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Resum 
 
Aquest document detalla la metodologia i implementació d’un projecte ERP a 
nivell empresarial. Aquest procés és llarg i complex d’explicar i escenificar. Per 
tal d’aconseguir-ho s’ha pres com a model la implementació del mòdul de 
recursos humans, ja que és un mòdul satèl·lit i més senzill d’exposar.  Dins 
d’aquest es pot controlar: l’estructura organitzativa, aptituds i competències per 
lloc de treball i empleat, selecció i avaluació dels treballadors dins d’una 
empresa. 
 
El projecte es divideix en tres parts diferenciades: teoria de l’ERP, fases d’un 
projecte i cas pràctic d’implementació d’un projecte. 
 
La primera part (teoria de l’ERP) narra l’evolució que ha tingut l’ERP des dels 
anys 60 fins l’actualitat i les propietats que provoquen el que triïn les empreses 
productives com al seu sistema de gestió. Aquesta evolució es veu accelerada 
a partir de l’efecte 2000 degut al gran salt tecnològic que hi ha hagut en 
l’ultima dècada i la necessitat creixent de poder gestionar grans volums de 
dades per la presa de decisions estratègiques de l’empresa, a partir d’una 
informació fiable. 
 
En una segona part, s’aprofundeix en el flux d’implementació d’un ERP. 
S’exposa en l’ordre cronològic i adequat de les diferents fases que esta 
estructurat un projecte. Cal seguir aquestes pautes perquè el projecte tingui el 
menor impacte en el canvi de tecnologia. S’exposen diverses opcions en cada 
punt en funció del sector de l’empresa, recursos que té, volums, etc.   
 
Finalment, s’exposa un cas pràctic d’implementació on es recull de manera 
experimental la teoria recollida anteriorment. Es realitza basat en un model 
d’aplicació vertical (sense tenir personalitzacions o modificacions del sistema) i 
s’inclouen totes les opcions que es poden personalitzar del sistema.  
 
Al finalitzar aquest projecte s’aconsegueix adquirir l’esquema analític que 
s’aplica en implantar un ERP, així com, els beneficis i les complicacions que hi 
sorgeixen quan hi ha un canvi tecnològic d’aquesta mena.  
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Overview 
 
 
This document details the methodology and implementation of one project ERP 
to business level. This process is long and complex to explain. In order to 
achieve it, the implementation of the module of human resources has been 
taken as a model, since it is a minor module and it is simpler to expose. The 
following aspects can be controlled: the organisational structure, aptitude and 
competences for place of work and employee, selection and assessment of the 
workers in a company.
 
The project is divided into three differentiated parts: “teoria de l’ERP”, “fases 
d’un projecte” and “cas pràctic d’implementació d’un projecte”.
 
The first part (“teoria de l’ERP”) narrates the evolution that the ERP has 
followed since the 60s until these days and the properties that make productive 
companies choose it as their system of management. This evolution sped up 
with the effect 2000 due to the huge technological advance that has taken 
place in the last decade and the increasing need to be able to process big 
volumes of data in order to take strategic company decisions supported by 
reliable information.  
 
The second part deepens in the flow of implementation of an ERP. It exposes 
in chronological and suitable order the different phases in which a project is 
structured. It is necessary to follow these guidelines so that the project has the 
minimum impact in the change of technology. Different options are exposed in 
each point depending on the sector of the company, its resources, volumes, 
etc.  
 
Finally a practical case of implementation is presented. It collects the previous 
theory in an experimental way and it is based in a model of vertical application 
(without customisations or modifications of the system) and it includes all the 
options that can be customised in the system. 
 
At the end of the project, the analytical diagram applied to the ERP 
implementation is made explicit as well as the benefits and the complications 
that arise when such a technological change takes place. 
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1.2. Passat i present 
 
En els anys 60 no existia el concepte ERP, amb l’objectiu de garantir el 
correcte funcionament de l’organització de les empreses, es va començar a 
llançar el concepte “Manufacturing Resourse Planning” (en endavant MRP).  
 
El propòsit inicial era reduir l’espai d’inventari, per aconseguir-ho al planificar 
les ordres de producció es separava les matèries primes necessàries per poder 
elaborar el producte. Amb la finalitat de garantir que els materials i productes 
estiguessin disponibles per poder produir i entregar a temps als clients, 
s’elaborava una llista dels proveïdors i el temps en que es servia el producte i 
es demanava amb un temps prudencial. En conseqüència, s’aconseguia reduir 
els nivells d’inventari i es reduïen les despeses de l’empresa, degut a que 
només es comprava quan les necessitats d’estoc  ho requerien. 
  
La idea com a concepte era bona, el problema existent era que entre els anys 
60 i 70 les computadores eren molt limitades i el cost molt elevat. Per poder 
optimitzar i automatitzar aplicant concepte MRP, el compromís de cost vs retorn 
de la inversió no era suficientment atractiu. Això va provocar que aquesta 
tendència empresarial només esdevingués en alguns sectors productius dels 
Estats Units d’Amèrica. 
 
A la dècada dels 80, els fabricants dels sistemes informàtics van evolucionar la 
idea del MRP elaborant una segona versió: MRP II.  
 
MRP es preocupa principalment de la matèria prima, en vers de MRP II que té 
relació amb l’ integració de tots els aspectes del procés de fabricació: matèria 
prima, producte final, equip de treball, operacions de maquina, etc. 
 
No obstant, a la dècada dels 80 ens tornem a trobar amb el mateix problema és 
a dir, que el hardware/software i la tecnologia no permet tindre una base de 
dades centralitzada i relacionada. No obstant sorgeixen les primeres 
mainframes i es realitza software a mida dedicat a l’empresa amb l’objectiu 
d’aplicar aquests conceptes de producció. Tot i així tenien seriosos problemes 
donat que assumien temps de producció fixes, capacitats infinites, 
processament de dades que no eren en temps real mode batch. 
 
Ja en la dècada dels 90, i amb totes les innovacions tecnològiques de l’època, 
sorgeixen necessitats de tindre la informació relacionada en àrees tals com les 
finances, els recursos humans, la gestió de projectes, serveis, banca, etc. És a 
dir, sorgeix la necessitat d’integrar totes les àrees d’una empresa amb una 
única solució. 
 
A partir d’aquesta premissa apareix l’ERP que neix amb la idea de deixar de 
mirar aïlladament una transacció, i com aquesta forma part integral d’un conjunt 
de processos entrelligats que caracteritzen tota l’existència d’una empresa. Per 
realitzar aquesta tasca s’emplenen taules plenes de dades generades com a 
resultat de diverses transaccions i com aquestes tenen un “flux de treball” que 
passa de departament en departament aprofitant la sinergia de la informació. 
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La constant evolució de la tecnologia i la reducció del preu del hardware ha fet 
que petites empreses hagin pogut tindre accés a un sistema ERP des de l’any 
2000 en endavant ja que van arribar els famosos PC’s i les arquitectures 
client/servidor de múltiples capes en Unix / AS400 i Windows NT deixant de 
banda els servidors desenvolupats amb mainframes. El programa de gestió 
(ERP) funciona mitjançant una intranet al client local (fat client) del servidor. 
 
En l’actualitat, l’evolució ha portat que la relació de dades es pugui fer amb el 
sistema SGBD (Sistemes de Gestió de Bases de Dades) i la integració (tant 
escriure/llegir com a consultar) mitjançant tecnologies web, això facilita l’ús del 
ERP ja que fa que l’accés pugui ser des de qualsevol plataforma (PC, Portàtil, 
Tableta, Mòbil, etc).     
 
1.3. ¿Com funciona un ERP? 
 
Com qualsevol programa, funciona a partir d’una plataforma de programació, 
integrada en una base de dades (Oracle, Access ...) corresponent als diversos 
departaments que es desitgin integrar. Els sistemes ERP s’organitzen 
mitjançant mòduls, els quals es connecten a les diferents bases de dades, 
segons es requereixi per a cada departament.  
 
Existeixen dos tipus d’ERP: 
  
 Propietari: han estat concebuts per empreses amb finalitats lucratives que 

venen el seu programa i l’implementen a les empreses que ho sol·licitin a un 
cost elevat. Per poder fer ús es necessita obtenir llicencies més el cost de 
suport i implementació en l’empresa. 

 Codi obert: a diferència dels anteriors, son fets per comunitats de 
programadors sense finalitats lucratives. Distribueixen els ERP sense cap 
mena de cost, això no significa que sigui del tot gratuït, ja que la 
implementació genera un cost en l’empresa i és necessari una empresa 
externa que ho realitzi (coneguts com a “partners”). 

La tasca més complicada d’un ERP és el propi desenvolupament del mateix, 
utilitzar el mateix ERP per a diferents empreses no implica que es realitzin les 
mateixes tasques, això es degut a que cada empresa és diferent, i en 
conseqüència, necessita un desenvolupament personalitzat dels diferents 
mòduls que es vulguin implementar (acció coneguda com a parametrització).  
 
El segon pas de l’ERP és la seva integració dintre de l’empresa; son molt 
poques les empreses que aconsegueixen implementar l’ERP sense introduir 
cap modificació, es per això que la implementació té una duració més llarga de 
la planificada inicialment. 
  
L’èxit en la implantació de l’ERP radica en fer un projecte objectiu (no massa 
ambiciós) i sobre aquest és molt més fàcil instal·lar nous mòduls, modificar 
departaments i sistemes, etc. Normalment, es comença pels mòduls de 
finances i distribució (inventaris amb compres o vendes). 



