tenia en compte aquest canvi d’estat i continuava 

el compte de temps com si no s’hagués atès l’avís. 

- Avís reobert per no conformitat: hi ha la possibilitat que un avís 

es torni a obrir després d’haver-se tancat definitivament, això 

es dona quan un usuari no està conforme amb la solució 

aportada. En aquest cas es torna a obrir un altre avís però 

sempre vinculat al primer. En aquests casos, s’afegia el temps 

de tractament del segon avís al camp atenció del primer.  

La solució va ser reprogramar la rutina del càlcul tal que: 

- Data registre: data/hora de creació de l’avís per part de l’usuari 

al formulari web. 

- Data avís: data/hora en que es valida un avís i s’inicia el seu 

tractament per algun operador CST. 

- Data en espera: data/hora en que un operador passa un avís a 

estat “En espera”, es considera que ha s’ha iniciat el seu 

tractament. 

Així el valor del camp Atenció formulari es calcula: 

- Si l’avís est{ en estat “Sense tractament”: data actual – data 

registre 

- Si l’avís est{ o ha estat en estat “En espera”: data en espera – 

data registre 

- En qualsevol altre cas: data avís – data registre 

Per altra banda, si un avís ha estat o est{ en estat “Finalitzat” no es 

modifica el camp Atenció formulari mai més. Així s’eviten conflictes en 

reobertura d’avisos.  

 

 Control cadenes de càrrega: tan a la fase prèvia com en aquesta, es 

realitzen moltes cadenes de càrregues de dades del mòdul R/3 al mòdul 

BW. Quan alguna cadena dona error i no es realitza completament, no 

es detecta excepte si algun indicador dona un resultat sense sentit o si 

es comprova manualment. Aquest fet provocava situacions en que 

durant dies es mostressin resultats erronis. La solució ha sigut aprofitar 

una funcionalitat de SAP que envia un correu electrònic en el moment 

que qualsevol de les cadenes falla. Els destinataris escollits per aquests 

correus van ser els operadors CST i l’encarregat del manteniment dels 

indicadors del departament de SAP. 
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 Recompte erroni del número de trucades: quan es rep una trucada 

al centre, aquesta sona en un dels telèfons dels operadors disponibles. 

Si no s’agafa, la trucada salta a qualsevol dels altres operadors 

disponibles fins que s’atengui, es pengi o es passi el missatge del 

contestador. A la consulta SQL sobre les taules de trucades, no es té en 

compte aquests salts. Per tant, si una trucada l’atén el segon operador, 

la consulta compte que hi ha hagut dues trucades (un per cada 

operador) ateses. La consulta retornava el nombre total de registres de 

la taula de telefonia de trucades ateses. La solució ha sigut fer el 

recompte de registres amb identificador únic de trucada. 

 

 Accés dades de telefonia: al sistema anterior, es feia una copia local al 

domini TMB de les taules necessàries propietat de CISCO, desprès es 

realitzava una consulta SQL sobre aquesta còpia per obtenir les dades 

que es traspassen a BW. La decisió de fer còpia local va ser presa per 

personal extern a TMB contractada únicament per la implementació de 

la fase 1. Per aquesta fase, la intenció és agilitzar l’accés a les dades de 

telefonia, sobretot, per poder obtenir les dades immediates.  

La documentació existent de la fase 1 indica que CISCO no permet 

realitzar consultes externes directament a les seves BBDD. Però el 

personal actual contractat per al manteniment del servei de telefonia, 

aportava documentació pròpia indicant que seguint un senzill 

procediment de autentificació, és possible realitzar aquestes consultes 

directes sense dificultats. Així que es va decidir seguir aquest 

procediment. 

El primer pas va ser crear un usuari de TMB únicament per accedir al 

sistema de telefonia, després el personal de CISCO va autentificar 

aquest usuari contra les seves BBDD amb els permisos corresponents. 

Finalment es va realitzar una consulta SQL directa i es van obtenir les 

dades corresponents sense problemes.  

Amb els resultats d’aquestes proves, finalment s’ha canviat el sistema 

anterior de realitza copies locals a un sistema de consultes SQL directes 

sobre les BBDD de CISCO amb l’usuari creat. 

D’aquesta manera el sistema d’obtenció de dades de telefonia queda 

així: 
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BBDD Telefonia 

Dades telefonia

 Arxiu .CVS

SQL c
ada 3

 s
egons

SQL cada 24h

Cadena càrrega

SAP BW

 Arxiu .CVS

Cadena càrrega

Dades telefonia 

online

 
 

 Finestra temporal d’avisos oberts: el cub d’avisos oberts realitza una 

recàrrega completa de totes les seves dades cada cop, al contrari del 

cub de tancats que realitza càrregues acumulatives. La configuració 

actual enregistra tot l’històric d’avisos oberts que hi ha al sistema SAP, 

sense limitacions temporals. S’ha determinat que els avisos amb data 

de creació més antiga de 13 mesos respecte la data actual, són avisos 

caducats i perduts que no cal enregistrar a BW. 

