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Resum

En aquest document es presenta un sistema d’anàlisi i presa de decisions per tal de 
millorar de manera contínua el funcionament i desenvolupament d’un projecte 
d’enginyeria a través de la gestió del mateix, amb l’objectiu d’assolir una metodologia de 
treball final que permeti complir amb els objectius inicialment definits per al projecte. S’ha 
establert l’execució dels dashboards com a sistema per al seguiment de l’evolució de 
l’estat del projecte així com reunions periòdiques amb els diferents equips de treball per 
tal d’analitzar, d’acord amb els resultats obtinguts setmanalment amb els dashboards, 
quins aspectes influeixen positivament a l’assoliment dels objectius establerts, quins ho 
fan de manera negativa i sobretot, com es poden optimitzar i redistribuir els recursos de 
què disposem, adaptant el projecte a les noves necessitats i possibles problemes que 
puguin sorgir, per tal d’assolir de manera satisfactòria els requeriments proposats.

Els resultats mostren que mitjançant l’anàlisi contínu i les decisions que s’han pres durant 
la realització del projecte ha estat possible una bona adaptació a noves oportunitats de 
negoci així com la optimització dels recursos disponibles i una millora progressiva en la 
metodologia de treball fins arribar a l’estat actual.
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Prefaci

A mesura que s’apropa la finalització dels estudis acadèmics del Grau en Enginyeria en 
Tecnologies Industrials a l’ETSEIB em plantejo el fet de realitzar un treball de fi de grau 
(TFG) com a conclusió d’aquesta etapa. En el moment en que se’m planteja aquesta 
tasca em trobava realitzant pràctiques d’estada a l’empresa Accenture, i vaig veure 
aquesta situació com una oportunitat excel·lent per a redactar el meu TFG. La motivació 
principal d’aquest treball sorgeix de la necessitat per part de Zurich d’introduir canvis en el 
projecte OM, que estava obtenint mals resultats, per tal de reconduir la situació i d’assolir 
els objectius de la companyia en els terminis establerts.

És precisament gràcies a la formació que he adquirit a la universitat que sóc capaç de 
realitzar aquesta tasca, evolucionant dins l’empresa on assoleixo rols i responsabilitats 
més importants de manera progressiva. Amb aquest treball busco explicar i desenvolupar 
les tasques que he dut a terme fins arribar a la solució final, així com també la manera en 
la que les he realitzat mitjançant l’anàlisi experimental, reunions, establiment d’objectius, 
presa de decisions, gestió de l’equip i recursos… tot eines que he anat adquirint i, ara per 
fi aplicant en un projecte d’enginyeria real, durant la meva formació com a enginyer a 
l’ETSEIB.
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Introducció

Tot i ser una multinacional amb un volum de negoci molt important, al 2014 Zurich es 
trobava en una situació d’estancament i pobresa tecnològica evident. En l’època actual, 
on impera la digitalització i on les empreses aboguen per l’automatització i optimització de 
processos, Zurich oferia encara els seus serveis de manera manual. Això implicava que el 
sistema d’Output Management no es correspongués correcta i eficientment amb les 
tendències actuals pel que fa a termes de mercat i capacitat de negoci com la 
multicanalitat i segmentació de competències, entre d’altres. Així doncs, per tal de deixar 
enrere un sistema arcaic i amb la voluntat d’iniciar el procés de digitalització, 
modernització i automatització tan del sistema com de la companyia en si, Zurich va 
decidir crear el projecte OM. Aquest tindria com a objectiu digitalitzar el procés de 
generació i contractació de pòlisses i, per tant, hauria de realitzar diferents tasques tals 
com programar la generació de documentació i realitzar proves d’aquests documents 
abans de la pujada a producció per comprovar-ne la correcta composició. 

El projecte es va dividir inicialment en tres grans blocs, les tasques dels quals van 
recaure en empreses diferents. A nivell teòric aquest enfocament permetia no dipositar 
tota la càrrega de treball sobre un sol equip sinó que el distribuïa entre Everis, GMC i 
Accenture. Centrant-se en les dues empreses que s’esmentaran durant el treball, 
l’empresa de software GMC es va fer càrrec de la construcció dels nous documents 
mentre que la consultora Accenture es va encarregar de testejar-los, és a dir, realitzar 
proves per tal de comprovar-ne la correcta composició i generació.