Metodologia i implementació d’un projecte de consultoria ERP                                                5 

1.4. Els objectius principals d’un sistema ERP 
 
 
 Optimització dels processos empresarials. 

 
 Accés a tota la informació de forma segura, precisa i oportuna (integritat de 

dades). 
 
 Possibilitat de compartir la informació entre tots els components de 

l’organització. 
  
 Eliminació de dades i operacions innecessàries/redundants. 
 
 Reducció dels temps i costos dels processos (mitjançant processos de re-

enginyeria una vegada implantat el ERP). 
 
  

1.5. Avantatges de l’ERP 
 
Com he esmentat anteriorment, el principal avantatge dels ERP és la gestió en 
temps real de la informació, un avantatge que les empreses tenen molt en 
compte per la seva interacció:  
 
 La logística d’informació i productes.  

 
 Prediccions del proveïment, és a dir, gestió de la capacitat i optimització 

d’emmagatzematge de la matèria prima a l’empresa.  
 

 Estadístiques financeres. 
 

 Estadístiques de producció, vendes i compres en temps real (cada vegada 
que hi ha una interacció a l’empresa i s’obté la informació actualitzada).    

La correcta implementació dels ERP té un efecte directe en el augment de la 
productivitat de tots els departaments, així com una optimització dels temps 
d’execució. On abans es necessitava temps per dur un informe d’un 
departament a l’altre, ara aquest temps s’estalvia  perquè tots els departaments 
hi treballen de forma intercomunicada amb la informació.  
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L’obtenció dels requisits és un procés complex que requereix d’empatia per part 
de l’analista. El canvi a un nou entorn implica canvis en el treball diari de 
l’usuari, així com, en l’entorn gràfic en el que es treballa habitualment. Per 
aquest motiu s’interactua, inicialment amb el responsable d’informàtica, perquè 
assoleixi el rol d’enllaç amb els diferents usuaris clau.  
 
S’habiliten diferents entrevistes entre el consultor i les persones implicades per 
consolidar les seves necessitats en el flux de treball i oferir el coneixement de 
les implicacions que tindrà el nou sistema.  
 
Les entrevistes es realitzaran mitjançant uns formularis preestablerts per a 
cada departament. Els empleats aniran retornant-los d’acord amb la càrrega de 
treball. 
 
2.1.3. Analitzar els requisits 
 
En aquest punt es detecta i corregeixen els errors comunicatius, transformant 
els requeriments obtinguts en entrevistes i formularis, en condicions apropiades 
per a que encaixin dins del disseny ERP.  
 
A més a més, cal realitzar una labor de concordança de dades, ja que 
normalment en els sectors crítics en que es veuen involucrades varies àrees 
els punts de vista son diferents. Aquestes diferencies son degudes a: 
 
 La manca de coneixements del nou sistema.  
 De la implicació directa que es produeix en les altres àrees.  
 La limitació que té aquesta persona de la seva pròpia area. 
 
Finalment, cal debatre els canvis amb el responsable d’informàtica per validar 
que no es desviï del model que ha establert l’empresa. 
 
2.1.4. Documentar els requisits 
 
S’ha de documentar per tal de establir els següents aspectes: 
 
 Model que es vol implantar. 
 Consulta i validació d’aquelles parts que es volen implantar. 

 
2.1.5. Verificar els requisits 
 
Es comprova la concordança dels requeriments amb la aplicació a instal·lar. 
 
El responsable d’informàtica haurà de donar el vist-i-plau amb tota l’experiència 
adquirida conjuntament amb el consultor i validar que el nou sistema garanteix 
un disseny òptim per a la seva empresa.  
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2.1.6. Validar els requisits 
 
Comprovar la concordança del documents amb la idea inicial del projecte. 
 
El gerent (o responsable de projecte) haurà d’entendre i validar que els 
requeriments realitzats corresponen a la idea inicial formulada. 
  
2.2. Prototip 
 
2.2.1. Introducció 
 
Un prototip és una mostra de la funcionalitat que hi tindrà el nou sistema quan 
es termini. El objectiu d’aquesta fase és millorar la comunicació entre els 
usuaris i els consultors (implantadors). Aquesta tècnica conté els següents 
riscos: 
 
 Els consultors i usuaris finals es poden centrar massa en la personalització 

de les pantalles i informes, deixant de banda complimentar un sistema que 
serveixi pel procés de negoci. 

 Per a la direcció de l’empresa suposa molt esforç entendre que encara 
manca molta feina per completar el disseny final.   

 
Es mostra a tota la jerarquia de rols  (esmentada a la Figura 2.1. Estructura de 
competències) amb un joc de dades reals per a que als usuaris els hi sembli un 
entorn proper. 
 
2.2.2. Parametrització i proves 
 
En primera instància es defineix: 
 

 Les constants del nou sistema (d’acord amb la presa de requeriments).  
 Els punts de menú: es personalitzaran les pantalles i s’inclouen els 

informes del programa Standard que proporciona el sistema (per 
exemple en vendes: un albarà, factura, moviment entre magatzems, 
fulla de càrrega, etc). 

 
Després es realitzen proves localitzades a parts critiques del flux per validar la 
homogeneïtat de les transaccions demanades en els requeriments.  
 
A continuació, es valida un flux complet per mòdul, verificant que passi pels 
estats demandats i comprovant que no es pugui saltar a un estat no desitjat 
(impedint una manipulació per part de l’usuari).  
 
Seguidament, s’anoten els accessos directes d’altres pantalles per constatar si 
hi poden tenir accés les persones encarregades d’entrar a les diferents 
pantalles (comprovant la seguretat del flux realitzat pel rol de privilegis).  
 
Un cop efectuades totes les proves per part del consultor, es mostra a la 
direcció de l’empresa el prototip amb dades fictícies però pròpies de l’empresa 
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(articles, tipus de ordres, etc). Aquesta demostració és una primera mostra 
tangible del nou sistema.  
 
A continuació, és presentat als diferents departaments amb molta profunditat a 
mode de formació, amb la intenció que els usuaris claus interioritzin el model i 
proporcionin un suport de millor qualitat davant dels tallers (scripts) amb els 
usuaris finals.  
 
A partir d’aquest moment, l’usuari clau té accés a l’entorn de prototip i està en 
condicions de familiaritzant-se amb el mateix. És molt important motivar-lo de 
tal manera que prengui consciencia de la seva responsabilitat i assoleixi així un 
paper clau en el canvi.   
 
2.2.3. Tallers (scripts) 
 
Durant el procés de la presa de requeriments, aquests tenen implicacions 
creuades però desconegudes per les persones implicades individualment, les 
quals no son detectades en les entrevistes o queden incompletament definides 
durant la mateixa.  
 
Aquestes implicacions creuades poden descobrir-se realitzant tallers on les 
persones implicades participen en discussions amb la finalitat d’identificar nous  
requisits. Un cop detectades,  s’analitzen els seus detalls i les implicacions que 
tenen sobre la resta dels departaments (molts cops desconegudes per a ells). 
 
L’usuari clau, recolzat pel consultor i pel responsable d’informàtica, s’encarrega 
de defendre el prototip vers usuaris finals arribant a un equilibri per tal d’afinar 
el prototip d’acord amb les necessitats del dia a dia. 
 
En cada taller, es realitza una acta dels punts tractats així com els canvis 
proposats pels usuaris finals. Els canvis detectats pels usuaris es prenen com 
objectius generals i s’analitzen des del punt de vista del sistema per determinar 
la implicació que hi pugui tenir. Després, es fa una estimació dels canvis 
demanats pels usuaris, el temps extra d’implementació en el prototip i la 
desviació que suposa implementar els canvis respecte a la planificació inicial. 
 
 
Finalment, es presenta a la direcció del projecte (responsable d’informàtica, 
responsable de finances i el gerent de l’empresa) un informe concloent amb tot 
el detall recopilat a les sessions dels tallers. S’estudia  si cal modificar els 
canvis indicats dins del propi prototip (habitualment els canvis s’implementen 
dins d’una segona fase després de la posada en marxa del sistema, fase 
anomenada de millora). En cas afirmatiu, s’ha de realitzar la modificació 
aprovada i es torna a comprovar tot el procés d’elaboració de prototip des del 
principi (incloent totes les àrees) per validar que els canvis no han afectat en el 
funcionament del cicle de treball. 
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2.3. Desenvolupaments 
 
2.3.1. Introducció 
 
La part més important d’aquesta fase son les proves que es van realitzant i la 
compatibilitat i integració dintre del propi sistema. 
 
La complexitat i durada d’aquesta etapa és directament proporcional al detall 
d’anàlisis del disseny que s’ha desenvolupat amb l’usuari i la posterior 
satisfacció, tant de la part funcional com de l’usuari que hagi demanat el canvi 
del programa. 
 
En primera instancia un desenvolupador realitza la modificació del programa en 
un entorn totalment aïllat del prototip. Aquest programa desenvolupat pot ser 
del tipus: 
 
 Modificació de programa estàndard: la mateixa funcionalitat del programa 

estàndard, a més, de complir les especificacions proposades en el 
document de disseny tècnic. 

 Implementació d’un informe personalitzat a partir de la base de dades. 
 Desenvolupament de processos entrellaçats entre si personalitzant 

automatitzacions. 
 
2.3.2. Proves 
 
Consisteix en comprovar que el software realitza correctament les tasques 
indicades al disseny tècnic. 
 
Una vegada el desenvolupador finalitza la modificació, l’analista prova en 
l’entorn de desenvolupament la funcionalitat bàsica del programa de forma 
aïllada. Després, es puja a l’entorn de prototip on s’enllaça amb el punt del flux 
corresponent on es fan totes les proves per comprovar el correcte 
funcionament. 
 
