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Annex A: Manual d’ús de l’eina de previsions 

A.1. Resum 

Aquest manual descriu exhaustivament els passos que cal seguir per portar a terme 

un cicle de previsions de venda complet fent servir l’eina de previsió que es presenta en 

aquest projecte final de carrera. 

Les funcionalitats s’expliquen en l’ordre que s’ha considerat més adient i segons la 

lògica amb la que s’ha dissenyat l’eina, però hi ha punts que poden executar-se en 

seqüències diferents seguint el criteri de l’usuari. 

A.2. Tasques prèvies a la generació de les previsions 

Al principi de cada mes s’han de dur a terme un seguit d’accions per preparar l’eina 

per a la generació de les previsions, aquestes tasques consisteixen principalment en la 

recollida i/o actualització de les dades disponibles i en l’execució de les segmentacions 

definides. 

Preparació mensual de l’eina 

1. Obrir el document corresponent al cicle de previsions anterior que serà el punt de 

partida pel cicle en curs. 

2. De la pestanya ‘Portafolis’ copiar les columnes corresponents a la revisió del cicle 

anterior a la pestanya de ‘Validat previ’: 

- Les previsions de 12 mesos. 

- El model estadístic escollit (model validat). 

- Informació de la revisió: Previsió validada, previsió modificada i raó del canvi. 

Un cop s’ha traspassa tota la informació, eliminar-la de la pestanya ‘Portafolis’. 

 

Actualització de les dades i segmentacions 

1. Actualitzar manualment el registre de productes inclosos en cartera: 

- Actualitzar el cicle de vida: per si algun producte passa de ser ‘producte nou’ 

a ‘producte madur’. 

- Actualitzar costos i preu de venda dels productes, si escau. 

- Eliminar la informació de les columnes sobre ‘Segmentació’. 
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- Actualitzar les columnes referent a ‘l’Estat del producte’. 

- Actualitzar les columnes de ‘Paràmetres d’ordre’. 

- Afegir els productes que entren per primer cop en cartera. 

2. Actualitzar les pestanyes de ‘Història’, ‘Història Neta’ i ‘IMS’ movent les sèries 

temporals una columna a l’esquerra i afegint a la última columna disponible la 

informació referent al cicle anterior. S’ha de mantenir sempre el mateix nombre de 

columnes. 

- És molt important mantenir el mateix ordre que hi ha establert en la pestanya 

‘Portafolis’. 

3. Actualitzar les previsions proposades pel departament de comercial a la pestanya 

‘Model de Negoci’. 

4. Actualitzar les segmentacions ABC i XYZ a la pestanya ‘Segmentacions’ segons la 

metodologia següent: 

- Per la segmentació ABC: 

i. Copiar la llista de productes inclosos en cartera i el preu de venda i 

calcular la mitjana de les vendes pels últims 6 mesos i de les 

previsions pels últims 12 mesos a les columnes corresponents. 

ii. La resta de columnes s’actualitzen automàticament. 

iii. Endreçar de major a menor a columna corresponent a la proporció 

d’ingressos que suposa cada producte, ‘% Ingressos’. 

iv. El resultat de la columna ‘Segmentació ABC’ s’ha de copiar a la 

pestanya ‘Portafolis’. 

- Per la segmentació XYZ: 

i. Calcular la desviació estàndard i la mitjana de la història pels últims 

12 mesos de cada producte. 

ii. La covariància es calcula automàticament, igual que la ‘Segmentació 

XYZ’, que cal copiar a la pestanya ‘Portafolis’. 

5. Generar els patrons corresponents a les sèries temporals. Aquest punt es pot fer 

amb una freqüència quadrimestral o semestral, ja que els canvis mensuals seran 

pocs. A la pestanya ‘Patrons’: 

- Copiar la llista de productes inclosos en cartera. 

- Prémer el botó ‘Executa càlcul de patrons’ i esperar a que el programa realitzi 

tots els canvis i retorni els índex d’estacionalitat mensual actualitzats. 

- Obrir el programa JMP i introduir les columnes corresponents a als índex 

d’estacionalitat mensual. 

- Al menú Data Table prémer la opció Analyze Multivariate methods  

Clustering. 

- De la segmentació que retorna escollir el nivell d’agrupació que es vol i 

guardar els resultats. 

