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1.  Introducció 
 

El darrer any, en un dels projectes d’Accenture, vaig entrar a formar part del seu equip de migració 

de dades. Després de veure el procés durant molt de temps i d’aprendre a analitzar tant la part 

tècnica com la part d’implicacions en el negoci, al meu equip se li va proposar doblar el número de 

migracions cada mes per l’any següent, en el que diem “fase 2” del projecte. Enguany, en aquesta 

fase s’intenten migrar aproximadament dades de 90 països diferents la qual cosa comporta, si a 

vegades en fem de dos en dos o tres en tres, fins a 40 càrregues diferents. Això implica doblar el 

número de càrregues tot sent capaços de migrar varis països a l’hora.  

L’objectiu d’aquest treball és demostrar que la creació del nostre procés de migració particular 

juntament amb el desenvolupament, l’estudi i la preparació d’eines especifiques a partir de recursos 

simples (Excel i Access) poden automatitzar el procés de migració de dades a SalesForce i reduir el 

temps de dedicació un 50%,  cosa que resta recursos (persones i temps) per a dur a terme les tasques 

i abarateix costos. A més, tant aquest document com els annexes serviran com a guia introductòria 

al personal nouvingut al projecte que s’incorpori a l’equip de migració de dades. 
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2. Migració de dades 
El món de la migració de dades és ben conegut, sobretot des de que comencen a sorgir els primers 

negocis basats en sistemes informàtics i bases de dades. Passar del paper i de fitxers físics a discs 

durs, servidors i fitxers informàtics van ser les primers migracions de dades en massa.  

 

Figura 2-1 Ecosistema de bases de dades estàndard 

 

La migració pot o no venir de manera aïllada, és a dir, pot ésser una simple transacció d’informació 

d’un sistema a un altre, o pot ser part d’un projecte més gran la base de dades del qual es canvia a 

una nova base que s’està implementant en paral·lel al mateix client. 

  

2.1. Què és una base de dades? 
Una base de dades és informació emmagatzemada, seguint una estructura lògica i de manera 

sistemàtica, per a poder ser usada i/o consultada a posteriori. Un exemple molt senzill seria una 

biblioteca, on els llibres serien l’anàleg a la informació i les seccions i els índex alfanumèrics serien 

l’estructura lògica. 

Actualment, i degut al ràpid i constant desenvolupament dels camps com la informàtica i 

l’electrònica, la majoria de les bases de dades estan en un format digitalitzat, oferint un ampli ventall 

de solucions a qualsevol problema d’emmagatzematge de dades.  

Per explicar el funcionament bàsic d’una base de dades s’han de definir els següents components, 

que exemplificarem amb el concepte de la base de dades d’usuaris d’un gimnàs (Esquema 3-1). 

- Taules: contenen la llista de registres que fan referència a un mateix tipus d’entitat. Tenim 

taules pare (o fortes) i taules filles (o dèbils). En el nostre cas del gimnàs tenim la llista 

d’usuaris (taula pare) i les activitats on s’han apuntat els mateixos (taula filla). 

- Registre: conté la informació de cada entitat repartida en diverses porcions o camps. Un 

usuari serà un registre dins la taula d’usuaris. 

- Camps: són la unitat mínima  d’informació en una base de dades. Cada camp té un format 

depenent de la dada que hi estigui continguda. Nom, cognom, DNI (amb el format per 

validar que el DNI sigui correcte), etc.; són alguns exemples de camps d’un registre d’usuari. 
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- Relació: si cada taula és una entitat i volem establir una connexió lògica entre elles, es 

fonamental un criteri per relaciona-les. La relació lògica en l’exemple seria que l’usuari d’un 

gimnàs pot apuntar-se a les activitats disponibles a la taula d’activitats. 

- Clau primària: un camp o subconjunt de camps de cada registre s’utilitza com a connexió 

principal d’una taula pare cap a una taula filla. El camp de la taula pare serà la clau primària. 

Sol contenir un tipus de dades indexades (usualment són codis identificadors) i cada  valor 

ha de ser únic dins la taula pare. 

- Clau forana: identifica un camp o conjunt de camps dins dels registres de taules filles que 

fan referència a claus primàries de les taules pares. Cada activitat on s’apunta un usuari és 

una propietat que depèn d’aquest. Així doncs, en aquest cas la clau forana en la taula 

“Activitats per usuari” seria l’àlies de l’usuari, un usuari que ha d’estar a la taula d’usuaris i 

a més ser l’únic amb aquest àlies. Un usuari, doncs, pot estar apuntat a moltes activitats, 

però un registre d’activitat per usuari només pot pertànyer a un sol usuari. 

 

 

 

 

 

Esquema 2-1 Model bàsic de base de dades d’un gimnàs 
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2.2. Llenguatge SQL 
Un cop està creada l’estructura de la base de dades, hem de poder realitzar accions contra les taules 

per a poder crear registres, eliminar-los o modificar-los. El llenguatge SQL (“Structured Query 

Language” o llenguatge estructurat de consultes) ens permet comunicar-nos amb la base de dades 

per realitzar aquestes accions. 

SQL s’estructura amb 3 paràmetres: selecció de camps, taula dels camps i condicions. Per exemple: 

“SELECT camp0:Alias, camp1, camp2,..., campN FROM TaulaUsuaris WHERE Alias = User123” ens 

consulta la informació que hi ha des del camp1 fins al campN del usuari amb l’àlies “User123”. Cada 

secció s’identifica per les paraules anglosaxones, que fan molt més llegible i amigable la manera de 

construir les consultes (“Selecciona tals camps de la taula XXXXXX on es compleixi tal condició”). 

2.2.1. Altres tipus de consultes 
- Atualitzar (“Update”): S’utilitzen per canviar els valors d’un o varis camps dels registres. 

- Esborrar (“Delete”): S’utilitza per borrar un o varis registres d’una taula. 

El llenguatge es pot complicar molt més, no entrarem en detall de totes les propietats que fem servir 

ja que no és l’objectiu del treball, però en llistarem les més bàsiques amb una definició per a donar 

una visió més complerta. 

2.2.2. Propietats de les consultes 
- Unió de taules (“Joins”): Al realitzar una consulta, podem expressar explícitament la relació 

lògica entre dues taules lligades, a través de les claus primària i forana. 

- Unió de consultes (“Union”): es poden realitzar vàries consultes a l’hora i unir-les per 

seleccionar registres consecutius amb diferents condicions, o de diferents taules, sempre i 

quan es consultin els mateixos camps de taules iguals. 

- Consultar referències de camps: si un dels camps d’un registre es una clau forana es pot 

“viatjar” a través de les taules per, també, extraure informació de la taula pare amb una 

única consulta (és necessari llistar-hi els “Joins”). A partir de l’exemple dels usuaris del 

gimnàs, podríem crear una consulta que ens mostrés l’activitat que fa un usuari en concret 

cada dimarts a la tarda i que, a més, ens extragués el nom i el cognom d’aquest usuari. La 

notació usual ser seleccionar el camp concret de la taula concreta sol ser [TaulaY].[campX]. 