Finalment, s’involucra un usuari final de l’àrea afectada on es realitzen les 
tasques habituals d’aquesta pantalla (normalment es segueixen  els mateixos 
passos realitzats als “scripts” esmentats anteriorment).  
 
2.4. Conversions (Anàlisi i documentació) 
 
El procés de conversions el conforma l’acció de transformar les dades 
informàtiques d’una representació concreta a una altre, alterant els bits d’un 
format a un altre, per aconseguir la interoperabilitat dels diferents sistemes 
(l’antic que l’empresa tenia, que pot ser des d’una fulla Excel, un sistema fet a 
mida o fins un altre ERP). 
 
Cal tindre en compte el procés de conversions des del nivell més simple (un 
fitxer pla de text en el format del nou sistema) fins als més complexes (el 
transport de dades annexes a una línea o fitxers multimèdia que es podrien 
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produir en un mestre d’articles) atès que tenen una mida més gran i, en 
conseqüència, un temps de procés molt elevat. 
 
Les dades es posen en un entorn de proves on es realitzen les comprovacions 
per determinar que s’han carregat de forma correcte.  
 
També es poden carregar aquells fitxers mestres on es determini que no convé 
crear un fitxer per la migració, en conseqüència, caldrà que un usuari del 
departament afectat ho alimenti manualment.  
 
Aquest fet es pot donar: 
 
 Perquè no hi ha suficients dades que justifiquin la càrrega del fitxer 

(s’estima normalment el punt de ruptura en menys de 250 registres). 
 Perquè es molt complexa la conversió de dades. 
 Perquè es un punt crític en l’operativa i l’empresa vol que l’usuari consolidi 

experiència (per exemple, introduir les tarifes de preus de vendes per 
client). 

 
2.5. Preparació a l’entorn de producció 
 
En aquest punt cal definir els dos punts de trencament més importants per 
poder dur a terme la posada en marxa del sistema amb el menor número de 
incidents possibles: 
 

1. Mètode de càrrega de dades: una vegada que s’ha revisat i comprovat 
que és viable la càrrega de dades mestres, s’ha de decidir quin és el 
mètode de migració idoni pel traspàs de dades des de l’entorn de 
càrrega (realitzat en el punt 2.4) fins a l’entorn de producció (aquest pot 
estar carregat amb dades tot i que no s’estigui treballant amb ell).  
 

2. Mètode de posada en marxa del sistema: normalment es decideix sobre 
dos models: 
 
a. Dur a terme un sistema paral·lel: aquest model és el més 

aconsellat, consisteix en carregar totes les dades mestres dues 
setmanes abans de la posada en marxa del sistema i que els usuaris 
realitzin l’actualització de les dades en els dos sistemes (el sistema 
actual i el sistema que es durà a terme). 
 
 Positiu: es poden auditar les dades carregades amb més temps, 

l’usuari té una formació de dues setmanes abans de la posada en 
marxa del sistema. 
 

 Inconvenients: com es treballa amb un sistema d’ERP paral·lel és 
molt habitual que l’usuari no carregui bé les dades amb algun dels 
dos sistemes, això pot arribar a tenir un impacte directe en 
l’operativa real de l’empresa. Afegit al sobre cost sobre la feina 
habitual del sistema.  
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b. Fer un canvi de sistema integral: aquest model s’aplica 
normalment amb un canvi d’any natural (perquè comptablement no hi 
hagin problemes). Fins al Desembre es treballa amb el sistema antic i 
a partir de Gener es comença a treballar amb el sistema nou 
(excepte comptabilitat que seguirà treballant amb l’ERP antic fins al 
tancament d’any).  

 
2.6. Formació 
 
La fase de formació es pot encetar una vegada s’ha acabat tota la fase de 
prototip (apartat 2.2). Aquesta formació es pot donar: 
 
 De manera autònoma des de la pròpia empresa, mitjançant els recursos 

interns que han participat en la fase de prototipació (usuaris clau i experts 
en els departaments implicats). 

 Subcontractant la consultora que es troba realitzant el projecte. 
 

Si es fa de forma interna, cada empresa aplica la seva metodologia. En canvi 
quan es fa subcontractant, l’empresa consultora s’avalua la metodologia de 
formació a seguir. Hi ha varies possibilitats: 
  
 Es realitzen manuals d’usuari per departaments amb la finalitat de realitzar 

la formació en grup. 
 S’especialitzen els scripts realitzats (en l’apartat 2.2.3) amb la finalitat 

d’oferir una formació per rols més especialitzada. 
 
2.7. Posada en marxa 
 
La posada en marxa és el punt més delicat en el projecte ja que és moment on 
s’arrenca tota l’operativa del programa gestional aplicat a l’empresa. 
 
Els consultors implantadors inverteixen un mínim de 3 setmanes en el suport, 
tant en els dubtes com en els problemes que poden sorgir.  
 
2.8. Manteniment 
 
En aquesta fase es tracta de mantenir i millorar el software. En aquest sentit 
existeixen 4 àmbits d’acció: 
 
 Depurar els errors descoberts durant la fase d’implementació. 
 Establir nous requisits sorgits arrel d’un canvi en l’estratègia de l’empresa, 

per exemple canvi de cost sobre el producte. 
 Adequar el sistema als nous indicatius fiscals i/o legals, per exemple el 

canvi de Base d’impost (IVA). 
 Corregir errors (bugs) detectats pel fabricant.  
 
Una altre part, pot ser una actualització parcial o total del sistema. Aquesta 
tasca normalment es valora quan hi ha un canvi significatiu en la nova versió de 
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3.2. Fases del projecte 
 
Les fases del projecte s’analitzen segons les jornades de treball per part del 
consultor. Aquestes es distribueixen de la següent manera: 
 
 
Apartat Temps implantació
1. Anàlisi de requeriments 6 jornades
2. Prototip 15 jornades
2.1 Estructura organitzativa de l’empresa 2 jornades
2.2 Aptituds i competències per lloc de treball 2 jornades
2.3 Aptituds i competències per empleat 2 jornades
2.4 Anàlisi diferencial de l’empleat 1 jornada
2.5 Avaluació dels empleats 2 jornades
2.6 Selecció dels empleats 4 jornades
3. Desenvolupaments N/A
4. Conversions 3 jornades
5. Preparació a l'entorn de producció N/A
6. Formació 4 jornades
7. Posada en marxa N/A
8. Manteniment N/A
 
 
El motiu pel qual alguns punts no apliquen en termes de temps d’implantació és 
degut a que s’estableixen dintre d’un vertical. 
 
Un model de vertical es aquell que inicialment està pre-configurat d’acord amb 
un patró Standard, d’aquesta manera no es  permet fer cap desenvolupament 
ni configuració que impliqui una desviació. 
 
Com a avantatges inclou que el número de jornades de treball es redueix en un 
terç i que en cas d’actualitzar el sistema a una nova versió no implica una 
revisió de les customitzacions. 
 
Per contra, com a desavantatges inclou que les casuístiques concretes de 
l’empresa no es podem contemplar, així com, qualsevol anàlisis o formació 
addicional.  
 
Finalment, convé esmentar, que atès que no és un mòdul crític de sistema,  (no 
té transaccions vives com seria vendes, producció, inventari), el tall de 
preparació a l’entorn de producció i la posada en marxa no és crític pel sistema. 
El propi responsable de Recursos Humans és autosuficient d’aplicar el sistema 
segons convingui. 
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3.3. Anàlisi de requeriments  
 

3.3. 1. Introducció 
 
Coneguda la flexibilitat pròpia del mòdul de Recursos Humans, de petita mida i 
complexitat, s’implementa a posteriori. L’anàlisi de requeriments es realitza 
amb el responsable d’informàtica i el responsable de Recursos Humans. 
Amb aquest dos perfils es revisa cadascuna de les possibilitats que ofereix el 
sistema mitjançant la visualització de les pantalles de la seva pròpia instal·lació. 
A continuació es revisen les diferents possibilitats existents dins de la presa de 
requeriments. Es defineixen en cinc grans apartats que giren al voltant de 
l’empleat:  
 
 Mestre d’empleats. 
 Formació. 
 Aptituds o competències. 
 Definició de llocs de treball. 
 Avaluacions. 
 Selecció. 
 
3.3. 2. Mestre d’empleats 
 
3.3.2.1. Alta d’empleats 
 
Els empleats es donen d’alta mitjançant el procés d’introducció de dades 
estàndard d’empleats a JDEdwards. En aquest procés es genera tant la 
informació especifica de RH com la del llibre d’adreces (mestre principal: 
proveïdors, transportistes, articles). El sistema guia a traves de les pantalles en 
les que cal introduir les dades. 
 
Cal introduir una sèrie d’atributs obligatoris per alimentar el mestre (nom, 
cognoms, càrrec, antiguitat). Així doncs, es defineix quins atributs es 
requereixen per nodrir el sistema i extreure estadístiques a més de crear el 
model.  
  
S’ofereix la possibilitat d’adjuntar i indexar els documents multimèdia 
(fotografia, DNI, seguretat social i més exemples). 
 
Els empleats es poden definir sota diversos codis de classificació (en endavant 
nomenats com a codis de categoria). 
 
S’ha de determinar si l’usuari vol definir un número consecutiu de classificació 
diferent al del llibre d’adreces, o pel contrari,  s’utilitza el mateix. També definir 
o informar al client que el codi de classificació dels empleats és “E”. 
La pantalla de gestió del mestre d’empleat és la següent: 
 



12       

3.3.2
 
Si u
l’hist
defin
regis
 
 C
 C
 S
 E
 
3.3. 
 