Un cop iniciat el projecte, durant mesos es va observar que els resultats que s’obtenien 
no es corresponien amb els objectius planificats inicialment. Entre altres problemes que 
s’exposaran durant el desenvolupament del treball es van detectar tres incidències, 
relacionades entre si, responsables a nivell general dels mals resultats. Aquests aspectes 
consistien en què no s’havia determinat el mètode òptim de generació de documents, no 
existia una metodologia comuna sobre com validar correctament les plantilles i no 
s’estaven complint els terminis de lliurament i tancament de fases. Per tal de revertir la 
situació i aconseguir lliurar el producte final al client en el termini acordat es va decidir 
incorporar un nou membre a l’equip de treball encarregant-li la tasca de solucionar els 
problemes esmentats i, en general, qualsevol aspecte que no funcionés correctament 
dins el projecte.

Aquesta figura recau en l’autor del TFG i el seu objectiu principal consisteix a 
implementar un sistema de millora contínua del projecte OM que, a través de la gestió del 
mateix, en millori gradualment els resultats i metodologies emprades fins aconseguir 
complir els objectius en els terminis establers. En la recerca d’una solució per als 
problemes esmentats, analitzarà les metodologies de treball actuals, proposarà solucions 
alternatives i establirà metodologies òptimes específiques. Per fer-ho s’establiran 
sistemes de mesura i anàlisi estadístic mitjançant els quals es podrà determinar l’estat del 
projecte en cada moment i identificar aquells aspectes que donen resultats òptims i 
aquells que no compleixen les especificacions.
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D’aquesta manera a través de la gestió del projecte, és a dir, a partir de l’anàlisi de dades 
i introduint canvis ja siguin a nivell de distribució de recursos, canvi d’estratègia o 
reestructuració de l’equip de treball es buscarà aconseguir realitzar les tasques previstes 
en els terminis establerts per tal de lliurar el producte final al client a temps. A més dels 
tres problemes principals també es desenvoluparan diferents aspectes que, durant la 
realització del TFG, l’autor va decidir modificar per millorar-ne el rendiment ja que 
afectaven negativament a les incidències principals de ressolució prioritària. 

Per fer-ho, l’autor estructurarà el treball descrivint en primer lloc la situació de partida 
situant-hi els problemes i analitzant els procediments relacionats, identificant per quines 
raons aquests resulten insatisfactoris. A partir d’aquest moment es podrà apreciar una 
divisió molt diferenciada entre els dos blocs del projecte: l’establiment de les noves 
metodologies de generació i validació de documents, i el procés de seguiment i control de 
l’estat del projecte per lliurar les fases en els terminis establerts. 

Cal insistir en el fet que en el primer cas les solucions proposades en primera instància 
van demostrar obtenir els millors resultats possibles i per tant es van mantenir invariants 
durant el desenvolupament del projecte. En el segon cas, per altra banda, es va observar 
que la solució definitiva era molt més complexa i per aquesta raó es va establir un control 
o seguiment de les solucions proposades, analitzant l’impacte d’aquestes sobre el 
projecte, fins arribar a la solució òptima final. En la recerca de l’assoliment de l’objectiu 
final l’autor haurà de dur a terme diferents activitats que conformen l’abast del treball. 
Aquestes activitats són:

- Realitzar proves amb diferents metodologies de generació de documentació fins 
identificar-ne l’òptima i implementar-la a l’equip 