- Subconsultes: es poden consultar camps a través d’una consulta secundària dins la pròpia 

consulta principal en cas de voler llistar un camp o valor una mica més complex 

d’aconseguir. 
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2.3. Microsoft Access 
L’Access és una eina informàtica que ens permet crear, manipular i  consultar una base de dades. 

Ens permet també emmagatzemar taules i crear consultes complexes amb una Interface visual molt 

més intuïtivament que només fent servir llenguatge SQL.  

 

Figura 2-2 Interface d’una base de dades Access 

Tenim l’apartat de taules, on s’emmagatzemen tots els tipus de taules (Figura 2-2 [1])que creem o 

generem durant tot el procés. Tenim l’apartat de consultes (Figura 2-2 [2]) per a llistar i ordenar 

totes les consultes. Per últim tenim l’apartat de mòduls (Figura 2-2 [3]) on hi podem guardar 

operacions dissenyades amb altres llenguatges programàtics que es poden fer servir dins les 

consultes. 

 

Figura 2-3 “Ribon” o capçalera d’Access 

En aquest projecte farem ús de la pestanya “Create” (Figura 2-2 [4]), que ens permet crear taules i 

consultes llençant un “Wizard” o procés automàtic que ens guia per la creació segons el que 

convingui. També farem servir la pestanya de disseny de consultes “Design”, on hi tenim les eines 

per a definir des de zero el tipus de consulta, les unions entre les taules de la consulta i els seus 

criteris, o les relacions lògiques entre taules. 
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Select: simple consulta (Figura 2-4 [9]). 

Crear Taula (“Make Table”): es genera una consulta que crea una taula, en la corresponent secció 

de taules de la base de dades, amb els resultats de dita consulta (Figura 2-4 [11]). 

Afegir (“Append”): es genera una consulta que afegeix registres al final d’una taula existent que 

tingui la mateixa estructura que dita consulta (Figura 2-4 [12]). 

Actualitzar (“Update”): consulta que actualitza un o varis camps en registres d’una taula ja existent 

(Figura 2-4 [13]). 

Eliminar (“Delete”): elimina els registres d’una taula segons certs criteris que s’hi defineixin (Figura 

2-4 [14). 

Unió (“Union”): consulta que uneix varies consultes en una de sola (Figura 2-4 [15]). 

 

Figura 2-4 Exemple en Access del gimnàs 

 

Tornant al l’exemple del gimnàs, com veiem en la figura 2-4, tenim les tres taules llistades en la 

secció de l’esquerra. Volem consultar quins horaris fa l’usuari Sergi. Es poden arrossegar en el llenç 

les taules involucrades en aquesta consulta i arrossegant les claus primàries a sobre de les 

secundàries s’estableixen de manera fàcil les relacions (Joins) entre les taules pares i filles. En 

l’exemple unim les taules a través de la clau primària “Alias” de la taula “Usuaris” amb la clau forana 

“Alias Usuari”. Igualment per la taula “Activitats”. En la secció inferior al llenç hi podem arrossegar 

els camps de les taules que ens interessen consultar i en la casella de “Criteria” hi definim els criteris, 

en aquest cas que el alias sigui el d’en Sergi. Traurem la informació de l’àlies de la taula d’usuaris i 

les hores de les activitats on en Sergi està apuntat. El resultat es pot veure en la figura 2-5. 
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Figura 2-5 Exemple de visualització d'una consulta en forma de taula 

 

Sempre podem realitzar la consulta de forma nativa amb llenguatge SQL pur però, a part d’ésser 

més lent, quan les consultes es compliquen és molt més fàcil pensar-les visualment en el llenç que 

fent l’esforç d’escriure-les per complet des de zero. 

 

 

Figura 2-6 Exemple de la consulta en la figura 2-5 en format SQL 

Amb aquesta eina i les propietats que s’han definit, tenim suficient per dur a terme les accions de 

Transformació de la nostra migració de dades.  
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2.4. Processos ETL 
Introduïm el concepte de ETL (Extract, Transform, Load), és a dir, les dades d’un sistema origen 

s’extrauen, analitzant els canvis de l’estructura de dades d’un sistema i de l’altre, es transformen i 

preparen aquestes dades i, finalment, es carreguen en el sistema destí. 

Extracció 

Com a primer pas, l’extracció és molt important degut a diversos aspectes implícits com l’estudi 

previ de l’estructura dels models de dades (com estan dissenyades), o validar que allò extret és el 

que s’espera (i que, conseqüentment, pot portar a una neteja de dades, identificació de problemes 

d’accés al sistema origen, etc.), entre d’altres. 

Transformació 

A través d’eines informàtiques (Microsoft Access en el nostre cas) s’adapten les dades d’un sistema 

origen a un sistema destí. Es sol tenir dos tipus de transformació: directe i manipulació. El primer fa 

referència a aquells camps que realment no requereixen cap tipus de transformació (el gènere 

personal en un sistema està llistat com “Masculí” o “Femení”, i en l’altre les dues possibilitats són 

exactament aquestes dues també). El segon inclou des de traduccions (en el cas anterior, podríem 

tenir “M” i ”F” com a format en el sistema destí), diferències en el nombre d’opcions a escollir, valors 

passats per fórmules, etc.  

Càrrega 

Després de preparar les dades, es disposen en el sistema destí. Moltes tasques es poden derivar 

d’aquest procés; es poden sobreescriure dades, actualitzar-les o inserir-les com a noves. A part, allò 

que la majoria de processos comparteixen és que les dificultats, problemes i èxits en aquestes 

tasques se solen enregistrar de manera legal (és important denotar que les dades no solen ser 

propietat de l’entitat o persona que realitza la migració i les documentacions solen ser molt 

rigoroses en aquest sentit). 

Cal incloure que a part d’aquests procés, en paral·lel s’ha de dur a terme una planificació i una gestió 

que sol incloure reunions amb els propietaris de les dades, manteniment de les dades un cop 

carregades, correcció d’errors/defectes, validació amb altres equips del projecte, o supervisió i 

entrega de documentació legal. 
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3. Què és SalesForce? 
A mesura que els negocis s’han anat diversificant, les tecnologies avançant i la capacitat dels negocis 

augmentant els requeriments per personalitzar les interaccions amb els clients han crescut 

exponencialment. Lligant amb el tema anterior, SAP es un dels exemples més clars d’emmagatzemat 

massiu de dades informàtiques dels últims temps. 

3.1. Tecnologies basades en el núvol 
La computació al núvol, també coneguda com a serveis al núvol, és un paradigma que permet oferir 

serveis de computació a través d’internet. En aquest tipus de computació tot el que pot oferir un 

sistema informàtic local s’ofereix com a servei de manera remota, de manera que els usuaris poden 

accedir als serveis disponibles i gestionar-ne els recursos. Per exemple, en comptes tenir una 

supercomputadora al nostre lloc de treball o a casa (que segur cosa força diners) lloguem l’accés a 

aquesta de manera remota per usar la capacitat computacional i que ens enviï càlculs i resultats a 

través d’internet. 

El concepte de “informàtica en el núvol” és molt ampli, i abasta quasi tots els possibles tipus de 

serveis en línia, però quan les empreses prediquen oferir una utilitat allotjada en el núvol, en general 

es refereixen a una d’aquestes tres modalitats: software com a servei (per les seves sigles en anglès 

SaaS – Software as a Service), Plataforma com a Servei (PaaS) i Infraestructura com a Servei (Iaas). 