3.3.3
 
La fo
es l’í
El w
 

 

Com

                        

2.2. Histori

un empleat
torial, i en 
nir quins s
stre a l’hist

Canvi en e
Categoria 
Salari 
Estat del c

3. F

3.1. Introdu

ormació es
ítem 001 (c

workflow (ci

municat de form

Registre d'ac

Contr

                        

Fig. 3.2

ial dels lloc

t requereix
conseqüè

son els ca
tòric que. N

el rol de l’e

candidat (A

Formació 

ucció 

s consolid
codi fixa i c
cle de treb

Fig

mació

ctivitat

rol d'asistencia 

Evaluació del 

Curs fin

                        

2. Pantalla 

cs dels em

x algun ca
ència, extra
amps que,
Normalmen

mpleat  

Actiu, jubila

a dins de 
comú a tot
ball) propos

g. 3.3. Cicle

(mitjançant un

curs (depenen

nalitzat (Actual

         Metodolo

 
principal m

 
mpleats 

anvi de d
aure inform
, un cop 
nt aquest r

at, baixa) 

la definici
tes les inst
sat per rea

e de vida d

n informe inclòs

t del curs s'ane

ització de dade

gia i implement

mestre d’em

ades, aqu
mes històri
modificats
registres so

ó de com
tal·lacions 
alitzar la fo

de la forma

s en la creació d

exerà la certifica

es al perfil de l'e

ació d’un projec

mpleats. 

uest es po
ics de l’em
, implique
on:  

petències. 
d’aquest s
rmació es 

ació. 

del curs).

ació).

empleat)

cte de consultor

ot traspass
mpleat. S’h
n creació 

 Concreta
sistema). 
el següen

ria ERP             

 

sar a 
ha de 

d’un 

ment 

t: 

 

                          



Metodo

 
La p
segü
 

 

 
Defin
dese
form
 
Es c
grup
 
3.3.3
 
En a
de fo
 
L’alta
l’em
 
 C

p

 C
c

 P
u

 
 
 
 
 
 
 

ologia i impleme

pantalla tro
üent:  

nir els cu
envolupa. A

mació del cu

comença p
ps de comp

3.2. Alta de

aquest pun
ormació. P

a del curs
presa, pod

Curs exter
proveïdor 

Curs intern
creació d’u

Pla de form
una amplia

entació d’un pro

oncal per 

Fig. 3.

rsos comp
Assignar u
urs. 

per introdui
petències, 

e cursos d

nt s’evidenc
Per crear un

s implica in
den aplicar

rn amb du
i es realitza

n amb dur
un proveïdo

mació anu
a varietat d

ojecte de consu

explicar l

4. Pantalla

porta indic
un curs a u

ir la neces
codis dels

e formació

cien les ne
n curs es r

nformar d’
r una (o mé

uració det
a el flux ha

ració deter
or fictici. 

ual: Curs fi
de temàtiqu

ultoria ERP

la operativ

a principal 

car la com
un empleat

ssitat de de
s cursos, tip

ó (Registre

ecessitats e
requereix d

un proveïd
és) de les s

terminada: 
abitual. 

rminada: m

ictici amb 
ues.  

va dels cu

cursos i ap

mpetència 
t implica in

efinir les c
pus de pro

 d’activitat)

esmentade
definir les c

dor. D’aco
següents o

cas simp

mateix cas 

diversos p

               

ursos de f

ptituds. 

de la for
cloure la c

ategories: 
oveïdors. 

) 

es al prese
competènc

rd amb la
opcions: 

ple, s’assig

que l’ante

proveïdors 

                        

formació é

rmació qu
competènc

competèn

entar els cu
cies.  

a naturales

gna el cod

erior afegit

que conte

       13 

és la 

 

e es 
cia de 

ncies, 

ursos 

sa de 

di de 

t a la 

empli 



14       

La p
 

Dintr
 

 
3.3.3
 
Es m
(form
 
3.3.3
 
Dins
cone
l’ava
 
Al ta
d’em
 
 
 

                        

pantalla de 

re del deta

3.3. Inform

mostren el
mat PDF o 

3.4. Avalua

s de la c
eixements 
aluació es 

ancar el c
mpleats (en

                        

creació de

Fig. 3.5.

all de cada 

Fig. 3.

mes de seg

s informes
Excel). En

ació i tanca

creació de
que son 

procedeix 

curs de fo
n l’apartat c

                        

e cursos de

. Pantalla c

curs es po

.6. Pantalla

uiment (Co

s existents
n la fase de

ament del 

el curs es
adquirits p
a puntuar 

rmació la 
competènc

         Metodolo

e formació

 
creació seg

 
 

ot incloure 

 
a comú pe

ontrol d’ass

s i s’explica
e prototipa

curs 

s pot adju
per l’emple
el curs i fin

nova com
cies de l’em

gia i implement

ó és la segü

guiment de

qualsevol 

er annexar 

sistència)

a les difer
ació s’inclo

untar un 
eat (opcio
nalitzar-ho

mpetència 
mpleat). 

ació d’un projec

üent: 

e cursos. 

tipologia d

arxius. 

ents opcio
u el logotip

test de v
nal). Una 
. 

s’inclou d

cte de consultor

d’arxiu: 

 

ons d’impre
p de l’empr

verificació 
cop realit

ins del m

ria ERP             

 

essió 
resa.  

dels 
tzada 

estre 

                          



Metodo

3.3. 
 
3.3.4
 
Es r
asso
valo
segü
 

 
Tal i
pond
 
3.3.4
 
Les 
 
 0

 
 0

i
 
 0

d
 

 0
c
 

 0
p
 

 0
 

 0

ologia i impleme

4. A

4.1. Compe

equereix d
ociades al
rar el nive
üent panta

Fi

 com es po
derant el v

4.2. Tipus 

competènc

001: Curso

002: Cone
informàtica

003: Obje
departame

004: Certif
carnet de c

005: Estu
postgrau). 

006: Habili

007: Avalu

entació d’un pro

Aptituds o

etències d

definir una 
s empleat
ll de conse
lla: 

ig. 3.7. Pa

ot comprov
alor i asso

de compet

cies dels e

os de form

eixements 
a). 

ectius (per
ent, lloc de

ficats obtin
conduir). 

udis realit

itats (defin

uació del pe

ojecte de consu

o compet

de l’emplea

sèrie de c
ts. Associ
ecució de 

ntalla crea

var a la im
ociar-ho a le

tències de 

empleats s

ació. 

(a part de

r avaluar 
treball). 

nguts (s’inc

tzats prèv

ible pel res

ersonal. 

ultoria ERP

tències d

at 

competènc
ar una co
la mateixa

 
ació de com

 

matge supe
es compet

 l’empleat

’agrupen d

ls específi

objectius 

clouen cert

viament (

sponsable

e l’emple

cies o aptit
ompetència
a. Aquesta

mpetències

erior, cal de
tències.  

dins d’aque

cs del treb

individua

tificats add

primari, b

 de RH, co

               

eat 

tuds susce
a a un e
 relació s’i

s a l’emple

efinir les di

ests codis f

ball, s’inclo

ls dins d

dicionals;  

batxillerat, 

odi obert a 

                        

eptibles d’e
mpleat im
informa am

eat. 

iverses esc

fixes: 

ouran idiom

e: compa

per exemp

universit

interpreta

       15 

esser 
mplica 
mb la 

 

cales 

mes i 

anyia, 

ple el 

ari , 

ció). 



16       

3.3. 
 
3.3.5
 
La d
l’esq
 
 U

d

 U
l
c

 
3.3.5
 
Es d
de f
nece
maq
 

Hi ha
princ
s’imp
 

                        

5. D

5.1. Introdu

definició de
quema de l

Unitats de
de negoci 

Unitats de
lògica de 
conseqüèn

5.2. Creaci

defineixen 
feina s’as
essari, es 
quinista).  A

Fig. 3

a empleats
cipal i alt
putarà el ll

                        

Definició d

ucció 

e llocs de 
l’empresa.

 negoci fin
i imputant 

 negoci pr
l’empresa

ncia més d

ió llocs de 

tots els llo
ssocien a 
pot definir 

Aquesta re

3.8. Pantall

s denomin
tres altern
oc de treb

                        

de llocs d

treball cal
Els dos m

nanceres: a
directame

roductives:
. Aquesta 

d’un compte

treball 

ocs de treb
les unita
utilitzant d

lació s’info

a creació l

ats “emple
natius, se
all principa

         Metodolo

de treball

 ser cread
models de d

assignant 
ent el seu c

: assignan
 pot tenir 
e comptab

ball existen
ats de neg
dos trams,
orma amb 

 
llocs de tre

 
eats comod
egons les 
al i en cam

 

gia i implement

l 

da en form
definició m

a cada em
cost dintre 

t cada em
més d’un

ble associa

nts dins de
goci que 
, per exem
la següent

eball dins d

dí” que po
necessita

mps informa

ació d’un projec

ma piramida
és comuns

mpleat a u
del seu co

pleat dins 
na unitat d
at.  

e la compa
es corres

mple M1-JF
t pantalla: 

de la comp

den tenir u
ats. En a
atius els alt

cte de consultor

al d’acord 
s son:  

na única u
ompte. 

de l’estru
de negoci 

anyia. Els 
sponen. S
F (maquina

panyia. 

un lloc de 
aquests c
ternatius. 

ria ERP             

amb 

unitat 

ctura 
i en 

llocs 
Si és 
a 1 – 

 

feina 
casos 

                          



