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1111 IntroduccióIntroduccióIntroduccióIntroducció    

 
L’ actual competitivitat en el sector automobilístic fa que la innovació tecnològica aporti 

un avantatge sobre la competència. L’empresa NEGUS AutomòbilsNEGUS AutomòbilsNEGUS AutomòbilsNEGUS Automòbils vol iniciar una 

expansió en el sector i vol introduir tecnologia que l’ajudi a fer aquest creixement 

empresarial i que sigui suficientment escalable. 

 

Entre les innovacions tecnològiques que es volen introduir hi ha el software de Business 

Intelligence. NEGUS AutomòbilsNEGUS AutomòbilsNEGUS AutomòbilsNEGUS Automòbils busca una plataforma per l’anàlisi i generació 

d’informes a nivell corporatiu que l’ajudi a millorar les seves capacitats d’anàlisi i 

permetre a més usuaris l’accés a dades crítiques de rendiment.  

 

NEGUS Automòbils te 3 àmbits de negoci: Concessionaris, tallers oficials i venda de 

recanvis. Cada àmbit te el seu propi sistema operacional i l’anàlisi que s’està realitzant 

actualment es de cada àmbit per separat, sense tenir la possibilitat de creuar les dades 

entre sistemes operacionals de forma còmoda i senzilla. La informació de la que es 

disposa actualment ve donada per llargs informes que prepara el departament 

informàtic de forma periòdica, amb un cost temporal i econòmic força elevat, ja que hi 

ha gent dedicada a preparar aquest informes, la majoria en paper o en un format poc 

manejable.  

 

Es desitja tenir un únic repositori amb tota la informació corporativa i poder fer un 

anàlisi global. Així s’aconseguirà que directors, analistes de negoci i personal de la 

companyia utilitzin una única plataforma per dur a terme múltiples tasques:  anàlisi de 

tendències de compra dels clients, elaboració d’ informes sobre prevenció de pèrdues i 

realitzar un seguiment de rendiment dels venedors, així com realitzar detallades anàlisi 

de vendes, compres o estocs.   

 

A demés de tenir un únic repositori també es dessitja que es proporcioni la informació 

necessària per respondre les qüestions del negoci i que es proporcioni d’una manera 

comoda i intuïtiva per l’usuari. D’aquesta manera, l’usuari final de la informació serà el 

que definirà la consulta desitjada, l’executarà i l’analitzarà,  alliberant al departament 

d’informàtica de treure periòdicament una informació que representa un cost temporal 
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elevat. Amb aquest estalvi, el departament d’informàtica podrà dedicar els seus 

recursos a millorar els diferents sistemes operacionals i així aportar una millora 

qualitativa del servei.  

 

En aquest document es presenta una solució BI per donar resposta als requeriments 

definits i assolir els objectius establerts. Partint des de zero, es defineix tota la 

plataforma: arquitectura, model de dades, implementació i documentació per la seva 

utilització. 

 

Finalment es presenta la planificació inicial vs la planificació final, i els costos del 

projecte: cost temporal, cost de l’arquitectura definida i cost de cada una de les eines 

utilitzades (eina BI i SGBD). 
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2222 ObjectiusObjectiusObjectiusObjectius    

 

L’objectiu és donar una solució de Business Intelligence a una empresa del sector de 

l’automòbil, NEGUS Automòbils. 

Aquesta empresa te una xarxa de concessionaris molt important dins el sector, i vol 

ampliar el seu domini. És per aquest motiu que la empresa ha decidit tenir una solució 

de Business Intelligence corporativa. Vol que tota la informació de gestió, dels diferents 

àmbits corporatius, estigui en un únic repositori per poder fer una anàlisi del global del 

seu negoci. 

 

Els àmbits diferenciats del negoci són: 

– Concessionaris (Vehicles). 

La principal activitat de la empresa es la venda de vehicles nous i 

d’ocasió. En aquest àmbit del negoci es vol tenir les següents 

perspectives: 

� Comandes. Comandes als fabricants d’automòbils de vehicles, per 

tenir en estoc o per realitzar una venda. 

� Vendes. Vendes realitzades pels venedors amb els detalls de les 

vendes. 

� Matriculacions. Matriculacions realitzades dels vehicles venuts. 

� Existències. Estoc dels vehicles disponibles per a vendre. 

 

– Tallers 

Una altre activitat de l’empresa és la reparació d’automòbils. Es desitja 

analitzar l’activitat dels seus tallers oficials (de les marques d’automòbils 

que es venen en els diversos concessionaris de l’empresa). En aquest 

àmbit es vol analitzar les següents perspectives: 

� Passos. Reparacions realitzades en cadascun dels tallers. 
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� Flota. Préstec d’automòbils als clients que tenen el seu automòbil 

en reparació. 

� Productivitat. Productivitat dels treballadors (mecànics) dels 

tallers. 

� Garanties. Gestió de les garanties dels automòbils en reparació en 

algun dels seus tallers. 

 

– Recanvis 

� Comandes. Compres dels recanvis (peces oficials o genèriques) 

� Vendes. Vendes realitzades de recanvis. 

� Existències. Estoc dels recanvis que es tenen a cada magatzem. 

 

Cada àmbit de negoci te el seu propi sistema operacional i des de cadascun d’ells es vol 

extreure la informació rellevant pels usuaris analistes. Tota aquesta informació es 

guardarà en un únic repositori on es tindrà tota la informació corporativa al llarg de la 

història.  

 

La informació històrica es guardarà en una BD , que serà consultada per tots els 

usuaris. A aquesta BD l’anomenem Data Warehouse i s’actualitzarà amb càrregues 

diàries, que carregaran els fitxers plans que es generin en els diferents sistemes 

operacionals. Aquesta informació ha de donar resposta a totes les qüestions importants 

pel negoci i que es defineixen en els requeriments. 

 

Un objectiu molt important és que l’obtenció de la informació per part dels usuaris sigui 

prou simple i intuïtiva per no requerir un suport excessiu per part del departament 

d’informàtica. Els usuaris han de ser capaços de construir els seus propis informes i fer 

l’anàlisi desitjat sense necessitar la intervenció del informàtics.  
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Amb aquest objectiu es pretén alliberar al departament d’informàtica de la càrrega 

actual, que te periòdicament, preparant informes necessaris per analitzar el negoci. Així 

s’aconseguirà recuperar els recursos que actualment es dediquen a generar i modificar 

els informes sol�licitats pels analistes, i es podran dedicar a millorar i modernitzar els 

sistemes operacionals actuals. 

 

L’administració de tota aquesta nova plataforma serà asumida per l’actual 

departament d’informàtica i ha de ser totalment centralitzada i senzilla, per evitar que 

aquesta nova funcionalitat del departament tingui un cost semblant a la preparació dels 

informes, ja que llavors no s’obtindria l’estalvi esperat de recursos. 
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3333 Contexte del projecteContexte del projecteContexte del projecteContexte del projecte    

 

La empresa Automòbils NEGUS és una empresa que es dedica principalment a la venda 

d’automòbils, però també te una xarxa força important de tallers oficials de les 

diferentes marques,  i d’una xarxa d’instal�lacions dedicades a les vendes de recanvis 

pels tallers propis i tallers externs.  

Cada àmbit de negoci funciona com una unitat de negoci diferent i cadascun d’ells te el 

seu propi sistema operacinal, en els tres casos sobre un AS-400. 

  

3.13.13.13.1 Que és un Data WarehouseQue és un Data WarehouseQue és un Data WarehouseQue és un Data Warehouse    

 
Al 1993,  William H. Inmon publica el llibre “Building the Data Warehouse”, on 

defineix un data warehouse com una colleccion de dades orientades al subjecte, 

integrades, que variant amb el temps, no volatils i que donen suport al procés de 

presa de decisions: 

– Orientat al subjecte implica que el data warehouse es dissenyat per 

proveir de dades asociades amb un procés organitzatiu. 

– La integració de les dades és un dels temes més importants. Quan les 

dades són traspassades des de diferents sistemes operacionals a un 

data warehouse, les dades han de ser transformades per que hi hagi  

consistencia i  integritat referencial de les dades. 

– Mentres que en els sistemes operacionals les dades són insertades, 

actualitzades i esborrades, en un data warehouse les dades són 

emmagtzemades i no varien (menys en algunes excepcions, ex. Estocs 

actuals).  

– Mentres que un sistema operacional conté les dades actuals, un data 

warehouse conté les dades actual i les dades històriques. 

Data WarehouseData WarehouseData WarehouseData Warehouse    Sistemes OperacionalsSistemes OperacionalsSistemes OperacionalsSistemes Operacionals    

Utilitzat per la direcció Utilitzat pels treballadors 
Valor estrategic Valor tàctic 
Suport estratègic a la direcció Suport a les operacions del dia a dia 
Orientat al subjecte Orientat a l’aplicació 
Guarda dades històriques Només guarda les dades actuals 
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3.23.23.23.2 Elecció eina BI. Comparativa.Elecció eina BI. Comparativa.Elecció eina BI. Comparativa.Elecció eina BI. Comparativa.    

 

L’eina escollida és Microstrategy (8.1.0). Microstrategy  és Líder en l’àrea del Business 

Intellingence, amb una experiència de 14 anys en aquest món. La plataforma de BI, 

Microstrategy 8™, respon a les necessitats de consultes, reporting i  anàlisi avançats 

d’una forma fàcil i intuïtiva pels usuaris. Els usuaris poden construir les seves pròpies 

consultes sense coneixements informàtics, ja que l’eina aporta una interfície gràfica 

intuïtiva i amb els conceptes del negoci que els usuaris coneixen. 

La decisió s’ha pres en base a les següents característiques: 

– Arquitectura centralitzada, unificada i seguretat robusta. Es disposa d’una 

única metadata. A la figura es pot veure la configuració de l’arquitectura: 

 
 

– Reutilització d’objectes. Els objectes de la metadata poden ser utilitzats 

per construir objectes més complexos. 

– Versió única. Si un objecte de la metadata canvia, tots els objectes que 

depenents d’ell canvien, reduint el manteniment. 

– Administració centralitzada. Microstrategy ofereix una única consola per 

administrar el sistema. 

– Navegar a qualsevol lloc. Permet la navegació a tot el data warehouse. 
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– També ofereix la possibilitat d’accedir mitjançant un navegador, per tant 

no es necessària d’instal�lació de software ni de ser físicament a les 

oficines. Navegador Web: 

 

 

– Fácil utilització per part dels usuaris finals 
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3.2.13.2.13.2.13.2.1 Alternatives Alternatives Alternatives Alternatives     

3.2.1.13.2.1.13.2.1.13.2.1.1 Business ObjectsBusiness ObjectsBusiness ObjectsBusiness Objects    

 

– No disposa d’una metadata única, sinó que te múltiples repositoris de 

metadata separats. Això fa que la seva administració sigui més complexe. 

– Objectes no reusables. Molts càlculs i condicions s’han de crear de nou 

per cada nou informe, i no poden ser usats per crear-ne d’altres. 

 

– Versió no única. BO te múltiples metadatas i, si hi ha la modificació 

d’alguna regla de negoci, aquesta modificació s’ha de fer en múltiples 

llocs. 

– Administració no centralitzada. Business Objets te varies eines per 

administrar el sistema, en lloc de tenir una única consola (com en el cas 

de Microstrategy), i aixó dificulta l’administració. 

– La navegació està generalment limitada a una predefinició feta a 

l’informe. 

– L’us per part dels usuaris requereix d’una formació més complexa que en 

el cas de Microstrategy. 
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3.2.1.23.2.1.23.2.1.23.2.1.2 CognosCognosCognosCognos    

– Cognos 8 no disposa d’una metadata única, sinó que Metrics Studio te 

una metadata separada i Análisis Studio emmagatzema la metadata en 

cubs MOLAP. 

–  Objectes no reusables. Molts càlculs i condicions s’han de crear de nou 

per cada nou informe, i no poden ser usats per crear-ne d’altres. 

– Cognos te poques capacitats d’auditoria i poques eines d’administració . 

– Els camins de navegació  a Cognos 8 han d’estar definits previament pels 

desenvolupadors d’informes. 

 
 

3.33.33.33.3 Elecció SGBDElecció SGBDElecció SGBDElecció SGBD. Comparativa.. Comparativa.. Comparativa.. Comparativa.    

 

El SGBD escollit per emmagatzemar el DWH i la metadata de Microstrategy és 

Microsoft SQLServer 2000.  

 

La decisió s’ha pres en base a diferents punts: 

 

– Empresa robusta. Microsoft és un empresa a nivell mundial que inverteix 

molt en I+D. Per tant el software està en continu desenvolupament per 

millorar les seves prestacions als seus clients. Això dona certa 

tranquil�litat per tenir versions més modernes adaptades als continus 

canvis tecnològics. 

 

– Fàcil administració. El SQLServer dona eines per administrar 

centralitzadament que són de fàcil utilització i intuïtives.  
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– El SQLServer 2000 disposa una eina per facilitar la càrrega de dades i que 

es fàcil d’utilitzar, Paquets DTS 

  

 

3.3.13.3.13.3.13.3.1 Alternatives Alternatives Alternatives Alternatives     

3.3.1.13.3.1.13.3.1.13.3.1.1 OracleOracleOracleOracle    

 
– La raó pricipal per no utilitzar Oracle és basicament el preu. El cost 

d’Oracle es força més elevat. 

– La eina que disposa Oracle per dissenyar els processos ETL  és el 

Datawarehouse Builder. Però aquesta eina s’ha de pagar amb una 

llicència a part (amb un cost elevat) i te una complexitat molt més gran 

que en el cas dels paquets DTS del SQLServer. 
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– La seva administració també es força més complexa i requereix d’una 

alta formació. 
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4444 Disseny de l’aplicacióDisseny de l’aplicacióDisseny de l’aplicacióDisseny de l’aplicació    

4.14.14.14.1 DefinicDefinicDefinicDefinició de Requerimentsió de Requerimentsió de Requerimentsió de Requeriments    

4.1.14.1.14.1.14.1.1  Tallers Tallers Tallers Tallers    

En el àmbit de tallers es desitja tenir informació i poder-la analitzar des de 

diferents perspectives de negoci. Es vol conèixer els números dels tallers però a la 

vegada també es vol conèixer la productivitat del seus operaris. En els taller també 

es gestiona la sessió de cotxes de cortesia i es desitja conèixer l’ús d’aquest servei 

per part dels clients de cada taller. Finalment també es vol saber l’estat de les 

garanties de marca realitzades per cada taller. 

 

4.1.1.14.1.1.14.1.1.14.1.1.1 Perspectiva de PaPerspectiva de PaPerspectiva de PaPerspectiva de Passosssosssosssos    

Entenem per passos el pas d’un cotxe per taller. Així cada cop que un client 

porta a arreglar el seu cotxe al taller, el taller obre un pas i aquest pas no 

finalitza fins que el cotxe és entregat al client. En el cas que un client torni a 

portar el cotxe al taller, per que la reparació no ha sigut correcte, el pas no es 

recupera, sinó que es crearà un de nou on s’indicarà que es tracta d’una 

garantia de taller. 

Un pas s’identifica per el dia d’entrada en taller, el taller, i el xassís del vehicle. 

 

D’un pas es vol comptabilitzar els següents indicadors de negoci: 

– Facturació i costs 

• MOD (Costs reals dels operaris que intervenen en el pas)  

• Import Recanvis 

• Import Tercers 

– Importes unitaris 

• Hores 

• Nº de passos 

– Estància mitja  

– Temps empleat. Duració mitja 

– MOD/pas 

– Recanvis/pas 
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Tota aquesta informació es vol analitzar des dels següents conceptes de 

negoci: 

 

 

 

Instal�lació (Taller)on s’ha realitzat la reparació.  

 

Xassís del cotxe a reparar. 

 

Horitzó temporal (Hora/Dia/Mes/Any) 

– Data sol�licitada (cita prèvia) 

– Data d’entrada i dia de la setmana 

– Data prevista de finalització 

– Data d’inici de treball 

– Data de fi de treball 

– Data factura (Ho ha de fer l’assessor del servei i és la data d’entrega) 

 

Marca � Model 

 

Pas 

Marca  
    Model 

Tipologia 
vehícle 

Origen 

Status Intervención 
externa 

Tipologia Taller 

Geografia 
  
       Taller 

Horitzó 
temporal 

Tipologia client 
    Client 

Cotxe substitució 

Assessor 
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Origen 

– Client 

– Garantia marca 

– Garantia taller/pròpia 

– Intern Vehicle Nou  

– Intern  Vehicle Usat 

– Contractes de manteniment 

– Assistència en carretera Client final  

– Assistència en carretera Garantia marca 

 

Status 

– Finalitzada 

– En curs 

– Parada: 

• Pendent d’aprovació Client 

• Pendent d’aprovació Garantia 

• Pendent de recanvi 

• Prova en carretera 

• Pendent aprovació asseguradora 

    

Cotxe substitució. Es necessari poder conèixer si s’ha donat al client un cotxe 

de substitució. 

 

Intervenció externa. Si s’ha requerit treballs externs i motius (treballs derivats a 

tallers externs a la empresa). Els motius poden ser: 

– Falta de capacitat 

– Falta d’especialista 

 

Assessor del servei que rep el vehicle 

 

Tipologia de client 

– Particular 
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– Professionals Autònoms 

– Rent a car 

– Organismes Públics 

– Taxista 

– Rènting 

– Autoescoles 

– Societats    

– Empleats 

– Compra / venda 

– Flotista 

– Central de compres 

– Concessionaris 

– Taller propi 

– Altres 

  

4.1.1.24.1.1.24.1.1.24.1.1.2 ProductivitatProductivitatProductivitatProductivitat    

Cada operari que intervé en una reparació indica quan ha començat el treball, 

quan l’ha acabat i el temps que hi ha dedicat.   

Tots els operaris han de registrar cada tasca que realitzin (sigui una reparació o 

qualsevol de les altres tipologies de feina que tenen estipulada). Amb aquestes 

dades es vol analitzar la productivitat dels operaris i dels taller on estan 

treballant. 

 

D’un bon es vol comptabilitzar els següents indicadors de negoci: 

 

– Disponibilitat = Presencia / Capacitat 

– Absentisme = No Presencia / Capacitat 

– Ocupació = Vehicle / Presència 

– Qualitat = Productives / Vehicle 

– Eficiència = Hores facturades / Vehicle 

– Productivitat = Ocupació * Eficiència = Hores Facturades / Presència 

 

 



 

 
    

Pág. Pág. Pág. Pág. 20202020 de  de  de  de 183183183183 

 

 

Tota aquesta informació es vol analitzar des dels següents conceptes de 

negoci: 

 

 

 

Horitzó temporal (Hora/Dia/Mes/Any) 

 

L’anàlisi de productivitat es basarà en la següent tipologia d’hores: 

 

    
PRODUCTIVITATPRODUCTIVITATPRODUCTIVITATPRODUCTIVITAT    

Tipologia Taller 

Geografia 
 Taller 

Horitzó temporal 

Operari 

Hores conveni +  Hores extres 
(Capacitat) 

Presència No Presència 

Formació 
Vacances 
Absència Justificada 
Altres 

Vehicle: 
Productives 
Garanties pròpies 
Retreball 

No vehicle: 
Manteniment 
Espera 
Formació en instal·lació 
Altres 
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Operari. Operari que ha realitzat la reparació 

Tipologia Taller: 

– Mecànica 

– Planxa 

– Servei Ràpid 

 

Taller. Taller on l’operari ha fet la reparació. 

4.1.1.34.1.1.34.1.1.34.1.1.3 FlotaFlotaFlotaFlota    

 

L’empresa disposa d’un servei de cotxes de substitució pels clients que deixen 

el cotxe en un dels seus taller per ser reparat. L’assessor de servei que rep el 

cotxe a reparar és l’autoritzador del préstec del cotxe. Es vol analitzar la 

situació de la flota que es presta als clients dels tallers. 

 

Per cada cotxe de substitució que es presta es vol comptabilitzar: 

 

– Unitats prestades 

– Duració mitja del prestem del vehicle 

 

Tota aquesta informació es vol analitzar des dels següents conceptes de 

negoci: 

 



 

 
    

Pág. Pág. Pág. Pág. 22222222 de  de  de  de 183183183183 

 

 

 

 

Tipologia de client � Client (la mateixa que en el cas del passos) 

 

Data d’inici en que se presta el vehicle 

 

Data de devolució del vehicle 

 

Marca que presta el servei al client 

 

Autoritzador. La persona que autoritza el servei al client, i coincideix amb 

l’assessor de servei del taller. 

 

Taller on s’ha ofert el servei. 

 

4.1.1.44.1.1.44.1.1.44.1.1.4 GarantiesGarantiesGarantiesGaranties    

 

Tots els cotxes que entren a un taller i estan en període de garantia, es tramita 

aquesta garantia amb la marca. Es vol analitzar les situacions de les garanties 

tramitades. 

  

Els indicadors de negoci que es volen comptabilitzar són: 

Vehicle 
(Matrícula) 

Marca prestetària 

Autoritzador 

Geografía 
 Taller Data Devolució 

Tipologia client 
 Client 

Data Inici 
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– Nº de garanties tramitades 

– Import tramitat 

– Import acceptat 

 

Tota aquesta informació es vol analitzar des dels següents conceptes de 

negoci: 

 

 

Horitzó temporal 

 

Marca de la garantia tramitada 

 

Status de la garantia 

– Pendent de tramitar 

– Tramitada i Acceptada 

– Tramitada i Rebutjada 

 

Situació cobrament de la garantía tramitada 

– Garantia cobrada 

– Pendent de cobrar 

– No cobrable (per les rebutjades) 

Nº Garantia 

Status 
Retramitada 

Tramitado
r 

Geografia 
 Taller Horitzó 

temporal 

Marca 

Situació cobrament 
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Retramitada.  Es necessari conèixer si la garantía en qüestió s’ha tornat a 

tramitar o no. 

 

Tramitador. Persona que ha tramitat la garantia amb la marca. 

 

Taller que ha tramitat la garantia. 

4.1.24.1.24.1.24.1.2     Concessionaris (Vehicles)Concessionaris (Vehicles)Concessionaris (Vehicles)Concessionaris (Vehicles)    

En el àmbit dels concessionaris es vol analitzar el cicle de vida en la venda d’un 

vehicle. 

 

 

 

Quan entra un client al concessionari i decideix el cotxe que vol comprar s’inicia la 

venda del vehicle. Si el cotxe no està en existències es realitza una comanda de 

compra, i un cop entra a l’estoc es procedeix a la venda.  Si el cotxe ja està en 

l’estoc es passa directament a la venda.  

Finalment, abans d’entregar un cotxe, aquest és matricula. 

 

4.1.2.14.1.2.14.1.2.14.1.2.1 ComandesComandesComandesComandes de Compra de Compra de Compra de Compra    

 

Existeixen dos tipus de comanda de compra: 

– Quan un client fa la compra d’un vehicle nou que no està a les existències 

es produeix una línia de comanda a proveïdor.  

– Quan un client fa una compra de vehicle nou i a canvi entrega el seu 

vehicle (Vehicle d’ocasió). Aquesta compra del vehicle usat per part del 

concessionari es considera una compra de vehicle d’ocasió. 

 

En una comanda s’agrupen varies línies de comanda de varis vehicles. Es vol 

tenir la informació al més baix nivell per poder visualitzar el detall d’una 

comanda. 

Comanda de 
compra 

Existència Venda Matriculació 
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Els indicadors de negoci que es volen comptabilitzar són: 

– Unitats físiques  

– Preu  Franc Fàbrica    

– Descompte     

– Campanyes     

– Ajudes Especials 

– Cost de Compra    

– Preu de compra (per VO) 

– Cost de reacondicionament (per VO) 

– Sobretasació (per VO) 

 

Tota aquesta informació es vol analitzar des dels següents conceptes de 

negoci: 

 

  

 

 

Marca � Model 

 

Data de la Comanda. 

 

Status Comanda 

Tipus compra 

Data Comanda 

Comanda 
de  

Compra 

Marca  
  
      Model 

Data  
Compra 

Data prevista 
entrada 

Origen de 
 compra 

Tipus proveidor 
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Data quan s’ha realitzat compra. 

 

Data prevista d’entrada (Inf. facilitada pel fabricant). 

 

Origen de compra:  

– Nou 

– Usat 

 

Tipus de compra:  

– Aprovisionament 

– Client Final  

– Pacte de recompra 

– Per objectius 

– Venda de Vehicle Nou 

 

Status de la compra     

– Pendent de producció   

– En trànsit     

– En estoc 

Tipus de proveïdor:  

– Fàbrica  

– Concessionari  

– Client Final (En el cas de VO) 

 

4.1.2.24.1.2.24.1.2.24.1.2.2 ExistènciesExistènciesExistènciesExistències    

 
En la perspectiva d’existències volem analitzar els passos per magatzem de 

tots els cotxes (Vehicles Nous i Vehicles d’ocasió). 

 

Els indicadors de negoci que es volen comptabilitzar són: 

– Unitats físiques i monetàries 
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– Antiguitat de les existències. Es definiran trams amb el fi de poder 

analitzar la salut de l’estoc de forma més ràpida. Els trams són els 

següents: 

• <1mes 

• De 1 a 3 meses 

• De 3 a 6 meses 

• De 6 a 12 meses 

• De 12 a 24 meses 

• > 24 meses 

 

 

Tota aquesta informació es vol analitzar des dels següents conceptes de 

negoci: 

 

 

Marca � Modelo  

 

Data d’entrada de l’existència a l’estoc. 

 

Data de sortida de l’existència de l’estoc. 

 

Existència 

Magatzem 

Situació 

Marca  
  
        Model 

Data entrada 

Origen Existència 

Instal·lació de 
procedència 

Venedor 

Tipus de compra 

Data Sortida 
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Origen existència: 

– Nou de fàbrica 

– Nou des d’altres concessionaris 

– Usat Km.0 /Automatriculat 

– Usat Demo/Cortesia 

– Recollida 

– Compres de VO a fàbrica 

– Pacte de recompra 

– Compra d’oportunitat 

Tipus de compra:  

– Aprovisionament  

– Client Final  

– Pacte de recompra  

– Por objectius 

 

Magatzem: Magatzem on es troba l’existència. 

 

Situació de l’existència: 

– Lliure 

– Reservada (no inclou $) 

– Assignada (Existeix paga y senyal)  

– Venuda 

 

4.1.2.34.1.2.34.1.2.34.1.2.3 VendesVendesVendesVendes    

Els indicadors de negoci que es volen comptabilitzar són: 

– Unitats 

– PVP 

– Impost de matriculació 

– Descomptes (AutosNegus, Marca, Sobretasació) 

– Facturació Accessoris 

– Facturació Transports 

– Facturació Neta 

– Cost Compra 
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– Cost Accessoris 

– Sobretasació Vehicles 

– Cost Transport 

– Marge Brut Explotació 

– Ingressos F&I 

– Ingressos Gestoria 

– Ingressos Contractes 

– Marge Brut 

– Comissions 

– Marge comercial 

Tota aquesta informació es vol analitzar des dels següents conceptes de 

negoci: 

 

 

 

 

Temporal. La informació podrà ser analitzada per dies, setmanes, mesos i anys 

 

Marca � Modelo  

 
Nº Chasis 

Marca  
 Model 

Origen de venda 

Accessoris  

Canal de venda Tipologia client 
 Client 

Geografía 
 Concessionari 

Tipus venedor 
 Venedor
  

Horitzó Temporal 

Ajuda marca Recogida Vehículo 

F&I&Gestoria 
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Origen de venda 

– Nou de fàbrica 

– Nou des d’altres concessionaris 

– Usat Km.0 /Automatriculat 

– Usat Demo/Cortesia 

– Recollida 

– Compres de VO a fàbrica 

– Pacte de recompra 

– Compra d’oportunitat 

 

Accessoris (s’informarà sobre si comanda inclou o no accessoris) 

 

Financiació & Segurs & Gestories. S’informarà sobre si ha hagut venda o no de 

cada un dels productes. 