El SaaS és un model de distribució de software les aplicacions del qual estan allotjades en i per una 

companyia, o proveïdor de servei, i posades a disposició dels usuaris a través d’internet.  

El PaaS és un conjunt d’utilitats per abastir als usuaris de sistemes operatius i serveis associats a 

través d’internet sense necessitat que aquests es descarreguin o instal·lin res, és a dir, sense tenir 

cap tipus d’infraestructura.  

Per a tenir infraestructura s’ha de recórrer al IaaS, que es refereix al servei d’equips que 

s’encarregaran de reforçar les operacions, de l’emmagatzematge de dades, del hardware més 

general, dels servidors i dels components de xarxa.  

Com a exemple a gran escala, Google ofereix un motor de recerca molt potent (SaaS) que l’usuari 

pot executar des de pràcticament qualsevol aparell amb connexió a internet (PaaS). La pròpia 

empresa de Google disposa d’un sistema de servidors i màquines de supercomputació distribuïdes 

per tot el món (IaaS) que són utilitzades per l’emmagatzematge massiu de dades de les recerques. 
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3.2. Què és un CRM 
En els últims anys, les necessitats de flexibilitat dels negocis i la exigència dels mercats, que estan 

evolucionant en tot moment, han portat un “boom” de tecnologies versàtils i, sobre tot, en el núvol. 

SalesForce és l’exemple en el que es basa aquest treball, i és la tecnologia “Cloud” que està sumant 

més punts en el món de la consultoria i el CRM. De les sigles “Custom Relationship Management”, 

o Administració de Relacions amb el Client, un CRM constitueix una estratègia per administrar totes 

les interaccions d’una empresa amb els seus clientes actuals i potencials. Permet augmentar la 

productivitat així com millorar la satisfacció i la fidelització d’aquest clients. 

Imaginem, a més, poder veure més informació provinent de les xarxes socials: interaccions amb 

l’empresa i temes relacionat, gustos, aversions o el que s’està compartint en línia a temps real. Com 

a exemple, suposem que portem un equip de vendes que utilitzen un software CRM per a realitzar 

el seguiment de cada client: qui és, els requisits i en quin punt de la venda es troba, activitats recents 

en les xarxes socials, notes en les anteriors trucades i registres d’intercanvis d’email. 

Amb totes aquestes dades, tots les membres del seu equip de vendes disposen de moltíssima 

informació per a realitzar un discurs molt més personalitzat i apropiat en el moment precís.  

Per tant, es imprescindible que un programa CRM compti amb les següents característiques: 

- Que sigui personalitzat, es a dir, que la empresa l’adopti a les seves necessitats per a que el 

seu ús sigui més fàcil i senzill. 

- Que sigui adaptable. D’aquesta manera podrem accedir al nostra sistema d’informació més 

ràpidament i en qualsevol lloc. 

- Que sigui ràpid i intuïtiu. És important que la Interface d’usuari sigui amigable per treballar 

amb molta fluïdesa. 

- Que faciliti la comunicació interna de l’empresa. Totes les dades, moviments i activitats 

quedaran registrades de manera que els empleats hi puguin tenir un accés controlat.  

 

Esquema 3-1 Parts implicades en un CRM 
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3.3. SalesFroce com a CRM al núvol 

 

 

Figura 3-1 Logo de SalesForce 

SalesForce es defineix com la innovació darrera de la solució de software basat en “Cloud” número 

1 del món. Es una eina multiplataforma online que permet crear-nos aplicacions particulars per als 

nostres models de negocis a partir d’unes eines predefinides. Des del sistema de pagament d’una 

cadena de botigues de roba a una base de dades i comandes d’una gran farmacèutica a nivell 

mundial.  

La nostra customització (d’ara endavant CRM) utilitzada està adaptada i modificada per el nostre 

negoci: les farmacèutiques. Més concretament, el nostre CRM està pensat per a que les empreses 

farmacèutiques controlin i gestionin comandes, promocions, visites, registres, clients... i un munt 

més d’informació, en viu, sobre l’estat del seu negoci. Proporciona també una aplicació mòbil per 

als seus representants/comercials (i tota la jerarquia que en deriva) per a obtenir i analitzar 

informació de tots els seus clients que van a visitar, esdeveniments per promocionar nous 

productes, satisfacció i estat dels comerços, etc.; a nivell mundial. 

3.3.1. Característiques principals 

 
Com a eina de creació d’aplicacions, la característica principal de SalesForce és que no s’ha de tenir 

coneixements programàtics per a desenvolupar una customització pròpia. Té una Interface de 

creació de l’estil “point and click”, on bàsicament l’usuari té un llenç, una llista de camps i 

funcionalitats llistades en una paleta, i simplement arrossega el que vol que es vegi on ell vulgui. 

També, degut al tòpic d’aquest projecte de migració de dades, s’han de definir les següents 

característiques: Objectes, model de dades, llenç (Layout), camps i tipus de dades i l’eina per a 

importar/exportar dades.  

En primer lloc, i si fem ús de l’exemple anterior sobre el gimnàs, i recordant el l’esquema d’una base 

de dades, per a SalesForce cada taula definida es tradueix a un objecte, i cada camp de la base de 

dades es traduirà a un camp personalitzat de l’objecte. En segon lloc, les relacions entre objectes 

constituiran un model de les dades que s’emmagatzemaran dins l’aplicació. En tercer lloc els llenços 

són la disposició i la “posta en escena” de la informació que tenim en els camps dels objectes. Per 

últim, i per poder exportar o importar informació de manera massiva a la nostra aplicació, 

SalesForce proporciona un programa que treballa amb fitxers “.CSV” d’Excel, el Data Loader. 
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Fora del tema de les dades existeixen infinitat de recursos i característiques secundàries molt 

interesant. Per exemple, depenent del tipus de client que un venedor vagi a visitar se li ofereix una 

vista de l’aplicació personalitzada, es poden posar controls als camps de dades sensibles o personals, 

es poden crear processos o fluxos que guiïn al client per l’aplicació de manera automàtica, i fins i tot 

restringir la visibilitat, per zones geogràfiques o segmentades de clients, que els venedors podran 

anar a visitar. Tot això es pot crear simplement seguint una sèrie de passos guiats sense necessitat 

d’ésser cap expert en llenguatges de programació. 

De fet, SalesForce ofereix un conjunt d’objectes predefinits, amb utilitats i camps també predefinits, 

que reflecteixen un model de treball molt genèric. Per tant, sempre que es pugui s’intenta aprofitar 

al màxim aquests recursos que se’ns ofereixen, tot i que sempre es té l’opció de crear, per exemple, 

objectes nous amb funcionalitats personalitzades. 