 

 Cubs virtuals: actualment es carreguen les dades cada 24h, 

concretament a les 02.45 A.M, ja que a la nit el número d’empleats 

treballant és molt menor respecte el dia i així, s’evita una possible 

caiguda del rendiment del sistema. Un cop es van fer les principals 

ampliacions i modificacions en l’estructura de BW, es va començar a 

realitzar carregues cada hora. Però es va observar que el temps per la 

càrrega total era massa llarg per fer-ho cada 30 minuts, que és 

l’objectiu. La solució ha sigut utilitzar cubs virtuals per mostrar dades 

al quadre de peticions cada 30 minuts, són cubs que fan consultes 

directes a SAP, mostren el resultat i esborren les dades. Són més ràpids 

i més lleugers ja que no realitzen un procés de c{rrega d’índexs. L’únic 

objectiu d’aquest tipus de cubs és procurar una interfície virtual de 

dades, un cop obtingudes aquestes dades, s’esborren del sistema. No es 

guarden en cubs per realitzar consultes complexes, per als indicadors 

que es mostres al quadre d’indicadors s’utilitzarien cubs “reals” que 

enregistren les dades físicament i on les càrregues d’aquests serien 

cada 24h.  

 

Tots aquests canvis es varen realitzar sobre objectes i estructures ja creades a BW, 

per tant va ser necessari fer una recàrrega dels avisos de PM que ja estaven 

enregistrats a BW però amb els nous criteris. Es va decidir que fer una recàrrega 

de tots els avisos que s’han creat des dels inicis en que es va implantar el sistema 

SAP, seria una feina massa laboriosa, delicada i prescindible. Així la decisió final va 

ser recarregar els avisos amb data de creació a partir del 1 de Gener de 2011. 
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9.5. Estructura BW final 
Aquí es descriu com han quedat finalment les estructures dels elements a BW. 

Quan es connecta un objecte de BW a una font de dades, és necessari realitzar un 

procés de transformació amb mapeig entre les dues taules i un DTP (procés propi 

de SAP per adaptar la transformació corresponent). A més s’aprofiten aquestes 

rutines per crear registres agregats (camps calculats a partir de diversos camps 

origen). 

A l’annex C es troba el detall d’aquestes transformacions.  

9.5.1. Cubs multidimensionals per avisos tancats i oberts 

Després de realitzar totes les modificacions i ampliacions descrites en els apartats 

anteriors. L’estructura resultant per el registre d’avisos és la següent: 

Sol/Inc Obertes

ZCST003

SAP PM R/3

ZCST_AVISOS_BW

Sol/Inc Tancades

ZCST005

Sol/Inc (Cub virutal)

ZCST011

Transformació

 + DTP

Transformació

 + DTP
Transformació

 + DTP

MultiSitio Avisos

ZCST006

 
 

Les diferencies principals són la creació dels cubs virtuals i l’ampliació dels cubs 

d’avisos amb informació detallada sobre sol·licituds.  

 

 

 

 



Indicadors CST FII 

 

 

Pàgina 77 

 

9.5.1.1. ODS Definició Objectius 

L’estructura que indica quins son els valors objectius per als indicadors de direcció 

és la mateixa que a la fase prèvia:  

Definició Objectius

ZCST004

OBJETIVOS

CST_Objetivos.csv

Transformació

 + DTP

 

Únicament s’han actualitzat els valor marcats com objectiu. A més, en l’estructura 

anterior s’associava cada avís als 3 objectius marcats. Això provocava que si es 

canviava un valor objectiu calia recarregar tots els avisos ja enregistrats a BW amb 

els nous valors. Per aquest projecte, s’ha eliminat aquesta vinculació ja que no era 

necessària i no aportava cap avantatge.  

En el nou sistema, es consulta en l’objecte Definició d’objectius(ZCST004) els 

valors i s’associen a la consulta pertinent quan s’executa. 

9.5.1.2. Cub amb dades de telefonia 

 L’estructura de registre de trucades telefòniques continua igual, només s’han 

realitzat canvis en el codi de la consulta SQL que accedia a les BBDD de CISCO ja 

que contenia un error (explicat a l’apartat 10.3) i en la manera d’obtenir l’arxiu 

Excel amb les dades. 
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Trucades telefòniques

ZCST001

TELEFONIA

InputBWLlamadas.csv

Transformació

 + DTP

 

9.5.1.3. Cub amb dades telefonia online (ZCST009) 

Per tal de disposar en el temps mínim que permet el sistema de dades sobre les 

trucades i els operadors del centre de CST, s’ha creat una estructura que al igual 

que amb el cub de Trucades telefòniques, s’obté un arxiu Excel que es resultat de 

una consulta SQL directa sobre les BBDD de CISCO. Aquest arxiu es crea cada 3 

segons i conté un únic registre amb informació d’aquell instant de les trucades que 

s’estan reben al centre i l’estat dels operadors connectats.  

Telefonia Online

(Cub virtual)

ZCST009

ZCST_TEL_ONLINE2

IPCC_Resumen.csv

Transformació

 + DTP

 

 

 

 

 



Indicadors CST FII 

 

 

Pàgina 79 

 

9.5.1.4. ODS Històric dades telefonia online 

Cada pocs segons s’obté informació de l’estat actual de trucades i operadors que hi 

ha al centre, s’ha decidit enregistrar aquest registre per poder obtenir, si es 

considera important en un futur, més informació. Com per exemple, el número 

d’operadors disponibles durant tot un dia.  