- Redactar una biblioteca de comandes mySQL d’ús comú
- Idear i implementar un sistema comú de validació de documentació optimitzant l’ús dels 

recursos diponibles
- Gestionar els informes d’errors o defects
- Establir un sistema de control de l’estat del projecte mitjançant el qual es recolliran 

dades sobre les diferents metodologies i l’impacte que tenen sobre el projecte
- Implementar canvis en la recerca de la millora dels punts febles del projecte
- Buscar correlacions per justificar al client els possibles endarreriments i que s’aprovin 

nous terminis d’entrega o assignacions de recursos
- Realització de reunions periòdiques de seguiment i feedback
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1 - Situació de partida
En incorporar-se al projecte OM es va decidir realitzar en primer lloc un estudi de la 
situació actual per tal d’obtenir una visió general del projecte així com de les diferents 
metodologies de treball que existien per tal d’intentar identificar els problemes que 
presentaven. En concret, es va analitzar l’anomenat departament de testeig, és a dir, el 
departament encarregat de crear i organitzar les proves que es porten a terme, generar la 
documentació de prova, validar-ne la correcta generació i composició, informar dels 
errors presents i de la gestió dels anomenats defects o informes d’errors. 

1.1 - Metodologia del departament de testeig

Tal i com s’ha esmentat anteriorment l’àrea de testeig podria considerar-se una de les 
més importants dins el projecte ja que és responsable d’un gran nombre d’activitats 
diferents. Inicialment es va poder observar que, per tal de desenvolupar-les totes 
correctament, l’equip treballava de manera cíclica. Tot i que aquesta forma de treballar 
era encertada es van observar problemes en algunes de les tasques dutes a terme que, 
per tant, caldria modificar. Cada una de les fases que conformen aquest mètode de treball 
és diferent i independent de la resta i per tant s’exposarà a continuació en què consistien  
les activitats principals i els problemes que s’hi van detectar abans de la introducció de 
modificacions per part de l’autor. Com a resum introductori es pot observar el diagrama 
següent on s’enumeren les diferents etapes que conformen les tasques dutes a terme 
durant el testeig de documentació:

TC

Generació

Validació

Informe 
d’errors

Equip de 
Fixing

Validació 
Final

Document 
Correcte

Figura 1.1 - Esquema cíclic metodologia testeig
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1.1.1 - TC

Un cop l’equip de desenvolupament construeix les plantilles dels documents requerits per 
Zurich cal validar tant que es generin com que la seva composició sigui correcta. A tal fi 
s’havien redactat diferents casos de prova a seguir per generar documents i validar-los. 
Aquests casos, anomenats TC (test cases), es generaven de forma automatitzada sense 
comptar amb variacions introduïdes manualment de manera que s’obtenien TC amb molt 
poca variabilitat. Es va observar per exemple que en un tipus de plantilles tan sols es 
requeria que els prenedors fossin persones físiques amb nom curt, però no es plantejava 
la possibilitat de provar prenedors amb el nom molt llarg o, fins i tot, compost. 

Tenint en compte que la companyia treballa actualment en una gran diversitat de països 
oferint cobertures molt diverses que es tradueixen al projecte OM en la necessitat de 
generar molts tipus de documents diferents tals com SMS, emails, TCFCOA12, 
TCFCLM17, ID000203… que corresponen als productes 00535 00001 o 00715 00002 
entre d’altres, es va identificar un primer error en la metodologia: seguint aquest sistema 
de creació de TC o proves no s’estava aconseguint reproduïr totes les casuístiques i 
variabilitat possible i per tant hi havia la possibilitat de que no s’identifiquéssin molts 
errors en els documents. 

Aquest fet implicaria posteriorment errors a producció que afectarien directament als 
clients de Zurich. Tot i no tractar-se d’un problema de ressolució prioritaria es va decidir 
establir un sistema de classificació i redacció de TC que resultés més favorable de cara a 
la qualitat dels documents generats pel projecte. 

1.1.2 - Generació

En la segona fase del procés cíclic seguit pel departament es va observar un error de 
procediment que afectava de manera directa a un dels problemes principals del projecte: 
l’endarreriment dels terminis de lliurament. Per tal de desenvolupar les seves funcions 
Accenture compta amb una àmplia base de dades en la qual es poden trobar diverses 
variables fictícies tals com pòlisses, prenedors, empreses… etc. per a la realització de les 
proves dels TC. Abans de l’encàrrec de millora del projecte s’havia establert que al 
realitzar una prova es buscarien en aquesta base de dades pòlisses que complissin les 
especificacions dels TC. En cas de no existir cap pòlissa similar es permetia la 
modificació parcial de les mateixes per validar la documentació generada. 