- Traspassar els resultats a l’eina a les pestanyes ‘Patrons’ i ‘Portafolis’. 
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6. Revisar que es disposa de tota la informació necessària a la pestanya ‘Validació del 

portafolis’, en cas de considerar que falten masses dades per a alguna categoria, 

cal afegir aquesta informació on correspongui i repetir els passos 5 i 6, si escau. 

Neteja de les dades històriques 

 La neteja es duu a terme a la pestanya ‘Consola’ mitjançant els mòduls: 

III.INFORMACIÓ DEL PRODUCTE SELECCIONAT PER LA NETEJA I/O REVISIÓ i 

IV.FUNCIONALITAT PER LA NETEJA DE LA HISTORIA. 

1. Escollir el producte per qual es vol revisar la història. Un cop seleccionat, es veu tota 

la informació disponible referent al producte. 

2. Revisar visualment el gràfic per veure si es detecta alguna anomalia a primera vista. 

3. A les cel·les indicades, detallar els límits superiors i inferiors d’acceptació de 

desviació respecte la mitjana de la sèrie temporal. (veure fig. A.1) 

 

 

4. La funcionalitat de neteja proposa una correcció automàtica per validar, i dóna l’opció 

de fer una correcció manual. Es pot escollir una de les dues o deixar la història sense 

canvis. 

- En cas de no voler efectuar cap canvi, passar al següent producte. 

- Si la neteja proposada pel programari sembla adequada, afegir els 

esdeveniments que correspongui a cada canvi i prémer el botó ‘Neteja 1’. 

- Si es crea una neteja manual, afegir els esdeveniments que correspongui a 

cada canvi i prémer el botó ‘Neteja 2’. 

Fig. A. 1. Representació de la neteja. Font: Pròpia 
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A.3. Execució dels models de previsió 

Un cop s’ha realitzat la neteja de tots els productes inclosos al fitxer, es pot procedir 

a executar els models estadístics de previsió. Els models es poden executar en qualsevol 

ordre, i no és necessari generar-los tots. A continuació es proposa una de les moltes 

seqüències vàlides:  

1. A la pestanya ‘Càlculs’ ajustar els paràmetres corresponents al models de mitja 

mòbil ponderada i els exponencials, són les cel·les marcades en verd clar: 

- Per la mitja mòbil ponderada cal indicar el pes que màxim i mínim de cada 

mes que entra en la generació del model. Amb això la funcionalitat ajusta el 

pes dels 12 mesos anteriors seguint una regressió lineal. 

- Indicar els paràmetres alfa i gamma dels models exponencials simple i doble. 

2. Copiar la llista de productes inclosos en cartera i prémer els botons d’executar 

models a cada una de les pestanyes corresponents als models, són les pestanyes 

blaves: 

- Mitja mòbil. 

- Model exponencial. 

- Model estacional. 

- Model amb patrons. 

A.4. Tasques posteriors a la generació de previsions 

Un cop s’han executat tots els models cal escollir el que millor precisió dóna a cada 

producte i ajustar les previsions a les tendències del mercat. Aquestes accions es porten a 

terme a la pestanya ‘Consola’. 

A la pestanya ‘Consola’ hi ha dos mòduls informatius: I. REFERÈNCIES DEL MES 

ANTERIOR, on es poden veure els resultats obtinguts en el passat cicle de previsions; i II. 

DETALL ESTADÍSTIC DE L'ESTAT DE LA REVISIÓ, on es detalla la situació actual de la 

revisió en curs, informant de la quantitat de productes que ja s’han revisat i la unitat de 

negoci i cicle de vida al que pertanyen. 

La revisió de les previsions es desenvolupa amb els mòduls III.INFORMACIÓ DEL 

PRODUCTE SELECCIONAT PER LA NETEJA I/O REVISIÓ i V. FUNCIONALITAT PER LA 

REVISIÓ DE LES PREVISIONS MENSUALS segons els passos que s’indiquen: 

1. Escollir el producte per qual es vol revisar la història. Un cop seleccionat, es veu 

tota la informació disponible referent al producte. 
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2. Revisar la comparativa de models que es mostra a la taula indicada a la figura 

X.X on s’indica el model validat anteriorment, l’òptim estadístic i la selecció 

pendent de validar. 