Metodo

3.3.5
 
S’ha
asso
un m
 
Aque
 

 
Cada
mate
ha d
 
Cal 
lloc d
 
Pode
D’aq
here
 
3.3.5
 
Per 
/can
l’em
 
 
 
 
 

ologia i impleme

5.3. Compe

an de defin
ociació s’h
major càrre

esta assig

Fig. 3.9. P

a lloc de 
eixa compe

de sumar u

establir un
de treball. 

en associ
questa form
eten  les co

5.4. Relaci

a cada co
didat. Es p
pleat o lloc

entació d’un pro

etències a

nir les com
a de pond

ega dins de

nació es re

Pantalla cr

treball ha
etència po
na ponder

ns nivells m
  

ar-se com
ma tots e
ompetèncie

ió competè

ompetència
pot establir
c de trebal

ojecte de consu

ssociades 

petències 
derar perq
el lloc de fe

ealitza amb

reació d’ha

 de tenir 
ot esser uti
ració total d

mínims i m

mpetències
ls llocs de
es associa

ències lloc 

a cal asso
r el grau de
l.  

ultoria ERP

a cada llo

que cal as
uè les com
eina. 

b la següe

 
abilitats qu

al menys 
litzada en 
de 100%.

màxims per

s a unitats
e treball in

ades.   

de treball 

ciar una o
e importàn

oc de feina

ssociar als
mpetències

nt pantalla

e ha de te

una com
diversos l

r a cada co

s de nego
nclosos en

– competè

o varies co
ncia de la c

               

s llocs de t
s més imp

a: 

nir un lloc 

petència a
locs de fei

ompetènci

oci de la 
n cada un

ències emp

ompetèncie
competènc

                        

treball, aqu
portants tin

de treball. 

associada;
ina. Així m

ia assigna

jerarquia 
nitat de ne

pleat/candi

es de l’em
cia assigna

       17 

uesta 
nguin 

 

 una 
mateix 

da al 

RH.   
egoci 

idat  

pleat 
ada a 



18       

3.3.5
 
Amb
aval
aval
 
L’an
 
 

Fi
 
 
 
3.3. 
 
Es p
 
 M

l

 M
d
c
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

5.5. Anàlis

b les comp
uar l’adeq
uar quin és

àlisi difere

ig. 3.10. P

6. A

permet defi

Mètode tra
l’avaluació

Mètode b
definides d
candidat. 
   

                        

i diferencia

petències d
uació de c
s el candid

encial es po

antalla d’a

Avaluacio

inir dos tip

adicional: 
ó dels curso

asat amb
del lloc de

                        

al entre lloc

de lloc de f
cada empl
dat / emple

odrà consu

nàlisi difer

ons (007 –

us d’avalua

Complime
os de form

b les com
e treball am

         Metodolo

c de trebal

feina i del 
leat / cand

eat més ad

ultar a trav

 
 

rencial del 

– Objectiu

acions: 

ntant un f
mació. 

mpetències
mb les com

gia i implement

ll i empleat

empleat / 
didat al llo
ient al lloc

és de la se

lloc de tre

us)  

formulari. N

: contrapo
mpetències

ació d’un projec

t/candidat 

candidat d
c de treba
de treball.

egüent pan

ball amb e

Normalmen

osant les 
s basades

cte de consultor

definides e
all. Com ta
. 

ntalla: 

el treballado

nt utilitzad

competèn
s en l’emp

ria ERP             

s pot 
ambé 

 

or. 

da en 

ncies 
leat / 

                          



Metodo

3.3. 
 
3.3.7
 
Es d
adm
 
Aque
 

 
Cal q
prèv
 
3.3.7
 
Els c
opte
canv
(aqu
 
Al ca
que 
 
La p
 

 

ologia i impleme

7. S

7.1. Definic

defineixen 
meses a cad

esta relaci

Fig

que les va
viament def

7.2. Introdu

candidats 
en al lloc de
viant en au
uest codis e

andidat es 
aquest po

pantalla d’in

entació d’un pro

Selecció d

ció de vaca

les vacan
da lloc de t

ó s’informa

g. 3.11. Pa

acants vagi
finit. 

ucció dels 

venen def
e treball va
utomàtic a 
els proporc

pot introdu
t desenvol

ntroducció 

Fig. 3

ojecte de consu

de l’emple

ants 

nts així co
treball.  

a amb la se

antalla per 

in associad

candidats

finits com 
acant. Es d
“E” si fina

ciona el sis

uir la inform
upar.  

de candid

.12. Panta

ultoria ERP

eat  

om el núm

egüent pa

 
crear la va

des a una 

persones 
dona d’alta
alment entr
stema i no 

mació relat

dats és la s

lla per ges

mero de pe

ntalla: 

acant del ll

unitat de n

que no pe
a com un c
rés com a 
son modif

tiva a les c

següent: 

stionar can

               

ersones qu

loc de treb

negoci i un

ertanyen a 
candidat am

treballado
ficables (“H

capacitats 

didats. 

                        

ue han d’e

ball. 

n lloc de tre

l’empresa
mb el codi 
or de l’emp
Hard Code

i competèn

       19 

esser 

 

eball, 

a que 
“CA” 

presa 
s”). 

ncies 

 



20                                                                                        Metodologia i implementació d’un projecte de consultoria ERP                                       

3.3.7.3. Procés de selecció 
 
Una vegada s’han introduït les vacants i els candidats, es procedeix a encetar 
el procés de selecció. S’avalua el perfil idoni al lloc de treball. Aquest perfil pot 
esser mitjançant una promoció interna o bé contractant un candidat. 
 
El sistema proposa fer aquesta recerca mitjançant “L’anàlisi diferencial entre 
lloc de treball i empleat /candidat” (descrit anteriorment). No obstant també es 
pot realitzar de forma manual i informar al sistema una vegada s’ha pres una 
decisió. 
 
Finalment, si és en cas de contractar un empleat intern, es modifica el seu lloc 
de treball i automàticament es guarda un registre històric del lloc de feina que 
anteriorment ocupava. Si pel contrari, es contracta un candidat, es promociona 
de candidat a empleat. 
 
3.4. Prototip  
 
Una vegada recopilada la informació en la presa de requeriments s’enceta 
l’activitat de definir/personalitzar els programes. Per a cada programa (ja sigui 
interactiu o informe (aplicació llençada mitjançat mode secundari de procés, 
mode batch) es defineix una versió amb les dades relatives a l’empresa.  
 
Aquesta regla s’aplica exceptuant el programa que controla les dades mestres, 
en endavant anomenat UDC (“User Defined Codes” relatiu al programa 
P0004A). En aquest programa s’utilitza directament la versió que prové del 
sistema ja que s’han de definir les variables que pot triar l’usuari final (es veurà 
més en detall en el punt 3.5. Conversions / Càrrega de dades).  
 
L’estructuració del punt de menú queda de la següent forma: 
 
General Recursos Humans (Carpeta contenidora) 
 
 Estructura Organitzativa i llocs de treball (Carpeta contenidora) 
o Definició estructura organitzativa (Aplicació interactiva, P0050, 

RRHH001). 
o Llista de llocs de treball (Aplicació interactiva, P0004A, ZJDE0230). 
o Alta de departaments (Aplicació interactiva, P0004A, ZJDE0284). 
o Creació de departaments (Aplicació interactiva, P08001, RRHH001). 
o Detall de llocs de treball anual (Aplicació interactiva, P08101). 
o Assignació de llocs de treball a la unitat de negoci (Aplicació interactiva, 

P08007, RRHH001). 
o Jerarquia de llocs de treball (Aplicació interactiva, P08230). 
o Categories de l’ERP (Aplicació interactiva, P0004A, JZDE0234). 
o Nivell d’estudis (Aplicació interactiva, ZJDE0235). 
o Tipus de canvi de l’empleat (Aplicació interactiva, P0004A, ZJDE0242). 

 
 Mestre d’empleats (Carpeta contenidora) 

 Alta empleats (Carpeta contenidora) 
o Llibre de direccions (Aplicació interactiva, P01012, RRHH001). 
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o Mestre d’empleats (Aplicació interactiva, P0801, RRHH001). 
 Configuració complementaria (Carpeta contenidora) 
o Canvi lloc / Categoria en el mestre d’empleats (Aplicació interactiva, 

P0801ORG, RRHH001). 
o Informació personal de l’empleat (Aplicació interactiva, P060116). 
o Compensació Bàsica (Aplicació interactiva,  P0801CMP, RRHH001). 
o Motiu de modificació dades empleat (Aplicació interactiva, P0004A, 

ZJDE0243). 
 Historial de llocs de feina  (Carpeta contenidora) 
o Historial de llocs de feina del empleat (Aplicació interactiva, P050421). 
o Estat actual de l’empleat (Aplicació interactiva, P05043). 

 Informació de la formació de l’empleat (Carpeta contenidora) 
o Informació de competències i cursos per empleat (Aplicació 

interactiva, P05100). 
o Informació sobre el tipus de competències i cursos (Aplicació 

interactiva, P05104). 
o Informació de cursos (Aplicació interactiva, P051011). 
o Historial de competències i cursos (Aplicació interactiva, P5120). 

 
 Aptituds i competències de l’empleat (Carpeta contenidora) 
o Creació tipus d’Aptituds (Aplicació interactiva, P05104). 
o Assignació de competències a l’empleat (Aplicació interactiva, P05100, 

RRHH001). 
o Assignació d’avaluacions a la competència (Aplicació interactiva, 

P05106). 
o Historial de competències i cursos (Aplicació interactiva, P05120). 
o Informe de l’historial de competències (Aplicació en batch, R0500A, 

RRHH001). 
o Creació d’escales (Aplicació interactiva, P05103). 