 

Ajuda marca. Seria necessari tenir informació de les vendes realitzades 

mitjançant ajuda de la marca i quines no han tingut ajuda. 

  

Recollida de vehicle. Seria necessari poder vincular la informació de la 

existència o no de recollida d’un vehicle usat en l’operació de venda d’un 

vehicle nou, així com si existeix o no un pacte de recompra de la unitat venuda. 

  

Canal de Venda:  

– Exposició 

– Flota 

– Xarxa 

– Vendes Especials 

– Cessions 

 

Tipologia de client 

 

Tipus de venedor � Venedor. Es defineixen tres tipus de venedor: 
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– Exposició 

– Carrer 

– Directe 

Els venedors no estaran assignat a un concessionari en concret, ja que durant 

l’any hi ha rotació entre les instal�lacions. Cada venda s’assignarà a un venedor 

i a una instal�lació en concreto. 

 

Geografia � Concessionari 

 

4.1.2.44.1.2.44.1.2.44.1.2.4 MatriculacionsMatriculacionsMatriculacionsMatriculacions    

El indicador de negoci que es vol comptabilitzar és les unitats físiques 

matriculades. 

Aquesta informació es vol analitzar des dels següents conceptes de negoci: 

 

 

 

Marca � Modelo  

Naturalesa: 

– Nou (Client) 

– Automatriculat 

 

Data real de matrícula 

Unitat 
Matriculada 

Horitzó Temporal 

Naturalesa 

Marca  
 Modelo 

Data Afectada 
Tipologia Client 
 Client 



 

 
    

Pág. Pág. Pág. Pág. 32323232 de  de  de  de 183183183183 

 

Data afectada de matrícula 

 

Es necessari que en el AS/4000 se permeti afectar una matrícula a un període 

concret, ja que es necessari per treballar amb el grau de compliment 

d’objectius amb les marques. 

 

4.1.34.1.34.1.34.1.3  Recanvis Recanvis Recanvis Recanvis    

En el àmbit dels recanvis es vol analitzar el cicle de vida en la venda de recanvis 

d’automòbils. 

 

 

 

En el moment que hi ha una petició d’un recanvi que no existeix en estoc o quan 

les unitats de cert recanvi (Referència) es massa baix, es genera una comanda de 

compra. Quan arriben a les instal�lacions (magatzems) entren en estoc (com 

existències) per ser venudes. 

 

4.1.3.14.1.3.14.1.3.14.1.3.1 CoCoCoComanda de compramanda de compramanda de compramanda de compra    

 
Els indicadors de negoci que es vol comptabilitzar són: 

– Preu Franc Fàbrica 

– Descompte 

– Cost de Compra 

– Unitats 

 

Aquesta informació es vol analitzar des dels següents conceptes de negoci: 

Comanda de 
compra 

Existència Venda 
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Origen de la compra: 

– Original marca 

– Original 1r equip 

– No original 

 

Tipologia de la compra: 

– Urgent 

– Aprovisionament 

 

Tipus de Proveïdor: 

– Marca 

– Recanvista 

– Altres concessionaris 

 

Família (Agrupació del Fabricant). S’haurà de definir les famílies de referències 

amb l’objectiu de donar resposta a totes les classificacions dels fabricants.  

 

Status de la compra  

– Pendent de producció   

Referència 

Familia 

Tipo de Proveedor 
 Proveedor 

Origen compra 

Marca 

Tipología Compra 

Instalación 

Status compra 

Fecha factura 
proveedor 

Horitzó Temporal 



 

 
    

Pág. Pág. Pág. Pág. 34343434 de  de  de  de 183183183183 

 

– En trànsit     

– En estoc 

 

Data factura proveïdor. Es necessari conèixer si les referències comprades 

s’han facturat, o si encara no han estat facturades. Per aquesta raó 

s’introdueix la data de la factura del proveïdor. 

 

Instal�lació  que realitza la compra. 

 

Marca  de recanvi que  es compra 

 

Aquesta informació es compararà amb els objectius de proveïdor i de 

AutosNegus. 

 

4.1.3.24.1.3.24.1.3.24.1.3.2 ExistènciesExistènciesExistènciesExistències    

 
En aquesta perspectiva es vol conèixer l’estat de l’estoc de recanvis en cada 

instal�lació. 

 

Els indicadors de negoci que es volen comptabilitzar són: 

– Unitats físiques 

– Preu mig cost 

– Data de l’últim moviment (última venda realitzada) 

 

Aquesta informació es vol analitzar des dels següents conceptes de negoci: 
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Família. Hauran de definir-se les famílies de les referències, amb l’objectiu de 

donar resposta a totes les classificacions dels fabricants.  

 

Situació de l’estoc: 

– Viu (amb algun moviment en els últims 12 mesos) 

– Mort (sense moviments en un període superior a 12 mesos i inferior a 18 

mesos) 

– Obsolet (sense moviments en els últims 18 mesos) 

 

Gestió / No Gestió. S’haurà d’informar per cada referència si es porta una 

gestió d’estoc o no. 

 

Categoria ABCDE. Aquesta classificació de les referències es basa en criteris de 

moviment i no de volum. 

 

Marca de la referència 

 

Tipus de Proveïdor � Proveïdor 

– Marca 

 
Referència 

Tipus Proveïdor 
 Proveïdo
r 

Situació estoc 

Família  

Gestió / No gestió 

Categoria ABCDE 

Origen de compra 

Ubicaci
ó 

Codi ABC 
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– Recanvista 

– Altres Concessionaris 

 

Origen de la compra 

– Original marca 

– Original 1r equip 

– No original 

 

Ubicació: Magatzem en el que es troba la referència 

 

4.1.3.34.1.3.34.1.3.34.1.3.3 VendesVendesVendesVendes    

 
Els indicadors de negoci que es volen comptabilitzar són: 

– Unitats 

– PVP 

– Preu mig de cost 

– Descompte 

– Marge Recanvi 

 

Aquesta informació es vol analitzar des dels següents conceptes de negoci: 

 

 

Referència 

Instal·lació Tipologia Client 

Canal de venda 

Família 

Origen compra 

Marca 

Desti referència 
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Família. 

 

Canal de venda: 

– Mostrador 

– Venda Activa 

– Taller  

• Taller Mecànica 

• Taller Planxa 

• Taller Servei Ràpid 

– Intern  

 

Tipologia de client al que s’ha realitzat la venda. 

 

Marca de la referència consumida. 

 

Instal�lació on s’ha realitzat la venda. En el cas de la venda activa, la venda no 

se associarà a cap instal�lació concreta. 

 

Origen de la compra: 

– Original marca 

– Original 1r equip 

– No original 

 

Destí de la referència: 

– Client 

– Garantia marca 

– Garantia taller/pròpia 

– Intern (Vehicle Nou / Vehicle Usat) 

– Contractes de manteniment 

– Assistència en carretera (Client final / Garantía marca) 
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4.24.24.24.2 Arquitectura del Warehouse Arquitectura del Warehouse Arquitectura del Warehouse Arquitectura del Warehouse     

4.2.14.2.14.2.14.2.1 Arquitectura Conceptual del Warehouse Arquitectura Conceptual del Warehouse Arquitectura Conceptual del Warehouse Arquitectura Conceptual del Warehouse     

 
 

4.2.24.2.24.2.24.2.2 Arquitectura Lògica del Warehouse Arquitectura Lògica del Warehouse Arquitectura Lògica del Warehouse Arquitectura Lògica del Warehouse     

 

 
Data Warehouse  

 
Dades d’origen  

Sistemes Operacionals  

Origens Externs  

 
Presentació de la 

Informació  
 

 
Repositori de 

Metadata  
 

 
Clients de la 
Informació  

 

 
Data Warehouse 

Disseny model de dades 
 

Dades 

Metada

Dades Descripció 
Dades 

Seguretat 
Estructura 
Definició  
Logalitzac

Dades 

Query 

Petició 

Informació 

Data Warehouse  
SQLServer 2000 

(WH_AUTOS) 
 

Dades d’origen  

Sistemes Operacionals  
Fitxers AS-400  

Origens Externs  
PRESSUPOSTOS.XLS 

Presentació de la 
Informació 

Microstrategy 
Desktop/Web  

 

Repositori de 
Metadata 

SQLServer 2000 
(MD_AUTOS) 

 

 
Clients de la 
Informació  

 

Data Warehouse  
Disseny model de dades 
Microstrategy Architect 

 

Dades 

Metada

Dades Descripció 
Dades 

Seguretat 
Estructura 
Definició  
Logalitzac

Dades 

Query 

Petició 

Informació 

Taules creades per 
Microstrategy 

 



 

 
    

Pág. Pág. Pág. Pág. 39393939 de  de  de  de 183183183183 

 

4.2.34.2.34.2.34.2.3 ArqArqArqArquitectura Física del Warehouseuitectura Física del Warehouseuitectura Física del Warehouseuitectura Física del Warehouse        

NEGUS Automòbils implanta una plataforma de Business Intelligence des de cero i 

es per això que demana un disseny de tot l’entorn BI de producció (tant a nivell de 

màquines com de serveis, incloent la parametrització). 

 

 

Com es pot comprovar a la imatge, hi ha una màquina per Microstrategy Web que 

està connectada al Intelligence Server existent, que per la seva banda es connecta 

amb la màquina que conte la BBDD de metadata i la BBDD de Warehouse. Per 

realitza aquesta configuració, s’ha tingut en compte que el volum d’usuaris que 

utilitzaran el DataWareHouse es força elevat i que es preveu que creixi a curt-mig 

plaç (S’espera arribar a 150 usuaris concurrents) 

 

La configuració dels servidors es la següent: 

Servidor Sistema Operatiu Memòria 

RAM 

Processador Disc DurDisc DurDisc DurDisc Dur    

SQLServer 

SRVPDWH01SRVPDWH01SRVPDWH01SRVPDWH01 

W2003 Enterprise Ed 4 GB 4xIntel Xeon 700 120 GB 

Intelligence Server 

SRVPMSTRIS01SRVPMSTRIS01SRVPMSTRIS01SRVPMSTRIS01 

W2003 Enterprise Ed. 4 GB 4xIntel Xeon 700 20 GB 

Web Server 

SRVPMSTRWS01SRVPMSTRWS01SRVPMSTRWS01SRVPMSTRWS01    

W2003 Enterprise Ed. 4 GB 2xIntel Xeon 700 20 GB 

Microsoft  
SQL Server 

Microstrategy  
Intelligence Server  

Microstrategy  
Web Server  

Servidor SRVPMSTRWS01  
PIII 700 (2 CPU) 3,5Gb RAM 
W2003 Ent –IIS 6.0 
MicroStrategy Web 8.1.0 

SRVPMSTRIS01 (172.30.12.4) 
PIII 700 (4 CPU) 4Gb RAM 
W2003 Ent 
MSTR Intelligence Server  8.1.0 
 

Puesto cliente  
Navegador 

Puesto cliente  
Cliente Desktop 

Instància SQL  
SQLServer 2000  

SRVPDWH01 
PIII 700 (4 CPU) 4Gb RAM 
W2003 Ent 
MSTR Intelligence Server  8.1.0 
 

Warehouse  
WH_Autos 

Metadata  
MD_Autos 

Fitxers 
AS-400 

SQLServer 2000  
DTS 
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4.2.3.14.2.3.14.2.3.14.2.3.1 ConfiguracióConfiguracióConfiguracióConfiguració del Servidor  del Servidor  del Servidor  del Servidor SRVPMSTRIS01SRVPMSTRIS01SRVPMSTRIS01SRVPMSTRIS01    

Microstrategy Intelligence Server te una sèrie de paràmetres de govern propis 

que intenten evitar que s’arribi a un error d’esgotament de memòria i, per tant, 

la posterior finalització del procés. A demés s’ha fet la configuració de la 

màquina on resideix Microstrategy Intelligence Server. 

 

ConfiguracióConfiguracióConfiguracióConfiguració del sistema operati del sistema operati del sistema operati del sistema operatiuuuu    

    
ModeModeModeMode 4GT 4GT 4GT 4GT    (veure Annex II)    

Microstrategy Intelligence Server és un procés que requereix molta memòria en 

entorns d’alta concurrència, per això és convenient habilitar el mode 4GT per 

poder utilitzar 3Gb en el seu mapa de memòria virtual. 

 

Per habilitar el mode 4GT, hi ha que editar el fitxer C:\boot.ini i, en las línies 

que corresponen a la secció [operating systems], afegir la cadena ‘/3GB’ al 

final i reiniciar la màquina:  

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT=”Windows Server 2003, Standard Edition” /3GB 

 

OptimitzacióOptimitzacióOptimitzacióOptimització p p p perererer proces proces proces processsssos del sistemaos del sistemaos del sistemaos del sistema    

    
Un servidor es pot optimitzar per les aplicacions d’usuari o pels serveis del 

sistema. Depenent de la selecció que es faci, es donaran més cicles de CPU a 

un tipus de procés o a un altre. El servidor ha d’estar optimitzat pels processos 

del sistema. Aquest paràmetre es troba situat a: 

Mi PC -> Propietats -> Opcions Avançades - > Rendiment (Configuració)  -> Opcions Avançades  

 

4.2.3.24.2.3.24.2.3.24.2.3.2  Configuració del Servidor  Configuració del Servidor  Configuració del Servidor  Configuració del Servidor SRVPMSTRWS01SRVPMSTRWS01SRVPMSTRWS01SRVPMSTRWS01    

 

Deshabilitar el logging de IISDeshabilitar el logging de IISDeshabilitar el logging de IISDeshabilitar el logging de IIS    

 

El registre (logging) de IIS és útil quan volem saber l‘ús d’una pàgina Web i 

aquest no és el nostre cas, ja que podem obtenir molta més informació i més 

fàcilment des de Microstrategy Enterprise Manager. Si no utilitzarem aquests 

fitxers de log, és raonable no guardar-los i així alliberem recursos dels sistema. 

En el servidor web, concretament el IIS, aquest paràmetre està a les propietats 
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del Default Web Site. 

 

AuAuAuAuggggment del ment del ment del ment del grandàriagrandàriagrandàriagrandària del Heap de Memò del Heap de Memò del Heap de Memò del Heap de Memòria del JVMria del JVMria del JVMria del JVM    

    
El JVM (Java Virtual Machine) és el component que interpreta el codi java en 

una pàgina web. Quan s’inicia, es reserva un heap de memòria determinat per 

un paràmetre del registre (en Windows). Per defecte, aquesta grandària és de 

128Mb, però per possibilitar la exportació a Excel amb format d’informes de 

gran grandària, augmentarem aquest paràmetre a 300Mb o 350Mb. 

 

La clau del registre es troba a: 

\\HKLM\SOFTWARE\MicroStrategy\JNI Bridge\Configuration\JVM Options\HeapMaxSize 

 

S’ha de tenir en compte que no es pot augmentar aquest valor sense sentit, 

per que el propi procés del .NET necessita gran quantitat de recursos, que 

augmenten a demés amb el número de CPU’s de la màquina. 

AugmentAugmentAugmentAugment del timeout de  del timeout de  del timeout de  del timeout de sessiósessiósessiósessió en el .net framework en el .net framework en el .net framework en el .net framework    

    
La exportació a Excel amb format de grans informes, és un procés que 

consumeix força memòria i temps. Per evitar que es produeixi un error de 

pèrdua de sessió quan utilitzem Microstrategy Web Universal (versió asp), es 

necessari augmentar el temps màxim d’inactivitat en el .net framework.  

 

Dins del fitxer C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Config\machine.config 

Es troba el tag <httpRuntime> i un dels seus atributs és executionTimeout. El 

valor d’aquest atribut per defecte és de 90 segons i el modificarem a 300. 

 

4.2.3.34.2.3.34.2.3.34.2.3.3  Servidor SRVPDWH01 Servidor SRVPDWH01 Servidor SRVPDWH01 Servidor SRVPDWH01    

 
En aquesta màquina està instal�lat el SGBD escollit (SQLServer 2000). S’han 

definit dos BBDD: 

– Metadata 

– Warehouse 
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Inicialment s’ha decidit tenir les dos BBDD en el mateix servidor de bases de 

dades per reduir costos. Però seguint les recomanacions del fabricant 

(Microstrategy) s’aconsella que en el futur, quan els usuaris del servei 

augmentin, es separin les dos bases de dades en servidors diferents. Les 

consultes pesades que es fan contra la BD de Warehouse, poden fer que les 

consultes que realitza el Intelligence Server contínuament contra la Metadata 

es vegin afectades, i el temps de resposta del servei s’incrementi, afecten als 

usuaris. 

L’esquema que es suggereix és el següent:  

 

 

 

4.34.34.34.3 Disseny del Disseny del Disseny del Disseny del Model dadesModel dadesModel dadesModel dades    

4.3.14.3.14.3.14.3.1 Model Conceptual de dadesModel Conceptual de dadesModel Conceptual de dadesModel Conceptual de dades    

 
La presa de requeriments ha donat la base per definir els model conceptual de 

cadascun dels àmbits.  

En els gràfic de cada perspectiva hi ha dos tipus d’entitats: 

 

Microsoft  
SQL Server 

Microsoft  
SQL Server 

Microstrategy  
Intelligence Server  

Microstrategy  
Web Server  

Servidor SRVPMSTRWS01  
PIII 700 (2 CPU) 3,5Gb RAM 
W2003 Ent –IIS 6.0 
MicroStrategy Web 8.1.0 

SRVPMSTRIS01 (172.30.12.4) 
PIII 700 (4 CPU) 4Gb RAM 
W2003 Ent 
MSTR Intelligence Server  7.2.4 
14 proyectos 

Puesto cliente  
Navegador 

Puesto cliente  
Cliente Desktop 

Instància SQL  
SQLServer 2000  

SRVPDWH01 
PIII 700 (4 CPU) 4Gb RAM 
W2003 Ent 
MSTR Intelligence Server  
8.1.0 
 

Metadata  
MD_Autos 

Instància SQL  
SQLServer 2000  

Warehouse  
WH_Autos 

SRVPDWH02 
PIII 700 (4 CPU) 4Gb RAM 
W2003 Ent 
MSTR Intelligence Server  
8.1.0 
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– Entitats que representen les dimensions del negoci (representades amb el 

color groc). 

– Entitats que representen els indicadors clau del negoci (fets), els valors a 

numèrics a comptabilitzar i analitzar (representades amb el color verd). 

 

El model que s’ha escollit per modelitzar el sistema és el model “snowflake” 

(floquet de neu).  S’han definit les diferents jerarquies posant cada un dels nivells 

en entitats diferents, quedant definides jeràrquicament les entitats.  
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4.3.1.14.3.1.14.3.1.14.3.1.1 TallersTallersTallersTallers    

PassosPassosPassosPassos    

PASOS

Hora 

DIA

MES

TRIMESTRE

SEMESTRE

ANYO

MES_GENERICO

DIA_SEMANA SEMANA

TALLER

TIPO_CLIENTE

INTERV_EXTERNA_MOTIVO

TIPO_TALLER

CLASE_VEHICULO
MARCA

CLASE_TALLER

SISTEMA_TALLER

CLIENTE

MODELO

TIPO_MOTOR

TIPO_MODELO

ASESOR

PROVINCIA

PAIS

ORIGEN_PASO

STATUS_PASO

 

 

A la perspectiva de passos  es defineix un model de floquet de neu, on es 

poden veure cadascuna de les jerarquies d’anàlisi i navegació. 

Les jerarquies més rellevants serien: 

– Jerarquia de Taller (2 nivells) 

– Jerarquia de Temps (5 nivells) 

– Jerarquia de Model  (2 nivells) 

 

         La resta d’entitats formarien jerarquies d’un sol nivell. 
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ProductivitatProductivitatProductivitatProductivitat    

    

DIA

MES

TRIMESTRE

SEMESTRE

ANYO

MES_GENERICO

DIA_SEMANA SEMANA

TALLER

TIPO_TALLER

OPERARIO

CLASE_TALLER
SISTEMA_TALLER

GRUPO_TRABAJO

PROVINCIAPAIS

PRODUCTIVIDAD

 

 

 

A la perspectiva de productivitat es defineix un model de floquet de neu, on es 

poden veure cadascuna de les jerarquies d’anàlisi i navegació. 

Les jerarquies més rellevants serien: 

– Jerarquia de Taller (2 nivells) 

– Jerarquia de Temps (5 nivells) 

– Jerarquia de Operari (2 nivells) 
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Flota Flota Flota Flota     

    

DIA

MES

TRIMESTRE

SEMESTRE

ANYO

MES_GENERICO

DIA_SEMANA SEMANA

TALLER

TIPO_CLIENTE

TIPO_TALLER

CLASE_VEHICULO
MARCA

CLASE_TALLER
SISTEMA_TALLER

CLIENTE

MODELO

TIPO_MOTOR

TIPO_MODELO

PROVINCIAPAIS

FLOTA

AUTORIZADOR

 

 

A la perspectiva de Flota  es defineix un model de floquet de neu, on es poden 

veure cadascuna de les jerarquies d’anàlisi i navegació. 

Les jerarquies més rellevants serien: 

– Jerarquia de Taller (2 nivells) 

– Jerarquia de Temps (5 nivells) 

– Jerarquia de Model  (2 nivells) 

– Jerarquia de Client (2 nivells) 

 

L’Autoritzador formaria una jerarquia d’un sol nivell 
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PressupostosPressupostosPressupostosPressupostos    

    

MES MARCA

PRESUPUESTO_TALLER

 

 

Els pressupostos només els tindrem a nivell de Mes i Marca. La jerarquia de 

Temps aquí tindrà com a nivell més baix el mes i la jerarquia de model com a 

nivell més baix marca.  
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GarantiesGarantiesGarantiesGaranties    

    

GARANTIA

DIA

MES

TRIMESTRE

SEMESTRE

ANYO

MES_GENERICO

DIA_SEMANA

TALLER

TIPO_TALLER

MARCA

SITUACION_COBRO

CLASE_TALLER
SISTEMA_TALLER

STATUS_GARANTIA

TRAMITADOR

PROVINCIA

PAIS

 

 

A la perspectiva de garanties  es defineix un model de floquet de neu, on es 

poden veure cadascuna de les jerarquies d’anàlisi i navegació. 

Les jerarquies més rellevants serien: 

– Jerarquia de Taller (2 nivells) 

– Jerarquia de Temps (5 nivells) 
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La resta d’entitats formarien jerarquies d’un sol nivell. També cal observar que 

a les garanties tenim com a nivell més baix de detall Marca. Aquesta 

perspectiva no estarà a nivell de model. 

 

4.3.1.24.3.1.24.3.1.24.3.1.2 Concessionaris (Vehicles)Concessionaris (Vehicles)Concessionaris (Vehicles)Concessionaris (Vehicles)    

ComandesComandesComandesComandes    

    

DIA

MES

TRIMESTRE

SEMESTRE

ANYO

MES_GENERICO

DIA_SEMANA

CLASE_VEHICULO
MARCA

TIPO_PROVEEDOR

TIPO_COMPRA

PEDIDO_PROVEEDOR

STATUS_VEHICULO

MODELO

TIPO_MOTOR

TIPO_MODELO

ORIGEN_COMPRA_VEH

PROVEEDOR

 

 

A la perspectiva de comandes de proveïdor es defineix un model de floquet de 

neu, on es poden veure cadascuna de les jerarquies d’anàlisi i navegació. 

Les jerarquies més rellevants serien: 

– Jerarquia de Model (2 nivells) 

– Jerarquia de Temps (5 nivells) 
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– Jerarquia de Proveïdors (2 nivells) 

La resta d’entitats formarien jerarquies d’un sol nivell. 

ExistènciesExistènciesExistènciesExistències    

    

DIA

MES

TRIMESTRE

SEMESTRE

ANYO

MES_GENERICO

DIA_SEMANA

CLASE_VEHICULO
MARCA

TIPO_COMPRA

ALMACEN

ORIGEN_VEH

EXISTENCIAS

SITUACION_EXISTENCIA

MODELO

ANTIGUEDAD

TIPO_MOTOR

TIPO_MODELO

TIPO_ALMACEN

PROVINCIA

PAIS

 
 

A les existències hi haurà l’històric de tots els passos d’un vehicle, nou o 

d’ocasió pels diferents magatzems de l’empresa . 

Les jerarquies més rellevants serien: 

– Jerarquia de Model (2 nivells) 

– Jerarquia de Temps (5 nivells) 

– Jerarquia de Magatzems (2 nivells) 

La resta d’entitats formarien jerarquies d’un sol nivell. 
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EstocsEstocsEstocsEstocs    

MES

TRIMESTRE

SEMESTRE

ANYO

MES_GENERICO

CLASE_VEHICULO

MARCA

TIPO_COMPRA

ALMACEN

ORIGEN_VEH

SITUACION_EXISTENCIA

MODELO

ANTIGUEDAD

TIPO_MOTOR

TIPO_MODELO

TIPO_ALMACEN

STOCK_VEH STOCK_MES_VEH

PROVINCIAPAIS

 
 
 

Es tindrà un estoc amb l’últim estat i un estoc amb les fotos de cada mes. 

D’aquesta manera podrem analitzar l’evolució de l’estoc durant l’historia. 

Les jerarquies més rellevants serien: 

– Jerarquia de Model (2 nivells) 

– Jerarquia de magatzem (2 nivells) 

– Jerarquia de Proveïdors (2 nivells) 

En el cas d’estocs mensuals també tindrem una jerarquia temporal però 

arribant a mes com a nivell més baix (4 nivells). 

La resta d’entitats formarien jerarquies d’un sol nivell. 
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VendesVendesVendesVendes    

DIA

MES

TRIMESTRE

SEMESTRE

ANYO

MES_GENERICO

DIA_SEMANA
SEMANA

TIPO_CLIENTE

CLASE_VEHICULO

MARCA

CLIENTE

CANAL_VENTA

ORIGEN_VEH

VENTA_VEHICULOS

MODELO

TIPO_MOTOR

TIPO_MODELO

CONCESIONARIO

PROVINCIAPAIS

VENDEDOR

TIPO_VENDEDOR

 
 
 
 

A la perspectiva de ventes de vehicles es defineix un model de floquet de neu, 

on es poden veure cadascuna de les jerarquies d’anàlisi i navegació. 

Les jerarquies més rellevants serien: 

– Jerarquia de Model (2 nivells) 

– Jerarquia de Temps (5 nivells) 

– Jerarquia de Concessionaris (2 nivells) 

– Jerarquia de Client (2 nivells) 

La resta d’entitats formarien jerarquies d’un sol nivell. 



 

 
    

Pág. Pág. Pág. Pág. 53535353 de  de  de  de 183183183183 

 

Pressupostos VehiclesPressupostos VehiclesPressupostos VehiclesPressupostos Vehicles    

 

MES

TRIMESTRE

SEMESTRE

ANYO

MES_GENERICO

MARCA

PRESUPUESTOS_VEH

 
 

Els pressupostos només els tindrem a nivell de Mes i Marca. La jerarquia de 

Temps aquí tindrà com a nivell més baix el mes i la jerarquia de model com a 

nivell més baix marca.  
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MatriculacionsMatriculacionsMatriculacionsMatriculacions    

DIA

MES

TRIMESTRE

SEMESTRE

ANYO

MES_GENERICO

DIA_SEMANA
SEMANA

TIPO_CLIENTE

CLASE_VEHICULOMARCA

CLIENTE

MATRICULACIONES

NATURALEZA_MATRICULACION

MODELO

TIPO_MOTOR

TIPO_MODELO

SITUACION_MATRI

 

 

A la perspectiva de Matriculacions de vehicles es defineix un model de floquet 

de neu, on es poden veure cadascuna de les jerarquies d’anàlisi i navegació. 