 

Com no és una estructura sobre la que actualment es volen fer consultes i el que 

interessa és només guardar dades a nivell de document, de moment es crea com a 

objecte ODS. Si es necessari, en un futur es crearia el cub pertinent i es 

traspassarien les dades.  

Al ser un objecte ODS les dades s’emmagatzemen en una estructura de taula, és a 

dir, no hi ha una estructura tan complicada com un cub de BI, on cal realitzar 

c{lculs en diferents dimensions i necessita d’un manteniment més acurat.  

  

Històric dades 

Telefonia Online

ZCST008

Històric dades Telefonia

ZCST_TEL_ONLINE

Transformació

 + DTP
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9.5.1.5. ODS Peticions i peticions no tractades 

Entenem que, en aquest cas concret, peticions són únicament les peticions web que 

creen els usuaris directament sobre el formulari web.  

Aquestes peticions web (també anomenats pre-avisos) no es consideren avisos fins 

que un operador no ha iniciat el seu tractament. Els dos ODS de Peticions 

(ZCST002) i Peticions no tractades (ZCST007) enregistren aquesta activitat per 

controlar per obtenir informació del formulari web. 

Per a la primera etapa d’una petició web, fins que s’inicia el seu tractament, 

s’enregistren al ODS Peticions no tractades. A la següent etapa, en que ja son avisos 

en tractament, s’enregistren a l’ODS Peticions per poder diferenciar r{pidament 

aquests avisos de la resta del sistema.  

 

 
 

  

Peticions

ZCST002

SAP PM R/3

ZCST_AVISOS_BW

Transformació

 + DTP

Peticions no tractades

ZCST007

SAP PM R/3

ZCST_AVISOS_BW

Transformació

 + DTP
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10. Validació de càrregues de dades 
La validació de les dades carregades al sistema és una de les tasques més 

importants. A l’inici d’aquest projecte es van detectar diversos problemes 

relacionats amb una validació poc estricta realitzada a la fase1. Es per això que en 

aquesta segona fase he dedicat una etapa completa per la validació dels processos 

de càrrega de la informació que es carrega a BW. 

El sistema utilitzat ha sigut crear diferents consultes a través del BEx Query 

Designer (descrit a l’apartat 10.1.3) i executades des del BEx Query Analyzer 

(descrit a l’apartat 10.1.4). Des d’aquestes queries s’obtenen les dades a validar 

carregades a BW, podien ser dades llistades o indicadors calculats, després es 

comparen amb les dades enregistrades en els sistemes font corresponents.  

Com ja s’ha comentat abans, el BEx Query Analyzer es troba integrat al full de 

càlcul de Microsoft Excel, això permet tenir disponible totes les seves 

funcionalitats. Per altra banda, les dues fonts de dades utilitzades permeten fer 

exportacions també a arxius Excel. Al disposar de dos arxius Excel per comparar i 

validar dades en cada cas, el treball consisteix, en realitzar creuaments entre les 

taules. Encara que, en molts casos, era necessari realitzar transformacions i 

adaptacions per tal de tenir algun camp clau comú per al creuament o comparació.  

La validació ha tingut dues metodologies molt diferenciades. En casos de validar 

dades llistades, s’ha d’obtenir dues taules i fer un creuament per algun camp clau. 

Per validar indicadors calculats, s’han d’obtenir el valor de l’indicador de BW i, 

comparar-ho amb el càlcul manual d’aquest mateix indicador a partir de les dades 

extretes del corresponent sistema font.  

Amb les consultes que aquí s’expliquen s’obtenien fins ara els indicadors al 

departament, és clar que era un sistema molt lent i que necessitava de molt temps 

de dedicació d’un empleat en exclusiva, és per això que s’ha hagut de modificar el 

sistema d’extracció d’indicadors, que és un dels objectius principals d’aquest 

projecte.  

10.1. Obtenció dades per validació de SAP R/3 
Al sistema de SAP PM R/3 es guarda tota la informació relacionada amb 

l’enregistrament, gestió i resolució d’avisos. Per tal d’accedir a les dades que ens 

interessen obtenir en cada cas, existeixen unes consultes de SAP PM creades 

especialment per aquesta funció.  

Principalment s’han utilitzat 2: 

 CST_Avisos17: s’obtenen tots els avisos enregistrats al sistema. Cal 

seleccionar els tipus d’avís que ens interessen i acotar per data de creació. 

 CST_Avisos18: llistat amb totes les peticions de servei que realitzen els 

usuaris a través del formulari web de CST, també s’ha d’acotar per data de 

creació. 
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Per altra banda, també es troba disponible el menú que utilitzen els operadors per 

a la gestió d’incidències. Des de aquest menú es poden llistar els avisos en estat “En 

espera”, les peticions web en estat “Sense tractament” o “En espera”. La consulta 

s’anomena “Gestió de Peticions”. 

 
Figura 18 Captura pantalla Menú SAP dels operadors CST – Gestió de Peticiones 

També es pot llistar els avisos oberts i finalitzats enregistrats al sistema filtrant 

qualsevol dels camps per un avís (els resultats es mostren amb camps diferents 

dels que s’obtenen per la consulta CST_Avisos17). Aquesta opció l’anomenem 

“Llistar Avisos/Consultes”: 

 
Figura 19Captura pantalla Menú SAP dels operadors CST – Llistar Avisos/Consultes 
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Amb les dades que s’extreuen de PM es validen els següents indicadors aplicant els 

filtres pertinents: 

Indicador 
Consulta SAP PM 

R/3 
Filtres 

Avisos Oberts 

(<24h) 
CST_Avisos17 

Seleccionar els avisos en estat “Obert” que es 

gestionen des de CST amb data i hora de creació de 

les últimes 24h. 