 
 Aptituds o competències per lloc de treball (Carpeta contenidora) 
o Competències mínimes del lloc de treball (Aplicació interactiva, P08009, 

RRHH001). 
o Competències del lloc de treball (Aplicació interactiva, P08009, 

RRHH001). 
o Competències del lloc de treball companyia (Aplicació interactiva, 

P08006, RRHH001). 
 
 Anàlisis diferencial lloc de treball / empleat (Carpeta contenidora) 

o Anàlisi Diferencial (Aplicació interactiva, P08008, RRHH001). 
o Informe perfil de lloc de treball (Aplicació en batch, R0080021, 

RRHH001). 
o Informe anàlisi diferencial (Aplicació en batch, R0080013). 
o Informe competències dels llocs de treball (Aplicació en batch, 

R0080016). 
 
 Formació (Carpeta contenidora) 
o Creació de tipus de cursos (Aplicació interactiva, P05104). 
o Creació del curs (Aplicació interactiva, P051011) 
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o Assignació del curs a l’empleat (Aplicació interactiva, P05100, 
RRHH001). 

o Alta d’avaluadors (Aplicació interactiva, P05106). 
o Avaluació del curs (Aplicació interactiva, P05111). 
o Historial de cursos (Aplicació interactiva, P05120). 
o Informe historial de cursos (Aplicació en batch, R05100A, RRHH001). 
o Creació d’escales (Aplicació interactiva, P05103). 

 
 Avaluacions (Carpeta contenidora) 
o Definició del mètode d’avaluació (Aplicació interactiva, P0004A, 

ZJDE0233). 
o Taula de factors d’avaluació (Aplicació interactiva, P050011). 
 Especificacions del treball (Carpeta contenidora) 

o Registre i avaluació del treball (Aplicació interactiva, P08001, 
RRHH002). 

o Graus d’avaluació del treball (Aplicació interactiva, P050011, 
RRHH001). 

o Empleats per tipus i nivell de treball (Aplicació interactiva, P081810). 
o Comparativa del treball per factors (Aplicació interactiva, P05012). 
o Límits de pagament per tipus de treball (Aplicació interactiva, 

P052002). 
o Revisió i classe de treball per factor (Aplicació interactiva, P050013, 

RRHH001). 
o Informe de dades de factor d’avaluació del treball (Aplicació en 

batch, R051450). 
o Informe de dades de treball i punts d’avaluació (Aplicació en batch, 

R08001). 
o Informe de rangs salarials per feina (Aplicació en batch, R052450). 
o Informe de llocs de treball per rangs salarials (Aplicació en batch, 

R052001). 
o Informe de factors d’avaluació del treball (Aplicació en batch, 

R080012). 
o Creació d’avaluacions (Aplicació interactiva, P087711, RRHH001). 
o Avaluació de l’empleat (Aplicació interactiva, P087712, RRHH001). 
o Impressió d’avaluacions per competència treball (Aplicació en batch, 

R087723, RRHH001). 
 Configuració complementaria (Carpeta contenidora) 

o Constants de la companyia per a la administració d’acompliments 
(Aplicació interactiva, P08771). 

o Plantilla tradicional d’avaluacions (Aplicació interactiva, P08776). 
 
 Selecció de personal (Carpeta contenidora) 

 Definició de codis d’usuari (Carpeta contenidora) 
o Definició dels estats dels candidats (Aplicació interactiva, P0004A, 

ZJDE0290). 
o Definició de la vacant (Aplicació interactiva, P0004A, ZJDE0286). 

o Introducció dels candidats (Aplicació interactiva, P08401). 
o Introducció de les vacants (Aplicació interactiva, P08102). 
o Contractació rapida del candidat (Aplicació interactiva, P060116Q). 

 



Metodo

 
3.5.
 
3.5.
 
En la
siste
auto
 
3.5.2
 
3.5.2
 
El p
defe
difer
 

ologia i impleme

o Informe
o Centre

. Conve

1. Introdu

a part de c
ema i mes
osuficient p

2. Definic

2.1. Estruc

primer pas
ecte el tipu
rents comp

Fig. 

entació d’un pro

es enviats 
e de tasque

ersions / 

ucció 

conversion
stre d’emp

per seguir m

ció de la e

ctura organ

s a realitz
us d’estruc
panyies / D

3.13. Pant

ojecte de consu

(Aplicació
es en exec

Càrrega

s es comp
pleats. Un
mantenint 

estructur

nitzativa 

zar és cre
ctura es C

Departamen

talla crear 

ultoria ERP

ó interactiva
cució (Aplic

a de dade

plimentant 
na vegada
aquestes t

ra organit

ear / revis
COR. Dins
nts que hi 

 
l’estructura

 
 
 
 
 

a, P98611
cació intera

es  

els progra
a realitzat 
taules. 

tzativa i ll

sar l’estruc
s d’aquest
ha a l’emp

a jeràrquic

               

6). 
activa, P01

mes, taule
aquest p

locs de tr

ctura d’org
t tipus es 
presa: 

a de l’emp

                        

12501) 

es bàsique
pas l’usua

reball 

ganització.
defineixen

presa. 

       23 

es del 
ri és 

 Per 
n les 

 



24       

3.5.2
 
Es 
orga
 

 
Una 
orga
qual
 
3.5.2
 
En a
part 
perta
(dep
 

                        

2.2. Llistat 

tenen que
anitzativa m

vegada c
anitzativa (
sevol circu

2.3. Alta de

aquest pro
de l’empr

any un llo
partaments

F

                        

de llocs de

e Cal do
mitjançant 

Fig. 3.14

creats tots
(apartat an
uit. 

e departam

ograma es
resa. Aque
c de treba

s)”. Aquesta

Fig. 3.15. T

                        

e treball 

onar d’alta
la taula me

4. Taula de

s els llocs 
nterior). Aq

ments 

s donen d’
esta inform
all, dins de
a creació e

Taula de de

         Metodolo

a tots els
estre: 

 
e definició 

de trebal
questa rel

’alta els d
mació s’ut
el punt se
es du a ter

 
efinició cod

gia i implement

s llocs de

dels llocs d

l s’han de
ació és bà

iferents de
ilitza per a

egüent “Cr
rme mitjanç

dis dels de

ació d’un projec

e treball d

de treball 

e incloure 
àsica per 

epartamen
assignar e
eació de l
çant la seg

epartament

cte de consultor

de l’estru

 

en l’estru
poder rea

nts que fo
el grup al 
llocs de tr
güent pant

ts 

ria ERP             

ctura 

ctura 
alitzar 

rmen 
qual 

reball 
alla: 

 

                          



Metodo

3.5.2
 
En a
Aque
nego
llocs
desa
Aque
 

Es p
 

 

 
S’inf
cons

ologia i impleme

2.4. Creaci

aquest apa
esta relac
oci, el lloc 
s de treba
aconsellad
esta relaci

Fig. 3.

prem el bot

Fig. 3

forma el c
stants del s

entació d’un pro

ió de llocs 

artat es re
ió és imp
de treball

all anual 
a ja que es
ó es fa mit

.16.Pantall

tó : 

3.17. Detal

camp “Gpo
sistema, re

ojecte de consu

de treball 

ealitza la re
rescindible
. De no fe
tal i com

s treu un a
tjançant aq

la de defin

l de definic

o puesto” 
ealitzades e

ultoria ERP

 
(Departam

elació del 
e per post
er-se s’hau
m s’espec
automatism
questa pan

 
ició dels d

 

ció dels de

(els altres
en la insta

ments) 

departame
teriorment 
rà d’inform

cifica” en 
me del siste
ntalla: 

epartamen

epartament

s camps v
al·lació inic

               

ent amb e
assignar 

mar en l’ap
cada any

ema).  

nts nivell su

ts nivell su

venen pro
ial). 

                        

el lloc de f
a la unita

partat “deta
y fiscal (o

uperior 

 

perior. 

ovinents de

       25 

feina. 
at de 
all de 
opció 

 

e les 



26       

3.5.2
 
Anua
les d
dispo
lògic
 

 
3.5.2
 
En a
nego
punt
de t
(Dep
Per 
de tr
relac
 

                        

2.5. Detall 

alment es 
dades nec
onibles al 

ca:  

Fig

2.6. Detall 

aquesta pa
oci. A l’esq
t (Estructur
treball que
partaments
relacionar 
reball, des
cionat i es 

Fig. 3.1

                        

dels llocs 

té que de
cessàries. 
canviar de

g. 3.18. Pa

dels llocs 

antalla s’ac
querra es 
ra organitz
e s’han de
s). 

un lloc de
près es se
prem el bo

19. Pantall

                        

de treball a

efinir cada 
Si no es

e curs fisca

antalla d’ob

de treball a

caba de de
mostra l’e

zativa) men
efinit en e

e treball am
elecciona la
otó “Añadir

a d’assign

         Metodolo

anual 

lloc de fei
s crea aqu
al. Les dad

 
bertura cur

anual 

efinir l’estr
estructura 
ntre que a 

el program

mb la Unit
a posició d
r”: 

 
nació lloc d

gia i implement

na en la p
uesta rela

des a introd

rs fiscal llo

ructura org
organitzat
la dreta es

ma de “Cre

tat de Neg
de la organ

e treball a

ació d’un projec

pantalla inf
ció les da

duir seguei

ocs de treb

anitzativa 
iva definid
s visualitze
eació de l

oci, es se
ització on 

Unitat de 

cte de consultor

ferior assig
ades no s
ixen la seg

all. 

de la unita
da en el p
en aquells 
locs de tr

lecciona e
va directa

 

Negoci. 

ria ERP             

gnant 
seran 
güent 

 

at de 
rimer 
llocs 

reball 

el lloc 
ment 

                          



Metodo

3.5.2
 
Si e
reco
les a
acce
 

F

En e
treba
 
3.5.3
 
Aban
taule
 
 C

d
f
h
 

ologia i impleme

2.7. Assign

en els req
orda que és
aptituds de
edir mitjanç

Fig. 3.20. 

el requadre
all. 