Les jerarquies més rellevants serien: 

– Jerarquia de Model (2 nivells) 

– Jerarquia de Temps (5 nivells) 

– Jerarquia de Client (2 nivells) 

 

La resta d’entitats formarien jerarquies d’un sol nivell. 
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4.3.1.34.3.1.34.3.1.34.3.1.3 RecanvisRecanvisRecanvisRecanvis    

CompresCompresCompresCompres    

DIA

MES

TRIMESTRE

SEMESTRE

ANYO

MES_GENERICO

DIA_SEMANA
SEMANA

MARCA

COMPRAS_REC

REFERENCIA

PROVEEDOR_REC

FAMILIA_MARCA

ORIGEN_COMPRA

TIPO_MOVIMIENTO

INSTALACIONES

PROVINCIAPAIS

TIPO_COMPRA_REC

TIPO_PROVEEDOR_REC

 
 

A la perspectiva de Compres de recanvis es defineix un model de floquet de 

neu, on es poden veure cadascuna de les jerarquies d’anàlisi i navegació. 

Les jerarquies més rellevants serien: 

– Jerarquia de Referència (2 nivells) 

– Jerarquia de Temps (5 nivells) 

– Jerarquia d’instal�lacions (2 nivells) 

– Jerarquia de Proveïdors de recanvis (2 nivells) 

 

La resta d’entitats formarien jerarquies d’un sol nivell. 
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EstocEstocEstocEstoc    
 
 

MES

TRIMESTRE

SEMESTRE

ANYO

MES_GENERICO

MARCA

STOCK_REC

REFERENCIA
PROVEEDOR_REC

FAMILIA_MARCA

ORIGEN_COMPRA

SITUACION_STOCK

CATEGORIA_ABCDE
ALMACEN

CODIGO_ABC

TIPO_ALMACEN

PROVINCIA

PAIS

STOCK_MES_REC

TIPO_PROVEEDOR_REC

 
 

Es tindrà un estoc amb l’últim estat i un estoc amb les fotos de cada mes. 

D’aquesta manera podrem analitzar l’evolució de l’estoc de recanvis durant el 

temps. 

Les jerarquies més rellevants serien: 

– Jerarquia de Referència(2 nivells) 

– Jerarquia de Magatzems (2 nivells) 

– Jerarquia de Proveïdors (2 nivells) 

En el cas d’estocs mensuals també tindrem una jerarquia temporal però 

arribant a mes com a nivell més baix (4 nivells). 

 La resta d’entitats formarien jerarquies d’un sol nivell. 
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    VendesVendesVendesVendes    

DIA

MES

TRIMESTRE

SEMESTRE

ANYO

MES_GENERICO

DIA_SEMANA SEMANA

TIPO_CLIENTE

MARCA

CLIENTE

VENTAS_REC

REFERENCIA

FAMILIA_MARCA

ORIGEN_COMPRA

TIPO_MOVIMIENTO

INSTALACIONES

PROVINCIAPAIS

CANAL_VENTA_REC

DESTINO_REFERENCIA

 

 

A la perspectiva de Ventes de recanvis es defineix un model de floquet de neu, 

on es poden veure cadascuna de les jerarquies d’anàlisi i navegació. 

Les jerarquies més rellevants serien: 

– Jerarquia de Referència (2 nivells) 

– Jerarquia de Temps (5 nivells) 

– Jerarquia d’instal�lacions (2 nivells) 

– Jerarquia de Clients (2 nivells) 

 

La resta d’entitats formarien jerarquies d’un sol nivell. 
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PressupostosPressupostosPressupostosPressupostos    

    

MES

TRIMESTRE

SEMESTRE

ANYO

MES_GENERICO

MARCA

PRESUPUESTOS_REC

 
 
Els pressupostos només els tindrem a nivell de Mes i Marca. La jerarquia de Temps 

aquí tindrà com a nivell més baix el mes i la jerarquia de model com a nivell més 

baix marca.  
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4.3.24.3.24.3.24.3.2     Model FísicModel FísicModel FísicModel Físic de dades de dades de dades de dades    

4.3.2.14.3.2.14.3.2.14.3.2.1     ConsideracionsConsideracionsConsideracionsConsideracions    generalsgeneralsgeneralsgenerals    

 

� Totes les vistes que són necessàries en el model es crearan a nivell de 

l’eina de Microstrategy i no a la base de dades WH_AUTOS. 

 

� Per claredat en el model, no s’han posat totes les jerarquies temporals 

que hi ha a cadascuna de les taules de fets. S’ha posat la jerarquia temporal 

principal. La resta de jerarquies es definiran sobre vistes de les taules 

temporals, i tal com hem indicat abans, amb vistes definides en el 

Microstrategy. 

 

� La jerarquia de Temps és una de les que te més nivells i a demés també 

és una de les que més s’utilitza per navegar i per fer anàlisi d’evolució. Per 

aquesta raó s’ha decidit desnormalitzar totalment la jerarquia i d’aquesta 

manera, al construir-se la SQL s’evitaran joins entre els nivells de la jerarquia. 

 

� En els models físics de cada taula de fets i a les jerarquies es poden veure 

les “foreing keys”. S’han afegit per poder veure amb més claredat la relació 

entre les taules, però les restriccions referencials es comprovaran en el procés 

de càrrega (veure la secció 12.1.7 Transformació de les dades, pàg. 79) i no es 

crearan cap de les “foreing Keys” que es veuen dibuixades. 

 

� Pel volum d’algunes de les taules de fets, s’ha decidit fer un 

particionament de les seves dades (per any o per mes). Com que el SGBD que 

s’ha decidit escollir no dona l’opció de definir particions a les seves taules, 

aquest particionament es realitzarà a través de l’eina de Microstrategy. Per 

poder generar aquest particionament s’han definit unes taules on s’indica el 

nom de cada taula-partició i el any o mes al que correspon. Aquestes taules 
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tenen el mateix nom que la taula de fets amb el sufix _PBT (apareixen en gris 

al dibuix). 

Ex.: DT_PASOS (particionada per any) 

DT_PASOS_2007 

DT_PASOS_2008 ... 

TAULA DT_PASOS_PBT 

DT_PASOS_2007 2007 

DT_PASOS_2008 2008 
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4.3.2.24.3.2.24.3.2.24.3.2.2 TallersTallersTallersTallers    

PassosPassosPassosPassos    

DT_PASOS

ID_TALLER
ID_CHASIS
ID_MODELO
ID_CLIENTE
ID_DIA_ENTRADA
ID_DIA_SOLICITADA
ID_DIA_PREVISTA_FIN
ID_DIA_INICIO_TRABAJO
ID_DIA_FIN_TRABAJO
ID_DIA_FACTURA
ID_INTERV_EXTERNA_MOTIVO
ID_ASESOR
ID_STATUS
ID_ORIGEN
ID_COCHE_SUSTITUCION
F_PRECIO_HORA_MO
F_COSTE_OPERARIO
F_COSTE_RECAMBIOS
F_COSTE_TERCEROS
F_HORAS_FACTURADAS
F_HORAS_TRABAJADAS
F_IMPORTE_MOD
F_IMPORTE_RECAMBIOS
F_IMPORTE_TERCEROS
F_ESTANCIA
F_DURACION
F_RETRASO
F_NUM_PASOS

varchar(4)
varchar(25)
CHAR(15)
varchar(15)
decimal(8)
decimal(8)
decimal(8)
decimal(8)
decimal(8)
decimal(8)
varchar(1)
varchar(7)
varchar(2)
varchar(2)
varchar(25)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(5)

<pk,fk1>
<pk>
<fk5>
<fk3>
<pk>

<fk2>
<fk4>
<fk6>
<fk8>
<fk7>

LK_DIA

ID_DIA
DIA
DS_DIA
ID_DIA_SEMANA
ID_SEMANA
ID_MES
ID_MES_GENERICO
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

DECIMAL(8)
datetime
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk4>
<fk1>
<fk2>
<fk3>
<fk5>
<fk6>
<fk7>

LK_MES

ID_MES
DS_MES
ID_MES_GEN
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO
ID_MES_LM
ID_MES_LY
ID_MES_DIC
ID_MES_DIC_LY
ID_MES_DIC_NY

int
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk1>
<fk4>
<fk3>
<fk2>

LK_TRIMESTRE

ID_TRIMESTRE
DS_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int
int

<pk>

<fk1>
<fk2>

LK_SEMESTRE

ID_SEMESTRE
DS_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int

<pk>

<fk>

LK_ANYO

ID_ANYO
ID_ANYO_LY

int
int

<pk>
LK_MES_GENERICO

ID_MES_GENERICO
DS_MES_GENERICO

int
varchar(50)

<pk>

LK_DIA_SEMANA

ID_DIA_SEMANA
DS_DIA_SEMANA

int
varchar(20)

<pk>

LK_SEMANA

ID_SEMANA
ID_ANYO

int
int

<pk>
<fk>

LK_TALLER

ID_TALLER
DS_TALLER
ID_SISTEMA_TALLER
ID_TIPO_TALLER
ID_CLASE_TALLER
ID_PAIS
ID_CODIGO_POSTAL
ID_PROVINCIA

varchar(4)
VARCHAR(50)
VARCHAR(2)
varchar(1)
VARCHAR(1)
varchar(3)
DECIMAL(5)
DECIMAL(2)

<pk>

<fk1>
<fk2>
<fk3>
<fk5>

<fk4>

LK_TIPO_CLIENTE

ID_TIPO_CLIENTE
DS_TIPO_CLIENTE

varchar(2)
varchar(50)

<pk>

LK_INTERV_EXTERNA_MOTIVO

ID_INTERV_EXTERNA_MOTIVO
DS_INTERV_EXTERNA_MOTIVO

varchar(1)
varchar(20)

<pk>

LK_TIPO_TALLER

ID_TIPO_TALLER
DS_TIPO_TALLER

varchar(1)
varchar(20)

<pk>

LK_CLASE_VEHICULO

ID_CLASE_VEHICULO
DS_CLASE_VEHICULO

varchar(4)
varchar(50)

<pk>

LK_MARCA

ID_MARCA
DS_MARCA_LARGA
DS_MARA_CORTA

varchar(3)
varchar(20)
varchar(8)

<pk>

LK_SISTEMA_TALLER

ID_SISTEMA_TALLER
DS_SISTEMA_TALLER

varchar(2)
varchar(50)

<pk>

LK_CLIENTE

ID_TIPO_CLIENT
ID_CLIENTE
ID_PAIS
ID_PROVINCIA
DS_CLIENTE
DNI_CIF
DOMICILIO
CLIENT_VEHICULOS
CLIENT_TALLER
CLIENT_RECAMBIOS

varchar(2)
varchar(15)
varchar(3)
varchar(2)
varchar(50)
varchar(15)
varchar(50)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)

<fk>
<pk>

LK_MODELO

ID_MODELO
DS_MODELO
ID_MARCA
ID_TIPO_MODELO
ID_TIPO_MOTOR
ID_CLASE_VEHICULO
AT_TARA
AT_CODIGO_MUNDIAL_FA
AT_ALTURA_TOTAL
AT_ANCHURA_TOTAL
AT_LONGITUD_TOTAL
AT_CILINDROS_POTENCIA
AT_POTENCIA_FISCAL

VARCHAR(15)
VARCHAR(40)
VARCHAR(3)
VARCHAR(4)
VARCHAR(4)
VARCHAR(4)
VARCHAR(20)
VARCHAR(3)
VARCHAR(17)
VARCHAR(17)
VARCHAR(17)
VARCHAR(14)
VARCHAR(13)

<pk>

<fk1>
<fk3>
<fk4>
<fk2>

LK_TIPO_MOTOR

ID_TIPO_MOTOR
DS_TIPO_MOTOR

varchar(4)
varchar(50)

<pk>

LK_TIPO_MODELO

ID_TIPO_MODELO
DS_TIPO_MODELO

varchar(4)
varchar(50)

<pk>

LK_ASESOR

ID_ASESOR
DS_ASESOR

varchar(7)
varchar(30)

<pk>
LK_PROVINCIA

ID_PROVINCIA
DS_PROVINCIA

varchar(2)
varchar(50)

<pk>

LK_PAIS

ID_PAIS
DS_PAIS

varchar(3)
varchar(50)

<pk>

LK_ORIGEN_PASO

ID_ORIGEN
DS_ORIGEN

varchar(2)
varchar(50)

<pk>

LK_STATUS_PASO

ID_STATUS_PASO
DS_STATUS_PASO

varchar(2)
varchar(50)

<pk>

DT_PASOS_PBT

ID_ANYO
PBTNAME

int
varchar(255)

<pk>
<pk>

VW_PROVINCIA

ID_PROVINCIA
DS_PROVINCIA

LK_PROVINCIA

VW_PAIS

ID_PAIS
DS_PAIS

LK_PAIS

 
 

A la jerarquia de client es pot veure que la dimensió (lookup) de província i país 

de client s’han definit com a vistes de les taules de país i província de taller, ja 

que tindrà les mateixes dades però són conceptes diferents de negoci i s’han 

de definir sobre lookups diferents.  

També cal recalcar que les dates que sindiquen a la taula de fets  

(ID_DIA_SOLICITAD, ID_DIA_PREVISTA_FIN, ID_DIA_INICIO_TRABAJO, 

ID_DIA_FIN_TRABAJO i ID_DIA_FACTURA ) són dates per les que també es vol 

navegar. Així doncs, tal i com he comentat abans, es crearan vistes per cada 

una de les taules lookup que formen la jerarquia de temps. 
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ProductivitatProductivitatProductivitatProductivitat    

LK_DIA

ID_DIA
DIA
DS_DIA
ID_DIA_SEMANA
ID_SEMANA
ID_MES
ID_MES_GENERICO
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

DECIMAL(8)
datetime
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk4>
<fk1>
<fk2>
<fk3>
<fk5>
<fk6>
<fk7>

LK_MES

ID_MES
DS_MES
ID_MES_GEN
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO
ID_MES_LM
ID_MES_LY
ID_MES_DIC
ID_MES_DIC_LY
ID_MES_DIC_NY

int
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk1>
<fk4>
<fk3>
<fk2>

LK_TRIMESTRE

ID_TRIMESTRE
DS_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int
int

<pk>

<fk1>
<fk2>

LK_SEMESTRE

ID_SEMESTRE
DS_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int

<pk>

<fk>

LK_ANYO

ID_ANYO
ID_ANYO_LY

int
int

<pk>
LK_MES_GENERICO

ID_MES_GENERICO
DS_MES_GENERICO

int
varchar(50)

<pk>

LK_DIA_SEMANA

ID_DIA_SEMANA
DS_DIA_SEMANA

int
varchar(20)

<pk>

LK_SEMANA

ID_SEMANA
ID_ANYO

int
int

<pk>
<fk>

LK_TALLER

ID_TALLER
DS_TALLER
ID_SISTEMA_TALLER
ID_TIPO_TALLER
ID_CLASE_TALLER
ID_PAIS
ID_CODIGO_POSTAL
ID_PROVINCIA

varchar(4)
VARCHAR(50)
VARCHAR(2)
varchar(1)
VARCHAR(1)
varchar(3)
DECIMAL(5)
DECIMAL(2)

<pk>

<fk1>
<fk2>
<fk3>
<fk5>

<fk4>

LK_TIPO_TALLER

ID_TIPO_TALLER
DS_TIPO_TALLER

varchar(1)
varchar(20)

<pk>

LK_OPERARIO

ID_OPERARIO
DS_OPERARIO

varchar(7)
varchar(30)

<pk>

LK_CLASE_TALLER

ID_CLASE_TALLER
DS_CLASE_TALLER

VARCHAR(1)
VARCHAR(20)

<pk>

LK_SISTEMA_TALLER

ID_SISTEMA_TALLER
DS_SISTEMA_TALLER

varchar(2)
varchar(50)

<pk>

LK_GRUPO_TRABAJO

ID_GRUPO_TRABAJO
DS_GRUPO_TRABAJO

varchar(5)
VARCHAR(30)

<pk>

LK_PROVINCIA

ID_PROVINCIA
DS_PROVINCIA

varchar(2)
varchar(50)

<pk>

LK_PAIS

ID_PAIS
DS_PAIS

varchar(3)
varchar(50)

<pk>

DT_PRODUCTIVIDAD

ID_TALLER
ID_OPERARIO
ID_GRUPO_TRABAJO
ID_DIA
F_TIEMPO_REALIZADO
F_TIEMPO_ESTANDAR
F_TIEMPO_FACTURADO
F_TIEMPO_FACTURADO_CLI
F_TIEMPO_FACTURADO_EMP
F_TIEMPO_FACTURADO_GAR_FAB
F_TIEMPO_FACTURADO_ATTCLI
F_TIEMPO_FACTURADO_OTROS
F_TIEMPO_FACTURADO_TOTAL
F_TIEMPO_MANTENIMIENTO
F_TIEMPO_ESPERA
F_TIEMPO_GAR_TALLER
F_TIEMPO_RETRBAJOS
F_TIEMPO_OTROS
F_TIEMPO_INCIDENCIAS
F_HORAS_ASISTENCIA
F_AUSENCIA_JUSTIFICADA
F_AUSENCIA_FORMACION
F_AUSENCIA_VACACIONES
F_OTRAS_AUSENCIAS
F_HORAS_CALENDARIO
F_HORAS_EXTRA
F_TOTAL_HORAS
F_TIEMPO_ANTERIOR
F_TIEMPO_POSTERIOR
F_JORNADA_LABORAL

varchar(4)
varchar(7)
varchar(5)
numeric(8)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)

<fk1>
<fk2>
<fk3>
<fk4>

DT_PRODUCTIVIDAD_PBT

ID_ANYO
PBTNAME

int
varchar(255)

<pk>
<pk>  

 
 

Al model conceptual de dades podem veure que apareix el Grup de Treball com 

a pare de l’operari. En el model físic podem veure com s’ha desnormalitzat la 

jerarquia de l’operari. Aquesta decisió s’ha pres per solucionar el problema que 

apareix quan un operari canvia de grup de treball: Si un operari canvies de grup 

de treball i la jerarquia estigués totalment normalitzada, tot l’històric es veuria 

modificat i perdríem la informació de a quin grup treball estava l’operari 

anteriorment.  Així doncs, la relació entre l’operari i el grup de treball la baixem 

a la taula de fets (a la taula històrica), i d’aquesta manera mantindrem la 
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relació històrica que ha tingut l’operari amb els diferents grups de treball de 

l’empresa. 

    FlotaFlotaFlotaFlota    

DT_FLOTA

ID_FECHA_INICIO
ID_COCHE_SUSTITUCION
ID_CLIENTE
ID_TALLER
ID_MODELO
ID_FECHA_DEVOLUCION
ID_AUTORIZADOR
F_UNIDADES_PRESTADAS
F_DURACION_PRESTAMO

datetime
varchar(25)
varchar(15)
varchar(4)
varchar(15)
datetime
varchar(7)
decimal(9,2)
decimal(9,2)

<pk,fk4>
<pk>
<pk,fk2>
<fk1>
<fk3>

LK_DIA

ID_DIA
DIA
DS_DIA
ID_DIA_SEMANA
ID_SEMANA
ID_MES
ID_MES_GENERICO
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

DECIMAL(8)
datetime
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk4>
<fk1>
<fk2>
<fk3>
<fk5>
<fk6>
<fk7>

LK_MES

ID_MES
DS_MES
ID_MES_GEN
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO
ID_MES_LM
ID_MES_LY
ID_MES_DIC
ID_MES_DIC_LY
ID_MES_DIC_NY

int
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk1>
<fk4>
<fk3>
<fk2>

LK_TRIMESTRE

ID_TRIMESTRE
DS_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int
int

<pk>

<fk1>
<fk2>

LK_SEMESTRE

ID_SEMESTRE
DS_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int

<pk>

<fk>

LK_ANYO

ID_ANYO
ID_ANYO_LY

int
int

<pk>
LK_MES_GENERICO

ID_MES_GENERICO
DS_MES_GENERICO

int
varchar(50)

<pk>

LK_DIA_SEMANA

ID_DIA_SEMANA
DS_DIA_SEMANA

int
varchar(20)

<pk>

LK_SEMANA

ID_SEMANA
ID_ANYO

int
int

<pk>
<fk>

LK_TALLER

ID_TALLER
DS_TALLER
ID_SISTEMA_TALLER
ID_TIPO_TALLER
ID_CLASE_TALLER
ID_PAIS
ID_CODIGO_POSTAL
ID_PROVINCIA

varchar(4)
VARCHAR(50)
VARCHAR(2)
varchar(1)
VARCHAR(1)
varchar(3)
DECIMAL(5)
DECIMAL(2)

<pk>

<fk1>
<fk2>
<fk3>
<fk5>

<fk4>

LK_TIPO_TALLER

ID_TIPO_TALLER
DS_TIPO_TALLER

varchar(1)
varchar(20)

<pk>

LK_CLASE_VEHICULO

ID_CLASE_VEHICULO
DS_CLASE_VEHICULO

varchar(4)
varchar(50)

<pk>

LK_CLASE_TALLER

ID_CLASE_TALLER
DS_CLASE_TALLER

VARCHAR(1)
VARCHAR(20)

<pk>

LK_SISTEMA_TALLER

ID_SISTEMA_TALLER
DS_SISTEMA_TALLER

varchar(2)
varchar(50)

<pk>

LK_MODELO

ID_MODELO
DS_MODELO
ID_MARCA
ID_TIPO_MODELO
ID_TIPO_MOTOR
ID_CLASE_VEHICULO
AT_TARA
AT_CODIGO_MUNDIAL_FA
AT_ALTURA_TOTAL
AT_ANCHURA_TOTAL
AT_LONGITUD_TOTAL
AT_CILINDROS_POTENCIA
AT_POTENCIA_FISCAL

VARCHAR(15)
VARCHAR(40)
VARCHAR(3)
VARCHAR(4)
VARCHAR(4)
VARCHAR(4)
VARCHAR(20)
VARCHAR(3)
VARCHAR(17)
VARCHAR(17)
VARCHAR(17)
VARCHAR(14)
VARCHAR(13)

<pk>

<fk1>
<fk3>
<fk4>
<fk2>

LK_TIPO_MOTOR

ID_TIPO_MOTOR
DS_TIPO_MOTOR

varchar(4)
varchar(50)

<pk>

LK_TIPO_MODELO

ID_TIPO_MODELO
DS_TIPO_MODELO

varchar(4)
varchar(50)

<pk>

LK_PROVINCIA

ID_PROVINCIA
DS_PROVINCIA

varchar(2)
varchar(50)

<pk>

LK_PAIS

ID_PAIS
DS_PAIS

varchar(3)
varchar(50)

<pk>

 
 

Cal recalcar que la data que síndica a la taula de fets (ID_FECHA_DEVOLUCION)  

és una data per la que també es vol navegar. Així doncs, tal i com he comentat 

abans, es crearan vistes per cada una de les taules lookup que formen la 

jerarquia de temps. 
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LK_MES

ID_MES
DS_MES
ID_MES_GEN
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO
ID_MES_LM
ID_MES_LY
ID_MES_DIC
ID_MES_DIC_LY
ID_MES_DIC_NY

int
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk1>
<fk4>
<fk3>
<fk2>

LK_TRIMESTRE

ID_TRIMESTRE
DS_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int
int

<pk>

<fk1>
<fk2>

LK_SEMESTRE

ID_SEMESTRE
DS_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int

<pk>

<fk>

LK_ANYO

ID_ANYO
ID_ANYO_LY

int
int

<pk>
LK_MES_GENERICO

ID_MES_GENERICO
DS_MES_GENERICO

int
varchar(50)

<pk>

LK_MARCA

ID_MARCA
DS_MARCA_LARGA
DS_MARA_CORTA

varchar(3)
varchar(20)
varchar(8)

<pk>

DT_PRESUPUESTO_TALLER

ID_MES
ID_MARCA
F_DISPONIBILIDAD
F_EFICIENCIA
F_HORAS_TRABAJADAS
F_OCUPACION
F_PASOS
F_PRODUCTIVIDAD

int
varchar(4)
decimal(13,4)
decimal(13,4)
decimal(13,4)
decimal(13,4)
decimal(13,4)
decimal(13,4)

<fk1>
<fk2>

 
    

    

    

    

    

    

GarantiesGarantiesGarantiesGaranties    
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DT_GARANTIA

ID_TALLER
ID_GARANTIA
ID_SITUACION_COBRO
ID_STATUS_GARANTIA
ID_MARCA
ID_FECHA_GARANTIA
ID_TRAMITADOR
ID_RETRAMITADA
F_NUM_GARANTIAS
F_IMPORTE_TRAMITADO
F_IMPORTE_ACEPTADO

varchar(4)
decimal(7)
varchar(1)
varchar(2)
varchar(3)
decimal(8)
varchar(7)
varchar(1)
decimal(5)
decimal(9,2)
decimal(9,2)

<fk1>
<pk>
<fk2>
<fk4>
<fk5>
<fk3>
<fk6>

LK_DIA

ID_DIA
DIA
DS_DIA
ID_DIA_SEMANA
ID_SEMANA
ID_MES
ID_MES_GENERICO
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

DECIMAL(8)
datetime
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk4>
<fk1>
<fk2>
<fk3>
<fk5>
<fk6>
<fk7>

LK_MES

ID_MES
DS_MES
ID_MES_GEN
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO
ID_MES_LM
ID_MES_LY
ID_MES_DIC
ID_MES_DIC_LY
ID_MES_DIC_NY

int
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk1>
<fk4>
<fk3>
<fk2>

LK_TRIMESTRE

ID_TRIMESTRE
DS_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int
int

<pk>

<fk1>
<fk2>

LK_SEMESTRE

ID_SEMESTRE
DS_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int

<pk>

<fk>

LK_ANYO

ID_ANYO
ID_ANYO_LY

int
int

<pk>
LK_MES_GENERICO

ID_MES_GENERICO
DS_MES_GENERICO

int
varchar(50)

<pk>

LK_DIA_SEMANA

ID_DIA_SEMANA
DS_DIA_SEMANA

int
varchar(20)

<pk>

LK_SEMANA

ID_SEMANA
ID_ANYO

int
int

<pk>
<fk>

LK_TALLER

ID_TALLER
DS_TALLER
ID_SISTEMA_TALLER
ID_TIPO_TALLER
ID_CLASE_TALLER
ID_PAIS
ID_CODIGO_POSTAL
ID_PROVINCIA

varchar(4)
VARCHAR(50)
VARCHAR(2)
varchar(1)
VARCHAR(1)
varchar(3)
DECIMAL(5)
DECIMAL(2)

<pk>

<fk1>
<fk2>
<fk3>
<fk5>

<fk4>

LK_TIPO_TALLER

ID_TIPO_TALLER
DS_TIPO_TALLER

varchar(1)
varchar(20)

<pk>

LK_MARCA

ID_MARCA
DS_MARCA_LARGA
DS_MARA_CORTA

varchar(3)
varchar(20)
varchar(8)

<pk>

LK_SITUACION_COBRO

ID_SITUACION_COBRO
DS_SITUACION_COBRO

varchar(1)
varchar(50)

<pk>

LK_CLASE_TALLER

ID_CLASE_TALLER
DS_CLASE_TALLER

VARCHAR(1)
VARCHAR(20)

<pk>

LK_SISTEMA_TALLER

ID_SISTEMA_TALLER
DS_SISTEMA_TALLER

varchar(2)
varchar(50)

<pk>

LK_STATUS_GARANTIA

ID_STATUS_GARANTIA
DS_STATUS_GARANTIA

varchar(2)
varchar(50)

<pk>

LK_TRAMITADOR

ID_TRAMITADOR
DS_TRAMITADOR

varchar(7)
varchar(30)

<pk>

LK_PROVINCIA

ID_PROVINCIA
DS_PROVINCIA

varchar(2)
varchar(50)

<pk>

LK_PAIS

ID_PAIS
DS_PAIS

varchar(3)
varchar(50)

<pk>

 
 

A la taula de fets apareix el camp ID_RETRAMITADA. És un camp que indica si 

està retramitada la garantia o no (camp S o N).  