 

Figura 3-2 Home page d'un entorn SalesForce 1. Llista d'aplicacions 2. Llistat d'accés ràpid a seccions 3. Accés directe a 
creació d’objectes 4. Chatter de SalesForce 5. Menú de configuració 

Suposem que comencem des de zero la nostra aplicació per al nostre negoci “Fitness Gym UPC” 

(figura 3-2). Quan es compra una llicència per a que puguem començar a crear-la ens trobem 

aquesta pàgina principal. La nostra aplicació (1), per a seguir amb l’exemple, es basarà en poder 

emmagatzemar membres nous, activitats, i poder fer el seguiment de les activitats que duen a terme 

aquests membres.  

A la mateixa pàgina principal podem trobar accessos directes als objectes que tenim (2), accés 

directe a la creació de nous registres, nous objectes o nous camps (3), una petita vista (4) de la xarxa 

social interna de la nostra aplicació i l’accés a la pàgina personal de configuració de l’aplicació. 

En el nostre projecte l’estructura d’objectes i camps ens ve donada, només hem de tractar la 

migració pura de les dades, però en la figura de sota s’exemplifica com, en tres clics, podem crear 

objectes i, un cop dins el procés de creació, posar-hi els camps que es necessitin és també fer tres 

clics més. 
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Figura 3-3 Passos per a crear un objecte nou 

 

Figura 3-4 Accés a un registre 

La figura 3-4 mostra com, creant unes poques dades per l’exemple del gimnàs, quan busquem 

l’usuari Sergi a l’objecte “Members”, ens llista per defecte les activitats a les que hi està apuntat. 
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3.3.2. Característiques a nivell de dades 

3.3.2.1. Tipus de dades 

Des d’un punt de vista de migració de dades ens interessa més concretament conèixer els tipus de 

camps amb els que haurem de tractar. Els tipus que ofereix SalesForce són els de la taula 3-1. 

Tipus Contingut 
Autonumber Una seqüència numèrica generada pel sistema que 

incrementa en 1 per cada registre nou. 
Fórmula El valor d’aquest tipus de camps deriva d’una expressió 

formulada per l’usuari. 
Roll-up Summary Mostra la suma, mínim o màxim valor del camp d’una llista 

d’objectes relacionats. Per exemple, el número total de 
classes que un membre del gimnàs està apuntat. 

Lookup Relationship Aquest tipus es l’encarregat de dictar si un camp és una clau 
forana contra un altre objecte pare. 

Master-Detail Similar a l’anterior, però amb moltes més propietats internes 
de SalesForce 

External Lookup Crea una relació de clau forana contra un objecte pare que 
està fora de la nostra aplicació de SalesForce. 

Checkbox Per a camps Vertader/Fals. 

Currency Camp especial de moneda i divises. 

Data Ens permet crear un camp amb una data o escollir-la en un 
petit calendari adjunt. 

Email Permet text format email i en valida que el contingut sigui 
amb el format correcte. 

Geolocation Camp per a posicions de geolocalització. 

Number Per a camps de tipus número 

Percent Per a camps de tipus percentatge. 

Phone Per a camps amb format de número de telèfon. 

Picklist Permet a un usuari escollir un valor d’una llista predefinida. 

Text Per a un camp text senzill. 
Taula 3-1 Tipus de camps a SalesForce 
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3.3.2.2. Model de dades 

Quan parlem de model de dades ens referim a l’estructura i les relacions entre els diferents objectes 

que constitueixen l’aplicació. En el nostre exemple tenim tres objectes/taules com hem vist a la 

secció de bases de dades.  

En un projecte normal d’una empresa d’envergadura  mitjana, podem arribar als 300-400 objectes, 

la qual cosa no posa fàcil conèixer o analitzar el model de dades. SalesForce ens ofereix una eina, el 

“Schema Builder”, per veure representats els objectes i les relacions com si es tractés d’una base de 

dades. Ens permet filtrar, manipular i crear objectes i relacions des d’un llenç molt més esquemàtic 

i intuïtiu.  

Per suposat, si no coneixem el model de dades d’una aplicació, aquesta eina serà molt efectiva per 

obtenir un anàlisi complert en un temps molt més reduït que si ho fem navegant entre els objectes 

directament. 

 

Figura 3-5 Exemple del gimnàs amb l'Schema Builder 
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3.3.2.3. El Data Loader 

Ja s’ha mencionat anteriorment aquesta eina. La creació de nous registres en objectes (Usuaris, 

Activitats, Activitats per Usuari...) es poden fer d’un en un en cas que tinguem una entrada puntual 

de dades. Imaginem que un usuari va al mostrador del gimnàs i es vol apuntar. La persona 

encarregada d’atendre’l crearà una entrada nova de forma individual i manual. Però si es donés el 

cas que aquest gimnàs absorbís a un altre més petit que té al costat i necessités afegir tots els usuaris 

de l’altre gimnàs a la base de dades, fer-ho manualment requeriria massa temps. Per a realitzar tals 

creacions massives de registres només cal tenir la llista d’usuaris i, en qüestió de segons, les dades 

creades per Data Loader estarien funcionant al sistema. 

 

Figura 3-6 Data Loader Interface 

Aquesta eina està totalment integrada amb SalesForce i ens permet fer operacions massives de 

l’estil del llenguatge SQL anteriorment definit. Necessitem tenir un fitxer “.csv” d’Excel amb la llista 

de registres i els seus camps en forma de taula. Tot i així cal remarcar que Data Loader no treballa 

amb SQL sinó amb una versió més particular d’aquest tipus de llenguatge: SOQL. 

SOQL vs SQL 

Es pot dir que SOQL (Structured OBJECT Query Language) és una versió reduïda i especialitzada per 

a consultes de SalesForce. El ventall d’opcions que ens ofereix SOQL és molt més reduït respecte 

SQL.  

Els desavantatges: no es poden consultar ni relacionar vàries taules a l’hora i no es permeten fer 

operacions en els camps consultats. Els avantatges: les estructures de les consultes són molt 

senzilles, guiades i, tot i no poder llistar més d’una taula, podem accedir a altres objectes pare a 

través de relacions. 

A la figura podem trobar les operacions que ens permet fer el Data Loader contra la base de dades 

de la nostra aplicació. Ja hem vist el concepte de “Insert”, “Update”, “Delete” i “Select” (en aquest 

cas és l’”Export”). “Export All” fa referència a una consulta “Select” però també tenint en compte 

els elements que puguem tenir a la paperera de reciclatge. L’”Upsert” és procés entre el “Update” i 

el “Insert”, on es comprova si allò que es va a carregar existeix o no. Si existeix s’actualitza el registre 

amb la informació, i si no existeix es crea un de nou.  
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4. Migració, SalesForce i Business 

4.1. El negoci 
El nostre projecte, es basa en les necessitats d’una de les farmacèutiques més grans a nivell europeu 

i mundial. El projecte en particular s’encarrega de gestionar l’activitat de l’equip de comercials de la 

companyia que van a visitar a clients ja existents o nouvinguts. Aquests representats duen a terme 

des de presentacions de nous productes fins a l’entrega de material promocional (“merchandising”) 

o mostres gratuïtes de productes; des de enquestes de satisfacció, fins a la captura de les reaccions 

que tenen els doctors/clients quan se’ls hi parla de marques noves incorporades a la firma. 

 

 

 

 

 

 

 

Tenim doncs, una sèrie d’actors i fonts d’informació importants en el dia a dia d’un representant. 