Aquesta decisió implicava diversos problemes clars doncs en moltes ocasions no existia 
cap pòlissa similar als requeriments del TC. Mentre aquest sol fet ja feia perdre molt 
temps d’execució als treballadors del projecte, per altra banda les pòlisses no eren gaire 
flexibles i intentar modificar-les per a què s’assemblessin a les proves suposava una 
tasca molt complicada doncs sorgien errors de generació com per exemple que no deixés 
canviar el prenedor de la pòlissa. Aconseguir una pòlissa que reunís les característiques 
desitjades resultava doncs quelcom difícil que endarreria la feina dels treballadors i el 
nombre de proves realitzades al dia, resultant així en un endarreriment del projecte. 
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1.1.3 - Validació

Un cop s’aconseguia generar correctament el document desitjat es procedia a la validació 
del contingut i la composició d’aquest. Per fer-ho, Accenture disposa de diversos recursos 
tals com els mock-up, repositoris, NDR… i inicialment cada persona validava els 
documents de manera diferent utilitzant els recursos que considerés necessaris segons el 
seu criteri personal. Aquesta falta d’una metodologia comuna de validació dels documents 
resultava un problema molt greu de caràcter general ja que hi havia la possibilitat de que 
en utilitzar, per exemple, només els NDR i Mock-up per validar una plantilla aquesta fos 
correcta segons els recursos emprats, però contingués errors no identificats que si 
estaven tipificats en altres recursos com les guies d’estil. 

Era imperatiu idear un mètode comú que permetés identificar tots els possibles errors 
presents en els diferents documents generats.

1.1.4 - Estratègia del departament

La gestió del departament és l’apartat més extens del treball i aquell sobre el qual s’ha 
realitzat un seguiment i control més exhaustiu en la recerca de la millora contínua. 
Aquesta fase combina la selecció de TC juntament amb la gestió dels informes d’errors o 
defects. A principis de juliol del 2016 Accenture col·laborava encara amb GMC i 
l’estratègia del departament consistia a assignar determinades plantilles als testers que, 
al seu torn, s’encarregaven de provar els diversos TC i obrir els defects oportuns. Fins 
que tots els TC de les plantilles pertanyents al tester no es generaven sense errors no es 
rebia autorització per iniciar la validació dels documents d’altres plantilles. 

Per altra banda, els defects no eren propis de fixers en concret sinó que eren lliures. Això 
implicava que els informes d’errors i la seva posterior ressolució es distribuissin segons la 
càrrega de treball actual dels treballadors. Aquesta manera de funcionar repercutiva 
negativament en el projecte. En primer lloc impedia que els testers poguessin avançar 
amb noves plantilles fins que els errors dels documents provats no es solucionessin, cosa 
que no depenia d’ells i que els endarreria. En segon lloc, l’assignació de defects segons 
càrrega de treball suposava que els encarregats de solucionar els errors no es 
convertissin experts en certes plantilles en concret sinó que només tinguessin 
coneixements molt bàsics d’algunes. Això resultava en correccions incomplertes o fins i 
tot en documents directament sense corregir, i en un endarreriment que, juntament amb 
el resultant esmentat a l’apartat 1.1.3, suposava quelcom inacceptable per al projecte. 

Per tal de corroborar si realment aquests possibles problemes afectaven negativament al 
desenvolupament del projecte es va utilitzar el sistema de control per recollir les dades 
dels resultats que s’estaven obtenint. En analitzar aquestes dades les sospites van 
quedar confirmades i es va decidir inicar el procés de proposta de modificacions que 
milloressin el rendiment del projecte. En el següent gràfic s’observen les execucions de 
TC planejades i les execucions reals en blau i marró, respectivament: 
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Com es pot veure, els problemes que s’han esmentat fins al moment relacionant-los amb 
els procediments i metodologies emprades suposen no assolir els objectius establerts 
inicialment per al projecte, i l’endarreriment del mateix.