Avisos Tancats 

(<24h) 
CST_Avisos17 

Seleccionar els avisos en estat “Finalitzat” que es 

gestionen des de CST amb data i hora de creació de 

les últimes 24h. 

Avisos en 

espera 

Gestió de 

peticions 
Avisos en estat “En Espera”. 

Incidències 

crítiques 

obertes 

Llistar 

Avisos/Consultes 

Seleccionar els avisos en estat “Obert” i amb prioritat 

Molt Alta (valor =1). 

Avisos sense 

tractar 

Gestió de 

peticions 
No seleccionar cap dels estats disponibles. 

Rapidesa per 

responsable 
CST_Avisos17 

Seleccionar les incidències de tipus ZC en estat 

“Finalitzat”. Calcular la rapidesa segons formula per 

cada empleat del camp “Responsable OTT”. 

Rapidesa per 

prioritat 
CST_Avisos17 

Seleccionar les incidències de tipus ZC en estat 

“Finalitzat”. Calcular la rapidesa segons formula per 

cada prioritat. 

Avisos oberts 

per data 

Gestió de 

peticions 

Avisos en estat “En tractament”. Després agrupar 

segons data de creació. 

Avisos oberts 

per responsable 
CST_Avisos17 

Avisos en estat “En tractament”. Després agrupar 

segons el camp “Responsable OTT”. 

Avisos 

gestionats per 

CST 

CST_Avisos17 

Avisos en estat “En tractament” o “Finalitzat” amb els 

filtres que determinen que pertany a CST (veure 

apartat 8.5.2.5). 

Valoracions CST_Avisos18 
Número d’avisos amb valor del camp “Valoració” 

diferent de 0.  

Valoració Mitja CST_Avisos18 

Seleccionar els avisos amb valor del camp “Valoració” 

diferent de 0 i realitzar càlcul de la nota mitja dels 

valors obtinguts.  

Confirmacions CST_Avisos18 
Número d’avisos amb valor del camp “Conformitat” 

no buit. 

Temps 

tractament 

formulari 

CST_Avisos18 Càlcul del temps mig del camp “Atenció formulari”. 

Eficàcia CST_Avisos17 
Seleccionar els avisos en estat “Finalitzat” i aplicar els 

filtres corresponents per als factors. 

Rapidesa CST_Avisos18 

Seleccionar els avisos de tipus ZC en estat “Finalitzat” 

Després, calcular el número d’incidències amb el 

camp “Indicador de rapidesa” amb valor “Si” entre el 

número total d’aquestes incidències. 
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Un cop obtingudes les dades en cada cas, sempre ha sigut necessari realitzar un 

treball de transformació i c{lcul d’algun dels dos arxius obtinguts (el de la font de 

dades i/o l’obtingut a partir de les consultes de BW) 

10.2. Obtenció dades per validació de telefonia 
La font de dades per telefonia són les bases de dades de CISCO, aquestes disposen 

d’una eina de reporting que accedeix directament i mostra diferents valors. L’eina 

s’anomena CISCO CRS Historical Reports, per obtenir qualsevol de les dades 

disponibles s’ha de seleccionar un dels informes i l’interval de temps a mostrar. 

 
Figura 20 Captura pantalla CISCO CRS Historical reports 
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Amb les dades que s’extreuen del programa de CISCO es validen els següents 

indicadors: 

Indicador Informe CISCO Filtres 

Estat 

operadors 
Detall d’estat d’agent 

Consultar per al interval de temps que es vol 

validar, l’estat de cada operador en el sistema. 

Trucades 

perdudes 

Activitat detallada 

trucades perdudes 

Sumar el total de trucades perdudes 

enregistrades en un temps determinat. 

Trucades 

ateses 
Resum d’aplicació Consultar columna “Trucades presentades”. 

Trucades en 

cua 

CCDR de trucada per 

trucada detallada 

Consultar per al interval de temps que es vol 

validar, l’instant en que es va realitzar cada 

trucada i si el camp “Temps en cua” te un valor 

superior a 00:00:00. 

Accessibilitat Resum d’aplicació 

C{lcul a partir de les columnes “Trucades 

presentades” i “Trucades perdudes” segons 

formula de l’indicador. 
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11. Planificació Real 
A continuació es mostra la valoració de cadascuna de les tasques realitzades i la 

comparació amb la duració estimada inicialment i la duració real final (en jornades 

laborals): 