3. Mestre

ns de com
es del siste

Categorie
d’empleats
flexibilitat i
ho al mest

entació d’un pro

nació de llo

ueriments 
s per cont
el candida
çant el me

Pantalla d’

e vermell a

e d’emple

plimentar 
ema: 

es de treba
s o bé en e
 poder ass
tre d’emple

Fig. 3.21

ojecte de consu

ocs de treb

s’ha dete
raposar le

at /empleat
nú “fila  A

’assignació

anirem esp

eats 

el mestre d

all: en aque
els llocs de
sociar qual
eats. 

1. Taula de

ultoria ERP

ball a la Un

ectat que 
s caracter
t), dins de
Anexo de 

 
ó lloc de tr

 
pecificant 

d’empleats

est progra
e treball. Es
lsevol emp

 
e creació c

nitat de Ne

s’utilitzarà
rístiques de
e la pantal
aptitudes” 

reball a Un

les compe

s han d’est

ma s’han d
s recoman
pleat a un l

categories d

               

goci 

à l’anàlisi 
el lloc de t
la anterior
al següen

itat de Neg

etències qu

tar definide

de detallar
a, per teni
loc de treb

de treball 

                        

diferencia
treball vers
r es tindrà

nt programa

goci - deta

ue té el llo

es les segü

r en el mes
ir major 
ball, associ

 

       27 

l (es 
sus a 
à que 
a: 

 

ll 

oc de 

üents 

stre 

iar-



28       

 N
l
d

 T
e
t

Fig.
 
Una 
d’aco
d’em

                        

Nivell d’es
la finalitat d
d’aquesta 

 

Tipus de c
els codis q
treballador

. 3.23. Tau

vegada v
ord a l’an

mpleats. 

                        

studis: Aq
de incloure
pantalla: 

Fig. 3

canvi de l’
que despré
r (canvis pe

ula de crea

validat qu
nàlisi de 

                        

uest progr
e’ls posteri

.22. Taula 

’empleat: 
és s’utilitza
er: mèrits, 

ció tipus d

e totes le
requerime

         Metodolo

rama serve
iorment en

 
de creació

 
en aquest 
ran al real
correccion

e canvi pe

es taules 
ents, es 

gia i implement

eix per crea
n el mestre

ó nivell d’e

programa
itzar un ca
ns, etc.). 

er informar 

de config
procedeix 

ació d’un projec

ar centres 
d’empleat

studis. 

serveix pe
anvi en el e

l’historial d

uració est
a alimen

cte de consultor

d’estudis a
ts a partir 

 

er especific
expedient d

del treballa

tan compl
ntar el m

ria ERP             

amb 

car 
del 

 

ador. 

ertes 
estre 

                          



Metodo

 
S’ex
pant
 
 

Si p
inclo
 
 
Si e
num
exist
l’em
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ologia i impleme

xecuta el 
talla: 

polsem “B
oure un nou

el empleat
mero o es p

teix el siste
pleat. 

Fig. 3.2

entació d’un pro

programa

Fig. 3.2

uscar” vis
u empleat 

t ja existe
polsa a la 
ema dona

5. Pantalla

ojecte de consu

a “Mestre 

24. Pantal

ualitzem t
pitgem  el 

eix en el 
llanterna p
rà un num

a de creaci

ultoria ERP

d’emplea

 
 

la inicial m
 
 

tots els e
botó “aña

llibre d’ad
per tal de c

mero correla

ió del num

ts” (P080

mestre d’em

mpleats d
dir”. 

dreces s’in
cercar l’em
atiu (“next 

ero identif

               

01). S’ob

mpleats. 

donats d’a

ntrodueix 
mpleat. Pel

number”) 

icatiu de l’e

                        

re la seg

alta. Per d

directame
l contrari, 
per assign

empleat. 

       29 

güent 

 

donar 

nt el 
si no 
nar a 

 



30       

Es p
 

 
S’ha
segu
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
Una 
 

                        

pren el botó

an de info
ueixen la s

Nº alterna
requerim
màquina 
 UN de se
company
Frec pgo
 Edo pgo
Edo de p
contrari té
Fch contr
cop.  
Fch inic a
Edo de p
Fch regre
la última 
Fch inicio
País: el s
correcte. 

vegada co

                        

ó continua

Fig. 

rmar les d
següent lòg
ativo empl
ents) per a
definida. 
eguridad y

yia que per
: tipologia 
: 0  Actiu
rest. Emp:
é una exce
rat origina

ausencia: d
rest. Emp=
eso al trab
activa (Ed

o de pago: 
sistema pe

omplimenta

Fig. 3.27

                        

r en introd

3.26. Pant

dades ma
gica:  
eado: s’inf
aquells em

y Cía PPal:
rtany l’emp
de pagam
u, I  Inac
 A  Actiu

edència de
l: data am

data amb l
=x). 
ajo: data a
o pgo=0, E
ultima dat

er defecte r

ada la info

7. Botó per

         Metodolo

uïm les da

 
talla de est

arcades am

formarà am
mpleats que

: correspon
pleat. 
ent. Per de

ctiu (si es t
u, X  Ina
emanada).

mb la que s

la que ha c

amb la que
Edo de pre
ta en la qu
recupera “

ormació es 

 
r passar a 

gia i implement

ades marca

tat de l’em

mb el requ

mb la lògica
e es trobin 

nen a la un

efecte M (M
roba treba
ctiu (si es 

s’ha incorp

començat 

e va conclo
est. Emp=A
e es va inc
ES” Espan

pren el bo

la següent

ació d’un projec

ades: 

pleat. 

uadre verm

a definida 
a producc

nitat de neg

Mensual). 
llant o no)
troba treba

porat l’emp

l’excedènc

oure l’exce
A).  
corporar l’e
nya, es pot

otó continu

t pantalla. 

cte de consultor

 

mell. Aque

(en la pres
ció i tinguin

goci i la 

. 
allant o pe

pleat per p

cia. (Edo p

edència, m

empleat. 
t canviar p

ar: 

 

ria ERP             

estes 

sa de 
 una 

l 

rimer 

go=l, 

ostra 

per el 

                          



Metodo

A co
 

 

 
Les 
intro
 
S’ha
segu
 
 
 
 

 
 U
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ologia i impleme

ontinuació a

dades q
oduïdes en 

an de info
ueixen la s

ID Posic.
Categoría
Categ de
Fech en p
categoria

Una vegad

entació d’un pro

apareix la 

Fig. 3.28

que apare
les pantal

rmar les d
següent lòg
: categoria
a de puest

e puesto: te
posición ac

a de llocs d

da complim

ojecte de consu

següent pa

. Pantalla 

eixen en 
les prèvies

dades ma
gica:  
a que té l’e
to: segona 
ercera cate
ctual: data

de treball. 

mentada la 

ultoria ERP

antalla: 

de lloc de 

el requad
s. 

arcades am

empleat.  
categoria 

egoria. 
a en que ha

informació

treball de

dre verd 

mb el requ

que té l’em

a adquirit a

ó es pren e

               

l’empleat. 

recupera 

uadre verm

mpleat. 

aquesta jer

el botó con

                        

la inform

mell. Aque

rarquia de 

ntinuar. 

       31 

 

mació 

estes 



32       

 
A co
 

 
Les 
intro
 
S’ha
segu
 
 
 
 
 

 
Desp
auto
cont
 

 

                        

ontinuació a

dades q
oduïdes en 

an de info
ueixen la s

Clasif pag
Sueldo: s
Hrs al día
Hrs/año e
Días est 

prés d’intro
omàtic els 
tinuar i apa

F

                        

apareix la 

Fig. 3

que apare
les pantal

rmar les d
següent lòg
go: sempre
salari que r
a: jornada 
estándar: h
por año: d

oduir aque
camps “T

areix la seg

Fig. 3.30. P

                        

següent pa

3.29. Panta

eixen en 
les prèvies

dades ma
gica:  
e S (semp
rep el treba
laboral del
hores totals
ies per any

estes dade
Tarifa por h
güent pant

Pantalla de

         Metodolo

antalla: 

 
alla del sal

el requad
s. 

arcades am

re que no 
allador. 
l treballado
s l’any treb
y que es tr

es polsar c
hora” y “S
alla: 

e informac

gia i implement

lari de l’em

dre verd 

mb el requ

sigui autòn

or. 
ballades. 
reballen. 

continuar 
Sueldo por

ció del mot

ació d’un projec

mpleat. 

recupera 

uadre verm

nom).  

i el sistem
r hora”. To

iu de canv

cte de consultor

la inform

mell. Aque

ma calcular
ornar a pré

 

vi. 

ria ERP             

 

mació 

estes 

rà en 
émer 

                          



Metodo

 
 
S’ha
segu
 





 
Una 
que 
 

 
 
Cal 
anar
(“Em
“Com
 
 
 
 
 

ologia i impleme

an de info
ueixen la s

 Vigente
modifica

 Razón 
el codi “
001, pe
y com s
s’ajusti 

vegada q
em vist an

selecciona
r a “fila” i s

mpleado”, 
mpensació

entació d’un pro

rmar les d
següent lòg

e el: data a
at qualsevo
de cambio
“001”, si pe
l contrari s
s’indica en
al motiu de

ue s’ha cr
nteriorment

Fig. 3.31. 

ar el treba
selecciona

“Libro d
ón basica”, 

ojecte de consu

dades ma
gica:  

a partir de
ol dada (pe
o: si es vo
el contrari 
si es un altr
n la marca 
el canvi. 

reat l’emple
t tal y com 

Pantalla d

llador e q
r qualsevo
de direcc
“Informac

ultoria ERP

arcades am

e la qual en
er entrar e
ol donar d’
es un si es
re motiu s’
blava de 

eat es pot 
es mostra

 
de inicial de

ual es req
ol dels requ
ciones”, 
ión person

mb el requ

ntra l’activ
n el històri
alta un em
s per dona
’ha de prém
la imatge)

modificar 
a a la captu

el mestre d

quereix fer
uadres ma
“Personal”

nal”). 