Coneixent ara ja de manera general el funcionament del projecte i els problemes que 
presentava, l’autor d’aquest treball va decidir realitzar una reunió amb els membres de 
l’equip on va proposar canvis substancials per al projecte. A continuació es detallen els 
nous mètodes de treball que es van adoptar, aquests van demostrar obtenir resultats tan 
positius que es va decidir mantenir-los fins al final del desenvolupament del projecte.

Figura 1.2 - Gràfic d’execució Testeig amb GMC
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2 - Test Cases
Tal i com ha estat esmentat anteriorment les fases interrelacionades consistents en la 
selecció de TC, generació de documentació i validació de la mateixa presentaven 
problemes importants que s’havien de solucionar doncs les sospites inicials havien 
quedat demostrades gràcies al sistema de control del projecte que indicava un nombre 
molt baix d’execució de proves degut a aquests tres factors.

2.1 - Classificació de TC

Per tal de no cometre els mateixos errors que anteriorment i per tal d’assegurar no només 
que es provaven totes les plantilles sinó també totes les casuístiques possibles, es va 
decidir en primer lloc redactar de manera manual els TC per tal de maximitzar-ne l’abast i, 
en segon lloc, classificar els TC de manera diferent. Per assegurar que cap error passés 
per alt a l’equip de testeig es decideix establir diferents fases en el procés anomenades 
SIT i UAT. Primer es validarien els documents a SIT i un cop s’assolís un percentatge de 
correció d’un 95% es procediria a fer una segona validació a UAT de tots els documents 
ja analitzats.

A més, per assegurar-ne la correcta composició, es va decidir establir dos Rounds o 
fases dins de SIT i UAT, de manera que una mateixa plantilla o document seria validada 
dos cops a SIT i dos cops més a UAT. D’aquesta manera s’assegurava de manera quasi 
inequívoca l’èxit de la prova ja que difícilment quedaríen errors sense detectar als 
documents. Sorgeix doncs la necessitat d’organitzar aquesta gran quantitat de feina 
d’alguna manera que permeti a l’equip de testeig validar els documents de forma 
sistemàtica, sense oblidar-se de cap plantilla de document ni casuística. Per a tal fi es 
decideix utilitzar el sistema ALM.

2.1.1 - ALM

El sistema ALM (Application Lifecycle Management) és un conjunt de produces i serveis 
que permeten la gestió del cicle de vida d’aplicacions software en el que s’optimitzen 
activitats i processos relacionats amb la gestió de requisits, el desenvolupament, les 
proves i la implantació. Seguint la lògica esmentada es va utilitzar aquesta eina per 
classificar els documents a testejar i se’n va fer una divisió exhaustiva per tal d’assegurar 
que no manqués cap prova de cap plantilla ni producte abans de la pujada a producció 
del projecte. A tal fi es van dissenyar manualment un gran nombre de TC (Test Cases) 
que, tal i com s’ha explicat anteriorment, consisteixen en proves d’un document en el que 
es recullen una sèrie de requisits o steps que s’han de complir a l’hora de la generació. 

Gràcies a la nova classificació i redacció, en el seu conjunt global els TC reuneixen totes 
les casuístiques possibles dins el projecte de tal manera que dins una mateixa plantilla de 
document un TC indicarà per exemple que el prenedor sigui una persona física amb un 
intermediari de tipus agent mentre que en un altre es generarà amb una persona jurídica 
amb un intermediari de tipus corredor. Seguir aquests TC assegura al 100% la validació 
de tota la variabilitat possible i per tant, de manera teòrica, si es validen totes aquestes 
casuístiques a la fase de desenvolupament s’aconseguirà la generació de documentació 
a producció sense cap errada. 
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Com a sistema de classificació es va decidir organitzar les proves dins l’ALM en carpetes 
de la següent manera:

Test Plan: En aquesta carpeta es poden trobar les mateixes subdivisions que a al Test 
Lab, on hi ha els diferents TC classificats segons entorn de treball, producte, plantilla… 
La diferència entre ambdos resideix en el fet que dins del Test Plan és on es redacten els 
steps a seguir en cada prova de validació. Prèviament a la realització de les proves es 
generen manualment tants TC com calgui per tal de cobrir totes les casuístiques dins el 
Test Plan i un cop fet això es passa al Test Lab, on els TC no són modificables sinó 
senzillament consultables. Si tot i així es dóna el cas en el que s’ha obviat una possible 
casuística, o algun dels steps del TC és impossible d’executar (ex: prenedor persona 
jurídica + accès a MiZurich), es pot accedir al Test Plan per modificar el TC en qüestió o 
bé per redactar-ne de nous que contemplin totes les possibles casuístiques.

Test Lab: Un cop s’han redactat els TC que es consideren suficients i necessaris per 
obtenir una validació d’alta qualitat que cobreixi tots els aspectes possibles s’accedeix al 
Test Lab. En aquesta carpeta trobarem els mateixos objectes que al Test Plan però sense 
la possibilitat de modificar-los. Això és molt important ja que s’ha de tenir en compte que 
al treballar amb aquest sistema tot un departament, un gran nombre de persones tenen 
accès als TC i si tothom tingués credencials per modificar-los podríen patir modificacions 
que finalment resultéssin en la no contemplació de totes les casuístiques. Per tal d’evitar 
aquest fet s’assigna un responsable que s’encarrega de supervisar i modificar els TC dins 
el Test Plan assegurant que no disminueixi la variabilitat en cas que sigui necessari. Dins 
el Test Lab es pot observar la classificació:

Figura 2.1 - Classificacions principals ALM
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Introduïts ja prèviament, els entorns de SIT i UAT es troben dins la carpeta de Test Lab. 
L’entorn de SIT (o integració) és aquell on es fan les proves inicials, és a dir, allà on es 
genera la documentació per tal de situar els errors més crítics, entenent-se com aquests 
els errors de generació, falta de variables, errors de parametrització o de format… 
Aquests defectes dels documents s’han d’informar a l’equip de fixing a través dels 
anomenats defects que explicarem més endavant per a que siguin solventats amb 
rapidesa i que no es reprodueixin més un cop arribem a l’entorn de UAT. A integració els 
errors cosmètic, aquells en que per exemple s’observa que una variable apareix tota en 
majúscules quan en realitat ho haurien de fer en minúscula s’obvien ja que en aquesta 
fase de la validació és molt més crític arreglar errors transversals com per exemple que 
faltin variables o que el document no es generi, directament.

Dins l’entorn de SIT les plantilles dels documents 
s’organitzen en Deployments que corresponen a:

Deployment 1 Inforeports
Deployment 2 Nàutica
Deployment 3 Accidents
Deployment 4 Motor i Llar
Deployment 5 Comunitats
Deployment 6 Comerços
Deployment 7 Sinistres

Cada deployment consta de dos rounds: La validació 
inicial de la documentació es realitza en el round 1, on 
es recullen tots els errors greus que presenten els 
documents. Aquests errors s’informen a fixing, que els 
arregla i un cop estan totalment sol·lucionats, al seu 
torn, fan saber al tester en qüestió que els documents 
es poden tornar a provar. Al round 2 se n’haurà de 
corroborar la bona qualitat de generació.

Figura 2.2 - Subcarpetes on es troben els TC

Figura 2.3 - Subcarpetes SIT
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Tal i com es pot comprovar a la figura següent corresponent al desplegable d’un 
deployment, en aquest cas el Deployment 5 on es treballen les assegurances de 
comunitats, els TC estan dividits en els dos rounds esmentats. Dins de cada round es 
treballaran productes i serveis diferents de la companyia Zurich. El procediment a seguir 
consisteix a validar totes les plantilles de cada subcarpeta del primer round (Round 1 - 
AIS, Diversos, Inmuebles, Otros, Responsabilidad Civil, River, Siniestros i ZCAS) i un cop 
els documents hagin passat una validació preliminar es procedirà a executar les mateixes 
proves al Round 2. Noti’s que les subcarpetes poden presentar discrepàncies entre 
rounds i entorns, però aquestes són mínimes. Per exemple en aquest cas les carpetes 
que al round 1 es diuen AIS i River, en el round 2 s’han fusionat els TC que les 
composaven en una única classificació anomenada BSSG.