 Duració inicial Duració real Desviació 

Objectius Projecte 13 13 0 

Kick-off 10 10 0 

Definició objectius 3 3 0 

Anàlisi de requeriments 6 6 0 

Funcionals 3 3 0 

No funcionals 3 3 0 

Anàlisi previ 26 35 9 

Funcional 5 5 0 

Tècnic 15 20 5 

Estudi previ. prob. observ. 6 10 4 

Disseny solució 33 50 17 

Disseny nous indicadors 15 25 10 

Construcció prototip 15 20 5 

Aprovació solució 3 5 2 

Disseny arquitectura 10 10 0 

Estudi arquitectura actual 5 5 0 

Disseny nova arquitectura 5 5 0 

Construcció 51 68 17 

Extracció dades telefonia 15 10 5 

Extracció dades SAP PM 15 20 5 

Test 10 22 12 

Trasllat a producció 1 1 1 

Construcció queries SAP 10 15 5 

Documentació 30 45 15 

Tancament projecte 1 1 0 

TOTAL 170 228 58 
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Al gràfic següent hi ha una comparació entre les jornades previstes i les finalment 

invertides: 

 
Figura 21 Comparativa gràfica duració estimada vs. real 

Com es pot observar hi ha una gran desviació entre la planificació inicial i la real, 

això es degut fonamentalment a la inexperiència en el desenvolupament del 

sistema al mòdul SAP BW. La qual va augmentar el temps invertit per identificar i 

solucionar els errors del sistema ja creat i el temps dedicat en la creació d’una 

estructura més òptima possible.  
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11.1. Diagrama Gantt planificació real 

 
Figura 22 Planificació final Projecte 
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12. Valoració econòmica 
Per realitzar la valoració econòmica dividirem els costos en 3 parts: 

 Hardware: costos de la infraestructura pel desenvolupament del sistema. 
 Software: costos derivats de la utilització de Software pel desenvolupament del 

sistema. 
 Recursos Humans: costos derivats de les tasquen que realitzen les diferents 

perfils que intervenen en el projecte. 
 

12.1. Hardware 
Tenint en compte que els costos de Hardware s’amortitzen a 3 anys i donada la 

duració del projecte, s’ha de contar aproximadament un 25% del cost imputable al 

projecte. 

Pel desenvolupament del projecte s’han utilitzat 2 PCs d’escriptori (un per a mi i 

un altre pel departament SAP):  

Concepte Preu 
% Assignat al 

projecte 
Cost 

2 PCs HP Compaq 2x535 € 25% 267,5€ 

2 Monitors de PCs 2x137€ 25% 68,5€ 

12.2. Software 
Aquests costos també suposarem que s’amortitzen a 3 anys, per tant al igual que 

per hardware, imputarem un 25% del cost.  

Concepte Preu 
% Assignat al 

projecte 
Cost 

Microsoft Office 

(Excel + Word) 
160€ 25% 40€ 

SAP BW Llicència 

Desenvolupador 
1689€ 25% 422,25€ 

SAP BW Llicència  

Usuari 
675€ 25% 168,75€ 
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12.3. Recursos Humans 
Per calcular els costos de recursos humans (m{ d’obra), s’ha dividit el treball en 3 

perfils diferents, ja que segons la tasca desenvolupada hi ha un major o menor cost 

per hora. Encara que, hi ha tasques en que una mateixa persona ha treballat amb 

diferents perfils. Els perfils són el següents: 

 Cap de projecte: encarregat de que el projecte compleixi els requisits 

sol·licitats, de realitzar reunions periòdiques i responsable de correcte 

tancament de cada fita marcada.  

 Analista: realitza l’an{lisi de requeriments, especificació i disseny dels 

indicadors i del sistema. 

 Programador BI: realitza la implementació del sistema. 

Concepte Hores Preu (€/hora) Cost 

Cap de projecte 80 90€ 7.200€ 

Analista 615 60€ 36.900€ 

Programador BI 480 60€ 28.800€ 

 

Per a projecte, la direcció de CST i jo mateixa hem realitzar el rol de Cap de 

projecte. Tanmateix, he realitzar principalment el rol d’analista i he col·laborat 

amb tasques de programació BI, on l’actor principal per aquest rol ha sigut el 

departament de TMB de SAP.  

Si relacionem cada tasca amb cada perfil que ha participat al projecte obtenim la 

següent taula: 

Tasca Perfil 

Objectius Projecte Cap de projecte 

Anàlisi de requeriments Analista 

Anàlisi Previ Analista & Programador BI 

Disseny Solució Analista 

Disseny Arquitectura Programador BI & Analista 

Construcció Programador BI & Analista (tasques de test) 

Documentació Analista 
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12.4. Costos totals de desenvolupament 
L’aplicació online està previst que s’instal·li en els servidors propis de TMB. Per tant no 

serà necessari comprar o dedicar un servidor exclusiu per aquest propòsit, 

almenys amb la c{rrega m{xima que s’estima a dia d’avui. 

Concepte Cost 

Hardware 336€ 

Software 631€ 

Recursos Humans 72.900€ 

TOTAL 73.867€ 
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13. Conclusions 

13.1. Objectius aconseguits 
Si analitzem el resultat final del projecte respecte els objectius establerts al seu 

inici obtenim un resultat satisfactori: 

 Revisió dels indicadors actuals: a partir de l’ús diari dels indicadors 

implementats a la fase prèvia a aquest projecte, es va realitzar una detecció de 

totes les mancances i problemàtiques per a que en aquesta fase es pugessin 

resoldre i evitar problemes semblants.  

 

 Disseny de nous indicadors: aplicant un sistema de estructuració piramidal dels 

elements implicats en el procés clau de Service Desk, s’han dissenyat una sèrie 

d’indicadors adequats per a disposar d’un correcte control de l’activitat al CST. 