               

uadre verm

itat del tre
c).  

mpleat es t
ar d’ alta l’e
mer sobre 
 i posar el

cadascuna
ura inferior

d’empleats

r el canvi i
arcats a la 
”, “De l

                        

mell. Aque

eballador o

té que info
empleat se
la llantern
l codi que 

a de les d
r: 

s. 

i posterior
figura sup
a compa

       33 

estes 

 s’ha 

ormar 
erà el 
a (tal 
més 

ades 

 

rment 
perior 
añia”, 



34       

3.6.
 
3.6.
 
Dintr
cal 
segü
 
 D
 D
 A

i
 
Des 
estru
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

. Forma

1. Introdu

re del dep
identificar 

üents depa

Direcció de
Departame
Avaluador
incorporar

del punt
uctura: 

                        

ació 

ucció 

artament d
la person

artaments: 

e RH (inclo
ent de pers
: pot ser 
: producció

t de vista

Fig. 3.3

                        

de RH es 
na les du

oent el res
sonal. 

intern, e
ó, distribuc

a orgànic, 

32. Fluxgra

         Metodolo

divideixen 
urà a term

ponsable o

extern o 
ció, compta

la capta

 
ama de cap

 

gia i implement

diverses c
me, aques

o director).

bé depen
abilitat, etc

ció d’emp

ptació d’em

ació d’un projec

competènc
tes van a

. 

nent del d
. 

pleats tind

mpleats. 

cte de consultor

cies en les
assignades

departame

drà la seg

ria ERP             

s que 
s als 

ent a 

güent 

 

                          



Metodo

Entra
totes
 
 

 
 
 
3.6.2
 
La s
poss
 
 C

e
a
 

 F
s
 

 A
d
e

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ologia i impleme

ant en de
s les accio

Fig. 3

2. Selecc

selecció d
sibles: 

Contracta
es conside
amb el seu

Flux de s
sistema i e

Alta de l’e
d’alta l’em
empleat qu

entació d’un pro

etall dins d
ns que es 

3.33. Detall

ció de per

’un candid

ació Rapid
era que es
u lloc de tre

selecció d
es contrapo

empleat: s
pleat des 
ue existent

ojecte de consu

del requad
poden rea

l dels quad

rsonal 

dat al lloc

da: es disp
s la perso
eball corre

del candid
osa amb le

s’obvia  el
de el mes
t en un altr

ultoria ERP

dres que r
alitzar:  

 
 

dres marca

c de treba

osa d’un c
ona idònia
esponent. 

dat: Es ge
es necessit

l procés d
stre d’empl
re lloc s’ac

ecull el so

ats en groc

all es pot 

candidat do
. Es realitz

estiona l’a
tats del tre

e candida
leats en el

ctualitza la 

               

oftware en

c a la figura

realitzar d

onat d’alta 
za l’alta co

lta dels c
eball ofert. 

ts i directa
l sistema. 
seva nova

                        

ns trobem 

a 3.31. 

de tres fo

en el siste
com a emp

candidats e

ament es 
O bé, si e

a posició. 

       35 

amb 

 

rmes 

ema i 
pleat, 

en el 

dona 
es un 



36       

A co
 

 
 

Tal i
cont
 

 

 
 

                        

ontinuació e

i com s’ha
tractar a l’a

Fi

                        

es detalla 

Fig. 3.3

a esmenat 
aspirant pe

g. 3.35. Fl

                        

el procés d

34. Fluxgra

a la introd
er una de le

uxgrama d

         Metodolo

de “flux de

 
ama de sele

ducció d’aq
es possible

de contract

gia i implement

e selecció d

ecció del c

quest punt
es vies: 

tació final 

ació d’un projec

del candida

candidat. 

t l’últim pas

del candid

cte de consultor

at”: 

s consiste

dat. 

ria ERP             

 

ix en  

 

                          



Metodo

3.6.3
 
El s
poss
aptit
cicle
 

 

 
Una 
per u
 

 

ologia i impleme

3. Forma

sistema, ta
sibilitat d
tuds/compe
e de vida d

F

vegada es
un altre mè

entació d’un pro

ció del pe

al i com h
de fer 
etència ma
’aquest an

Fig. 3.36. F

s detecta l
ètode, s’ap

ojecte de consu

ersonal 

he vist en
un anàl

anquen a 
nàlisis difer

Fluxgrama 

a necessit
plica el flux

Fig. 3.37. 

ultoria ERP

 la contra
isi difere
l’empleat p
rencial es e

funcionam

tat de form
x de formac

Fluxgrama

actació d’e
encial pe
per el lloc 
el següent

ment anàlis

mació, sigui
ció. Aques

a formació

               

empleats, 
er determ
de treball 

:  

i diferencia

i per l’anàl
st consistei

. 

                        

proporcion
minar qu
 que ocup

al. 

isi diferenc
ix en tres p

       37 

na la 
uines 
pa. El 

 

cial o 
parts: 

 



38       

 
 
3.6.4
 
L’ava
depa
depè
 
 

 
 

 
 
Norm
siste
L’est
del 
aval
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

4. Avalua

aluació de
artament d
èn el treba

malment l’
ema perme
tructura es
primer pa
uacions pe

                        

ació anua

e cada em
de Recurso
allador.  El 

Fig

avaluació 
et realitzar
s similar a
s (“Definic
er a cada e

                        

al del pers

mpleat es 
os Human
flux d’aval

. 3.38. Flux

al persona
r-la semes
al punt ant
ció de la 
empleat se

 

         Metodolo

sonal 

 un treba
ns conjunta
uació del p

xgrama av

al es du a
stralment, t
terior i únic
data de a

empre han 

gia i implement

all conjunt 
ament amb
personal e

valuació an

a terme an
trimestralm
cament va
avaluació”)
de esser c

ació d’un projec

que ha d
b el depar
s el següe

nual. 

nualment. 
ment, o bé 
aria la data
). Cal esm
consecutiv

cte de consultor

de efectu
rtament al 

ent:  

No obstan
 mensualm
a fi d’avalu
mentar que
ves.  

ria ERP             

ar el 
qual 

 

nt, el 
ment. 
uació   
e les 

                          



Metodo

 
3.6.5
 
En l’
perm
cand
 
 

 

 

  

ologia i impleme

5. Baixa d

’apartat de
met en el 
didat. Tal i 

entació d’un pro

del perso

e la baixa d
moment d
com most

Fig. 3.39.

ojecte de consu

onal 

del person
de donar-lo
ra el següe

. Fluxgram

 

ultoria ERP

nal el sistem
o de baixa
ent fluxgra

ma acomiad

ma guarda
a tornar-ho
ama:  

dament de 

               

a el històric
o a consid

l’empleat. 

                        

c de l’emp
derar-ho co

 

       39 

pleat i 
om a 

 



40                                                                                        Metodologia i implementació d’un projecte de consultoria ERP                                       

CAPÍTOL 4. CONCLUSIONS 
 
 

4.1. Objectius assolits  
 
Com a conclusió a aquest projecte es pot afirmar que amb el disseny vertical 
del mòdul de recursos humans he aconseguit minimitzar els conceptes (més 
enllà de la tecnològica informàtica) analítics de la implantació d’un sistema 
aplicatiu ERP.  
 
Aquest projecte vertical ha estat inclòs dintre del “Rapid Stard Implementation” 
que ofereix Oracle en la seva solució ERP JDEdwards.  
 

4.2. Conclusions sobre la tecnologia utilitzada  
 
Gràcies a les noves tecnologies i comunicacions que tenim avui en dia, l’ERP 
passa d’esser un programa que ha d’estar instal·lat a la pròpia empresa a que 
els usuaris puguin entrar amb un accés cada vegada mes simple i segur (avui 
en dia només disposant de navegador i algun tipus d’enrutament directe, VPN). 
D’aquesta forma per exemple un comercial pot obtenir la informació en temps 
real i garantir al client un producte determinat.  
 

4.3. Conclusions personals  
 
Des del punt de vista personal, estic molt satisfet d’haver realitzat aquest 
projecte degut a que gràcies a ell he pogut fer un salt qualitatiu en la meva 
carrera professional i avui dia estic coordinant recursos i implantant mòduls 
d’aquest programa (producció, distribució i recursos humans).  
 
Quan es realitza aquesta feina es molt gratificant poder solucionar necessitats 
que té una empresa i donar una informació més fiable i directa.  
 
En definitiva, aquest projecte així com l’educació acadèmica obtinguda a 
l’EPSC basada en petits fites cada setmana, m’ha permès poder treballar avui 
en dia en projectes d’implementació d’empreses productives de referència.   
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