Es pot comprovar la validesa d’aquesta afirmació observant el desplegable de la carpeta 
corresponent al Round 2 - BSSG. Els primers TC que apareixen en aquesta són 
clarament els mateixos que els que s’han treballat prèviament al Round 1 - AIS. Es va 
insistir en la importància de fer aquest tipus de comprovacions en cas d’identificar 
discrepàncies ja que es pot donar el cas de no replicar una casuística concreta al passar 
del Round 1 al Round 2 (o de SIT a UAT), cosa que faria perdre proves que 
contemplessin el 100% de variabilitat resultant així en una disminució tant de la qualitat 
del testeig com dels documents en si.

Figura 2.3 - Exemple de rounds presents al Deployment 5

Figura 2.4 - Exemple de plantilles al round 1 del Deployment 5
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A continuació es poden veure alguns exemples de les plantilles que es poden trobar dins 
de cada una de les subclassificacions:

Un cop s’han redactat tots els steps dels TC i es pot assegurar la contemplació del màxim 
rang de casuístiques s’inicia la fase de proves pròpiament dita. 

2.2 - Selecció de TC

Abans de començar la validació d’un document s’ha de triar quin TC executar, i això es 
feia assignant aleatòriament plantilles determinades a testers concrets que es fessin 
càrrec de tots els TC de les plantilles assignades. Per tal d’acabar amb aquesta 
aleatorietat i establir un protocol d’actuació ferm es va proposar realitzar reunions 
setmananals conjuntament amb l’equip de desenvolupament i fixing en les quals es 
decidiria l’ordre de prioritat d’execució de TC i a qui assignar-los. 

Com a exemple pràctic per tal d’entendre aquest fet només cal pensar en la plantilla 
ID000203. Aquesta correspon a un tipus de document anomenat Documento del Seguro 
o DS, i consta aproximadament d’entre 60 i 80 pàgines. Tan el procès de generació del 
DS com la identificació dels errors i la seva solventació requereixen molt de temps i per 
tant, si en un round en concret hi ha plantilles d’aquest tipus es va decidir optar per 

Figura 2.5 - Exemple de plantilles corresponents al Deployment 6
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validar en primer lloc aquest document per tal d’informar ràpidament dels errors i que 
aquests puguin ser solventats mentre el tester en qüestió pot validar mentrestant altres 
plantilles com l’ID000010 per exemple, que consta únicament d’una pàgina i per tant són 
més ràpides d'executar. 

Tot i la bona implementació preliminar d’aquesta mesura es va observar que la selecció 
dels TC a executar era un sistema canviant que s’havia d’adaptar a les necessitats de 
cada moment del projecte a través d’un rigurós anàlisi de l’estat del mateix realitzat de 
manera contínua que s’aconsegueix principalment a través de reunions i del feedback 
interdepartamental. Tal i com es veurà en apartats posteriors es va decidir realitzar un 
control i seguiment del mètode de selecció de TC resultant en l’establiment diferents 
mecanismes de selecció de TC fins arribar a la solució definitiva.

2.3 - Steps dels TC i comandes

Un cop seleccionada la plantilla desitjada d’acord amb el mètode de selecció de TC 
establert en el moment entrem dins la carpeta, on trobarem noves subdivisions tals com 
Accenture, operacions i màrketing. A continuació es mostraran diferents TC i els steps 
que els conformen. Cal remarcar el canvi substancial que es va introduir relatiu als steps 
dels TC, mitjançant el qual es van deixar de crear automàticament i es va passar a 
redactar-los de manera manual, abarcant així un nombre molt major de casuístiques i 
contemplant una major variabilitat en les proves. 