 

 Establiment dels objectius associats a cada indicador: per a cada indicador 

dissenyat, s’ha establert un objectiu o llindar que s’ha de complir per assegurar 

que es dóna un servei de qualitat. 

 

 Disseny de visualització eficient dels indicadors: s’ha realitzar un prototip de la 

capa de presentació dels indicadors, aquest consisteix en dos quadres de 

comandament, un de peticions amb informació actualitzada cada 30 minuts i un 

altre amb tots els indicadors dissenyats.  

 

 Definir el sistema de control de l’evolució dels resultats: per a realitzar un 

correcte seguiment de l’evolució dels resultats s’ha definit el període temporal en 

que cal obtenir cadascun dels resultats dels indicadors. 

 

 Revisar les estructures de dades actuals: per tal d’adaptar les estructures BI ja 

existents, s’ha revisat i modificat segons les noves necessitats. A més, s’han 

modificats tots els elements que provocaven errors en la càrrega de dades. 

 

 Disseny tècnic i funcional: s’ha realitzar un estudi individual per a cada 

indicadors dissenyat i s’ha decidit quina era la millor eina a utilitzar per poder 

implementar la capa de presentació. 

 

Amb l’obtenció de tots aquests objectius, s’han proporcionant al CST les següents 

funcionalitats: 

 S’han revisat els 3 indicadors ja existents i s’han establert nous indicadors 

per poder controlar l’activitat del centre. 

 S’han establert objectius a cada nou indicador i la periodicitat en que s’han 

d’obtenir.  

 Es mostra com validar i controlar les dades carregades al sistema.  
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 Correcció de les dades carregades a SAP BI. 

 Adaptació i ampliació de les estructures de SAP BI per poder obtenir tots el 

indicadors necessaris.  

 Obtenció de dades amb una freqüència mínima. Per dades d’avisos 

s’obtenen cada 30’ i per dades del sistema de telefonia cada 3 segons. 

 Disseny gràfic dels dos quadres de comandament que mostraran al 

personal els resultats.  

13.2. Aportació personal 
Personalment aquest projecte m’ha ajudat a posar en pr{ctica els coneixements en 

gestió de projectes com a coordinador i conèixer tecnologies que abans 

pràcticament desconeixia, com son el Business Intelligence i els mòduls de SAP R/3 

i BW.  

Per altra banda, he pogut aplicar en un mateix projecte molts dels coneixements 

adquirits en diverses assignatures de la carrera (especialment les relacionades 

amb el món de la empresa). Però, també m’he adonat de la complexitat que pot ser 

desenvolupar un projecte gran, i que encara que ho tinguis completament plantejar 

a nivell teòric, et poden sorgir imprevistos que has de saber tractar i solucionar. 

Un dels aspectes en que he obtingut una experiència que, personalment considero 

molt valuosa, ha sigut en el fet de treballar en un rol de connexió entre el proveïdor 

de la nova eina (departament de SAP) i el client (departament CST). Saber 

interpretar les necessitats del client i adaptar-les als requisits tècnics del proveïdor 

és una tasca complicada i que només s’aprèn a través de l’experiència. 

Com s’ha comentat abans, aquest projecte m’ha permès adquirir coneixement 

sòlids en les següents tecnologies: 

 Programació ABAP 

 Construcció d’elements de Business Intelligence en el mòdul de SAP BW. 

 Gestió i creació d’Infosets al mòdul de SAP R/3. 

 Construcció i execució de queries a través dels programes de BEx Query 

Designer i BEx Query Analyzer. 

 Coneixements avançats de tractament de fulles de càlcul en Excel 

A més he pogut ampliar les meves competències i aptituds en diferents àrees: 

 Anàlisi de requisits 

 Especificació i disseny d’indicadors de negoci 

 Construcció d’estructures BI 

 Realització de validacions de dades 

 Planificació i estudi d’un projecte 

 Documentar un projecte 

 Gestió de la millora continua en la qualitat del servei 
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13.3. Aportació del projecte 
Amb els nous indicadors de negoci del CST s’ha aconseguit donar més i millor 

informació als empleats de CST sobre l’estat de l’activitat del centre. 

Això ha permès progressar en el control dels recursos del departament i una millor 

adaptació a la situació que hi hagi en aquell moment. En obtenir indicadors 

d’activitats amb una freqüència quasi instant{nia, s’ha reduït el temps per corregir 

accions errònies que afecten negativament als indicadors estratègics. Per altra 

banda, s’ha millorat l’accessibilitat a la informació per part de la direcció de TMB 

fet que beneficia en el procés de presa de decisions i permet dedicar aquest temps 

a altres tasques.  

13.4. Desenvolupament futur 
Encara que el projecte ha adquirit els objectius que es van marcar en un principi, 

falta desenvolupar la capa de presentació dels quadres de comandament segons el 

disseny que es presenta en aquest document.  