Llistem de manera senzilla el que intervé en aquest procés i el nom de l’objecte que farem servir a 

partir d’ara dins l’aplicació: 

 Representants (“Users”): són els usuaris que fan servir el nostre CRM. Cada país/mercat té 

una estructura jeràrquica pròpia, és a dir, cada 5/10/15 representants tenen un responsable 

(Manager), i el grup de Managers sol estar gestionats per un súper-Usuari (“SuperUser”). 

Les tasques descrites a principi de pàgina són les típiques d’un representant, mentre tasques 

com gestionar l’equip, verificar que tot el Planning es va complint, treure estadístiques, 

actualitzar la informació de l’aplicació... recau sobre Managers i SuperUsers. 

 Doctors/Hospitals/Farmàcies (“Accounts”): per als Users, aquests són els clients potencials 

per a la firma. Es té en compte tota una varietat d’especialitats i informació detallada sobre 

els perfils de cada client, que l’aplicació s’encarrega d’emmagatzemar. Així, els 

representants poden escollir un tracte o un altre, unes presentacions o unes altres depenent 

del tipus de client que es troben. 

 Productes: principalment es tracten mostres i merchandising. Hi ha un ampli catàleg de 

productes, tot ordenat i gestionat en les diferents marques. 

 Territoris i cicles (“Cycles&Terrs”): cada Usuari té definides quines Accounts de quins 

territoris (barris, províncies, codis postals,...) ha d’anar a visitar i durant quant temps. Els 

cicles solen durar entre 3 i 6 mesos però això ho gestiona cada SuperUser. A més, es 

defineixen objectius que ha de complir cada representant o quins productes ha de mostrar 

preferentment i quants cops els ha de mostrar. 

 

Figura 4-1 Exemple de Comercials mostrant els productes de la companyia 
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4.2 Migració i SalesForce 
Després de veure el procés ETL podrem tenir, en el nostre cas, varis tipus de migracions segons el 

tipus de l’origen de dades i segons el destí de les dades.  

Segons origen 

 Des del paper: les dades d’origen no estan a una base de dades informàtica com a tal, és a 

dir, la informació està emmagatzemada físicament en paper o informatitzada, per exemple,  

en fitxers Excel. 

 Terceres parts: les dades del client es troben gestionades externament a ells en un sistema 

de bases de dades particular. 

 SFA (SalesForce App): les dades d’origen formen part d’una aplicació basada en SalesForce, 

la qual no ha de tenir forçosament la mateixa estructura que la nostra aplicació destí.  

Segons destí 

 Nous països de clients o “Full”: no hi ha dades prèviament creades al destí. És un mercat 

amb l’aplicació configurada des de zero. 

 Països ja existents o “Transition”: l’aplicació ja estava creada per un mercat. El procés acaba 

sent una transició d’una versió antiga a una versió nova de l’aplicació. El que es fa es o bé 

afegir informació o bé actualitzar massivament l’existent. 

Dins del context del nostre cas particular, doncs, podem dir que migrem dades d’un sistema 

SalesForce al nostre CRM, també de SalesForce, configurant la nostra aplicació i afegint la informació 

des de zero. La nostra migració de dades serà un “ETL de SalesForce a SalesFroce Full”. En el següent 

apartat entrem en detall de com duem a terme aquest cas i les característiques què en trobem. 

ETL de SalesForce a SalesForce Full 

Si la setmana de referència que un país/mercat comença a fer servir l’aplicació, de manera oficial, 

la considerem la setmana zero (ò T 0), el procés de migració comença set setmanes abans (ò T -7). 

Molt abans s’han realitzat estudis i extraccions massives de les dades d’origen, d’aquesta manera 

podem saber el que extraurem a T -7 qualitativa i quantitativament. Si la informació que analitzem 

té previsió de ser complicada de migrar, o trobem errors, s’avisa al propietaris de la informació per 

a que procedeixin a “netejar” les dades en el seu sistema de cara a futures extraccions.  

El primer dia de T -7 es realitza una simulació del que serà l’extracció final (que passarà a T -4). Totes 

les entitats/objectes extrets s’introdueixen a taules de les nostres eines d’Access i s’executa el 

procés de transformació. De les eines, en aquest moment, el que més interessa són les consultes i 

taules d’errors que s’hi generen. Generem fitxers Excel i taules resum dels errors que es troben a 

les dades processades i comuniquem, si fa falta, al client si han de fer una última neteja de les dades 

del seu sistema.  

En paral·lel es fa una càrrega de dades “Dummy” o dades de test. Són dades inventades, del tipus 

“Doctor 1”, “Doctor 2”, “Doctor 3”, “Telèfon1: 123456”,”Telèfon2: 456789”, etc. Tot i no ser dades 

reals, estaran creades amb una eina Access que garantirà la consistència d’aquestes. Un cop 

carregades, els altres equips del projecte ja tenen material per a provar l’aplicació, buscar-hi errors  

i fer-hi “entrenaments”. 
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Esquema 4-1 Procés complet de la migració 

Es deixen transcórrer dues setmanes més per a que els mercats acabin de gestionar les seves dades. 

S’acorden els criteris d’extracció per a realitzar la descàrrega final de dades a T -4 i  es realitzarà el 

mateix procés de transformació que a T -7.  

Durant T -3 l’equip que carrega les dades disposa els fitxers que els hi proporcionem en eines Access 

de validació. És una comprovació complementaria a les validacions internes que fan les nostres 

eines, sobretot aspectes més tècnics. 

A T -2 es procedeix a la càrrega final.  Aquest cop, al estar massa a prop de la T 0, no hi ha temps 

suficient per a compartir els informes d’error. Així doncs, tots els errors que detecten les eines i 

aquells errors que succeeixen duran la càrrega al sistema queden registrats en una eina, dissenyada 

també amb SalesForce, dedicada a gestionar dits errors i a la seva resolució. 

Per finalitzar el procés, durant T -1, es valida dins l’aplicació que la càrrega s’ha completat 

exitosament i s’intenten solucionar tots els errors possibles sense compartir els informes d’error per 

a que el màxim d’informació possible es carregui al sistema. Paral·lelament, es revisa que els 

documents de qualitat, on hi surt detalladament tot el procés de càrrega, s’han redactat 

correctament i es procedeixen a ser processats per una entitat externa de qualitat. 
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5. Procés de Migració 

5.1. Definició del procés d’anàlisi: Extracció. 
Com hem dit, estem en un cas de ETL SFA to SFA. El primer pas que farem serà analitzar l’estructura 

del model de dades de la nostra aplicació envers a la aplicació destí, és a dir, haurem de saber a 

grans trets si ens fa falta o no quelcom addicional al nostre sistema per cobrir les necessitats a nivell 

d’emmagatzemat de dades o si el que tenim cobreix els requeriments. A aquest pas se li sol dir 

“Mapejat d’entitats” o “Mapejat de metadada”.  