Per evitar que quan l’usuari va a seleccionar un valor per aquest atribut (al fer 

un filtre o un informe) s’hagi de recorre tota la taula de fets de garanties (amb 

un volum considerable) per trobar els diferents valors, es crea una taula 

LK_INDICACION que tindrà només dos registres (Si i No).  

Sobre aquesta taula es crearà una vista VW_RETRAMITADA, sobre la que es 

definirà l’atribut “Garantia Retramitada”. 

4.3.2.34.3.2.34.3.2.34.3.2.3     Concessionaris (Vehicles)Concessionaris (Vehicles)Concessionaris (Vehicles)Concessionaris (Vehicles)    

ComandesComandesComandesComandes    
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LK_DIA

ID_DIA
DIA
DS_DIA
ID_DIA_SEMANA
ID_SEMANA
ID_MES
ID_MES_GENERICO
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

DECIMAL(8)
datetime
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk4>
<fk1>
<fk2>
<fk3>
<fk5>
<fk6>
<fk7>

LK_MES

ID_MES
DS_MES
ID_MES_GEN
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO
ID_MES_LM
ID_MES_LY
ID_MES_DIC
ID_MES_DIC_LY
ID_MES_DIC_NY

int
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk1>
<fk4>
<fk3>
<fk2>

LK_TRIMESTRE

ID_TRIMESTRE
DS_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int
int

<pk>

<fk1>
<fk2>

LK_SEMESTRE

ID_SEMESTRE
DS_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int

<pk>

<fk>

LK_ANYO

ID_ANYO
ID_ANYO_LY

int
int

<pk>
LK_MES_GENERICO

ID_MES_GENERICO
DS_MES_GENERICO

int
varchar(50)

<pk>

LK_DIA_SEMANA

ID_DIA_SEMANA
DS_DIA_SEMANA

int
varchar(20)

<pk>

LK_SEMANA

ID_SEMANA
ID_ANYO

int
int

<pk>
<fk>

LK_CLASE_VEHICULO

ID_CLASE_VEHICULO
DS_CLASE_VEHICULO

varchar(4)
varchar(50)

<pk>

LK_MARCA

ID_MARCA
DS_MARCA_LARGA
DS_MARA_CORTA

varchar(3)
varchar(20)
varchar(8)

<pk>

LK_TIPO_PROVEEDOR

ID_TIPO_PROVEEDOR
DS_TIPO_PROVEEDOR

varchar(1)
varchar(30)

<pk>

LK_TIPO_COMPRA

ID_TIPO_COMPRA
DS_TIPO_COMPRA

varchar(1)
varchar(30)

<pk>

DT_PEDIDO_PROVEEDOR

ID_PEDIDO
ID_LINEA_PEDIDO
ID_SUBLINEA_PEDIDO
ID_MODELO
ID_FECHA_PEDIDO
ID_FECHA_COMPRA
ID_FECHA_PREVISTA_ENTRADA
ID_ORIGEN_COMPRA_VEH
ID_TIPO_COMPRA
ID_STATUS
ID_PROVEEDOR
ID_RESERVADO
F_UNIDADES
F_PRECIO_FRANCO_FABRICA
F_DESCUENTO
F_CAMPAÑAS
F_AYUDAS_ESPECIALES
F_COSTE_COMPRA
F_PRECIO_COMPRA
F_COSTE_REACONDICIONAMIENTO
F_COSTE_SOBRETASACION
F_COSTE_COMPRA_VO

decimal(7)
decimal(3)
decimal(3)
varchar(15)
decimal(8)
decimal(8)
decimal(8)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(17)
varchar(1)
decimal(3)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)

<pk>
<pk>
<pk>
<fk1>
<fk3>

<fk4>
<fk5>
<fk2>
<fk6>

LK_STATUS_VEHICULO

ID_STATUS
DS_STATUS

varchar(1)
varchar(50)

<pk>

LK_MODELO

ID_MODELO
DS_MODELO
ID_MARCA
ID_TIPO_MODELO
ID_TIPO_MOTOR
ID_CLASE_VEHICULO
AT_TARA
AT_CODIGO_MUNDIAL_FA
AT_ALTURA_TOTAL
AT_ANCHURA_TOTAL
AT_LONGITUD_TOTAL
AT_CILINDROS_POTENCIA
AT_POTENCIA_FISCAL

VARCHAR(15)
VARCHAR(40)
VARCHAR(3)
VARCHAR(4)
VARCHAR(4)
VARCHAR(4)
VARCHAR(20)
VARCHAR(3)
VARCHAR(17)
VARCHAR(17)
VARCHAR(17)
VARCHAR(14)
VARCHAR(13)

<pk>

<fk1>
<fk3>
<fk4>
<fk2>

LK_TIPO_MOTOR

ID_TIPO_MOTOR
DS_TIPO_MOTOR

varchar(4)
varchar(50)

<pk>

LK_TIPO_MODELO

ID_TIPO_MODELO
DS_TIPO_MODELO

varchar(4)
varchar(50)

<pk>

LK_ORIGEN_COMPRA_VEH

ID_ORIGEN_COMPRA_VEH
DS_ORIGEN_COMPRA_VEH

varchar(1)
varchar(50)

<pk>

DT_PEDIDO_PROVEEDOR_PBT

ID_ANYO
PBTNAME

int
char(255)

<pk>
<pk>

LK_PROVEEDOR

ID_PROVEEDOR
ID_TIPO_PROVEEDOR
DS_PROVEEDOR

varchar(17)
varchar(1)
varchar(50)

<pk>
<fk>

 
 

Cal recalcar que les dates que síndica a la taula de fets (ID_FECHA_COMPRA, 

ID_FECHA_PREVISTA_ENTRADA)  són dates per les que també es vol navegar. 

Així doncs, tal i com he comentat abans, es crearan vistes per cada una de les 

taules lookup que formen la jerarquia de temps. 

 

VendeVendeVendeVendessss    
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LK_DIA

ID_DIA
DIA
DS_DIA
ID_DIA_SEMANA
ID_SEMANA
ID_MES
ID_MES_GENERICO
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

DECIMAL(8)
datetime
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk4>
<fk1>
<fk2>
<fk3>
<fk5>
<fk6>
<fk7>

LK_MES

ID_MES
DS_MES
ID_MES_GEN
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO
ID_MES_LM
ID_MES_LY
ID_MES_DIC
ID_MES_DIC_LY
ID_MES_DIC_NY

int
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk1>
<fk4>
<fk3>
<fk2>

LK_TRIMESTRE

ID_TRIMESTRE
DS_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int
int

<pk>

<fk1>
<fk2>

LK_SEMESTRE

ID_SEMESTRE
DS_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int

<pk>

<fk>

LK_ANYO

ID_ANYO
ID_ANYO_LY

int
int

<pk>
LK_MES_GENERICO

ID_MES_GENERICO
DS_MES_GENERICO

int
varchar(50)

<pk>

LK_DIA_SEMANA

ID_DIA_SEMANA
DS_DIA_SEMANA

int
varchar(20)

<pk>

LK_SEMANA

ID_SEMANA
ID_ANYO

int
int

<pk>
<fk>

LK_TIPO_CLIENTE

ID_TIPO_CLIENTE
DS_TIPO_CLIENTE

varchar(2)
varchar(50)

<pk>

LK_CLASE_VEHICULO

ID_CLASE_VEHICULO
DS_CLASE_VEHICULO

varchar(4)
varchar(50)

<pk>

LK_MARCA

ID_MARCA
DS_MARCA_LARGA
DS_MARA_CORTA

varchar(3)
varchar(20)
varchar(8)

<pk>

LK_CLIENTE

ID_TIPO_CLIENT
ID_CLIENTE
ID_PAIS
ID_PROVINCIA
DS_CLIENTE
DNI_CIF
DOMICILIO
CLIENT_VEHICULOS
CLIENT_TALLER
CLIENT_RECAMBIOS

varchar(2)
varchar(15)
varchar(3)
varchar(2)
varchar(50)
varchar(15)
varchar(50)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)

<fk>
<pk>

LK_CANAL_VENTA

ID_CANAL_VENTA
DS_CANAL_VENTA

varchar(2)
varchar(50)

<pk>

LK_ORIGEN_VEH

ID_ORIGEN_VEH
DESC_ORIGEN_VEH

varchar(1)
varchar(50)

<pk>

DT_VENTA_VEHICULOS

ID_PEDIDO_INTERNO
ID_LINEA_PEDIDO
ID_SUBLINEA_PEDIDO
ID_CHASIS
ID_MODELO
ID_FECHA_FACTURA
ID_ORIGEN_VENTA
ID_ACCESORIOS
ID_FINANCIACION
ID_SEGUROS
ID_GESTORIAS
ID_AYUDA_MARCA
ID_VEHICULO_RECOGIDO
ID_PACTO_RECOMPRA
ID_CLIENTE
ID_TIPO_VENDEDOR
ID_VENDEDOR
ID_CONCESIONARIO
ID_CANAL_VENTA
F_PVP
F_IMPUESTO_MATRICULACION
F_DESCUENTO_AUTONEGUS
F_DESCUENTO_MARCA
F_DESCUENTO_SOBRETASACION
F_FACTURACION_ACCESORIOS
F_FACTURACION_TRANSPORTE
F_FACTURACION_NETA
F_COSTE_COMPRA
F_COSTE_ACCESORIOS
F_COSTE_PREENTREGA
F_CAMPAÑA_MARCA
F_COSTE_SOBRETASACION
F_COSTE_TRANSPORTE
F_MARGEN_BRUTO_EXPLO
F_INGRESOS_F&I
F_INGRESOS_GESTORIA
F_INGRESOS_CONTRATOS
F_MARGEN_BRUTO
F_ATENCIONES_CLIENTES
F_COMISIONES
F_MARGEN_COMERCIAL
F_UNIDADES

decimal(7)
decimal(3)
decimal(3)
varchar(25)
varchar(15)
decimal(8)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(25)
varchar(1)
varchar(17)
varchar(1)
varchar(7)
varchar(4)
varchar(2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)

<pk>
<pk>
<pk>

<fk5>
<fk6>
<fk2>

<fk7>
<fk8>
<fk4>
<fk1>
<fk3>

LK_MODELO

ID_MODELO
DS_MODELO
ID_MARCA
ID_TIPO_MODELO
ID_TIPO_MOTOR
ID_CLASE_VEHICULO
AT_TARA
AT_CODIGO_MUNDIAL_FA
AT_ALTURA_TOTAL
AT_ANCHURA_TOTAL
AT_LONGITUD_TOTAL
AT_CILINDROS_POTENCIA
AT_POTENCIA_FISCAL

VARCHAR(15)
VARCHAR(40)
VARCHAR(3)
VARCHAR(4)
VARCHAR(4)
VARCHAR(4)
VARCHAR(20)
VARCHAR(3)
VARCHAR(17)
VARCHAR(17)
VARCHAR(17)
VARCHAR(14)
VARCHAR(13)

<pk>

<fk1>
<fk3>
<fk4>
<fk2>

LK_TIPO_MOTOR

ID_TIPO_MOTOR
DS_TIPO_MOTOR

varchar(4)
varchar(50)

<pk>

LK_TIPO_MODELO

ID_TIPO_MODELO
DS_TIPO_MODELO

varchar(4)
varchar(50)

<pk>

LK_CONCESIONARIO

ID_CONCESIONARIO
DS_CONCESIONARIO
ID_PAIS
ID_CODIGO_POSTAL
ID_PROVINCIA

varchar(4)
VARCHAR(50)
VARCHAR(3)
varchar(5)
varchar(2)

<pk>

<fk1>

<fk2>

DT_VENTA_VEHICULOS_PBT

ID_ANYO
PBTNAME

int
varchar(255)

<pk>
<pk>

LK_VENDEDOR

ID_VENDEDOR
DS_VENDEDOR

varchar(7)
varchar(50)

<pk>

LK_TIPO_VENDEDOR

ID_TIPO_VENDEDOR
DS_TIPO_VENDEDOR

varchar(1)
varchar(50)

<pk>

VW_PROVINCIA

ID_PROVINCIA
DS_PROVINCIA

LK_PROVINCIA

VW_PAIS

ID_PAIS
DS_PAIS

LK_PAIS

VW_PROVINCIA_CON

ID_PROVINCIA
DS_PROVINCIA

LK_PROVINCIA

VW_PAIS_CON

ID_PAIS
DS_PAIS

LK_PAIS

 
 

Al model conceptual de dades podem veure que apareix el Tipus de venedor 

com a pare del venedor. En el model físic podem veure com s’ha 

desnormalitzat la jerarquia de venedor. Aquesta decisió s’ha pres per 

solucionar el problema que apareix quan un venedor canvia de tipologia (ex. 

Per una promoció), passaria el mateix que en el cas de l’operari i del seu grup 

de treball.  Així doncs, la relació entre el venedor i la tipologia a la que pertany 

la baixem a la taula de fets (a la taula històrica), i d’aquesta manera 

mantindríem la història de tipologies que ha tingut un venedor. 

 

A la taula de fets apareixen una sèrie de camps (ID_ACCESORIOS, 

ID_FINANCIACION, ID_SEGUROS, ID_GESTORAS, ID_AYUDA_MARCA, 

ID_PACTO_RECOMPRA). Són camps amb els valors S o N.  
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Per evitar que quan l’usuari va a seleccionar un valor per aquest atribut (al fer 

un filtre o un informe) s’hagi de recorre tota la taula de fets (amb un volum 

considerable) per trobar els diferents valors, es crea una taula LK_INDICACION 

que tindrà només dos registres (Si i No).  

Sobre aquesta taula es crearà una vista VW_ per cada camp, sobre la que es 

definirà cadascun dels atributs corresponents (Ind. Accesorios, Ind. 

Financiación, Ind. Seguro, Ind. Gestoras, Ind. Ayuda de Marca, Ind. Pacto de 

recompra). 
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ExistènciesExistènciesExistènciesExistències    

LK_DIA

ID_DIA
DIA
DS_DIA
ID_DIA_SEMANA
ID_SEMANA
ID_MES
ID_MES_GENERICO
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

DECIMAL(8)
datetime
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk4>
<fk1>
<fk2>
<fk3>
<fk5>
<fk6>
<fk7>

LK_MES

ID_MES
DS_MES
ID_MES_GEN
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO
ID_MES_LM
ID_MES_LY
ID_MES_DIC
ID_MES_DIC_LY
ID_MES_DIC_NY

int
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk1>
<fk4>
<fk3>
<fk2>

LK_TRIMESTRE

ID_TRIMESTRE
DS_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int
int

<pk>

<fk1>
<fk2>

LK_SEMESTRE

ID_SEMESTRE
DS_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int

<pk>

<fk>

LK_ANYO

ID_ANYO
ID_ANYO_LY

int
int

<pk>
LK_MES_GENERICO

ID_MES_GENERICO
DS_MES_GENERICO

int
varchar(50)

<pk>

LK_DIA_SEMANA

ID_DIA_SEMANA
DS_DIA_SEMANA

int
varchar(20)

<pk>LK_SEMANA

ID_SEMANA
ID_ANYO

int
int

<pk>
<fk>

LK_CLASE_VEHICULO

ID_CLASE_VEHICULO
DS_CLASE_VEHICULO

varchar(4)
varchar(50)

<pk>

LK_MARCA

ID_MARCA
DS_MARCA_LARGA
DS_MARA_CORTA

varchar(3)
varchar(20)
varchar(8)

<pk>

LK_TIPO_COMPRA

ID_TIPO_COMPRA
DS_TIPO_COMPRA

varchar(1)
varchar(30)

<pk>

LK_ALMACEN

ID_ALMACEN
DS_ALMACEN
ID_TIPO_ALMACEN
ID_PAIS
ID_PROVINCIA

varchar(8)
varchar(40)
varchar(1)
varchar(3)
varchar(2)

<pk>

<fk1>
<fk2>
<fk3>

LK_ORIGEN_VEH

ID_ORIGEN_VEH
DESC_ORIGEN_VEH

varchar(1)
varchar(50)

<pk>

DT_EXISTENCIAS

ID_PEDIDO_INTERNO
ID_LINEA_PEDIDO
ID_SUBLINEA_PEDIDO
ID_CHASIS
ID_TIPO_COMPRA
ID_SITUACION_EXISTENCIA
ID_MODELO
ID_FECHA_ENTRADA
ID_FECHA_SALIDA
ID_ORIGEN_EXISTENCIA
ID_ANTIGUEDAD
ID_ALMACEN
F_PRECIO_FRANCO_FABRICA
F_DESCUENTO
F_COSTE_COMPRA
F_PRECIO_COMPRA
F_COSTE_REACONDICIONAMIENTO
F_COSTE_SOBRETASACION
F_COSTE_COMPRA_VO
F_UNIDADES

decimal(7)
decimal(3)
decimal(3)
varchar(25)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(15)
decimal(8)
decimal(8)
varchar(1)
decimal(1)
varchar(8)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)

<pk>
<pk>
<pk>
<pk>
<fk1>
<fk3>
<fk4>
<fk5>

<fk6>
<fk2>
<fk7>

LK_SITUACION_EXISTENCIA

ID_SITUACION_EXISTENCIA
DS_SITUACION_EXISTENCIA

varchar(1)
varchar(50)

<pk>

LK_MODELO

ID_MODELO
DS_MODELO
ID_MARCA
ID_TIPO_MODELO
ID_TIPO_MOTOR
ID_CLASE_VEHICULO
AT_TARA
AT_CODIGO_MUNDIAL_FA
AT_ALTURA_TOTAL
AT_ANCHURA_TOTAL
AT_LONGITUD_TOTAL
AT_CILINDROS_POTENCIA
AT_POTENCIA_FISCAL

VARCHAR(15)
VARCHAR(40)
VARCHAR(3)
VARCHAR(4)
VARCHAR(4)
VARCHAR(4)
VARCHAR(20)
VARCHAR(3)
VARCHAR(17)
VARCHAR(17)
VARCHAR(17)
VARCHAR(14)
VARCHAR(13)

<pk>

<fk1>
<fk3>
<fk4>
<fk2>

LK_ANTIGUEDAD

ID_ANTIGUEDAD
DS_ANTIGUEDAD

decimal(1)
varchar(50)

<pk>

LK_TIPO_MOTOR

ID_TIPO_MOTOR
DS_TIPO_MOTOR

varchar(4)
varchar(50)

<pk>

LK_TIPO_MODELO

ID_TIPO_MODELO
DS_TIPO_MODELO

varchar(4)
varchar(50)

<pk>

LK_TIPO_ALMACEN

ID_TIPO_ALMACEN
DS_TIPO_ALMACEN

varchar(1)
varchar(50)

<pk>

LK_PROVINCIA

ID_PROVINCIA
DS_PROVINCIA

varchar(2)
varchar(50)

<pk>

LK_PAIS

ID_PAIS
DS_PAIS

varchar(3)
varchar(50)

<pk>

DT_EXISTENCIAS_PBT

ID_ANYO
PBTNAME

INT
char(255)

<pk>
<pk>  

Cal recalcar que la data que síndica a la taula de fets (ID_FECHA_SALIDA) és 

una data per la que també es vol navegar. Així doncs, tal i com he comentat 

abans, es crearan vistes per cada una de les taules lookup que formen la 

jerarquia de temps. 
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EstocsEstocsEstocsEstocs    

LK_MES

ID_MES
DS_MES
ID_MES_GEN
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO
ID_MES_LM
ID_MES_LY
ID_MES_DIC
ID_MES_DIC_LY
ID_MES_DIC_NY

int
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk1>
<fk4>
<fk3>
<fk2>

LK_TRIMESTRE

ID_TRIMESTRE
DS_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int
int

<pk>

<fk1>
<fk2>

LK_SEMESTRE

ID_SEMESTRE
DS_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int

<pk>

<fk>

LK_ANYO

ID_ANYO
ID_ANYO_LY

int
int

<pk>
LK_MES_GENERICO

ID_MES_GENERICO
DS_MES_GENERICO

int
varchar(50)

<pk>

LK_CLASE_VEHICULO

ID_CLASE_VEHICULO
DS_CLASE_VEHICULO

varchar(4)
varchar(50)

<pk>

LK_MARCA

ID_MARCA
DS_MARCA_LARGA
DS_MARA_CORTA

varchar(3)
varchar(20)
varchar(8)

<pk>

LK_TIPO_COMPRA

ID_TIPO_COMPRA
DS_TIPO_COMPRA

varchar(1)
varchar(30)

<pk>

LK_ALMACEN

ID_ALMACEN
DS_ALMACEN
ID_TIPO_ALMACEN
ID_PAIS
ID_PROVINCIA

varchar(8)
varchar(40)
varchar(1)
varchar(3)
varchar(2)

<pk>

<fk1>
<fk2>
<fk3>

LK_ORIGEN_VEH

ID_ORIGEN_VEH
DESC_ORIGEN_VEH

varchar(1)
varchar(50)

<pk>

LK_SITUACION_EXISTENCIA

ID_SITUACION_EXISTENCIA
DS_SITUACION_EXISTENCIA

varchar(1)
varchar(50)

<pk>

LK_MODELO

ID_MODELO
DS_MODELO
ID_MARCA
ID_TIPO_MODELO
ID_TIPO_MOTOR
ID_CLASE_VEHICULO
AT_TARA
AT_CODIGO_MUNDIAL_FA
AT_ALTURA_TOTAL
AT_ANCHURA_TOTAL
AT_LONGITUD_TOTAL
AT_CILINDROS_POTENCIA
AT_POTENCIA_FISCAL

VARCHAR(15)
VARCHAR(40)
VARCHAR(3)
VARCHAR(4)
VARCHAR(4)
VARCHAR(4)
VARCHAR(20)
VARCHAR(3)
VARCHAR(17)
VARCHAR(17)
VARCHAR(17)
VARCHAR(14)
VARCHAR(13)

<pk>

<fk1>
<fk3>
<fk4>
<fk2>

LK_ANTIGUEDAD

ID_ANTIGUEDAD
DS_ANTIGUEDAD

decimal(1)
varchar(50)

<pk>

LK_TIPO_MOTOR

ID_TIPO_MOTOR
DS_TIPO_MOTOR

varchar(4)
varchar(50)

<pk>

LK_TIPO_MODELO

ID_TIPO_MODELO
DS_TIPO_MODELO

varchar(4)
varchar(50)

<pk>

LK_TIPO_ALMACEN

ID_TIPO_ALMACEN
DS_TIPO_ALMACEN

varchar(1)
varchar(50)

<pk>

DT_STOCK_VEH

ID_TIPO_COMPRA
ID_SITUACION_EXISTENCIA
ID_MODELO
ID_FECHA_ENTRADA
ID_ORIGEN_VEH
ID_ANTIGUEDAD
ID_ALMACEN
F_PRECIO_FRANCO_FABRICA
F_DESCUENTO
F_COSTE_COMPRA
F_PRECIO_COMPRA
F_COSTE_REACONDICIONAMIENTO
F_COSTE_SOBRETASACION
F_COSTE_COMPRA_VO
F_UNIDADES

varchar(1)
varchar(1)
varchar(15)
decimal(8)
varchar(1)
decimal(1)
varchar(8)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)

<fk6>
<fk3>
<fk4>

<fk5>
<fk1>
<fk2>

DT_STOCK_MES_VEH

ID_MES
ID_TIPO_COMPRA
ID_SITUACION_EXISTENCIA
ID_MODELO
ID_FECHA_ENTRADA
ID_ORIGEN_VEH
ID_ANTIGUEDAD
ID_ALMACEN
F_PRECIO_FRANCO_FABRICA
F_DESCUENTO
F_COSTE_COMPRA
F_PRECIO_COMPRA
F_COSTE_REACONDICIONAMIENTO
F_COSTE_SOBRETASACION
F_COSTE_COMPRA_VO
F_UNIDADES

decimal(6)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(15)
decimal(8)
varchar(1)
decimal(1)
varchar(8)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)

<fk4>
<fk7>
<fk3>
<fk5>

<fk6>
<fk1>
<fk2>

LK_PROVINCIA

ID_PROVINCIA
DS_PROVINCIA

varchar(2)
varchar(50)

<pk>

LK_PAIS

ID_PAIS
DS_PAIS

varchar(3)
varchar(50)

<pk>

DT_STOCK_MES_VEH_PBT

ID_MES
PBTNAME

int
varchar(255)

<pk>
<pk>  
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PressupostosPressupostosPressupostosPressupostos Vehicles Vehicles Vehicles Vehicles    

    

LK_MES

ID_MES
DS_MES
ID_MES_GEN
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO
ID_MES_LM
ID_MES_LY
ID_MES_DIC
ID_MES_DIC_LY
ID_MES_DIC_NY

int
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk1>
<fk4>
<fk3>
<fk2>

LK_TRIMESTRE

ID_TRIMESTRE
DS_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int
int

<pk>

<fk1>
<fk2>

LK_SEMESTRE

ID_SEMESTRE
DS_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int

<pk>

<fk>

LK_ANYO

ID_ANYO
ID_ANYO_LY

int
int

<pk>
LK_MES_GENERICO

ID_MES_GENERICO
DS_MES_GENERICO

int
varchar(50)

<pk>

LK_MARCA

ID_MARCA
DS_MARCA_LARGA
DS_MARA_CORTA

varchar(3)
varchar(20)
varchar(8)

<pk>

DT_PRESUPUESTO_VEH

ID_MES
ID_MARCA
F_DESCUENTO_MEDIO
F_MARGEN_BRUTO_EXPLOTACION
F_PRODUCCION_FINANCIERA
F_PVP_MEDIO_UNITARIO
F_UNIDADES_OBJETIVO_PROVEEDOR
F_UNIDADES_VENDIDAS

int
varchar(4)
decimal(13,4)
decimal(13,4)
decimal(13,4)
decimal(13,2)
decimal(13,2)
decimal(13,2)

<pk,fk1>
<pk,fk2>
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MatriculacionsMatriculacionsMatriculacionsMatriculacions    

LK_DIA

ID_DIA
DIA
DS_DIA
ID_DIA_SEMANA
ID_SEMANA
ID_MES
ID_MES_GENERICO
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

DECIMAL(8)
datetime
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk4>
<fk1>
<fk2>
<fk3>
<fk5>
<fk6>
<fk7>

LK_MES

ID_MES
DS_MES
ID_MES_GEN
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO
ID_MES_LM
ID_MES_LY
ID_MES_DIC
ID_MES_DIC_LY
ID_MES_DIC_NY

int
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk1>
<fk4>
<fk3>
<fk2>

LK_TRIMESTRE

ID_TRIMESTRE
DS_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int
int

<pk>

<fk1>
<fk2>

LK_SEMESTRE

ID_SEMESTRE
DS_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int

<pk>

<fk>

LK_ANYO

ID_ANYO
ID_ANYO_LY

int
int

<pk>
LK_MES_GENERICO

ID_MES_GENERICO
DS_MES_GENERICO

int
varchar(50)

<pk>

LK_DIA_SEMANA

ID_DIA_SEMANA
DS_DIA_SEMANA

int
varchar(20)

<pk>LK_SEMANA

ID_SEMANA
ID_ANYO

int
int

<pk>
<fk>

LK_TIPO_CLIENTE

ID_TIPO_CLIENTE
DS_TIPO_CLIENTE

varchar(2)
varchar(50)

<pk>

LK_CLASE_VEHICULO

ID_CLASE_VEHICULO
DS_CLASE_VEHICULO

varchar(4)
varchar(50)

<pk>

LK_MARCA

ID_MARCA
DS_MARCA_LARGA
DS_MARA_CORTA

varchar(3)
varchar(20)
varchar(8)