Per altra banda, al definir i modificar les estructures de dades s’ha pensat en tot 

moment en crear un sistema escalable i fàcilment ampliable. El fet que aquest 

projecte sigui la segona fase d’altre projecte previ, demostra que el control dels 

indicadors és un procés viu i que necessita adaptar-se contínuament a la situació i 

estratègia de l’empresa.  
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14. Definicions, acrònims i abreviatures 

14.1. Termes de negoci 

 TMB: Transport Metropolitans de Barcelona, empresa encarregada de la gestió 

del bus i el metro en l’{rea metropolitana de Barcelona. 

 aTec: àrea de tecnologia, una dels governs de TMB encarregat d’organitzar els 

sistemes d’informació i telecomunicacions de tota l’empresa. 

 CST: Centre de Suport Tecnològic, departament en el que es realitza el 

projecte.  

 Client intern: empleats de TMB que necessiten dels serveis de CST. 

 Operadors CST: empleats del CST que reben i gestionen les peticions de servei 

dels clients interns.  

 Tècnics CST: empleats del CST que solucionen avisos complexos. 

 Mantenidors externs: mantenidors externs a TMB que ofereixen suport en la 

resolució d’avisos del CST. 

 Mantenidors interns: departaments de TMB (diferents del CST) que ofereixen 

suport en la resolució d’avisos del CST. 

 Avisos: notificació per part d’algun dels usuaris de CST de que es necessiten 

dels seus serveis. Hi ha dos tipus: incidències i sol·licituds. 

 Incidències: qualsevol esdeveniment que no forma part de la funcionament 

est{ndard d’un servei i que provoca una interrupció o reducció d’aquest 

funcionament. 

 Sol·licituds: peticions per obtenir un servei disponible o consultes estàndards, 

com per exemple la recuperació d’una contrasenya.  

 Peticions web: avisos a CST que creen els usuaris a través del formulari web 

disponible a la intranet de TMB. 

14.2. Termes tècnics 

 ERP: software integrat per la planificació de recursos empresarials. 

 SAP: software ERP alemany, un dels més coneguts del mercat (implantat a 

TMB). 

 BI: Business Intelligence, conjunt d’estratègies i eines que ajuden a l’an{lisi de 

dades empresarials. 

 BW: mòdul de SAP per a la creació i administració de sistemes BI. 

 PM R/3: mòdul de SAP per a la gestió d’avisos.  

 ETL: en BI, processos d’extracció de c{rrega d’una font de dades externa. 

 Events: missatge de software indicant que s’ha produït un funcionament 

anòmal en algun sistema.  

 ZC: avisos de tipus incidència. 

 ZO: avisos de tipus sol·licitud. 

 SIFI: senyal que marca que un avís ha estat tancat tècnicament.  

 Agregat: camp d’una taula de dades calculat a partir d’altres camps, poden ser 

de la mateixa taula o d’altra diferent. 

 Transacció SAP: noms de rutines que s’executen al sistema SAP. 
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 DTP: després de carregar dades a BW a partir d’una rutina de transformació, 

s’executa un DTP per la seva adaptació als elements d’enregistrament BW 

pertinents. 

 InfoÀrea: al mòdul BW, s’organitzen els elements creats en diferents àrees 

lògiques per a la seva millor gestió. 

 InfoSet: eines per unir dades de diferents proveïdors i serveixen com origen 

de dades per consultes.  
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16. Annex A: Elements BI de Fase 1 
A la fase 1 previ a aquest projecte es van construir diferents elements BI al mòdul SAP de 

BW. Els objectes creats van ser:  

Sistema Objecte Descripció 

R/3 ZQMI3_BW Infoset basat en el ja existent ZQMI3 

R/3 ZCST_AVISOS_BW Extractor de query per avisos 

R/3 ZCST_SOLIC_BW Extractor de query per peticions 

BW ZCST003 Cub d’avisos oberts 

BW ZCST004 Valors objectiu 

BW ZCST005 Cub d’avisos tancats 

BW ZCST006 Multiset d’avisos 

BW MC_CST Cadena de processos 

 

16.1. Infoset ZQMI3_BW 
Per recuperar la informació dels avisos en R/3 s’ha creat un Infoset específic 

(ZQMI3_BW) basat en un ja existent (ZQMI3). Un Infoset permet crear consultes al 

mòdul de SAP R/3 sobre totes les dades disponibles, aquest objecte permet que 

aquestes dades estiguin disponibles per a la seva extracció al mòdul BW. La única 

diferència respecte les dades originals consisteix en la supressió dels camps 

innecessaris per optimitzar el rendiment. 

16.2. Extractor ZCST_AVISOS_BW 
Per recuperar la informació dels avisos des de BW, s’ha creat l’extractor de query 

(ZCST_AVISOS_BW) que extreu la informació del Infoset ZQMI3_BW. La única 

diferència respecte les dades originals consisteix en la supressió dels camps 

innecessaris per optimitzar el seu rendiment. 

16.3. Extractor ZCST_SOLIC_BW 
Per recuperar la informació de la relació entre peticions i avisos des de BW, s’ha 

creat l’extractor de query (ZCST_SOLICITUDES) que extreu la informació del 

Infoset ZCST_001. Per aquest extractor una petició són els avisos creats a través 

del formulari web, un avís creat per formulari web i que encara no ha sigut tractat 

pel personal de CST té un identificador propi i diferent a l’avís que es crea a partir 

d’ell en el moment de l’inici del seu tractament.  
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16.4. ZCST003 Cub d’avisos oberts 
Aquest cub conté la relació dels avisos oberts. El seu contingut s’elimina de forma 

diària i es torna a carregar amb la nova informació. La restricció de càrrega 

consisteix en recuperar tots els avisos fins la data anterior al dia de la càrrega, amb 

estat d’avís NOFI (no finalitzat).  