En segon lloc analitzarem cada entitat i la relació entre camps que en podem deduir. Seguint amb 

l’exemple en el que un gimnàs absorbís a un altre més petit i s’hi haguessin de migrar els membres, 

hauríem de saber si el club destí funciona o no amb carnets (mapejar entitats) i, en cas que sí que 

ho fes, mirar si on el meu carnet posa “Nom:” en el nou carnet també ho posa (mapejat de camps), 

o si també puc posar l’adreça igual que en l’antic, o si mostra el número de soci. A nivell pràctic es 

sol tenir tots el casos possibles: poden concordar o no les entitats i poden o no concordar els camps 

que hi apareixen. En aquest moment finalitza la primera fase d’anàlisis global de l’aplicació origen. 

En tercer lloc s’analitza qualitativament i quantitativament les dades com a tal per a cada mercat o 

país, també anomenades “raw data” o dades crues. Saber d’avançat tant el volum com la qualitat 

és més que útil per preveure possibles processos de neteja i distribució d’emmagatzematge.  

En últim lloc, i en molt estreta relació amb l’anterior pas, tenim l’anàlisi del criteris d’extracció. Un 

cop sabem el que hi ha a l’aplicació origen i com la mapejarem a l’aplicació destí, hem de poder 

distingir quines dades pertanyen a qui, i poder fer la extracció amb certs criteris de distinció. Per 

exemple, si volem extreure només dades per a Suïssa haurem de filtrar per país i, si a més volem 

extraure les “Accounts” creades dins del període de l’últim any fiscal, haurem de filtrar per data de 

creació.  

Tota aquesta informació dels quatre processos la tindrem emmagatzemada en fitxers Excels (ens 

ajudarem amb PowerPoint per a fer-ho més visual) penjats al núvol i poden anar canviant en funció 

de noves actualitzacions de l’aplicació destí o, en general, qualsevol actualització que impliqui un 

canvi als mapejats. Per a nosaltres, per tant, són el que anomenarem “fitxers vius”. 

5.1.1. Mapejat d’entitats 
Després d’investigar l’aplicació origen i parlar amb els contactes apropiats, acabarem tenint 

quelcom semblant a la taula 5-1: 

Entitat Destí Entitat Origen 

Account: Doctors Account: Business Account 

Account: Organitzacions Account: Person Account 

Address Account: Business Account 

Affiliations Account, Contact Lookup 

ChildAccount Associated Accounts & Contacts 

Users Users 

Cycle Plans CallItem 

Cycle Plan Targets - 

Cycle Plan Detail CallItem 

Product Catalog Product2, Brands 
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Product Group - 

Brick_to_Terr AccountShare, Account, Groups, Territories. 

My Setup Product - 

Product Metrics Customer Brand 
Taula 5-1 Mapejat d’entitats particular del nostre sistema 

O si ens convé, ja sigui per mostrar-ho al client o per tenir-ho a nivell visual: 

 

Esquema 5-1 Diagrama de mapejat d'entitats de l'objecte Account 

 

En aquest cas a l’esquema 5-2, tenim l’esquema d’entitats mapejades (fletxes blaves) sobre els 

objectes d’Organitzacions i Doctors. 

5.1.2. Mapejat de camps 
 

Un cop consolidat el mapejat d’entitats, ens disposem a trobar de quins camps de l’entitat origen 

podem prendre la informació per als camps de l’entitat destí. Després d’estudiar-ho, generem un 

fitxer Excel tal com la taula 5-2. Només mostrem unes columnes bàsiques del fitxer, però realment 

descrivim també si es un camp necessari per la entitat o no, quin tipus de camp és i, una de les coses 

més importants, el tipus de transformació que seguiran les dades d’un camp a l’altre.  
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5.1.3. Anàlisi de la “raw data” o dades crues 
Un cop hem “mapejat” el sistema origen al nostre sistema destí, mirem per a cada mercat com tenen 

les dades al sistema origen. S’extrau tota la informació que s’ha mapejat i es du a terme un estudi 

per país, fent servir com a criteri un dels camps de l’aplicació origen que ens garanteixi que les dades 

seran exclusivament del país pertinent. En el nostre cas és el “Owner.Country__c” que, com 

s’aprecia en la notació, es el camp “País” de la entitat/objecte “Owner” (propietari). Per tant, si es 

vol extreure informació sobre Catalunya, amb aquests criteris d’extracció es buscarà aquella 

informació que pertanyi a algú el país del qual sigui Catalunya.  

Un dels punts forts d’aquest anàlisis és la comprovació de si els camps requerits estan buits o no, si 

les categoritzacions de les dades són les correctes... En general, si les dades al origen són consistents 

o no. Per garantir que això passa, i que les dades es migren consistentment també al sistema destí, 

es fan reunions amb cada país mostrant les dades que tenen i si necessiten netejar-les. Ho 

anomenem “Cleansing meetings”. Aquestes reunions es fan setmanal o bi-setmanalment per a fer 

un seguiment el més exhaustiu amb els mercats però a l’hora deixant el temps necessari per a que 

arreglin les dades al sistema origen si es que així ho requereixen. 

 

Figura 5-1 Exemple d'un anàlisi de dades per a un conjunt de països 

 

A la figura 5-1 veiem un exemple de l’anàlisi d’un grup de països del registres que tenen d’hospitals. 

La columna esquerra, la principal, ens divideix la informació en els països dels propietaris d’aquesta, 

mentre que les demés ens comproven que altres camps siguin consistents. En aquest cas mirem si 

el prefix de cert camp és el codi de país esperat (Egipte: EG, Ghana: GH, et.), si l’estat dels hospitals 

és actiu o no (si els comercials els visiten activament o no), i la quantitat relacionada. 

5.1.4. Criteris d’extracció 
Després de l’últim pas, l’anàlisi, hem d’establir un criteri per extraure les dades del sistema origen. 

En general se sol acordar amb cada país quelcom semblant a la taula 5-3. 
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Camp Valor 

Owner.Country__c Pais (Catalunya) 

Status__c Només aquells que siguin “Active” o “Verified” 

Brick Que no sigui un brick “Dummy” 

Camp 4 Valor 4 

... ... 
Taula 5-3 Exemples de criteris d'extracció 

A partir d’aquest punt, es creen les consultes d’extracció en llenguatge SOQL i es procedirà a entrar 

en l’etapa de transformació de les dades. Veurem un cas pràctic en el següent apartat. 
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5.2. Transformació 

5.2.1. Objectiu 
El fet de concebre l’extracció per un país es una idea senzilla, però imaginar-la per a 90 països i 

complir amb dates d’entrega ajustades cada setmana i tenir-ho tot carregat i consistent al sistema 

destí no es una tasca evident. Es crea un pla d’execució d’eines i, en general, un procés a seguir 

inclòs al de tota la migració. Ens ajudem d’eines per a tractar i transformar les dades extretes segons 

els criteris de cada país.  

 

Figura 5-2 Finestres de temps per al procés de cada país 

 

5.2.2. Tipus de transformacions 
Cada camp que hem extret necessitarà, o no, una transformació. La taula 5-4 mostra les 

transformacions més comunes: 

Tipus Comentari 
Directa Les dades tenen el mateix format que esperem per al destí. 

Hardcoded 
(Valor fixe) 

Se sol aplicar a camps que no ens calen saber de l’origen, així que els 
hi creem un valor per defecte al destí (moneda, idioma, etc.) 

Manipulada 
 
(en tenim de 
diversos tipus) 

1- Concatenació directe: valors dels camps concatenats amb paraules 
o codis. 