<pk>

LK_CLIENTE

ID_TIPO_CLIENT
ID_CLIENTE
ID_PAIS
ID_PROVINCIA
DS_CLIENTE
DNI_CIF
DOMICILIO
CLIENT_VEHICULOS
CLIENT_TALLER
CLIENT_RECAMBIOS

varchar(2)
varchar(15)
varchar(3)
varchar(2)
varchar(50)
varchar(15)
varchar(50)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)

<fk>
<pk>

DT_MATRICULACIONES

ID_CHASIS
ID_MATRICULA
ID_MODELO
ID_NATURALEZA
ID_SITUACION_MATRI
ID_FECHA_PETICION_MAT
ID_FECHA_REAL_MAT
ID_FECHA_AFECTADA_MAT
ID_CLIENTE
F_UNIDADES

varchar(20)
varchar(10)
varchar(15)
varchar(1)
varchar(1)
decimal(8)
decimal(8)
decimal(8)
varchar(17)
decimal(3)

<pk>
<pk,fk1>
<fk4>
<fk2>
<fk3>
<fk5>

<fk6>

LK_NATURALEZA_MATRICULACION

ID_NATURALEZA
DS_NATURALEZA

varchar(1)
varchar(50)

<pk>

LK_MODELO

ID_MODELO
DS_MODELO
ID_MARCA
ID_TIPO_MODELO
ID_TIPO_MOTOR
ID_CLASE_VEHICULO
AT_TARA
AT_CODIGO_MUNDIAL_FA
AT_ALTURA_TOTAL
AT_ANCHURA_TOTAL
AT_LONGITUD_TOTAL
AT_CILINDROS_POTENCIA
AT_POTENCIA_FISCAL

VARCHAR(15)
VARCHAR(40)
VARCHAR(3)
VARCHAR(4)
VARCHAR(4)
VARCHAR(4)
VARCHAR(20)
VARCHAR(3)
VARCHAR(17)
VARCHAR(17)
VARCHAR(17)
VARCHAR(14)
VARCHAR(13)

<pk>

<fk1>
<fk3>
<fk4>
<fk2>

LK_TIPO_MOTOR

ID_TIPO_MOTOR
DS_TIPO_MOTOR

varchar(4)
varchar(50)

<pk>

LK_TIPO_MODELO

ID_TIPO_MODELO
DS_TIPO_MODELO

varchar(4)
varchar(50)

<pk>

LK_MATRICULA

ID_MATRICULA
ID_CHASIS

varchar(10)
varchar(25)

<pk>

LK_SITUACION_MATRI

ID_SITUACION_MATRI
DS_SITUACION_MATRI

varchar(1)
varchar(50)

<pk>

VW_PROVINCIA

ID_PROVINCIA
DS_PROVINCIA

LK_PROVINCIA

VW_PAIS

ID_PAIS
DS_PAIS

LK_PAIS

 
DT_MATRICULACIONES_PBT

ID_ANYO
PBTNAME

int
varchar(255)

<pk>
<pk>  

 

Cal recalcar que les dates que síndica a la taula de fets (ID_FECHA_REAL_MAT, 

ID_FECHA_AFECTADA_MAT)  són dates per les que també es vol navegar. Així 

doncs, tal i com he comentat abans, es crearan vistes per cada una de les 

taules lookup que formen la jerarquia de temps. 
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4.3.2.44.3.2.44.3.2.44.3.2.4 RecanvisRecanvisRecanvisRecanvis    

CompresCompresCompresCompres    

LK_DIA

ID_DIA
DIA
DS_DIA
ID_DIA_SEMANA
ID_SEMANA
ID_MES
ID_MES_GENERICO
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

DECIMAL(8)
datetime
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk4>
<fk1>
<fk2>
<fk3>
<fk5>
<fk6>
<fk7>

LK_MES

ID_MES
DS_MES
ID_MES_GEN
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO
ID_MES_LM
ID_MES_LY
ID_MES_DIC
ID_MES_DIC_LY
ID_MES_DIC_NY

int
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk1>
<fk4>
<fk3>
<fk2>

LK_TRIMESTRE

ID_TRIMESTRE
DS_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int
int

<pk>

<fk1>
<fk2>

LK_SEMESTRE

ID_SEMESTRE
DS_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int

<pk>

<fk>

LK_ANYO

ID_ANYO
ID_ANYO_LY

int
int

<pk>
LK_MES_GENERICO

ID_MES_GENERICO
DS_MES_GENERICO

int
varchar(50)

<pk>

LK_DIA_SEMANA

ID_DIA_SEMANA
DS_DIA_SEMANA

int
varchar(20)

<pk>LK_SEMANA

ID_SEMANA
ID_ANYO

int
int

<pk>
<fk>

LK_MARCA

ID_MARCA
DS_MARCA_LARGA
DS_MARA_CORTA

varchar(3)
varchar(20)
varchar(8)

<pk>

DT_COMPRAS_REC

ID_NUM_PEDIDO
ID_FECHA_PEDIDO
ID_REFERENCIA
ID_FECHA_FACTURA_PROVEEDOR
ID_ORIGEN_COMPRA
ID_INSTALACION
ID_PROVEEDOR
ID_TIPO_MOVIMIENTO
ID_TIPO_COMPRA
F_UNIDADES
F_IMPORTE_BRUTO
F_PRECIO_FRANCO_FABRICA
F_DESCUENTO
F_COSTE_COMPRA

varchar(10)
DECIMAL(8)
varchar(22)
decimal(8)
varchar(1)
varchar(8)
varchar(17)
varchar(1)
varchar(1)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(13,2)
decimal(13,2)
decimal(13,2)

<pk>
<pk,fk6>
<pk,fk1>

<fk2>
<pk,fk7>
<fk3>
<fk4>
<fk5>

LK_REFERENCIA

ID_REFERENCIA
DS_REFERENCIA
ID_FAMILIA_MARCA
ID_MARCA

varchar(22)
varchar(50)
varchar(11)
varchar(3)

<pk>

<fk1>
<fk2>

LK_PROVEEDOR_REC

ID_PROVEEDOR
ID_TIPO_PROVEEDOR
DS_PROVEEDOR

varchar(17)
varchar(1)
varchar(50)

<pk>
<fk>

LK_FAMILIA_MARCA

ID_FAMILIA_MARCA
DESC_FAMILIA_MARCA

varchar(11)
varchar(30)

<pk>

LK_ORIGEN_COMPRA

ID_ORIGEN_COMPRA
DS_ORIGEN_COMPRA

varchar(1)
varchar(30)

<pk>

LK_TIPO_MOVIMIENTO

ID_TIPO_MOVIMIENTO
DS_TIPO_MOVIMIENTO

varchar(1)
varchar(30)

<pk>

LK_INSTALACIONES

ID_INSTALACION
ID_PROVINCIA
ID_PAIS
DS_INSTALACION

varchar(5)
varchar(2)
varchar(3)
varchar(30)

<pk>
<fk1>
<fk2>

LK_TIPO_COMPRA_REC

ID_TIPO_COMPRA
DS_TIPO_COMPRA

varchar(1)
varchar(30)

<pk>

DT_COMPRAS_REC_PBT

ID_ANYO
PBTNAME

int
varchar(255)

<pk>
<pk>

LK_TIPO_PROVEEDOR_REC

ID_TIPO_PROVEEDOR
DS_TIPO_PROVEEDOR

varchar(1)
varchar(30)

<pk>

VW_PROVINCIA_INST

ID_PROVINCIA
DS_PROVINCIA

LK_PROVINCIA

VW_PAIS_INST

ID_PAIS
DS_PAIS

LK_PAIS

 
 

Cal recalcar que la data que síndica a la taula de fets 

(ID_FECHA_FACTURA_PROVEEDOR) és una data per la que també es vol 

navegar. Així doncs, tal i com he comentat abans, es crearan vistes per cada 

una de les taules lookup que formen la jerarquia de temps. 
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VendesVendesVendesVendes    

LK_DIA

ID_DIA
DIA
DS_DIA
ID_DIA_SEMANA
ID_SEMANA
ID_MES
ID_MES_GENERICO
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

DECIMAL(8)
datetime
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk4>
<fk1>
<fk2>
<fk3>
<fk5>
<fk6>
<fk7>

LK_MES

ID_MES
DS_MES
ID_MES_GEN
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO
ID_MES_LM
ID_MES_LY
ID_MES_DIC
ID_MES_DIC_LY
ID_MES_DIC_NY

int
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk1>
<fk4>
<fk3>
<fk2>

LK_TRIMESTRE

ID_TRIMESTRE
DS_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int
int

<pk>

<fk1>
<fk2>

LK_SEMESTRE

ID_SEMESTRE
DS_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int

<pk>

<fk>

LK_ANYO

ID_ANYO
ID_ANYO_LY

int
int

<pk>
LK_MES_GENERICO

ID_MES_GENERICO
DS_MES_GENERICO

int
varchar(50)

<pk>

LK_DIA_SEMANA

ID_DIA_SEMANA
DS_DIA_SEMANA

int
varchar(20)

<pk>LK_SEMANA

ID_SEMANA
ID_ANYO

int
int

<pk>
<fk>

LK_TIPO_CLIENTE

ID_TIPO_CLIENTE
DS_TIPO_CLIENTE

varchar(2)
varchar(50)

<pk>

LK_MARCA

ID_MARCA
DS_MARCA_LARGA
DS_MARA_CORTA

varchar(3)
varchar(20)
varchar(8)

<pk>

LK_CLIENTE

ID_TIPO_CLIENT
ID_CLIENTE
ID_PAIS
ID_PROVINCIA
DS_CLIENTE
DNI_CIF
DOMICILIO
CLIENT_VEHICULOS
CLIENT_TALLER
CLIENT_RECAMBIOS

varchar(2)
varchar(15)
varchar(3)
varchar(2)
varchar(50)
varchar(15)
varchar(50)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)

<fk>
<pk>

DT_VENTAS_REC

ID_FECHA_FACTURA
ID_REFERENCIA
ID_NUM_PEDIDO
ID_CANAL_VENTA
ID_ORIGEN_COMPRA
ID_DESTINO_REFERENCIA
ID_TIPO_MOVIMIENTO
ID_INSTALACION
ID_CLIENTE
F_UNIDADES
F_PVP
F_PRECIO_MEDIO_COSTE
F_DESCUENTO
F_MARGEN_RECAMBIO

DECIMAL(8)
varchar(22)
varchar(10)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(5)
varchar(15)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)
decimal(9,2)

<pk,fk4>
<pk,fk8>
<pk>
<fk5>
<fk3>
<fk6>
<fk2>
<fk7>
<fk1>

LK_REFERENCIA

ID_REFERENCIA
DS_REFERENCIA
ID_FAMILIA_MARCA
ID_MARCA

varchar(22)
varchar(50)
varchar(11)
varchar(3)

<pk>

<fk1>
<fk2>

LK_FAMILIA_MARCA

ID_FAMILIA_MARCA
DESC_FAMILIA_MARCA

varchar(11)
varchar(30)

<pk>

LK_ORIGEN_COMPRA

ID_ORIGEN_COMPRA
DS_ORIGEN_COMPRA

varchar(1)
varchar(30)

<pk>

LK_TIPO_MOVIMIENTO

ID_TIPO_MOVIMIENTO
DS_TIPO_MOVIMIENTO

varchar(1)
varchar(30)

<pk>

LK_INSTALACIONES

ID_INSTALACION
ID_PROVINCIA
ID_PAIS
DS_INSTALACION

varchar(5)
varchar(2)
varchar(3)
varchar(30)

<pk>
<fk1>
<fk2>

DT_VENTAS_REC_PBT

ID_ANYO
PBTNAME

int
varchar(255)

<pk>
<pk>

LK_CANAL_VENTA_REC

ID_CANAL_VENTA
DS_CANAL_VENTA

varchar(1)
varchar(50)

<pk>

LK_DESTINO_REFERENCIA

ID_DESTINO_REFERENCIA
DS_DESTINO_REFERENCIA

varchar(1)
varchar(50)

<pk>

VW_PROVINCIA

ID_PROVINCIA
DS_PROVINCIA

LK_PROVINCIA

VW_PAIS

ID_PAIS
DS_PAIS

LK_PAIS

VW_PROVINCIA_INST

ID_PROVINCIA
DS_PROVINCIA

LK_PROVINCIA

VW_PAIS_INST

ID_PAIS
DS_PAIS

LK_PAIS
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EstocsEstocsEstocsEstocs    

LK_DIA

ID_DIA
DIA
DS_DIA
ID_DIA_SEMANA
ID_SEMANA
ID_MES
ID_MES_GENERICO
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

DECIMAL(8)
datetime
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk4>
<fk1>
<fk2>
<fk3>
<fk5>
<fk6>
<fk7>

LK_MES

ID_MES
DS_MES
ID_MES_GEN
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO
ID_MES_LM
ID_MES_LY
ID_MES_DIC
ID_MES_DIC_LY
ID_MES_DIC_NY

int
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk1>
<fk4>
<fk3>
<fk2>

LK_TRIMESTRE

ID_TRIMESTRE
DS_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int
int

<pk>

<fk1>
<fk2>

LK_SEMESTRE

ID_SEMESTRE
DS_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int

<pk>

<fk>

LK_ANYO

ID_ANYO
ID_ANYO_LY

int
int

<pk>
LK_MES_GENERICO

ID_MES_GENERICO
DS_MES_GENERICO

int
varchar(50)

<pk>

LK_DIA_SEMANA

ID_DIA_SEMANA
DS_DIA_SEMANA

int
varchar(20)

<pk>
LK_SEMANA

ID_SEMANA
ID_ANYO

int
int

<pk>
<fk>

LK_MARCA

ID_MARCA
DS_MARCA_LARGA
DS_MARA_CORTA

varchar(3)
varchar(20)
varchar(8)

<pk>

DT_STOCK_REC

ID_FECHA_ULT_ENTRADA_ALMACEN
ID_FECHA_ULT_SALIDA_ALMACEN
ID_REFERENCIA
ID_SITUACION_STOCK
ID_GESTION
ID_CATEGORIA_ABCDE
ID_CODIGO_ABC
ID_PROVEEDOR
ID_ORIGEN
ID_ALMACEN
F_UNIDADES
F_PRECIO_MEDIO_COSTE

decimal(8)
decimal(8)
varchar(22)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(17)
varchar(1)
varchar(7)
decimal(13,4)
decimal(13,2)

<fk8>

<fk1>
<fk6>

<fk4>
<fk5>
<fk2>
<fk7>
<fk3>

LK_REFERENCIA

ID_REFERENCIA
DS_REFERENCIA
ID_FAMILIA_MARCA
ID_MARCA

varchar(22)
varchar(50)
varchar(11)
varchar(3)

<pk>

<fk1>
<fk2>

LK_PROVEEDOR_REC

ID_PROVEEDOR
ID_TIPO_PROVEEDOR
DS_PROVEEDOR

varchar(17)
varchar(1)
varchar(50)

<pk>
<fk>

LK_FAMILIA_MARCA

ID_FAMILIA_MARCA
DESC_FAMILIA_MARCA

varchar(11)
varchar(30)

<pk>

LK_ORIGEN_COMPRA

ID_ORIGEN_COMPRA
DS_ORIGEN_COMPRA

varchar(1)
varchar(30)

<pk>

LK_SITUACION_STOCK

ID_SITUACION_STOCK
DS_SITUACION_STOCK

varchar(1)
varchar(30)

<pk>

LK_CATEGORIA_ABCDE

ID_CATEGORIA_ABCDE
DS_CATEGORIA_ABCDE

varchar(1)
varchar(30)

<pk>

LK_ALMACEN

ID_ALMACEN
DS_ALMACEN
ID_TIPO_ALMACEN
ID_PAIS
ID_PROVINCIA

varchar(8)
varchar(40)
varchar(1)
varchar(3)
varchar(2)

<pk>

<fk1>
<fk2>
<fk3>

LK_CODIGO_ABC

ID_CODIGO_ABC
DS_CODIGO_ABC

varchar(1)
varchar(30)

<pk>

LK_TIPO_ALMACEN

ID_TIPO_ALMACEN
DS_TIPO_ALMACEN

varchar(1)
varchar(50)

<pk>

LK_PROVINCIA

ID_PROVINCIA
DS_PROVINCIA

varchar(2)
varchar(50)

<pk>

LK_PAIS

ID_PAIS
DS_PAIS

varchar(3)
varchar(50)

<pk>

DT_STOCK_MES_REC

ID_MES
ID_REFERENCIA
ID_SITUACION_STOCK
ID_GESTION
ID_CATEGORIA_ABCDE
ID_CODIGO_ABC
ID_PROVEEDOR
ID_ORIGEN
ID_ALMACEN
F_UNIDADES
F_PRECIO_MEDIO_COSTE

int
varchar(22)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(1)
varchar(17)
varchar(1)
varchar(7)
decimal(13,4)
decimal(13,2)

<fk8>
<fk7>
<fk4>

<fk3>
<fk2>
<fk5>
<fk6>
<fk1>

LK_TIPO_PROVEEDOR_REC

ID_TIPO_PROVEEDOR
DS_TIPO_PROVEEDOR

varchar(1)
varchar(30)

<pk>
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PressupostosPressupostosPressupostosPressupostos    

LK_MES

ID_MES
DS_MES
ID_MES_GEN
ID_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO
ID_MES_LM
ID_MES_LY
ID_MES_DIC
ID_MES_DIC_LY
ID_MES_DIC_NY

int
varchar(50)
int
int
int
int
int
int
int
int
int

<pk>

<fk1>
<fk4>
<fk3>
<fk2>

LK_TRIMESTRE

ID_TRIMESTRE
DS_TRIMESTRE
ID_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int
int

<pk>

<fk1>
<fk2>

LK_SEMESTRE

ID_SEMESTRE
DS_SEMESTRE
ID_ANYO

int
varchar(50)
int

<pk>

<fk>

LK_ANYO

ID_ANYO
ID_ANYO_LY

int
int

<pk>
LK_MES_GENERICO

ID_MES_GENERICO
DS_MES_GENERICO

int
varchar(50)

<pk>

LK_MARCA

ID_MARCA
DS_MARCA_LARGA
DS_MARA_CORTA

varchar(3)
varchar(20)
varchar(8)

<pk>

DT_PRESUPUESTO_REC

ID_MES
ID_MARCA
F_COSTE
F_DESCUENTO
F_FACTURACION

int
varchar(4)
decimal(13,4)
decimal(13,4)
decimal(13,4)

<pk,fk2>
<pk,fk1>
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4.44.44.44.4 Disseny i implementació processos ETLDisseny i implementació processos ETLDisseny i implementació processos ETLDisseny i implementació processos ETL    

    

 

4.4.14.4.14.4.14.4.1     DescripcióDescripcióDescripcióDescripció General General General General    

El procés de càrrega es realitza en 3 gran passos: 

1. Es traspassen els fitxers generat per AS-400 sense realitzar cap tipus de 

transformació. 

2. Es transforma la informació al format requerit per l’estructura de taules 

definits a la base de dades final i es traspassen les dades a aquesta base 

de dades. 

3. Es realitza una còpia de seguretat dels fitxers carregats per mantenir un 

històric de les càrregues realitzades. 

Per realitzar els dos primers passos s’han creat dos BBDD, una BD BD BD BD que te tota 

l’estructura de taules necessària per realitzar la càrrega de les dades des dels 

fitxers i transformar les dades al format que requereixen les taules finals  i, una BDBDBDBD 

final que conté les taules finals. 

 

4.4.24.4.24.4.24.4.2     DirectoriDirectoriDirectoriDirectori    fitxersfitxersfitxersfitxers de carga de carga de carga de carga    

La informació que ha d’estar disponible s’obté d’una sèrie de fitxers que s’han 

generat a AS-400 i s’envien per FTP a la màquina on està el SQLServer 

(Concretament, els fitxers es guarden al directori D:\ftp_microstrategy) 

Microsoft  
SQL Server 

BD WH_AUTOS  

Taules  
DT_ 
LK_  

Fitxers 
AS-400 

BD TMP_AUTOS  

Taules  
TMP_ 

Taules  
PRE_ 

Transformacions  Carregues a taules 
finals  

Càrregues dels 
Fitxers a taules TMP_  
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Per que fer la càrrega és necessari que TOTOTOTOTSTSTSTS els fitxers estiguin al directori indicat, 

especialment aquells fitxers que importen cada dia tota la informació (FLOTA y 

GARANTIA), ja que, no no no no hi hi hi hi ha ha ha ha cap mecanisme de control que verifiqui que tots els cap mecanisme de control que verifiqui que tots els cap mecanisme de control que verifiqui que tots els cap mecanisme de control que verifiqui que tots els 

fitxers estan disponibles en el directori.fitxers estan disponibles en el directori.fitxers estan disponibles en el directori.fitxers estan disponibles en el directori. 

En cas de que algun dels fitxers no hi fos, seria recomanable tornar a realitzar un 

FTP de tots els fitxers corresponents a la perspectiva on s’ha produït un error i 

llançar manualment el paquet de càrrega complet. El nom del paquet de cada un 

dels àmbits estan indicats a l‘apartat “Identificació processos ETL”. 

4.4.34.4.34.4.34.4.3     Estructura Bases de Estructura Bases de Estructura Bases de Estructura Bases de dadesdadesdadesdades    

Per realitzar el procés de càrrega s’han definit dos BBDD diferenciades:  

– Una BD amb el nom de TMP_TMP_TMP_TMP_AUTOSAUTOSAUTOSAUTOS que conte totes les taules 

necessàries per carregar les dades que provenen dels fitxers, i totes les 

taules necessàries per transformar les dades al format que necessiten les 

taules finals. 

La nomenclatura de taules establerta per diferenciar la finalitat de cada 

una d’elles és la següent:  

� Prefix TMP_Prefix TMP_Prefix TMP_Prefix TMP_ Les taules sobre les que es carreguen directament 

els fitxers generats des de AS-400. 

� Prefix PRE_ Prefix PRE_ Prefix PRE_ Prefix PRE_  Les taules que contenen les dades transformades 

al format i codificació requerits per les taules finals.    

Per la transformació de les dades de data s’utilitzen les següents funcions 

definides per l’usuari:  

� dcDiferenciaHores dcDiferenciaHores dcDiferenciaHores dcDiferenciaHores → → → → Obté el número d’hores entre 2 dates. Si 

la diferència és de dies comptabilitza 8 hores por dia. 

� dia_fin_mes dia_fin_mes dia_fin_mes dia_fin_mes → → → → Obté l’últim dia del mes (28,29,30,31). En el 

cas de febrer te en conte si és de traspàs o no 

� dtDuradaHores dtDuradaHores dtDuradaHores dtDuradaHores →→→→Obté el número d’hores entre 2 dates 

introduïdes com a text amb format hh:mm dd/mm/aaaa. 
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� dtDuradaHoresFormatCurt dtDuradaHoresFormatCurt dtDuradaHoresFormatCurt dtDuradaHoresFormatCurt → → → → Obté el número d’hores entre 2 

dates introduïdes com a text amb el format aaaammdd 

hh:mm. 

� dtEstadaDies dtEstadaDies dtEstadaDies dtEstadaDies → → → → Obté el número de dies entre 2 dates 

introduïdes com a text amb el format hh:mm dd/mm/aaaa. 

� dtEstadaDiesFormatCurt dtEstadaDiesFormatCurt dtEstadaDiesFormatCurt dtEstadaDiesFormatCurt → → → → Obté el número de dies entre 2 

dates introduïdes com a text amb el format   aaaammdd 

hh:mm. 

� dtFecha dtFecha dtFecha dtFecha → → → → Transforma la data introduïda com a text amb el 

formata dd/mm/aaaa a una data de tipus decimal amb el 

format aaaammdd  

� dtFechaFormatCurt dtFechaFormatCurt dtFechaFormatCurt dtFechaFormatCurt → → → → Transforma la data introduïda com a 

text amb el format DVD/mm/EEE ah:mm a una data de tipus 

esmaltada. El grau de precisió de l’hora arriba fins el minut.    

� dtFechaFormatLlarg dtFechaFormatLlarg dtFechaFormatLlarg dtFechaFormatLlarg → → → → Transforma la data introduïda com a 

text amb el format dd/mm/aaaa hh:mm a una data de tipus 

datetime. El grau de precisió s’expressa fins a 1/300 de segon. 

� dtFechaHora dtFechaHora dtFechaHora dtFechaHora → → → → Transforma la data introduïda com a text testo 

con el formato hh:mm dd/mm/aaaa en una data de tipus 

decimal con formato aaaammdd. 

 

– Una BD WH_AWH_AWH_AWH_AUTOSUTOSUTOSUTOS, que conte les taules del projecte de gestió. 

També s’ha establert una nomenclatura de taules: 

� prefix prefix prefix prefix LK_ LK_ LK_ LK_     Les taules de dimensions 

� prefiprefiprefiprefix x x x DT_ DT_ DT_ DT_ Les taules que contenen els fets (les dades 

numèriques que es vola analitzar). 

Algunes taules de fets, al tenir un volum de dades molt gran i amb 

objectiu d’una major eficiència a l’hora d’explotar les dades, s’han 

particionat en diverses taules. Aquest particionament s’ha fet per any o 

per mes.  
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Les taules que requereixen partició anualpartició anualpartició anualpartició anual són: 

TAULA CAMP PARTICIÓ 

DT_EXISTENCIAS ID_FECHA_ENTRADA  

DT_MATRICULACIONES ID_FECHA_PETICION_MAT  

DT_PEDIDO_PROVEEDOR ID_FECHA_PEDIDO  

DT_VENTA_VEHÍCULOS ID_FECHA_FACTURA  

DT_PASOS ID_DIA_ENTRADA 

DT_PRODUCTIVIDAD ID_DIA 

DT_COMPRAS_REC ID_FECHA_PEDIDO  

DT_VENTAS_REC ID_FECHA_FACTURA  

 

Les taules que requereixen una partició mensualpartició mensualpartició mensualpartició mensual són: 

TAULA CAMP PARTICIÓ 

DT_STOCK_VEH_MES ID_MES 

DT_STOCK_REC_MES ID_MES 

Aquestes últimes taules contenen la foto mensual de l’estoc i la seva 

generació es realitza el dia 1 de cada mes i contenen la informació de 

l’estoc en el últim dia del mes anterior 

Les taules que no requereixen una partició són: 

TAULA 

DT_FLOTA 

DT_GARANTIA 

DT_PRESUPUESTO_REC 

DT_PRESUPUESTO_TALLER 

DT_PRESUPUESTO_VEH 

DT_STOCK_VEH 

DT_STOCK_REC 

 

 

 

Per tots els àmbits s’han implementat 2 paquets DTS: 
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– Càrrega Inicial → Que realitza la càrrega dels fitxers amb les dades 

inicials. Es diferencia respecte al paquet de càrrega incremental en que 

elimina totes les taules relacionades amb l’àmbit. 

– Càrrega Incremental → Que realitza la càrrega dels fitxers amb les dades 

incrementals de cada dia corresponents al dia anterior. 

 

ÀMBIT    TIPUS CÀRREGA NOM PAQUET 

Càrrega Inicial VEHÍCULOS Carga Inicial Vehicles 

Càrrega Incremental VEHÍCULOS Carga Completa 

Càrrega Inicial TALLERES Carga Inicial Tallers 

Càrrega Incremental TALLERES Carga Completa 

Càrrega Inicial RECAMBIOS Carga Inicial Recanvis 

Càrrega Incremental RECAMBIOS Carga Completa 

    

4.4.3.14.4.3.14.4.3.14.4.3.1 ConsideracionConsideracionConsideracionConsideracions generals generals generals generalssss    

    

La La La La partició de tapartició de tapartició de tapartició de taules anualules anualules anualules anualssss de la base de dades WH_AUTOS es realitza de 

forma automàtica en el procés de càrrega diari mitjançant el procediment 

emmagatzemant CargaDTCargaDTCargaDTCargaDT. 