La informació es carrega mitjançant una cadena de processos genèrica en la que 

est{ inclosa el procés de carrega d’avisos oberts.  

16.5. ZCST004Valors objectiu 
Conté informació dels valors que es tenen en compte per a treballar amb el valor 

objectiu dels indicadors de rapidesa, eficàcia i accessibilitat.  

A més, per aquest objecte s’han de tenir en compte diverses particularitats: 

 La seva condició fa que la informació que conté s’hagi de carregar abans de 

la primera c{rrega del canvi d’objectius, és a dir, quan es realitza la c{rrega 

de la informació dels destins de dades es complementa la informació amb 

el valor d’aquest objecte auxiliar. Després no es possible recuperar de nou 

aquell valor. Aquest objecte actua com a repositori de valors de referència 

per la resta de càrregues. En previsió que això no succeeixi(càrrega 

d’objectes fora de termini), s’han previst uns valors objectiu per defecte 

per als indicadors de rapidesa (62%), eficàcia (93%) i accessibilitat (62%). 

 S’ha previst, en la creació dels valors objectiu, que en el futur es pugui 

ampliar la definició de nous valors per a nous indicadors. Per la fase 1 

existeixen només 3 indicadors definits. Aquesta informació és molt 

important ja que s’ha de tenir en compte a l’hora de generar l’arxiu per la 

c{rrega d’objectius. A més, en les regles de transferència utilitzades es 

busca l’indicador que s’est{ carregant tenint en compte el codi numèric, 

així que s’ha de procurar que aquest valor no s’alteri.  

 La càrrega d’aquest objecte és manual. 

16.6. ZCST005 Cub d’avisos tancats 
Aquest cub conté la relació dels avisos tancats. El seu contingut s’alimenta de 

di{riament de manera incremental, mai s’esborra res. La restricció de c{rrega 

consisteix en recuperar tots els avisos en estat SIFI (finalitzats) i amb data de 

finalització de l’avís és el dia anterior a la c{rrega.  

La informació es carrega mitjançant una cadena de processos genèrica en la que 

està inclosa el procés de càrrega dels avisos tancats.  

16.7. ZCST006 Multiset d’Avisos 
Aquest cub conté la relació de tots els avisos independentment del seu estat. La 

estructura del multiset és comuna a la del cub d’avisos oberts i tancats.  
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16.8. MC_CST Metacadena de Carga 
Per carregar la informació en els destins de dades implicats s’ha creat una cadena 

de processos de BW. Aquesta cadena s’encarrega de disparar successivament els 

procediments de carrega (que inclou a la vegada altres cadenes) i cubs de manera 

consecutiva en el següent ordre: 

1. Càrrega de Sol·licituds d’avís (CST) 

2. Esborrat d’avisos oberts i regeneració d’índexs (ZAVISOS)  

3. C{rrega d’avisos oberts (CST_003) 

4. C{rrega d’avisos tancats (CST_004) 
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17. Annex B: Cadenes de càrrega creades 
Per aquest projecte s’han creat les següents cadenes de c{rrega, entre parèntesis el 

nom tècnic: 

 CST_001_Solicitudes (CST) 

 CST002_Limpiar Avisos (ZAVISOS) 

 CST_003_Carga_Avisos_Abiertos 

 CST_005_Telefonía (CST_005) 

 CST_006_Carga_Avisos_Cerrados (CST_006) 

 CST_007_Metacadena carga CST (CST_007) 

 CST_008_Carga peticiones NO TRATADAS (CST_008) 

 CST_009_Carga histórico telefonia online (CST_009) 

17.1. CST_001_Solicitudes (CST) 
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17.2. CST002_Limpiar Avisos (ZAVISOS) 
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17.3. CST_003_Carga_Avisos_Abiertos 

 

17.4. CST_005_Telefonía (CST_005) 
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17.5. CST_006_Carga_Avisos_Cerrados (CST_006) 
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17.6. CST_007_Metacadena carga CST (CST_007) 
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17.7. CST_008_Carga peticiones NO TRATADAS (CST_008) 

 

17.8. CST_009_Carga histórico telefonia online (CST_009) 
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18. Annex C:Transformacions de BW 

18.1. Transformació per Cub Sol./Inc. Obertes (ZCST003) 

 

  



Indicadors CST FII 

 

 

Pàgina 108 

 

18.2. Transformació per cub Sol./Inc. Tancades (ZCST005) 
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18.3. Transformació per Cub virtual Sol./Inc. (SCT011) 
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18.4. Transformació ODS Definició objectius (ZCST004) 

 

18.5. Transformació per Cub Trucades Telefòniques (ZCST001) 

 



Indicadors CST FII 

 

 

Pàgina 111 

 

18.6. Transformació per Cub dades telefonia online (ZCST009) 
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18.7. Transformació ODS Històric dades telefonia online 

(ZCST008) 
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18.8. Transformació ODS Peticions (ZCST002) 
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18.9. Transformació ODS Peticions no tractades (ZCST007) 

 

 