2- Concatenació calculada: es creen decisions intel·ligents que 
escullen una concatenació o una altra segons aquesta decisió. 

3- Conversió: Un valor a l’origen pot ser diferent que al destí però 
volen dir la mateixa cosa. Es creen taules de conversió per a convertir 
els valors (sol passar amb valors de camps tipus llista desplegable). 

4- Càlcul directe amb fórmula. 

Truncation Els valor, sobretot de tipus text, de l’origen són massa llargs per al 
camp destí. S’ha de trucar i trobar un altre camp per afegir el que 
s’ha truncat. 

Type Convertion A origen podem tenir camps de tiups data/hora, però l’aplicació 
origen espera un texte, o un número. 

Taula 5-4 Tipus de transformacions 
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 5.2.3. Eines en Access 
Durant les primeres setmanes de projecte es desenvolupen unes eines amb Access les quals, 

després de fer l’estudi i l’anàlisi dels models de dades, ens transformaran la informació per adaptar-

la a la càrrega pel sistema destí. Mostrarem només una d’elles, la de l’objecte “Account”, però hi ha 

aproximadament una per cada parell d’objectes a carregar. A més, l’execució de cada eina pot 

dependre d’eines anteriors, i segueix un ordre similar a la lògica de càrrega de cada objecte (no 

podem carregar un objecte fill si encara no hem carregat el pare al qual pot fer-hi referència i, per 

tant, dependre’n). 

Cas pràctic. Objecte a migrar: HCP (Health Care Professionals: dentistes, doctors,...). 

Per a cada un dels objectes existeix una guia adaptada i actualitzada que descriu cada un dels passos 

a seguir per a dur a terme la transformació i l’anàlisi d’errors. Seguirem el procés pas a pas definint 

les característiques de l’eina Access dissenyada.  

1- S’importen a l’eina les taules necessàries que contenen la informació de l’entitat origen. Per 

saber exactament quines són les taules requerides farem referència al model de dades i 

l’estudi previ que s’ha realitzat. En el cas dels HCPs, necessitarem una taula de 

“Accounts&Contacts” tipus personals (doctors, dentistes,...) i necessitarem també els 

resultats de la eina d’hospitals (o HCOs) ja que són una referència “pare” i obligatòria (clau 

forana) en el moment que carreguem els HCPs. Després d’escollir la taula d’on extraurem 

les dades, escollim els camps que volem extreure aplicant els criteris per filtrar els resultats. 

En general, per al nostre cas, filtrem les “Accounts” per aquelles on el “checkbox 

ispesonaccount” és vertader (com hem dit, que siguin personals) i que el país del propietari 

de la informació sigui un en concret. 

 

 

Figura 5-3 Selecció de registres d'Account per Data Loader 
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Figura 5-4 Selecció de camps i criteris d'extracció 

 

 

2- Per a cada eina tenim unes taules molt semblants que s’anomenen taules de configuració o 

taules de “Set up”. En aquestes taules es llisten el país o els països pels quals s’estarà 

executant la transformació. Una de les característiques més potents de les eines és que 

estan configurades per a múltiples països a l’hora i, d’aquesta manera, reduir temps i evitar 

executar l’eina vàries vegades. Cada país es un registre a la taula de configuració on s’hi 

expliciten les característiques particulars del propi país: llengua, moneda, nomenclatures 

alfanumèriques que tindran dins l’aplicació, etc.  
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XREF_Country_HCP 
OwnerCountry__c Brick Prefix Country__c VKORG__c CurrencyISOCode Language_vod__c 

Argentina AR AR AR21 ARS es_AR 

Brazil BR BR BR21 BRL pt_BR 

Brazil BW BR BR21 BRL pt_BR 

Brazil LB BR BR21 BRL pt_BR 

Brazil Stiefel BS BR BR21 BRL pt_BR 

Chile CL CL CL21 CLS es_CL 

Colombia CO CO CO21 COP es_CO 

Ecuador EC EC EC21 ECS es_EC 

Ireland RO IE IE21 EUR en_US 

Austria AT AT AT21 EUR de_DE 

Germany DE DE DE21 EUR de_DE 

Germany AT AT AT21 EUR de_DE 

Spain ES ES ES21 EUR es_ES 

France FR FR FR23 EUR fr_FR 

Taula 5-5 XREF de característiques per país 

Com es pot observar en la taula 5-5, en el cas de Brasil, hem de llistar explícitament si un 

país està emmagatzemat en diferents zones a l’aplicació origen, ja que per a cada zona la 

informació pot tenir, per exemple, alguna cosa prefixada en especial, o una llegua/dialecte 

concrets o una moneda diferent. 

 

3- A l’apartat de les taules, s’observen noms que comencen per XREF. Són taules que s’utilitzen 

per a realitzar les conversions de valors manipulats, i sobretot s’usen per a camps tipus llista 

desplegable (“picklists”). Per exemple els doctors tenen especialitats però els noms 

d’aquestes, en l’aplicació origen, poden variar segons la regió que estiguem migrant i ens 

interessa tenir per a totes les regions el mateix valor en anglès. La taula de conversió acaba 

llistant els casos de la següent manera: 

XREF_Specialty_HCP 

MED_Specialty FSFA_Specialty 

Estetica Aesthetic Dentist 

Esteticista Aesthetic Dentist 

ESTOMATOLOGIA Gastroenterologist 

ESTOMATOLOGÍA Gastroenterologist 

Estudiante Dental Dental Student 

Gastroenterologist Gastroenterologist 

General General dentist 

General dentist General dentist 

GENERAL MEDICINE GENERAL MEDICINE 

General/Family Doctor General/Family Doctor 
Taula 5-6 Exemple de XREF per a transformació/traducció d'especialitats 

No només “traduïm” valors, sinó que a més, si esperem errors ortogràfics a l’origen, també 

quedarien arreglats si en coneixem la traducció esperada (cas groc a la taula 5-6). 
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4- Un cop totes les taules estan plenes, procedim a executar les consultes (Figura 5-6). Als 

annexes es pot trobar la guia específica per a cada eina i l’ordre d’execució de les seves 

consultes.  

 

a. Bloc de preparació (taronja): són les consultes que fan la transformació del format 

de les dades origen al format de dades destí. Utilitzen totes les taules “XREF” i es 

generen les particularitats de cada zona/país usant les taules de configuració. Si 

observem la figura de sota, podem veure que fent servir “lefts joins1” entre taules 

en SQL, per a tots aquests camps, cada cop que es trobi un valor dins la taula es 

traduirà al correcte de la nostra aplicació destí. Si la consulta no troba la traducció, 

deixarà el valor que prové de l’origen. 

 

 

b. Bloc de control d’errors (groc): són les consultes que busquen, dins les dades que 

es processen en el bloc anterior, si hi ha hagut valors que no s’han traduït, o bé si hi 

ha errors de format, o bé si hi ha camps en blanc que necessitem que estiguin 

poblats, etc.  

 

                                                           
1 És molt important mencionar un aspecte tècnic sobre la unió de taules a les consultes. Si recordem a la secció de bases 

de dades, les relacions entre taules (els Joins) uneixen claus primàries i foranes de les taules pare i filles. Hi ha diversos 

tipus de Joins. 