El procediment emmagatzemat CargaDTCargaDTCargaDTCargaDT s’encarrega de: 

– Si no existeix, crear la taula particionada amb el procediment 

emmagatzemant CrearTaulaCrearTaulaCrearTaulaCrearTaula o, si ja existeix, esborra els índexs amb el 

procediment emmagatzemant BorrarIndexosBorrarIndexosBorrarIndexosBorrarIndexos. 

– Traspassar les dades de la taula temporal (PRE_) a la taula final 

particionada (DT_)amb el procediment emmagatzemant OmplirTaulaOmplirTaulaOmplirTaulaOmplirTaula. 

– Generar els índexs para millorar el temps de resposta amb el 

procediment emmagatzemant CrearIndexosCrearIndexosCrearIndexosCrearIndexos.  

 

Nota: S’ha decidit esborrar els índexs abans de fer els inserts massius a les 

taules definitives per millorar els temps de càrrega. Un cop finalitzats els 

inserts massius es tornen a crear els índexs que tenien les taules. 
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En cas de que el camp data utilitzat per la partició tingués una data incorrecta, 

el procés de càrrega li assignaria un codi 9999 i s’insertaria a la partició amb 

el sufix 9999. Si el camp data utilitzat per la partició tingués una data 

indefinida, el procés de càrrega li assignaria el codi 0 i s’insertaria a la taula de 

partició amb el sufix 0. 

La partició de tapartició de tapartició de tapartició de taulesulesulesules mensuals mensuals mensuals mensuals    de la BD WH_AUTOS es realitza de forma 

automàtica en el procés de càrrega diari mitjançant el procediment 

emmagatzemant CargaDTMensualCargaDTMensualCargaDTMensualCargaDTMensual. 

El procediment CargaDTMensualCargaDTMensualCargaDTMensualCargaDTMensual s’encarrega de: 

– Si no existeix, crea la taula particionada amb el procediment 

emmagatzemat CrCrCrCrearTaulaMensualearTaulaMensualearTaulaMensualearTaulaMensual o, si ja existeix, d’esborrar els índexs 

amb el procediment emmagatzemant BorrarIndexosBorrarIndexosBorrarIndexosBorrarIndexos. 

– Traspassar les dades de la taula temporal a la taula final particionada 

amb el procediment emmagatzemant OmplirTaulaMensualOmplirTaulaMensualOmplirTaulaMensualOmplirTaulaMensual. 

– Generar els índexs per millorar el temps de resposta amb el procediment 

emmagatzemant CrearIndexosCrearIndexosCrearIndexosCrearIndexos.  

 

En cas de que el camp data utilitzat per la partició tingués una data incorrecta, 

el procés de càrrega li assignaria un codi 999999 i s’insertaria a la partició 

amb el sufix 999999. Si el camp data utilitzat per la partició tingués una data 

indefinida, el procés de càrrega li assignaria el codi 0 i s’insertaria a la taula de 

partició amb el sufix 0. 

 

4.4.3.24.4.3.24.4.3.24.4.3.2 RequRequRequRequerimentserimentserimentseriments de l de l de l de les càrreguees càrreguees càrreguees càrreguessss    

    
Per garantir que es realitza una càrrega de dades consistents TOTS els fitxers 

han d’estar en el directori D:\ftp_microstrategy.  

Si falta un fitxer que correspon a una taula lookup que conte noves dades no 

existents a la les bases de dades, es generarà l’aparició de valors “NO 

DEFINIDOS”. 
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4.4.3.34.4.3.34.4.3.34.4.3.3 DependèDependèDependèDependència entre procencia entre procencia entre procencia entre processsssos sos sos sos de de de de ccccààààrrrrrerereregagagaga    

    
La càrrega dels 3 àmbits són independents entre sí y no te cap importància 

l’ordre en que es realitzen les càrregues. 

La única dependència que existeix en el procés de càrrega és la necessitat 

d’executar el paquet de càrrega de taules lookup comunes dels 3 àmbits 

(LOOKUPs COMUNES) abans de l’execució de qualsevol de la resta de paquets. 

 

HisHisHisHistòtòtòtòric de cric de cric de cric de càrreguesàrreguesàrreguesàrregues....    Amb l’objectiu de poder recuperar les dades des de 

qualsevol punt davant de qualsevol incidència, es realitzaran còpies de 

seguretat dels fitxers un cop finalitzat el procés de càrrega. En el procés de 

càrrega de cada àmbit, s’executa un últim pas que realitza una còpia de 

seguretat dels fitxers, deixant-los a D:\ftp_microstrategy\HISTORIC i 

renombrant-los afegint un prefix amb la data de càrrega (format DDMMYYYY). 

El procés complet de càrrega està pensat per executar-se un cop al dia. Així 

doncs, si per qualsevol motiu es necessari tornar a executar el procés de 

càrrega complet per algun dels àmbits al mateix dia, serà necessari renombrar-

los, ja que seran sobreescrits. 

  

4.4.44.4.44.4.44.4.4     CàrrCàrrCàrrCàrreeeegues diàriegues diàriegues diàriegues diàriessss    

 

S’ha programat una tasca amb el nom CARGA INCREMENTAL que s’executa cada 

dia a les 9:00h. Aquesta tasca executa el paquet DTS CARGA INCREMENTAL. 

Primer s’executa el paquet de càrrega de les lookups comunes i posteriorment les 

càrregues dels 3 àmbits (independentment). 
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4.4.4.14.4.4.14.4.4.14.4.4.1 TauTauTauTaules de lookup diàriesles de lookup diàriesles de lookup diàriesles de lookup diàries    

    
Existeixen una sèrie de taules que requereixen de càrregues diàries,  ja que 

tenen un grau d’actualització elevat. Diàriament es generen en el AS-400 els 

corresponents fitxers. 

Taules COMUNES 

LK_ALMACEN 

LK_MARCA 

LK_MODELO 

LK_CLIENTES 

 

La relació de taules dels diferents àmbits són: 

VEHICLES TALLERS RECANVIS 

LK_MATRICULA LK_ASESOR LK_INSTALALACIONES 

LK_PROVEEDOR LK_OPERARIO LK_PROVEEDOR_REC 

LK_VENDEDOR LK_GRUPO_TRABAJO LK_REFERENCIA 

LK_CONCESIONARIO LK_TALLER  

 LK_TRAMITADOR  

4.4.4.24.4.4.24.4.4.24.4.4.2 TaTaTaTaules de Fetsules de Fetsules de Fetsules de Fets    

    
Diàriament es generen una sèrie de fitxers a AS-400 amb les dades dels fets 

que s’han produït  durant el dia i, amb els que es carregaran les corresponents 

taules de fets al SQLServer. 

La relació de taules dels diferents àmbits són: 

 
LOOKUPs 
Comunes 

VEHICLES 
Càrrega Completa 

TALLERS 
Càrrega Completa 

RECAMBIO 
Càrrega Completa 



 

 
    

Pág. Pág. Pág. Pág. 85858585 de  de  de  de 183183183183 

 

VEHICLES TALLERS RECANVIS 

DT_EXISTENCIAS DT_FLOTA DT_COMPRAS_REC 

DT_MATRICULACIONES DT_GARANTIA DT_PRESUPUESTOS_REC 

DT_PEDIDO_PROVEEDOR DT_PASOS DT_STOCK_REC 

DT_PRESUPUESTO_VEH DT_PRODUCTIVIDAD DT_STOCK_REC_MES 

DT_STOCK_VEH DT_PRESUPUESTOS_TALLER DT_VENTAS_REC 

DT_STOCK_VEH_MES   

DT_VENDA_VEHICULOS   

 

Hi ha que recalcar que les taules DT_FLOTA i DT_GARANTIA, al ser d’una 

grandària suficientment petit, es realitza una càrrega completa cada dia. 

 

4.4.54.4.54.4.54.4.5  Càr Càr Càr Càrrrrreeeegggguesuesuesues manuals manuals manuals manuals (Pressupostos) (Pressupostos) (Pressupostos) (Pressupostos)    

 

Per la càrrega de pressupostos es necessari completar el fitxer Excel  

“AutosNegus_presupuestos.xls”  amb la informació indicada. Aquest fitxer només 

permet afegir registres per carregar a la base de dades, NO NO NO NO es pot modificar el es pot modificar el es pot modificar el es pot modificar el 

formatformatformatformat, el nom, la ruta del fi, el nom, la ruta del fi, el nom, la ruta del fi, el nom, la ruta del fitxer ni l’txer ni l’txer ni l’txer ni l’estructura/estructura/estructura/estructura/fffformatormatormatormat del fi del fi del fi del fitxertxertxertxer....    El fitxer ha d’estar 

al path D:\ftp_microstrategy.        

Un cop actualitzat el fitxer amb la informació dels pressupostos, hi ha un paquet 

DTS “DT_PRESUPUESTOS” que es necessari executar manualment per que 

carregui la informació a la base de dades. 

El fitxer te 3 fulles amb el noms “Vehículos”, “Talleres” i “Recambios” amb la 

següent estructura: 

Àmbit de Vehicles: 

– Mes 

– Marca 

– Unidades Vendidas 

– Unidades Objetivo Proveedor. 

– PVP Medio Unitario 

– Descuento Medio (%) 

– Margen Bruto Explotación (%) 
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– Producció Financera (%) 

Àmbit de Tallers: 

– Mes 

– Marca 

– Pasos 

– Horas Trabajadas 

– Productividad (%) 

– Disponibilidad (%) 

– Ocupación (%) 

– Eficiencia (%) 

Àmbit de Recanvis: 

– Mes 

– Marca 

– Facturación 

– Descuento (%) 

– Coste (%) 

 

4.4.64.4.64.4.64.4.6  Control d’errors Control d’errors Control d’errors Control d’errors    

Si es produeix algun error en el procés de càrrega, el propi procés de forma 

automàtica insertarà un registre d’error a la taula CTL_ERRORESCTL_ERRORESCTL_ERRORESCTL_ERRORES de la base de 

dades intermèdia TMP_TMP_TMP_TMP_AUTOSAUTOSAUTOSAUTOS. . . .     

Al registre d’error hi ha la data quan s’ha produït l’error, el codi i la descripció de 

l’error, el nom del paquet DTS i el pas del DTS on s’ha produït l’error. 

 

Es realitza un control d’errors a: 

– La importació de dades dels fitxers generats des del AS-400 a les taules 

temporals amb prefix TMP_. 

– El traspàs de registres de les taules temporals amb prefix TMP_ a les 

intermèdies amb prefix PRE_ a la base de dades TMP_AUTOS. 

– El traspàs dels registres de les taules intermèdies amb prefix PRE_ a les 

finals de la base de dades WH_AUTOS. 
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Detecta qualsevol tipus d’error propis  de les tasques d’importació (origen i destí 

no existents, format diferent ....) i els errors propis del llenguatge SQL (sentència 

incorrecte, diferència entre grandàries del camp origen i destí, taula no existent ....) 

En el cas de produir-se algun error a la càrrega de dades, seria necessari 

solucionar el problema manualment i tornar a executar la càrrega de forma 

manual o esperar a la propera càrrega programada. 

 

4.4.74.4.74.4.74.4.7 Transformació de les dadesTransformació de les dadesTransformació de les dadesTransformació de les dades    

 
Durant el traspàs de registres de les taules temporals amb prefix TMP_ a les 

intermèdies amb prefix PRE_ es realitza una validació de les dades. Per fer 

aquesta validació es fa una outer join amb les taules lookup (de dimensions): 

– Si el valor procedent de la taula TMP_ es troba a la taula de lookup es 

mante el valor del camp. 

– Si el valor procedent de la taula TMP_ no es troba a la taula de lookup es 

recodifica el codi al valor de “NO DEFINIDO”. 

 

Es fa aquesta validació per evitar que a les taules de fets hi hagi referències a les 

taules de lookup inexistents i així evitar obtenir dades diferents segons l’anàlisi 

realitzada. 

Per exemple, si fem un informe on volem veure les vendes per model i dia però 

algun dels registres te un valor de model incorrecte, el total de vendes serà 

diferent al total obtingut en un informe on es veuen les vendes per dia. Això es 

incorrecte, ja que el total de vendes ha de coincidir. 

 

Així doncs, totes les lookup tenen un registre de “NO DEFINIDO” i en la 

validació es comprova el valor de cada registre de fets i si no està a la lookup 

es recodifica a aquest valor “NO DEFINIDO”. Es mante la Es mante la Es mante la Es mante la integritat referencial integritat referencial integritat referencial integritat referencial 

mitjançant aquest sacs.mitjançant aquest sacs.mitjançant aquest sacs.mitjançant aquest sacs. 
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4.4.84.4.84.4.84.4.8     IdentificacióIdentificacióIdentificacióIdentificació de de de dels paquets DTSls paquets DTSls paquets DTSls paquets DTS    

    

4.4.8.14.4.8.14.4.8.14.4.8.1 CàrreCàrreCàrreCàrrega Inicialga Inicialga Inicialga Inicial    

 

Tots els processos de càrrega inicial s’executen inicialment per la càrrega 

massiva de les dades històriques a les taules. 

Els processos de càrrega inicial únicament s’han d’executar en casos extrems, 

ja que provocarien l’esborrat complet de les taules de la base de dades, amb 

totes les dades històriques corresponents i la eliminació de les taules 

peticionades. Després seria necessari realitzar un altre cop de totes les dades 

històriques i la càrrega manual de l’estoc mensual històric de vehicles i 

recanvis 

En cas de ser necessari una càrrega inicial, prèviament s’hauria de: 

– Tenir disponibles tots els fitxer amb TOTES les dades històriques en el 

directori D:/ftp_microstrategy, inclosos els estocs mensuals històrics de 

vehicles i recanvis. 

– Executar el paquet comú LOOKUPLOOKUPLOOKUPLOOKUPssss C C C COMUNESOMUNESOMUNESOMUNES 

– Executar la càrrega inicial de l’àmbit de Vehicles: 

� Càrrega de dimensiones i fets amb el paquet DTS VEHIC VEHIC VEHIC VEHICULOS ULOS ULOS ULOS 

Carga InicialCarga InicialCarga InicialCarga Inicial. 

� Càrrega de forma manual de l’estoc mensual històric amb el 

paquet DTS VEHVEHVEHVEHICICICICULES CargaULES CargaULES CargaULES Carga    Inicial MensualInicial MensualInicial MensualInicial Mensual. . . . (per l’històric de 

l’estoc, de les fotos mensuals) 

– Executar la càrrega inicial de l’àmbit  de Tallers amb el paquet DTS 

TALLERTALLERTALLERTALLEREEEES CarS CarS CarS Carga Inicialga Inicialga Inicialga Inicial    

– Executar la càrrega inicial de l’àmbit de Recanvis:  

� Càrrega de dimensions i fets amb el paquet DTS RECARECARECARECAMBIOSMBIOSMBIOSMBIOS    

CCCCargaargaargaarga Inicial Mensual Inicial Mensual Inicial Mensual Inicial Mensual 

� Càrrega de forma manual de l’estoc mensual històric amb el 

paquet DTS RECARECARECARECAMBIOSMBIOSMBIOSMBIOS C C C Cargaargaargaarga Inicial  Inicial  Inicial  Inicial MensualMensualMensualMensual.... (per l’històric de 

l’estoc, de les fotos mensuals) 
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DescripcióDescripcióDescripcióDescripció Paquets Paquets Paquets Paquets Cà Cà Cà Càrrrrrerererega Inicialga Inicialga Inicialga Inicial    

– LOOKUPs COMUNES. Es el primer paquet DTS que s’ha d’executar. És el 

paquet que càrrega les taules lookup comunes a tots els àmbits a partir 

de les dades del AS_400. Per últim s’encarrega de cridar al paquet 

LOOKUPs Comunes BACKUP, que  emmagatzema una còpia de seguretat 

dels fitxers originals de dades. 

 

– VEHICULOS Carga Inicial. Paquet DTS principal de l’àmbit de vehicles. 

Aquest paquet s’encarrega de cridar a la resta de paquets DTS, que 

s’encarreguen d’esborrar les dades de les taules corresponents a l’àmbit, 

obtenir les dades dels fitxers generats al   AS-400, realitzar la càrrega de 

les taules de lookup i les de fets, i realitzar la copia de seguretat dels 

fitxers procedents del AS-400 corresponents a aquest àmbit. 

Nota: L’ única diferència respecte al paquet VEHICLES Carrega Completa 

és que el paquet  VEHICLES Carrega Inicial realitza un esborrat previ. 
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– TALLERES Carga Inicial .Paquet DTS principal de l’àmbit de tallers. Aquest 

paquet és l’encarregat de cridar a la resta de paquets que s’encarreguen 

d’esborrar les dades de les taules corresponents a l’àmbit, obtenir les 

dades dels fitxers generats al AS-400, realitzar la càrrega incremental de 

les taules de lookup i de fets, i realitzar la còpia de seguretat dels fitxers 

procedents del AS-400 corresponents a aquest àmbit. 

Nota: La única diferència respecte al paquet TALLERES Carrega Completa 

és que el paquet TALLERES Carrega Inicial realitza un esborrat previ. 

 

 
– RECAMBIOS Carga Inicial. Paquet DTS principal de l’àmbit de recanvis. 

Aquest paquet és l’encarregat de cridar a la resta de paquets que 

s’encarreguen d’esborrar totes les dades de les taules corresponents a 
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l’àmbit, obtenir les dades dels fitxers generats al   AS-400, realitzar la 

càrrega incremental de les taules de lookup i les de fets, i realitzar la 

còpia de seguretat dels fitxers procedents del  AS-400 corresponents a 

aquest àmbit. 

Nota: La única diferencia respecto al paquet RECANVIS_Carrega Completa 

es que el paquet RECANVIS Carrega Inicial realitza un esborrat previ. 

 

4.4.8.24.4.8.24.4.8.24.4.8.2 Carga incrementalCarga incrementalCarga incrementalCarga incremental    

 

La càrrega incremental s’executa diàriament de forma automàtica i s’activa 

amb el treball planificat “CARGA DIARIA”. Aquest treball està programat en el 

SQL Server (SQL Agent) per ser executat de forma automàtica diàriament a les 

9:00h.  

 

Aquest treball crida els paquets DTS necessaris per la càrrega incremental de 

la base de dades: 
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– LOOKUP’s COMUNES. És el primer paquet que s’executa en el procés de 

càrrega diària. És el paquet que càrrega les taules comunes dels 3 àmbit 

a  partir de les dades del AS_400. Per últim s’encarrega de cridar el 

paquet LOOKUPs Comunes BACKUP 

–  

 

– VEHICULOS Carga Completa. Paquet DTS principal de l’àmbit de vehicles. 

Aquest paquet és l’encarregat de cridar la resta de paquets que 

s’encarreguen d’obtenir les dades dels fitxers  generats al      AS-400, 

realitzar la càrrega incremental de les taules de lookup i les de fets, i 

realitzar la còpia de seguretat dels fitxers procedents del  AS-400 

corresponents a aquest àmbit. 
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� VEHICULOS Carga Ficheros. Primer paquet a executar-se i que 

importa els fitxers generats des de AS-400 a les taules temporals 

de la base de dades temporal TMP_AUTOS. Els fitxers estan 

localitzats a D:/ftp_microstrategy i són els següents: 

TAULES 

LOOKUP FETS 

VHLKVEND VHDTMATR 

VHLKPROV VHDTEXIS 

VHLKCONC VHDTVENT 

 VHDTSTOC 

 VHDTPEDI 
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� VEHICULOS Carga Dimensiones. Segon paquet DTS que es crida i 

que carrega les dades incrementals a les taules de lookup 

següents: 

VEHICULOS 

LK_PROVEEDOR 

LK_VENDEDOR 

LK_CONCESIONARIO 
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� VEHICULOS_DT_EXISTENCIAS. Paquet que realitza la càrrega 

incremental de les taules de fets: 

• DT_EXISTENCIAS 

• DT_STOCK_VEH 

A la taula DT_EXISTENCIAS s’emmagatzemen les dades 

històriques de les existències i que conte informació de data 

entrada/sortida i informació cost/preu. En canvi, la taula 

DT_STOCK_VEH conté la informació referent a l’estoc disponible 

del dia en curs. 

 

� VEHICULOS_DT_MATRICULACIONES. Paquet que realitza la 

càrrega incremental de la taula de fets DT_MATRICULACIONES a 

partir de la taula temporal PRE_DT_MATRICULACIONES. 
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� VEHICULOS_DT_PEDIDOS_PROVEIDOR. Paquet que realitza la 

càrrega incremental de la taula de fets DT_PEDIDO_PROVEEDOR 

a partir de la taula temporal PRE_DT_PEDIDO_PROVEEDOR. 

 

� VEHICULOS_DT_VENTAS_VEHICULOS. Paquet que realitza la 

càrrega incremental de la taula de fets  DT_VENTAS_VEHICULOS 

a partir de la taula temporal PRE_DT_VENTAS_VEHÍCULOS. 

 

 

–  TALLERES Carga Completa. Paquet principal de l’àmbit de tallers 

encarregat de cridar a la resta de paquets que s’encarreguen d’obtenir les 

dades dels fitxer generats al AS-400, realitzar la càrrega incremental de 

les taules de lookup i les de fets, i realitzar la còpia de seguretat dels 

fitxers procedents del AS-400 . 



 

 
    

Pág. Pág. Pág. Pág. 97979797 de  de  de  de 183183183183 

 

 

� TALLERES Carga Ficheros. Primer paquet que s’encarrega 

d’importar les dades dels fitxers generats al  AS-400 a les taules 

temporals de la base de dades temporal TMP_AUTOS. Els fitxers 

estan localitzats al directori D:/ftp_microstrategy i són els 

següents: 

TAULES 

Lookup FETS 

TLLKTALL TLDTPROD 

TLLKGRT TLDTFLOT 

TLLKOPER TLDTGARA 

TLLKTRAM TLDTPASO 
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� TALLERES Dimensiones. Segon paquet que càrrega de forma 

incremental les taules de lookup següents: 

TALLERES 

LK_TRAMITADOR 

LK_TALLER 

LK_OPERARIO 

LK_GRUPO_TRABAJO 
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� TALLERES DT_PASOS. Aquest paquet realitza la carrega 

incremental de les taules de passos. 

  

� TALLERES DT_FLOTA. Aquest paquet realitza la carrega completa 

de les taules de flota, esborrant prèviament les taules 

particionades i tornant-les a crear (cada dia es carrega la taula 

de forma completa).  

 

� TALLERES DT_GARANTIA. Aquest paquet realitza la carrega 

completa de les taules de garanties, esborrant prèviament les 

taules particionades i tornant-les a crea (cada dia es carrega la 

taula de forma completa)  



 

 
    

Pág. Pág. Pág. Pág. 100100100100 de  de  de  de 183183183183 

 

 

� TALLERES DT_PRODUCTIVIDAD. Aquest paquet realitza la 

càrrega incremental de les taules de productivitat.  

 

 

– RECAMBIOS Carga Completa. Paquet principal de l’àmbit de recanvis. 

Aquest paquet és l’encarregat de cridar la resta de paquets, que obtenen 

les dades dels fitxers generats al AS-400, realitzar la càrrega incremental 

de les taules de lookup i les de fets, i realitzar la còpia de seguretat dels 

fitxers procedents del AS-400. 
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� RECAMBIOS Carga Ficheros. Primer paquet que s’encarrega 

d’importar les dades dels fitxers generats al AS-400 a les taules 

temporals de la base de dades temporal TMP_AUTOS. Els fitxers 

estan localitzat al directori D:/ftp_microstrategy i són els 

següents: 

 

 

 

    

    

    

TAULES 

Lookup FETS 

RELKINST REDTSTOK 

RELKPROV REDTVENT 

RELKREFE REDTCOMP 
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� RECAMBIOS Dimensiones. Aquest paquet carrega les dades 

incrementals a les taules de lookup següents:    

RECAMBIOS 

LK_PROVEEDOR_REC 

LK_REFERENCIA 

LK_INSTALACIONES 

 

 

� RECAMBIOS DT_VENTAS_REC. Aquest paquet realitza la càrrega 

incremental corresponent al dia anterior, des de la taula de 

vendes de la base de dades temporal i crea les taules de vendes 

particionades per data (en cas de que no existeixi). 

 

� RECAMBIOS DT_COMPRAS_REC. Aquest paquet realitza la 

càrrega incremental corresponent al dia anterior, des de la taula 
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de la base de dades temporal i crea les taules de compres 

particionada per data (en cas de que no existeixi). 

 

� RECAMBIOS DT_STOCK_REC. Realitza la càrrega incremental de 

l’estoc diari a les taules d’estoc de la base de dades final. A 

demés, el dia 1 de cada mes realitza la foto de l’estoc mensual.   
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4.54.54.54.5 Model de casos d’úsModel de casos d’úsModel de casos d’úsModel de casos d’ús    

Hi ha diferents tipologia d’usuaris: Administradors, Analistes i Arquitectes. El 

Administradors realitzaran tasques d’administració (crear usuaris, assignar permisos 

als usuaris, definir planificacions, monotoritzar el Servei …). 

Per la seva banda, els usuaris analistes seran els que crearan i executaran els seus 

informes per analitzar el seu àmbit de negoci (crear informes, indicadors, filtres, 

executar informes …. ). 

I finalment els Arquitectes modificaran i ampliaran el model de negoci (modificaran i 

crearan atributs, redefiniran la relació entre ells, crea i modificaran fets, afegiran 

noves taules al model …). Seran els que mantindran el model actualitzat a la situació 

del negoci. 
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4.5.14.5.14.5.14.5.1 Usuari AdmUsuari AdmUsuari AdmUsuari Administradorinistradorinistradorinistrador    

 

 

 
Cas d’ús Crear grup d’usuaris 

Actors Administrador 

Precondicions Administrador loginejat a Microstrategy 

Flux normal � L’actor escull l’opció de crear grup d’usuaris 
� El sistema obre un editor de grups d’usuaris 
� L’actor defineix el grup d’usuaris 
� El sistema comprova la validesa de les definicions i 

emmagatzema el grup 
Flux Alternatiu El sistema comprova la validesa de les definicions, i si no són 

correctes, s’avisa a l’actor i se li permet corregir-los 

Poscondicions El grup es guarda al metadata 

 
 

Cas d’ús Crear usuari 

Actors Administrador 

Precondicions Administrador loginejat a Microstrategy 
 

Flux normal � L’actor escull l’opció de crear usuari 
� El sistema obre un editor d’usuaris 
� L’actor defineix l’usuari 
� El sistema comprova la validesa de les definicions i 

emmagatzema l’usuari 
Flux Alternatiu El sistema comprova la validesa de les definicions, i si no són 

correctes, s’avisa a l’actor i se li permet corregir-los 
Poscondicions L’usuari es guarda al metadata 
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Cas d’ús Definir planificacions 

Actors Administrador 

Precondicions Administrador loginejat a Microstrategy 

Flux normal � L’actor escull l’opció de crear planificació 
� El sistema obre un asistent de creació de planificació 
� L’actor defineix la planificació 
� El sistema comprova la validesa de les definicions i 

emmagatzema la planificació 
Flux Alternatiu El sistema comprova la validesa de les definicions, i si no són 

correctes, s’avisa a l’actor i se li permet corregir-los 
Poscondicions La planificació es guarda al metadata 

 
 

Cas d’ús Monitorització del sistema 

Actors Administrador 

Precondicions Administrador loginejat a Microstrategy 

Flux normal � L’actor escull a l’explorador l’apartat d’administració 
� L’actor escull a l’explorador un monitor 
� El sistema dona informació d’aquest monitor 
� L’actor demana informació més concreta 
� El sistema dona informació d’aquesta informació 

Poscondicions  

 

4.5.24.5.24.5.24.5.2 Usuari AnalUsuari AnalUsuari AnalUsuari Analistaistaistaista    

 

 
 

Cas d’ús Crear Indicador 

Actors Usuari 

Precondicions Usuari loginejat a Microstrategy 

Flux normal � L’actor escull l’opció de crear indicador 
� El sistema obre un editor d’indicadors 
� L’actor defineix el fet i la funció a aplicar sobre el fet. 
� L’actor pitja el botó de guardar i tancar 
� El sistema guarda el indicador 

Flux Alternatiu El sistema comprova la validesa de les definicions, i si no són 
correctes, s’avisa a l’actor i se li permet corregir-los 

Poscondicions L’indicador es guarda al metadata 



 

 
    

Pág. Pág. Pág. Pág. 107107107107 de  de  de  de 183183183183 

 

 
Cas d’ús Crear Filtres 

Actors Usuari 

Precondicions Usuari loginejat a Microstrategy 

Flux normal � L’actor escull l’opció de crear filtre 
� El sistema obre un editor de filtres 
� L’actor defineix el filtre. 
� L’actor pitja el botó de guardar i tancar 
� El sistema guarda el filtre 

Flux Alternatiu El sistema comprova la validesa de les definicions, i si no són 
correctes, s’avisa a l’actor i se li permet corregir-los 

Poscondicions El filtre es guarda al metadata 

 
 

Cas d’ús Crear Informe 

Actors Usuari 

Precondicions Usuari loginejat a Microstrategy 

Flux normal � L’actor escull l’opció de crear informe 
� L’actor escull/defineix els filtres i la plantilla. 
� L’actor pitja el botó de guardar i tancar 
� El sistema guarda l’informe 

Flux Alternatiu El sistema comprova la validesa de les definicions, i si no són 
correctes, s’avisa a l’actor i se li permet corregir-los 

Poscondicions L’informe es guarda al metadata 

 
 

Cas d’ús Executar Informe 

Actors Usuari 

Precondicions Usuari loginejat a Microstrategy 

Flux normal � L’actor busca l’informe 
� L’actor executa l’informe 
� El sistema genera el sql i l’executa 
� El sistema recupera les dades i les mostra a l’actor 
� L’actor consulta les dades 
� El sistema guarda la caché de l’informe 

Flux Alternatiu Si l’informe s’ha executat abans recupera les dades de caché 
sense executar 

Poscondicions La caché de l’informe es guarda al directori del servidor 

 
 

Cas d’ús Navegar per Informe 

Actors Usuari 

Precondicions � Usuari loginejat a Microstrategy 
� Informe executat 

Flux normal � L’actor coloca els cursor sobre l’atribut a partir del 
qual vol navegar i prem el botó dret. 