- A la comparativa es mostren dues mètriques, WMAPE i R2, a la fila on posa 

Passat / Futur es pot especificar el pes de cada una d’elles per calcular la 

precisió de cada model. 

- Seleccionar el model que es consideri millor a la cel·la de SELECCIÓ, on 

s’obre un desplegable. 

- Per veure representats els models en el gràfic cal que hi hagi marcada la 

casella que hi ha a l’esquerra del model corresponent. (veure fig. A.2) 

 

3. Quan s’ha seleccionat el model de previsió, es poden impactar esdeveniments a 

futur amb la funcionalitat mostrada a la figura X.X, seleccionat la cel·la 

corresponent al mes on hi ha un esdeveniment, s’allarga un desplegable que 

permet seleccionar l’esdeveniment en qüestió i genera l’impacte sobre la 

previsió. (veure fig. A.3) 

 

Fig. A. 2. Selecció de models. Font: Pròpia 

Fig. A. 3. Visualitació del model seleccionat. Font: Pròpia 
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4. Un cop s’ha seleccionat el model de previsió i s’han determinat els 

esdeveniments a futur, es poden ajustar el nivell i la tendència a la part que es 

mostra a la figura X.X, així com especificar la raó del canvi. (veure fig. A.4) 

 

5. Per últim, tal i com es mostra a la figura X.X, l’eina proposa una previsió per 

validar formada per la base del model estadístic seleccionat i els diferents ajustos 

que se li han aplicat. L’últim ajust fa referència només als productes que patiran 

una mort per intercanvi, la previsió es talla a partir de la data especificada com 

data d’eliminació a la pestanya ‘Portafolis’. (veure fig. A.5) 

 

6. Per enregistrar la previsió, cal prémer el botó Validar previsió del producte 

seleccionat, i els pronòstics es guarden a la pestanya ‘Portafolis’ juntament amb 

el model seleccionat. 

A.5. Rendiment del cicle 

Avaluació del cicle 

La pestanya ‘Avaluació del cicle’ s’actualitza automàticament a partir de la 

pestanya ‘Càlculs-Avaluació’. A continuació es detalla com editar la segona pestanya 

mencionada: 

1. En primer lloc, cal actualitzar la data a la que fa referència l’informe. 

2. Copiar la llista de productes inclosos en cartera. 

3. En prémer el botó Executar importació de les dades, totes les columnes 

d’informació i previsions s’actualitzen. 

Fig. A. 4. Ajustos de les previsions. Font: Pròpia 

Fig. A. 5. Validació final del model. Font: Pròpia 
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4. Afegir les vendes del mes que es vol avaluar a la columna corresponent. 

5. Els càlculs es fan tots automàtics, només cal actualitzar la taula dinàmica que hi 

ha al final del full de càlcul. 

Inventari 

Aquesta pestanya és totalment manual, ja que en ser un registre setmanal, no val la 

pena automatitzar massa el procés. 

1. En primer lloc, cal actualitzar la data a la que fa referència l’informe. 

2. Copiar la llista de productes inclosos en cartera. 

3. Omplir totes les pestanyes relatives a informació de producte: 

- Dades del producte. 

- Dades logístiques. 

- Variables logístiques. 

4. Setmanalment cal anar introduint les comandes dels clients i l’informe es va 

actualitzant automàticament, veient-se els resultats del principi del full. 
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Annex B: L’eina de previsions 

Aquest annex correspon a l’arxiu de MS Excel en el que s’ha desenvolupat l’eina de 

previsions objecte d’aquest projecte final de carrera. Aquest arxiu porta per nom 

[AnnexB_Eina_de_Previsions]. 

En ell es pot examinar en detall cada pestanya i funcionalitat dissenyada. Es 

recomana habilitar les macros per a poder executar els diferents processos programats amb 

Visual Basic. 
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Annex C: Simulació dels models estadístics 

Aquest annex correspon a l’arxiu de MS Excel en el que s’han recopilat les dades per 

a la competició de models amb suport del programa Crystal Ball. Es recullen sèries 

temporals de 100 productes així com la precisió amb la mètrica WMAPE que obtenen 

cadascun dels models testejats: 

- Mitja mòbil. 

- Exponencial. 

- Estacional. 

- ARIMA. 

- Croston. 

- Lewandowski 

Aquest arxiu porta per nom [AnnexC_Competició_de_Models]. 
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