  

Els “Inner Joins”: la consulta busca si el valor de la clau primària de la taula pare es troba en el camp de clau forana de la 

taula filla. Si troba valors coincidents, genera el que faci la consulta. Si no, no treu cap tipus d’informació sobre el registre 

de la taula pare. 

Els “Left Joins”: semblant a l’anterior però, en cas que no es trobin valors, sí que es treu tota la informació del registre de 

la taula pare, però els camps de la taula filla seran en blanc. 

 

Figura 5-5 Vista disseny de la consulta de transformació 
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A nivell tècnic, cada consulta d’error funciona de la següent manera. Se seleccionen 

tots els registres d’una consulta i filtrem a les condicions pel camp que volem 

ressaltar. És a dir, si jo vull saber si els doctors que tinc tenen especialitats correctes, 

a les condicions de la consulta tindrem:  

 
“WHERE (((Z1_HCP.Specialty_vod__c) Not In (Select MED_Specialty from [XREF_Specialty_HCP]) And 

(Z1_HCP.Specialty_vod__c) Is Not Null))” 

 

Traduït, es llegeix la condició “aquells doctors on l’especialitat no està en blanc i que 

a més no està a la llista d’especialitats esperades de la taula XREF_Specialty_HCP. 

 

Es crea una consulta per a cada camp on busquem possibles errors i, depenent de 

la gravetat de l’error, se li assigna un valor numèric a dit error. Si un camp requerit 

ve buit de l’origen, serà un error greu que no ens permetrà carregar el registre, se 

li donarà el valor “1”, i es llistarà en la consulta un petit missatge descrivint 

breument l’error. Si trobem un error en un camp que no es requerit però no 

impedeix la càrrega del registre, a dit registre se li assignarà un error de tipus “6” i 

es deixarà el camp erroni en blanc durant la càrrega. Per últim, podem trobar errors 

de tipus “11”, que són avisos de valors que són correctes però inesperats d’entrada. 

En aquest cas es procedeix igual que amb els errors “6” però sense buidar el camp. 

c. Bloc de neteja (verd): són el conjunt de consultes que s’encarreguen d’agrupar els 

resultats en diverses taules. S’inclouen tant els registres que han passat tots els 

controls de manera satisfactòria com els que s’hi ha detectat errors de tipus 11 o 6, 

i es disposaran en una taula llesta per a ser exportada com a fitxer Excel i preparada 

per a la càrrega al sistema.  

d. Bloc de gestió d’errors (blau): com a cas general podem tenir, en un mateix registre 

origen, més d’un error. Aquest bloc s’encarrega de generar i agrupar tots els errors 

amb un conjunt de camps informatius que ens donin el màxim d’informació possible 

sobre els errors que hem tingut. Per acabar, els registres resultants es disposen a 

unes taules que anomenem “Informe d’errors”. Aquestes taules s’exporten en un 

fitxer Excel i s’estructura la informació que ens interessi en una taula pivot (“Pivot 

Table”). 

Les taules pivots són una eina molt útil d’Excel que ens permeten filtrar i agrupar 

valors de taules amb molta informació. D’aquesta manera podem tenir una idea de 

quins errors i en quina quantitat ens trobem als registres que han fallat (exemple a 

la figura 5-7). 
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Figura 5-6 Llista complerta de les consultes de l'eina Acces d'Accounts (HCPs) 
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Figura 5-7 Exemple de taula pivot sobre l'informe d'errors de HCPs 

 

5.2.4. Assegurança de la consistència de les dades 
Un dels grans avantatges d’aquest procés ETL dissenyat és que no té cap tipus de manipulació 

manual. En el sistema origen la informació està emmagatzemada en una base de dades i s’extreuen 

les taules en fitxers “.csv” on es manté el format de les dades. Es disposa la informació en una base 

de dades d’Access per a la transformació d’aquesta seguint operacions SQL. S’exporten fitxers Excel 

amb el format de la base de dades destí i es procedeix a la càrrega. Tenim en tot moment una 

estructura de base de dades en la informació que va seguint el flux de la transformació. Això ens 

garanteix que, després d’estudiar i conèixer els models de dades dels sistemes origen i destí, tindrem 

una càrrega exitosa ja que l’estructura de la informació segueix exactament un procés conegut i ben 

delimitat. El coneixement de tot el procés permet, també, actuar de forma ràpida en cas que hi hagi 

alguna mancança en el nostre procés i s’hagin d’identificar els errors, conseqüències i ajustos que 

s’han de realitzar al sistema. 
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5.3. La càrrega de les dades 
Per a concloure el procés de migració, s’han d’enviar les dades a l’equip especialitzat i preparat per 

a dur a terme la càrrega de les dades al sistema destí. Es disposa la informació de les nostres eines 

en plantilles que donen detall de cada camp que s’ha de carregar i s’envia a l’equip de càrrega. 

 

Figura 5-8 Principi de la capçalera per a HCPs 

 

5.3.1. Equip de càrrega i documentació de qualitat 
Abans de fer l’insert amb el “Data Loader”, el personal de càrregues passa la informació per una 

eina Access pròpia que valida que tots i cadascun dels camps tenen el format correcte, a part de 

validar la consistència de les relacions entre objectes. D’aquesta manera hi ha molta més 

probabilitat que tota la informació queda inserida sense errors.  

Per a cada càrrega que es du a terme es generen uns documents on s’hi llisten els passos i les accions 

que es realitzen en tot moment. Sempre es carreguen, en primera instància, tres registres de proba 

per verificar que tot funciona segons l’esperat, ja que es pot donar el cas que alguna paràmetre no 

s’hagi configurat bé, que el mapejat de camps no sigui el correcte o que tinguem errors de 

connectivitat, entre d’altres. D’aquesta manera evitem fer càrregues no vàlides amb desenes de 

milers d’errors. 

En aquests documents s’hi indiquen, amb ajuts de captures de pantalla, tant la quantitat de registres 

inserits exitosament com aquells que han fallat, adjuntant la descripció del motiu de dit error. Es 

fan també captures de pantalla demostrant que el que es carrega està disposat com s’espera dins 

l’aplicació i es fan també captures de la verificació quantitativa del total de dades que han quedat 

finalment inserides al sistema fent servir programes de consultes SOQL. 

Per a cada error de càrrega es crea un tiquet descrivint-hi exactament l’error i tots els detalls: qui 

s’encarrega de buscar la solució, la naturalesa de l’error, dates límit, etc. 

Un cop revisats els documents, es procedeix a enviar-los als responsables de cada país per a donar 

el vistiplau conforme la càrrega ha finalitzat i tots els informes s’envien i emmagatzemen en 

servidors del client. 
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6. Discussió dels resultats 
 

Amb l’automatització del procediment de migració, i gràcies al estudi i refinament constant de les 

eines Access, recurs a l’abast de tothom, no només s’està doblant el rendiment, sinó quintuplicant-

lo, tenint en compte que es poden transformar les dades de tres mercats a l’hora per persona i es 

redueix tant el temps com el nombre de persones que haurien d’involucrar-se en tot el procés. 