� El sistema mostre un menu amb les diferents 
possibilitats de navegació 

� L’actor sel�lecció l’atribut desti de la navegació. 
� El sistema executa  

Poscondicions Es mostra el resultat de la navegació. 
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Cas d’ús Planificar Informe 

Actors Usuari 

Precondicions Usuari loginejat a Microstrategy 

Flux normal � L’actor busca l’informe 
� L’actor treu les propietats de l’informe 
� El sistema obre la finestra de propietats 
� L’actor escull l’opció de “planificando” 
� L’actor selecciona la planificació desitjada 
� El sistema guarda l’associació de l’informe a la 

planificació 
� El sistema activa la planificació quan toca i executa 

els informes associats 
� Es guarden les cachés dels informes 

Poscondicions Les cachés dels informes es guarden al directori del servidor 

 
 

4.5.34.5.34.5.34.5.3  Usuari Arquitecte Usuari Arquitecte Usuari Arquitecte Usuari Arquitecte    

 

 
Cas d’ús Editar Catàleg 

Actors Arquitecte 

Precondicions Arquitecte loginejat a Microstrategy 

Flux normal � L’actor escull l’opció de catàleg de Warehouse 
� El sistema obre l’editor del catàleg de warehouse 
� L’actor escull la taula i li dona al botó de traspassar 

taula. 
� L’actor pitja el botó de guardar i tancar 
� El sistema afegeix la taula 

Poscondicions La taula es guarda al metadata 

 
 

Cas d’ús Crear atribut 

Actors Arquitecte 

Precondicions Arquitecte loginejat a Microstrategy 

Flux normal � L’actor escull l’opció de nou atribut 
� El sistema obre un editor d’atributs 
� L’actor defineix les representacions, les relacions 

pare/fill i les representacions per al informe i per 
l’exploració de dades. 
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� L’actor pitja el botó de guardar i tancar 
� El sistema guarda l’atribut 

Flux Alternatiu El sistema comprova la validesa de les definicions, i si no són 
correctes, s’avisa a l’actor i se li permet corregir-los 

Poscondicions L’atribut es guarda al metadata 

 
 

Cas d’ús Crear fet 

Actors Arquitecte 

Precondicions Arquitecte loginejat a Microstrategy 

Flux normal � L’actor escull l’opció de nou fet 
� El sistema obre un editor de fets 
� L’actor defineix els camps i les taules. 
� L’actor pitja el botó de guardar i tancar 
� El sistema guarda el fet 

 
Flux Alternatiu El sistema comprova la validesa de les definicions, i si no són 

correctes, s’avisa a l’actor i se li permet corregir-los 
Poscondicions El fet es guarda al metadata 

 
 

Cas d’ús Crear Jerarquia 

Actors Arquitecte 

Precondicions Arquitecte loginejat a Microstrategy 

Flux normal � L’actor escull l’opció de nova jerarquia 
� El sistema obre un editor de jerarquia 
� L’actor inclou els atributs que formen la jerarquia. 
� L’actor defineix els punts d’entrada de la jerarquia 
� L’actor pitja el botó de guardar i tancar 

Flux Alternatiu El sistema comprova la validesa de les definicions, i si no són 
correctes, s’avisa a l’actor i se li permet corregir-los 

Poscondicions La jerarquia es guarda al metadata 

 
 

Cas d’ús Actualitzar l’esquema 

Actors Arquitecte 

Precondicions Arquitecte loginejat a Microstrategy 

Flux normal � L’actor escull l’opció d’actualitzar l’esquema 
� El sistema obre un editor d’opcions d’actualització 
� L’actor marca que opcions vol actualitzar 
� L’actor pitja el botó d’actualitzar 
� El sistema actualitza les opcions d’esquema 

escollides 
Poscondicions S’actualitza l’esquema 
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5555 Implementació Implementació Implementació Implementació     

5.15.15.15.1 Implementació del Model en MicrostrategyImplementació del Model en MicrostrategyImplementació del Model en MicrostrategyImplementació del Model en Microstrategy    

Primer de tot s’ha de configurar el servidor Intelligence Server: 

� Crear les taules de metadata i estadístiques. 

 

Per crear les taules d’estadístiques s’ha de definir un ODBC que apunti a la BD 

que tenim preparada (creada i buida). 
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S’indicarà que també es creí les taules d’estadístiques per poder consultar l’ús 

de l’eina per part dels usuaris. 

 

� Configurar IntelligenceServer per que apunti aquesta Metadata que s’acaba de 

crear. 
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S’indicarà el ODBC que apunta a la metadata, juntament amb l’usuari de BBDD 

amb permisos per accedir-hi. 

 

També s’ha d’introduir la paraula de pas per l’usuari per defecte Administrator. 

Aquest usuari es crea al crear les taules de la metadata i la seva paraula de pas 

es en blanc (posteriorment es pot modificar). Aquest serà l’usuari administrador, 

i mai s’ha d’eliminar. 
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Finalment s’indica el nom per la nova definició del Servidor. 

� Configurar l’origen de projectes on es crearà el projecte Automòbils NEGUS 

 

L’últim pas serà crear l’origen de projecte en el client local (Desktop) a 3 nivells. 

Es parla d’origen de projecte a 3 nivells quan definim una connexió al servidor 

Intelligence Server (la capa de metadata, la capa del servidor Intelligence Server 

i la capa de client Desktop). 

També es pot definir un origen de projecte a 2 nivells, on la connexió seria 

directament contra la metadata. Aquest tipus de connexió no es recomanable 

quan hi ha més d’una persona treballant, ja que no hi ha cap control de canvis. 

 

5.1.15.1.15.1.15.1.1 Creació del Projecte Automòbils NEGUSCreació del Projecte Automòbils NEGUSCreació del Projecte Automòbils NEGUSCreació del Projecte Automòbils NEGUS    

Un cop configurat el IntelligencServer ja podem treballar. Primer de tot es crearà el 
projecte nou: 
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Seguirem l’assistent durant els dos primers passos, però la creació de fets i 

atributs la realitzarem manualment, seguint el model conceptual de dades que 

hem realitzat. 

 

5.1.1.15.1.1.15.1.1.15.1.1.1 Definició dels objectes de l’esquemaDefinició dels objectes de l’esquemaDefinició dels objectes de l’esquemaDefinició dels objectes de l’esquema    

 

TaulesTaulesTaulesTaules    

El primer pas serà afegir el catàleg de Warehouse totes les taules que 

componen el model: 

 

Les taules no introduïdes que apareixen al costat esquerre corresponen a les 

taules particionades, ja que les taules que s’han d’afegir a catàleg són les que 

contenen els noms de les particions, les taules _PBT. 

Durant la descripció del model físic s’ha comentat que les vistes d’algunes 

taules, necessàries per representar correctament el model, es crearien a nivell 

Taules disponibles no Taules disponibles no Taules disponibles no Taules disponibles no 
introduïdes al projecteintroduïdes al projecteintroduïdes al projecteintroduïdes al projecte    

TaTaTaTaules introduïdes al ules introduïdes al ules introduïdes al ules introduïdes al 
projecteprojecteprojecteprojecte    
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de l’eina de Microstrategy. Per fer-ho només em de situar-nos sobre la taula i 

prémer el boto dret: 

   

 

AtributsAtributsAtributsAtributs    

Ara ja es poden començar a definir el conjunt d’atributs del projecte, seguint el 

model conceptual de dades que s’ha definit. 

 

 

Estructura de carpetes que Estructura de carpetes que Estructura de carpetes que Estructura de carpetes que 
seguirem per tots els seguirem per tots els seguirem per tots els seguirem per tots els 
objectes del projecteobjectes del projecteobjectes del projecteobjectes del projecte    

Nom de les representacionsNom de les representacionsNom de les representacionsNom de les representacions    
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Per cada atribut es definiran almenys dos representacions: l’identificador i la 

descripció. Es possible que hi hagi atributs que tenen més representacions, 

com per exemple el model que tindrà la tara, el volum ... 

El atributs es crearan dins d’una estructura de carpetes, on es separaran els 

atributs de cada àmbit. Això serà molt útil quan s’hagin d’assignar el permisos 

d’accés (veure apartat 15 Definició Seguretat d’usuaris). Aquesta estructura 

també es seguirà per la resta d’objectes del projecte. 

 

Per cada representació es possible que tinguem més d’una expressió, un 

mateix atribut es pot representar per noms de camps diferents en les diferents 

taules del model. Aquest es el cas de l’atribut dia, que apareix a totes les 

taules de fets però amb noms diferents. Així doncs s’afegeixen totes les 

expressions necessàries i finalment s’estableix quina de totes les taules 

representa la lookup de l’atribut (en el cas de l’atribut dia és la LK_DIA): 

 

 

 

Un cop definides totes les representacions s’han de definir quins atributs són 

pare o fill del que estem creant (si en te): 

Expressions per una mateixa Expressions per una mateixa Expressions per una mateixa Expressions per una mateixa 
representaciórepresentaciórepresentaciórepresentació    

Taula de lookup Taula de lookup Taula de lookup Taula de lookup 
de l’atributde l’atributde l’atributde l’atribut    
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Finalment definirem les representacions que es mostraran: 

 

Atribut pareAtribut pareAtribut pareAtribut pare    Atribut pareAtribut pareAtribut pareAtribut pare    

Tipus de relacióTipus de relacióTipus de relacióTipus de relació    

Taula Taula Taula Taula per fer la relacióper fer la relacióper fer la relacióper fer la relació    

Representacions Representacions Representacions Representacions 
DefinidesDefinidesDefinidesDefinides    

Representacions per Representacions per Representacions per Representacions per 
defecte en els informesdefecte en els informesdefecte en els informesdefecte en els informes    

Representacions per Representacions per Representacions per Representacions per 
l’exploració de dadesl’exploració de dadesl’exploració de dadesl’exploració de dades    
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FetsFetsFetsFets    

Seguint l’estructura de carpetes, es creen cadascun dels fets definits en el 

model físic, indicant el cap i la taula: 

    

    

JerarquiesJerarquiesJerarquiesJerarquies    

Hi ha dos tipus de jerarquies: 

– Navegació, es defineixen per oferir al usuari on vol navegar: Altres 

direccions, als fills o als pares. Exemple de navegació del “Tipo Taller”: 

Estructura de carpetesEstructura de carpetesEstructura de carpetesEstructura de carpetes    

Nom del campNom del campNom del campNom del camp    

Nom de la Nom de la Nom de la Nom de la 
taulataulataulataula    



 

 
    

Pág. Pág. Pág. Pág. 120120120120 de  de  de  de 183183183183 

 

 

 

– Explorador de dades, es defineixen per oferir al usuari arbres de dades 

d’atributs. Exemple jerarquia de “Tipo Taller”: 

 



 

 
    

Pág. Pág. Pág. Pág. 121121121121 de  de  de  de 183183183183 

 

 

Les jerarquies de navegació i de exploració de dades poden ser definides a la 

mateixa definició (és la opció més habitual). Les tasques bàsiques a realitzar 

són: 

– Seleccionar atributs 

– Relació entre atributs, per defecte l’eina agafa les relacions definides als 

atributs, però aquestes es poden canviar, afegir o eliminar.  

– Definir punts d’entrada, atributs inicials per començar la navegació de 

dades. 

Exemple jerarquia de Client: 

    

    

 

Punt d’entradaPunt d’entradaPunt d’entradaPunt d’entrada    

RelacióRelacióRelacióRelació    

AtributAtributAtributAtribut    

Indicació de jerarquIndicació de jerarquIndicació de jerarquIndicació de jerarquia ia ia ia 
de navegacióde navegacióde navegacióde navegació    
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5.1.1.25.1.1.25.1.1.25.1.1.2 Configuració Intelligence ServerConfiguració Intelligence ServerConfiguració Intelligence ServerConfiguració Intelligence Server    

Els paràmetres se s’ha de tenir en compte a entorns d’alta concurrència són 

els següents:  

 

Definició del servidor Definició del servidor Definició del servidor Definició del servidor ���� General  General  General  General ���� Número de línies de RPC  Número de línies de RPC  Número de línies de RPC  Número de línies de RPC connexióconnexióconnexióconnexió    

Aquest paràmetre defineix el número màxim de connexions client que podran 

establir-se. Realment, per cada línia de connexió poden establir-se 64 fils de 

connexions diferents, així que aquest paràmetre haurà de multiplicar-se por 64 

per obtenir el número màxim de connexions reals que poden establir-se. En 

aquest número no s’inclouen les connexions de l’usuari Administrador, que 

sempre podrà connectar-se encara que s’hagi arribat al límit establert. Pel 

nostre entorn el paràmetre es modificarà a 3*64 connexions concurrents3*64 connexions concurrents3*64 connexions concurrents3*64 connexions concurrents. 

 

 

Definició del servidor Definició del servidor Definició del servidor Definició del servidor ���� Avançat  Avançat  Avançat  Avançat ���� Freqüència de minuts de Backup Freqüència de minuts de Backup Freqüència de minuts de Backup Freqüència de minuts de Backup    

El projecte de la Metadata està configurat habilitant la funcionalitat de 

generació de caches per part el IS. Aquestes caches d’informes es guarden a la 

màquina del IS i poden estar en memòria o en disc (fitxer amb extensió .che al 

directori especificat per guardar les caches). La cache que es genera desprès 

de l’execució completa i correcta d’un informe, es guarda a disc segons 

algoritme LRU (least recently used). Quan s’executa un informe, al ser la última 

execució, la cache es guarda a memòria, però també s’escriu a disc amb un 

retard especificat en aquest paràmetre. Si la freqüència de backup és cero, al 

alhora que es crea la cache en memòria també s’escriu a disc. Aquesta 

freqüència s’ha modificat a 5. 

 

Definició del servidor Definició del servidor Definició del servidor Definició del servidor ���� Avançat  Avançat  Avançat  Avançat ���� Realitzar balanceig de les  Realitzar balanceig de les  Realitzar balanceig de les  Realitzar balanceig de les línieslínieslínieslínies de  de  de  de 

connexió de connexió de connexió de connexió de MicrostrategyMicrostrategyMicrostrategyMicrostrategy Server Server Server Server    

Intelligence Server és un procés que consta de fils d’execució (threads) que 

realitzen diferents tasques. Quan s’inicia Microstrategy Intelligence Server, es 

creen una sèrie d’unitats de procés per cada una de les tasques. Normalment, 

les unitats de procés només pot realitzar la tasca per la que es va crear, però si 

s’habilita aquest paràmetre, les unitats de procés podran realitzar qualsevol 

tasca i el IS pot posar-les a treballar amb el que faci falta en aquell moment.  
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Definició del servidor Definició del servidor Definició del servidor Definició del servidor ���� Avançat  Avançat  Avançat  Avançat ���� Freqüència de neteja de caches d Freqüència de neteja de caches d Freqüència de neteja de caches d Freqüència de neteja de caches de lookupe lookupe lookupe lookup    

La informació de les caches existents es guarda a un fitxer CACHELKUP*.idx. 

Aquest fitxer pot arribar a ser molt gran, així que s’ha configurat per que 

s’esborri en cada reinici del IS. 

    

Control Control Control Control ���� General  General  General  General ���� Temps màxim de sessió inactiva (seg.) Temps màxim de sessió inactiva (seg.) Temps màxim de sessió inactiva (seg.) Temps màxim de sessió inactiva (seg.)    

És el temps màxim d’inactivitat entre el servidor IS i el client Desktop. 

Configurat a 30 min. Per evitar tenir sessions obertes (que consumeixen 

recursos del IS) que no s’utilitzen. 

 

Control Control Control Control ���� Paràmetres de la “bandeja” d’entrada  Paràmetres de la “bandeja” d’entrada  Paràmetres de la “bandeja” d’entrada  Paràmetres de la “bandeja” d’entrada ���� Temps de vida del  Temps de vida del  Temps de vida del  Temps de vida del 

missatgmissatgmissatgmissatge (dies)e (dies)e (dies)e (dies)    

Com es realitzen càrregues diàries del Warehouse la cache dels informes 

estarà limitada a 12h. Així doncs, els missatges de l’historial només té sentit 

recupera’ls dins dels dia. Però si les càrregues finalitzen abans de les 12 de la 

nit i les planificacions també, en el canvi de dia es podrien perdre historials 

correctes. S’ha establert una vigència de 2 dies.  

    

    

5.1.25.1.25.1.25.1.2     Configuració del projecteConfiguració del projecteConfiguració del projecteConfiguració del projecte    

S’han definit els diferents paràmetres de configuració del projecte, limitant el 

conjunt de files resultants per evitar que els usuaris, per error, intentin mostrar un 

informe amb milions de registres i deixar sense memòria el servidor 

IntelligenceServer. També s’han limitat els treball per usuari, per projecte i els 

d’usuari per projecte.  
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La resta de paràmetres es poden veure  a la següent taula: 

  Automòbils NEGUSAutomòbils NEGUSAutomòbils NEGUSAutomòbils NEGUS    

DescripcióDescripcióDescripcióDescripció    Datamart de Talleres, Recambios y 
Vehículos 

Warehouse (Instància)Warehouse (Instància)Warehouse (Instància)Warehouse (Instància)    WH_NEGUS 

PrioritatPrioritatPrioritatPrioritat    02/02/20 

Definició de Definició de Definició de Definició de 
ProjecteProjecteProjecteProjecte    

Número màxim Número màxim Número màxim Número màxim d’elementsd’elementsd’elementsd’elements a visualitzar a visualitzar a visualitzar a visualitzar    
(Cerca (Cerca (Cerca (Cerca d’elementsd’elementsd’elementsd’elements    d’atd’atd’atd’atributsributsributsributs))))    

1000 

Temps màxim Temps màxim Temps màxim Temps màxim d’execuciód’execuciód’execuciód’execució    d’und’und’und’un informe informe informe informe    -1 (il�limitat) 

Número de files de resultatsNúmero de files de resultatsNúmero de files de resultatsNúmero de files de resultats    500000 

Número de files Número de files Número de files Número de files d’elementsd’elementsd’elementsd’elements    -1 (il�limitat) 

Número de files de resultats intermitjosNúmero de files de resultats intermitjosNúmero de files de resultats intermitjosNúmero de files de resultats intermitjos    -1 (il�limitat) 

Treballs per usuariTreballs per usuariTreballs per usuariTreballs per usuari    100 

Treballs perTreballs perTreballs perTreballs per sessió  sessió  sessió  sessió d’usuarid’usuarid’usuarid’usuari    100 

Executar treballs per usuariExecutar treballs per usuariExecutar treballs per usuariExecutar treballs per usuari    3 

Treballs per projecteTreballs per projecteTreballs per projecteTreballs per projecte    1000 

ControlControlControlControl    

Sessions Sessions Sessions Sessions d’usuarid’usuarid’usuarid’usuari per projecte per projecte per projecte per projecte    500 

Directori Directori Directori Directori d’arxiusd’arxiusd’arxiusd’arxius de cache de cache de cache de cache    .\Caches\PFC\AutomobilsNEGUS 

Utilització màxima de RAMUtilització màxima de RAMUtilització màxima de RAMUtilització màxima de RAM    25600 

Número màxim de cachesNúmero màxim de cachesNúmero màxim de cachesNúmero màxim de caches    10000 

HabilHabilHabilHabilitar cacheitar cacheitar cacheitar cache    Si 

Carregar caches al iniciarCarregar caches al iniciarCarregar caches al iniciarCarregar caches al iniciar    No 

Temps de Temps de Temps de Temps de validesavalidesavalidesavalidesa    12h 

Obj.Obj.Obj.Obj. Utilització màxima de RAM Servidor Utilització màxima de RAM Servidor Utilització màxima de RAM Servidor Utilització màxima de RAM Servidor    10240 

Obj. Utilització màxima de RAM ClientObj. Utilització màxima de RAM ClientObj. Utilització màxima de RAM ClientObj. Utilització màxima de RAM Client    10240 

Elem. Utilització màxima de RAM ServidorElem. Utilització màxima de RAM ServidorElem. Utilització màxima de RAM ServidorElem. Utilització màxima de RAM Servidor    512 

CacheCacheCacheCache    

Elem. Utilització màxima de RAM ClientElem. Utilització màxima de RAM ClientElem. Utilització màxima de RAM ClientElem. Utilització màxima de RAM Client    512 

EstadístiquesEstadístiquesEstadístiquesEstadístiques    EstadístiquesEstadístiquesEstadístiquesEstadístiques    Si 

 

 

 

5.25.25.25.2 Definició de la seguretat d’usuarisDefinició de la seguretat d’usuarisDefinició de la seguretat d’usuarisDefinició de la seguretat d’usuaris    

5.2.15.2.15.2.15.2.1 Definició de rolsDefinició de rolsDefinició de rolsDefinició de rols    

– Rol Web Disseny 

Búsqueda de objetos en Web 

Cambiar página Web por elementos 

Ejecución en Web del documento 
Modo de impresón en Web 

Navegar en Web 
Ordenar Web 

Planificación de Web 
Usuari de Web 

Visualización de historia de Web 

Microstrategy Web Microstrategy Web Microstrategy Web Microstrategy Web     
ReporterReporterReporterReporter    
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Volver a ejecutar el informe conforme al warehouse 

Administrar objetos de Web 
Añadir Web al Historial 

Microstrategy Web AnalystMicrostrategy Web AnalystMicrostrategy Web AnalystMicrostrategy Web Analyst    
        
        Aplicar alias a objetos en Web 
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Configurar barra de herramientas en Web 
Creación de un nuevo informe en Web 

Crear Indicadores derivados en Web 
Detalles de los Informes de Web 

Ejecución simultanea en Web 
Ejecución Web de informe de datamart 

Establecer la visualización de representación del 
atributo en Web 
Exportar en Web  

Filtrar selecciones en Web 
Formato de gráfico sencillo en Web 

Formato de número en Web 
Guardar en Mis Informes de Web 

Guardar informes copartidos en Web 
Modificar el nivel de cuadrícula en Web del documento 

Modificar subtotales en Web 
Navegación avanzada en Web 

Navegar en Web por indicadores 
Pivotar informe en Web 

SQL de informe en Web 
Utilizar editor de filtros de visualización en Web 

Utilizar encabezados bloqueados en Web 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Utilizar ventana de objetos de informe en Web 

Administrar conjuntos de datos de docuementos en 
Web 
Diseño de documento Web 

Establecer los anchos de columnas en Web 
Formato de Web en cuadrícula y gráfico 

Guardar plantillas y filtros en Web 
Modificar lista de objetos de informe en Web 

Utilizar editor de filtros de informe en Web 

Microstrategy Web Microstrategy Web Microstrategy Web Microstrategy Web 
ProfessonalProfessonalProfessonalProfessonal    
        
        
        
        
        
        
        

Utilizar modo de diseño en Web 

Crear acceso directo 
Crear carpeta nueva 

Crear objetos de la aplicación 
Navegar con el cubo inteligente 

Petición de planificación 

CommonCommonCommonCommon    
  
  
  
  
  

Utilizar cache del servidor 

 

– Rol Web Consulta 

Búsqueda de objetos en Web 

Cambiar página Web por elementos 
Ejecución en Web del documento 

Modo de impresón en Web 
Navegar en Web 

Ordenar Web 
Planificación de Web 

Usuari de Web 

Microstrategy Web Microstrategy Web Microstrategy Web Microstrategy Web     
ReporterReporterReporterReporter    
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Visualización de historia de Web 
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Volver a ejecutar el informe conforme al warehouse 

Administrar objetos de Web 
Añadir Web al Historial 

Aplicar alias a objetos en Web 
Configurar barra de herramientas en Web 

Creación de un nuevo informe en Web 
Crear Indicadores derivados en Web 

Detalles de los Informes de Web 
Ejecución simultanea en Web 

Ejecución Web de informe de datamart 
Exportar en Web  

Filtrar selecciones en Web 
Formato de gráfico sencillo en Web 

Formato de número en Web 
Guardar en Mis Informes de Web 

Modificar subtotales en Web 
Navegación avanzada en Web 

Microstrategy Web AnalystMicrostrategy Web AnalystMicrostrategy Web AnalystMicrostrategy Web Analyst    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Navegar en Web por indicadores 

 

 

 

 

 

 

– Rol Desktop Disseny 

Aplicar alias a objetos 
Cambiar preferencias de Usuaris 

Configurar barra de herramientas 
Ejecutar documento 

Enviar a correo electrónico 
Establecer visualización del atributo 

Guardar estilo automático personalizado 
Modificar orden 

Modificar subtotales 
Pivotar informes 

Utilizar Desktop 
Utilizar editor de búsqueda 

Utilizar editor de informes 
Utilizar editor de umbrales 

Utilizar explorador de datos 
Utilizar historial 

Utilizar opciones de cuadrícula 
Utilizar opciones de datos de informe 

Ver sQL 

Microstrategy Desktop AnalystMicrostrategy Desktop AnalystMicrostrategy Desktop AnalystMicrostrategy Desktop Analyst    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Volver a ejecutar el informe conforme al warehouse 

Microstrategy Desktop Microstrategy Desktop Microstrategy Desktop Microstrategy Desktop Aplicar formato al gráfico 
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Defini informe de cubo OLAP 
Definir informe SQL Personalizado 

Modificar la lista de objetos del informe 
Utilizar documentación del proyecto 

Utilizar editor de consolidaciones 
Utilizar editor de Documentos 

Utilizar editor de filtros de informe 
Utilizar editor de formato 

Utilizar editor de grupos personalizados 
Utilizar editor de indicadores 

Utilizar editor de mapa de navegación 
Utilizar editor de planitillas 

Utilizar editor de propiedades VLDB 
Utilizar editor de selecciones dinámicas 

Utilizar editor de subtotales 
Utilizar el cuadro de diálogo de buscar y remplazar 

Utilizar el editor de datamart 
Utilizar el edtor de Documentos HTML 

DesignerDesignerDesignerDesigner    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

Utilizar modo diseño 
Crear acceso directo 

Crear carpeta nueva 
Crear objetos de la aplicación 

Navegar con el cubo inteligente 
Petición de planificación 

CommonCommonCommonCommon    
  
  
  
  
     

Utilizar cache del servidor 

 

 

– Rol Desktop Consulta 

Aplicar alias a objetos 
Cambiar preferencias de Usuaris 

Configurar barra de herramientas 
Ejecutar documento 

Modificar orden 
Modificar subtotales 

Utilizar Desktop 
Utilizar editor de búsqueda 

Utilizar explorador de datos 
Utilizar historial 

Microstrategy DesktMicrostrategy DesktMicrostrategy DesktMicrostrategy Desktop Analystop Analystop Analystop Analyst    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Volver a ejecutar el informe conforme al warehouse 

 

– Rol Architect 

Funcion importada 
Funciones de Architect 

Importar cubo OLAP 
Crear objetos de esquema 

ArchitectArchitectArchitectArchitect    
  
  
  
     

Modificar Objetos del Esquema 

CommonCommonCommonCommon    Crear acceso directo 
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Crear carpeta nueva 
Crear objetos de la aplicación 

Navegar con el cubo inteligente 
Petición de planificación 

  
  
  
  
     

Utilizar cache del servidor 

 

– Rol Administrador 

Administración de Web 
Crear objetos de configuración 

Omitir todas las comprobaciones de seguridad de 
acceso a objetos 
Planificar gestión 
Servidor de Monotorización 

Usar la administración de filtros de seguridad 
Utilizar administrador de instancias de BBDD 

Utilizar administrador de planificaciones 
Utilizar administrador de Usuaris 

Utilizar editor de estado de proyecto 
Utilizar monitor de cache 

Utilizar monitor de cluster 
Utilizar monitor de conexiones BBDD 

Utilizar monitor de conexiones de Usuari 
Utilizar monitor de planificaciones 

Utilizar monitor de proyectos 

AdministrationAdministrationAdministrationAdministration    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Utilizar monitor de trabajos 

 

 

5.2.25.2.25.2.25.2.2     Definició de grups d’usuariDefinició de grups d’usuariDefinició de grups d’usuariDefinició de grups d’usuari    

 
 

� Usuaris Web  

Usuaris que treballen des del navegador i accedeixen al Intelligence Server a 

través del Microstrategy Web Server. No requereixen cap instal�lació a la seva 

màquina local. 
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o Usuaris Web Disseny. Usuaris Web que poden crear nous informes, filtres i 

indicadors per que siguin utilitzats pels usuaris de consultes. Aquest 

usuaris poden guardar els objectes creats a la seva carpeta personal o a 

l’espai d’objectes públics. 

Es dona accés al projecte Automòbils NEGUS amb el rol Rol Web Disseny.Rol Web Disseny.Rol Web Disseny.Rol Web Disseny. 

o Usuaris Web Consulta. Usuaris Web que no poden crear objectes, 

exclusivament executen els informes dissenyats pels usuaris 

dissenyadors 

Es dona accés al projecte Automòbils NEGUS amb el rol Rol Web Rol Web Rol Web Rol Web 

Consulta.Consulta.Consulta.Consulta. 

 

� Usuaris Desktop  

Usuaris que treballen des del client Microstrategy Desktop i accedeixen 

directament al Intelligence Server. Requereixen que se’ls instal�li l’aplicació 

client. a la seva màquina local. 

o Usuaris Desktop Disseny. Usuaris Desktop que poden crear nous 

informes, filtres i indicadors per que siguin utilitzats pels usuaris de 

consultes. Aquest usuaris poden guardar els objectes creats a la seva 

carpeta personal o a l’espai d’objectes públics. 

Es dona accés al projecte Automòbils NEGUS amb el rol Rol Desktop Rol Desktop Rol Desktop Rol Desktop 

Disseny.Disseny.Disseny.Disseny. 

 

o Usuaris Desktop Consulta. Usuaris Desktop que no poden crear objectes, 

exclusivament executen els informes dissenyats pels usuaris 

dissenyadors 

Es dona accés al projecte Automòbils NEGUS amb el rol Rol Desktop Rol Desktop Rol Desktop Rol Desktop 

Consulta.Consulta.Consulta.Consulta. 

 

� Usuaris Arquitectes 

Usuaris que treballen des del client Microstrategy Desktop i es dediquen a crear 

o modificar objectes de l’esquema per adequar-los a les modificacions del 

negoci. 

Es dona accés al projecte Automòbils NEGUS amb el rol Rol Architect.Rol Architect.Rol Architect.Rol Architect. 
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� Usuaris Administradors 

Usuaris dedicats a crear i gestionar els permisos i accessos dels usuaris. També 

es fa una tasca de monitorització dels serveis. Aquest usuaris també treballen 

des del client Microstrategy Desktop.  

Es dona accés al projecte Automòbils NEGUS amb el rol Rol AdministradorRol AdministradorRol AdministradorRol Administrador.... 

 

� Grups de Treball 

o GT Àmbit Tallers . A totes les carpetes que hem anat creat de Tallers, se’ls 

hi dona permisos només als usuaris que tinguin assignat el grup de 

treball “GT Usuarios de Talleres”. La resta d’usuaris no podran accedir als 

objectes de la carpeta. 

       

o GT Àmbit Concessionaris. A totes les carpetes que hem anat creat de 

Vehicles, se’ls hi dona permisos només als usuaris que tinguin assignat el 

grup de treball “GT Usuarios de Vehículos”. La resta d’usuaris no podran 

accedir als objectes de la carpeta. 
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o GT Àmbit Recanvis. A totes les carpetes que hem anat creat de Recanvis, 

se’ls hi dona permisos només als usuaris que tinguin assignat el grup de 

treball “GT Usuarios de Recambios”. La resta d’usuaris no podran accedir 

als objectes de la carpeta. 
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6666 Validació del SistemaValidació del SistemaValidació del SistemaValidació del Sistema    

Les proves s’efectuaran a dos escenaris diferents. Per una banda tot el que es refereix a 

les càrregues i dades i per altre costat tot el que es refereix a Microstrategy. 

 

6.16.16.16.1     Proves del WarehouseProves del WarehouseProves del WarehouseProves del Warehouse    

 

6.1.16.1.16.1.16.1.1  ETL ETL ETL ETL    

Fer les proves dels processos de transformació i carrega amb dades per assegurar 

el perfecte comportament i el procés sigui robust: 

– Comprovar que les particions es creen correctament. 

– Comprovar que els indexos s’esborren i es creen correctament. 

– Comprovar que els error es registren correctament. 

– Comprovar que a l’executar dos cops el procés de càrrega amb els 

mateixos fitxers d’entrada no es dupliquen les dades. 

 

6.1.26.1.26.1.26.1.2  Dades Dades Dades Dades    

Una vegada es tenen carregades les dades s’han de generar consultes per a la 

validació de les dades. S’ha d’assegurar que totes les dades de la base de dades 

d’origen arriben a destí correctament: 

– Comprovar que es carreguen el mateix nombre de registres que files te el 

fitxer de càrrega. 

– Comprovar que els valors númerics carregats no tenen perdua de 

decimals. 

– Comprovar que els camps amb dates es carreguen correctament: 

� Els camps que tenen el format YYYYMMDD númeric 

representen correctament les dates. 

� Els camps que tenen format de smalldate contenen les 

mateixes dates que als fitxers d’origen. 
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– Comprovar que els totals de les taules finals (DT_) quadren amb els totals 

de les taules finals (TMP_) 

 
 

6.26.26.26.2  MicrostrategyMicrostrategyMicrostrategyMicrostrategy    

 

6.2.16.2.16.2.16.2.1  Seguretat Seguretat Seguretat Seguretat    

Comprovar la seguretat de l’eina amb usuaris inexistents i usuaris existents amb 

diferents claus. 

S’ha de realitzar proves amb els diferents usuaris per comprovar que poden veure 

només les seves dades i els objectes al que tenen accés: 

Comprovar que els usuaris que nómes pertanyen al grup de treball “GT Usuarios de 

Talleres” només poden accedir a les carpetes de tallers. 

Comprovar que els usuaris que nómes pertanyen al grup de treball “GT Usuarios de 

Vehículos” només poden accedir a les carpetes de vehicles. 

Comprovar que els usuaris que nómes pertanyen al grup de treball “GT Usuarios de 

Recambios” només poden accedir a les carpetes de recanvis. 

 

6.2.26.2.26.2.26.2.2  Arquitectura Arquitectura Arquitectura Arquitectura    

Per a comprovar l’arquitectura definida a Microstrategy es faran les següents 

proves: 

– Creació d’informes 

� Comprovar que no es perden registres. 

� Comprovar que els totals quadrin independenment del nivell 

d’anàlisi. 

– Generació del sql dels informes 

� Comprovar que les joins es fan correctament. 

� Comprovar que s’accedeix a les taules de fets correctes. 

– Creació d’indicadors 
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– Creació de filtres i veure si s’apliquen correctament als informes 

 

6.2.36.2.36.2.36.2.3  Administració Administració Administració Administració    

Pel que respecta a l’administració es comprovaran els següents punts: 

– Planificacions, programar una planificació i veure que ha executat els 

informes assignats 

– Cachés, veure que els informes executats es guarden a la caché i es 

recuperen de la mateixa 

– Grups i usuaris, comprovar que es poden crear, modificar i esborrar els 

grups i usuaris 
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7777 DocumentacióDocumentacióDocumentacióDocumentació    

7.17.17.17.1  Manual d’usuari Web Manual d’usuari Web Manual d’usuari Web Manual d’usuari Web    

7.1.17.1.17.1.17.1.1 IniciIniciIniciInici    

Obrir un explorar amb la direcció http://gus/MicroStrategy/asp i posar el nom i 

clau de l’usuari. 

 

 
 
 

7.1.27.1.27.1.27.1.2 Accés als projectesAccés als projectesAccés als projectesAccés als projectes    

A la següent pantalla es mostren tots els projectes als que te accés l’usuari. Per 

accedir a un determinat projecte només cal fer clic a sobre de la icona 

corresponent. 
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7.1.37.1.37.1.37.1.3 Exploració al projecteExploració al projecteExploració al projecteExploració al projecte    

Podem navegar pels diferents projectes disponibles. D’altra banda, si fem clic amb 

el botó dret sobre un objecte podem veure un menú amb les següents opcions: 

– “Copiar...”: Permet copiar l’objecte a una altra ubicació. 

– “Mover...”: Permet moure l’objecte a una altra ubicació. 

– “Crear Acceso Directo...”: Permet crear un accés directe. 

– “Eliminar...”: Permet eliminar l’objecte. 

– “Cambiar nombre...”: Permet modificar el nom d’un objecte. 

– “Propiedades...”: Permet veure les propietats de l’objecte (nom, 

tipus, ubicació, descripció, dates de creació i modificació, propietari). 
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7.1.47.1.47.1.47.1.4 Crear InformeCrear InformeCrear InformeCrear Informe    

Per crear un nou informe es pot fer clic en qualsevol dels enllaços que s’han 

senyalat. Amb qualsevol d’aquests enllaços s’accedeix a l’editor d’informes. 
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Escollir plantilla, El següent pas consisteix en seleccionar la plantilla amb la qual 

es vol treballar. En cas de no voler treballar amb cap plantilla es seleccionarà 

“Informe en blanco” 
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Mode Disseny, El mode disseny permet construir un informe sense veure les 

dades. Aquest fet té l’avantatge que és més ràpid a l’hora de treballar. Es poden 

fer les següents tasques: 

– Afegir objectes a un informe 

– Escollir la representació dels atributs. 

– Eliminar qualsevol objecte de l’informe. 

– Canviar el filtre de l’informe. 
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Mode vista, En el mode vista veiem el resultat; és a dir, les dades. Podem escollir 

entre les següents opcions: 

– Quadrícula: La vista quadrícula ens permet veure el resultat de 

l’execució de l’informe en forma de taula. 

– Gràfic: Aquesta vista ens permet veure el resultat de l’execució de 

l’informe en forma de gràfic. 

– Quadrícula i gràfic: Aquesta vista té com a resultat la visualització 

dels resultats en forma de taula i gràfic a la mateixa vegada. 
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Paginació, En un informe es pot distribuir els elements en tres zones: 

– Columnes 

– Files 

– Zona de paginació, la paginació permet visualitzar les dades a nivell 

dels valors dels elements paginats. Per fer una paginació es pot fer 

clic amb el botó dret del ratolí sobre la capçalera de l’element que 

es vol enviar a l’àrea de paginació i seleccionar el menú “Mover > 

Hacia el eje de paginación” 
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Intercanviar files i columnes, podem intercanviar les files i columnes d’un informe. 

Per fer-ho, podem utilitzar el següent menú: “Datos > Intercambiar filas y 

columnas” 

 

 
 
 

Filtre, els filtres són condicions que apliquem als informes. Per arribar s’ha de 

pitjar al botó de “editar filtro del informe”. 

– Les condicions s’apliquen en el moment d’executar la consulta. 

– El filtre de l’informe es pot modificar des del mode disseny. 

– En principi, tots els informes haurien de tenir un filtre temporal. 
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Ordenar, els resultats obtinguts els podem ordenar mitjançant dues  maneres: 

– Ordenació per una única columna: Podem ordenar una columna fent 

servir les icones en forma de triangle que estan a les  capçaleres 

dels atributs. 
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– Ordenació per més d’una columna: En cas que vulguem realitzar una 

ordenació per més d’un atribut podem utilitzar el menú “Datos > 

Ordenar...”. Podem aplicar la ordenació, ascendent o descendent, a 

nivell de representació d’atributs i a nivell  d’indicadors. 
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Totals, es pot incloure subtotals i totals als informes. 

– Definir els totals: Per tal de definir els subtotals i totals que es volen 

incloure al informe es pot accedir al menú “Datos > Modificar 

totales...”. 

– Mostrar / Ocultar els totals: Es pot escollir si es mostren o s’oculten 

els subtotals/totals mitjançant el menú “Datos > Mostrar totales”. 
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Guardar l’informe, en qualsevol moment en l’elaboració del informe és té la 

possibilitat de guardar els canvis que s’han fet fins al moment. Es pot fer pitjant al 

botó “Guardar informe”. 
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7.1.57.1.57.1.57.1.5 Execució d’informesExecució d’informesExecució d’informesExecució d’informes    

Per executar un informe ja s’ha vist que es pot fer des de l’editor d’informes 

mitjançant el mode vista. Una altra manera és fer clic sobre la icona corresponent 

a l’informe. 

En qualsevol cas, si els resultats no estan disponibles de manera immediata, 

apareix la pàgina d’espera la qual permet realitzar les següents accions: 

– ”Verificar el estado nuevamente”: La pàgina d’espera s’actualitza cada 

cert temps. Si fem clic en aquest enllaç podem comprovar l’estat de 

l’execució en el moment actual. 

– ”Agregar al historial” / “Ir a mi historial”: Amb aquests opcions podem 

agregar al informe a l’historial personal per tal de tenir disponible els 

resultats posteriorment. 

– ”Mostrar los detalles del informe”: Amb aquesta opció es pot veure els 

detalls de l’informe. 
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– ”Cancelar”: Aquesta opció permet cancel.lar l’execució de l’informe 

 

 

 
 

7.1.67.1.67.1.67.1.6 Subscripció d’informesSubscripció d’informesSubscripció d’informesSubscripció d’informes    

Es pot subscriure un informe a una planificació determinada. Per aconseguir-ho, 

s’han de seguir els següents passos: 

– Anar a l’ubicació de l’informe i clicar a l’enllaç “Suscripciones“. 

– Després farem clic a l’enllaç “Añadir suscripción”. 

– Seleccionar la planificació. 

– Es poden veure totes les nostres subscripcions accedint a l’enllaç 

“Mis suscripciones”. 
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7.1.77.1.77.1.77.1.7 Tancar la sessióTancar la sessióTancar la sessióTancar la sessió    

Quan es vol sortir correctament del sistema s’ha de tancar la sessió. Per fer-ho, es 

pot seleccionar el menú “Salir de la sesión”. 

Es recomanable tancar la sessió i no fer directament clic en l’aspa de la finestra ja 

que així s’alliberen recursos. 

Un cop s’ha sortir es pot tornar a accedir al sistema fent clic al botó “Iniciar 

Sesión”. 
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7.27.27.27.2 Interfície DesktopInterfície DesktopInterfície DesktopInterfície Desktop    

7.2.17.2.17.2.17.2.1 IniciIniciIniciInici    

Anar a Inicio->Programas->Microstrategy->Desktop->Desktop i posar el nom i clau 
de l’usuari.  
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7.2.27.2.27.2.27.2.2 Accés als projectesAccés als projectesAccés als projectesAccés als projectes    

Una vegada loginejat es mostren tots els projectes als que te accés l’usuari. Per 

accedir a un determinat projecte només cal fer doble-clic a sobre de la icona 

corresponent o pitjar al símbol “+”. 

 

 
 
 

7.2.37.2.37.2.37.2.3 Exploració al projecteExploració al projecteExploració al projecteExploració al projecte    

L’exploració dins del desktop és la típica d’un explorador Windows. 
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7.2.47.2.47.2.47.2.4 Crear InformeCrear InformeCrear InformeCrear Informe    

Per crear un informe es pot accedir des de diferents punts del navegador. 
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Escollir com es vol generar l’informe, En cas de no voler treballar amb cap plantilla 

ni assistent es seleccionarà “Informe vacio(a)” 
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Mode Disseny, El mode disseny permet construir un informe sense veure les 

dades. Aquest fet té l’avantatge que és més ràpid a l’hora de treballar. Es poden 

fer les següents tasques: 

– Afegir objectes a un informe 

– Escollir la representació dels atributs. 

– Eliminar qualsevol objecte de l’informe. 

– Canviar el filtre de l’informe. 

 

 
 
 

Mode vista, En el mode vista veiem el resultat; és a dir, les dades. Podem escollir 

entre les següents opcions: 

– Quadrícula: La vista quadrícula ens permet veure el resultat de 

l’execució de l’informe en forma de taula. 

– Gràfic: Aquesta vista ens permet veure el resultat de l’execució de 

l’informe en forma de gràfic. 
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– Quadrícula i gràfic: Aquesta vista té com a resultat la visualització 

dels resultats en forma de taula i gràfic a la mateixa vegada. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode vista Sql, es veu l’sql generat que s’executarà a la B.D. 
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Paginació, En un informe es pot distribuir els elements en tres zones: 

– Columnes 

– Files 

– Zona de paginació, la paginació permet visualitzar les dades a nivell 

dels valors dels elements paginats. Per fer una paginació es pot fer 

clic amb el botó dret del ratolí sobre la capçalera de l’element que 

es vol enviar a l’àrea de paginació i seleccionar el menú “Mover > A 

páginas” 
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Filtres, al desktop la finestra dels filtres la tenim integrada al editor inicial. 
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Ordenar, els resultats obtinguts els podem ordenar mitjançant dues  maneres: 

– Ordenació per una única columna: Podem ordenar una columna fent 

botó dret del ratolí->Ordenar. 
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– Ordenació per més d’una columna: En cas que vulguem realitzar una 

ordenació per més d’un atribut podem utilitzar el menú “Datos > 

Ordenación avanzada”. Podem aplicar la ordenació, ascendent o 

descendent, a nivell de representació d’atributs i a nivell  

d’indicadors. 

 
 
 

Totals, es pot incloure subtotals i totals als informes. 

– Definir els totals: Per tal de definir els subtotals i totals que es volen 

incloure al informe es pot accedir al menú “Datos > Subtotales”. 

– Mostrar / Ocultar els totals generals: Es pot escollir si es mostren o 

s’oculten els totals generals mitjançant el menú “Datos > totales 

generales” o la tecla “F11”. 
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Guardar l’informe, en qualsevol moment en l’elaboració del informe és té la 

possibilitat de guardar els canvis que s’han fet fins al moment. Es pot fer Menu-

>Archivo->Guardar. També es pot guardar i tancar l’informe amb el botó “Guardar 

y Cerrar”. 

 
 
 

7.2.57.2.57.2.57.2.5 Execució d’informesExecució d’informesExecució d’informesExecució d’informes    

Per executar un informe ja s’ha vist que es pot fer des de l’editor d’informes 

mitjançant el mode vista cuadrícula. Una altra manera és fer doble-clic sobre la 

icona corresponent a l’informe, o botó dret “ejecutar”. 

En qualsevol cas, si els resultats no estan disponibles de manera immediata, 

apareix el editor d’informes d’espera. la qual permet realitzar les següents accions: 

– ”Agregar al historial”: Amb el botó del rellotge. 

– ”Cancelar”: Aquesta opció permet cancel.lar l’execució de l’informe 

amb el botó vermell d’stop 
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7.2.67.2.67.2.67.2.6 SSSSubscripció d’informesubscripció d’informesubscripció d’informesubscripció d’informes    

Es pot subscriure un informe a una planificació determinada. Per aconseguir-ho, 

s’han de seguir els següents passos: 

– Anar a l’ubicació de l’informe, botó dret->propietats. 

– Després es va a la pestanya “planificando”. 

– Seleccionar la planificació desitjada. 
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7.2.77.2.77.2.77.2.7 Tancar la sessióTancar la sessióTancar la sessióTancar la sessió    

Per tancar la sessió, botó dret a l’origen de projecte obert i pitjar “Desconectar del 

origen de proyecto”. Una vegada no s’està connectat a cap origen de projecte es 

tanca la finestra. 
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8888 Planificació Planificació Planificació Planificació i anàli anàli anàli anàlisiisiisiisi econòmica del projecte econòmica del projecte econòmica del projecte econòmica del projecte    

8.18.18.18.1 Planificació InicialPlanificació InicialPlanificació InicialPlanificació Inicial vs Planificació Final vs Planificació Final vs Planificació Final vs Planificació Final    

 

 

 

 

S’han ampliat els dies necessaris pere definir el model físic, ja que s’ha tingut que 

redefinir algunes taules. També s’han tingut que modificar els procesos ETL per tal 

d’inclure aquestes modificacions dels model físic. 

Aquestes modificacions inclouen el particionament de les taules, per tal d’optimitzar 

les consultes. 
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8.28.28.28.2 Cost de l’eina MicrostrategyCost de l’eina MicrostrategyCost de l’eina MicrostrategyCost de l’eina Microstrategy    

SoftwareSoftwareSoftwareSoftware    CostCostCostCost    
Microstrategy Intelligence Server 8.1 (per CPU) 
10 Desktop + ulimit Web Professional 

    

Microstrate Web Server Universal (ASP .NET)     
Micorstrategy Report Services     
Microstrategy Olap Services     

TotalTotalTotalTotal        

 
 

8.38.38.38.3  Cost SQLServer Cost SQLServer Cost SQLServer Cost SQLServer    

 
SoftwareSoftwareSoftwareSoftware    CostCostCostCost    

SQLServer 2000 (5 llicències) 414,00 

TotalTotalTotalTotal    414,00414,00414,00414,00    

 
 

8.48.48.48.4  Cost de les màquines servidoresCost de les màquines servidoresCost de les màquines servidoresCost de les màquines servidores    

 
     PreuPreuPreuPreu    
SRVPDWH01  DELL PowerEdge 1955 Blade Server (PE081955) 

4 CPU + 4GB + 120GB + Windows Server 2003  
7.313,007.313,007.313,007.313,00    

SRVPMSTRIS01 DELL PowerEdge 1955 Blade Server (PE081955) 
4 CPU + 4GB + 40GB + Windows Server 2003 

7.033,007.033,007.033,007.033,00    

SRVPMSTRWS01 DELL PowerEdge 1955 Blade Server (PE081955) 
4 CPU + 4GB + 40GB + Windows Server 2003 

6.163,006.163,006.163,006.163,00    

TotalTotalTotalTotal    20.509,0020.509,0020.509,0020.509,00    

 
 

8.58.58.58.5  Cost Consultoria Cost Consultoria Cost Consultoria Cost Consultoria    

 
TascaTascaTascaTasca    PerfilPerfilPerfilPerfil    HoresHoresHoresHores    Preu (Preu (Preu (Preu (€)€)€)€)    CostCostCostCost    

Definició Requeriments Cap de projecte 48 60 2.880,00 

Model Conceptual Cap de projecte 48 60 2.880,00 

Model Físic Consultor Senior 48 40 1.920,00 

Disseny procesos ETL Consultor Senior 54 40 2.160,00 

Implementació procesos ETL Analista - Programador 224 20 4.480,00 

Implementació Microstrategy Consultor Senior 208 40 8.320,00 

TotalTotalTotalTotal    22.640,0022.640,0022.640,0022.640,00    
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8.68.68.68.6 Cost Cost Cost Cost TotalTotalTotalTotal    

    CCCCostostostost    

Cost de l’eina Microstrategy  

Cost SQLServer 414,00 

Cost màquines servidores 20.509,00 

Cost Consultoria 22.640,00 

TotalTotalTotalTotal        
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9999 ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

La solució presentada en aquest document , és una solució per una empresa que 

espera créixer i ampliar significativament el domini dins el sector. Així doncs, s’ha 

definit un entorn que pugui assumir les futures necessitats i donar resposta a un 

increment significatiu del nombre d’usuaris concurrents.  

 

Les eines escollides  són escalables i han estat suficientment dimensionades per donar 

resposta al creixement empresarial desitjat:  

 

– Inicialment l’empresa ha decidit tenir la base de dades de la metadata en 

el mateix servidor de BBDD que el Warehouse. S’ha aconsellat que a 

mida que creixi el sistema es separin la metadata i el Warehouse en dos 

servidors diferents. El Intelligence Server està contínuament insertant, 

updatejant i esborrant registres a la metadata. El temps de resposta 

d’aquestes operacions ha de ser baix per evitar que el rendiment del 

Intelligence Server es vegi afectat. Si tenim la metadata en el mateix 

SGBD que el Warehouse, les consultes pesades al Warehouse afecten el 

temps de respostes de les operacions a la metadata. 

 

– Es preveu que en el futur es desenvolupin nous datamarts, per exemple 

crear un projecte per reportar la comptabilitat. Això representarà crear 

nous projectes a l’actual metadata i per aquest motiu s’ha fet un petit 

sobredimensionament del IntelligenceServer. 

  

Les màquines (servidors) també s’han dimensionat tenint en compte aquest 

creixement. Així doncs la potència dels servidors definits és suficient a mig termini, però 

també s’han seleccionat per poder ampliar significativament la memòria RAM i les 

unitats de disc fins veure multiplicada la seva capacitat: 

 

– En un futur, a mida que es guardin històrics s’haurà d’ampliar els discos 

d’espai físic del servidor on resideix el DWH. 
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– A mida que el nombre d’usuaris concurrents augmentin també s’haurà 

d’ampliar la memòria del servidor on resideix el IntelligenceServer. 

 

 

 

Aquesta solució de Business Intelligence pretén donar a l’empresa un valor qualitatiu a 

la seva organització per afrontar amb seguretat la futura expansió i la forta 

competència del sector automobilístic.  
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Annex I: DAnnex I: DAnnex I: DAnnex I: Diccionari i Abreviaturesiccionari i Abreviaturesiccionari i Abreviaturesiccionari i Abreviatures    

– DWH: Data Warehouse 

– BI: Business Intelligence 

– ETL: Extract, Transform and Load 

– BBDD: Bases de Dades 

– BD: Base de Dades 

– MD: Metadata 

– SGBD: Sistema Gestor de Bases de Dades 

– SQL: Structured Query Language, és un llenguatge declaratiu d’accés a bases de 

dades relacionals 

 