Com a exemple pràctic s’explicarà el cas d’una prova E2E que resulta l’exemple més 
complert ja que s’han de seguir molts passos a seguir per generar en un sol procés 
diferents tipus de documents. A més, en aquest tipus de validació s’ha de comprovar tot, 
des de la generació fins validació dels documents. Aquestes proves reben el nom de end 
to end ja que s’ha de validar el cicle complert.

Mostra els steps del TC

Figura 2.6 - Posició del botó Run
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La prova E2E objecte d’estudi forma part de l’entorn d’UAT, concretament dins 
Deployment Partners al Round 2 - D5 Immuebles i, tal i com es pot observar, en aquest 
cas hi ha només una prova planejada a executar (UC - 166 - PruebaE2E - Accenture - 
Canal Partners). Un cop s’apreta el botó ‘run’ i s’inicia l’execució s’obre un desplegable 
amb els steps que ha de complir la prova en qüestió:

En proves tan complertes com aquesta el 
TC consta de molts steps diferents (6) 
mitjançant els quals es validen tots els 
aspectes que tinguin relació tan amb a 
generació com amb la composició del 
document. 

En el primer step sempre s’indica la 
casuística a contemplar. En aquest cas per 
exemple es desitja crear una oferta pel 
producte 00504 00001 i estructura 1006 
cosa que implica que es generi per 
Partners, en castellà i amb un prenedor el 
nom del qual sigui compost. Per abarcar 
tota la variabilitat possible, en una altra 

prova E2E es demanarà una casuística que contempli per exemple just el contrari que 
aquesta (ex: mediació, idioma català i nom curt). L´’ultim step sempre indicarà 
senzillament que es validi el document en contingut. La resta d’steps pot canviar.

Cal remarcar que en el primer step del TC no tenen per què haver-ni només 3 punts com 
apareix a l’exemple anterior. Sempre hi haurà tantes condicions com sigui necessari per 
abarcar la màxima variabilitat possible. Tampoc és imperatiu que hi hagin 6 steps 
concretament, tan sols aquells suficients i necessaris en cada cas per a cada tipus de 
plantilla en concret. A la prova actual, al tractar-se d’un E2E hi ha 6 steps que 
corresponen a totes les fases implicades en la generació d’un document.

Figura 2.7 - Step 1 de la prova E2E
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Per tal de complir la majoria dels passos del TC no es necessita cap tipus d’eina o 
procediment extra, és el primer step el que contè la variabilitat i requeriments que s’han 
de complir i aquest procès és molt complex. A tal fi Accenture disposa d’una base de 
dades molt extensa en la que es recullen un gran nombre de variables diferents. Entre 
aquestes variables es troben per exemple noms de prenedors, números de compta, 
vehicles, codis de negoci… en definitiva, qualsevol dada que pugui ser necessaria per a 
la contractació de pòlisses de Zurich, així al generar documentació per a la seva validació 
(que consisteix precisament a contractar pòlisses fictícies en un entorn de proves) es pot 
disposar de variables que tot i ser artificials serveixen perfectament per contractar 
pòlisses a través de l’eina real que utilitza Zurich actualment: Info.

Perseguint un dels objectius inicials es va decidir crear una biblioteca de comandes 
bàsiques per a ser utilitzades per tots els membres de l’equip. Gràcies a aquesta 
biblioteca es va agilitzar enormement la consulta de variables fictícies, pòlisses 
generades… etc.

Figura 2.8 - Steps 2,3,4,5 de la prova E2E

Figura 2.9 - Captura de pantalla del visualizer on es    
recullen les querys bàsiques per a testeig
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3 - Protocol de generació
Demostrada ja la ineficiència del procés de generació de documentació que consistia a 
cercar pòlisses existents a la base de dades, es procedeix a explicar el mètode proposat 
per a generar plantilles: es va decidir crear les pòlisses des de zero amb l’ajuda de la 
bilioteca de comandes. Això implica realitzar molts passos diferents que, a continuació,  
es poden observar en un exemple demostratiu del procediment establert complert per a 
generar una plantilla.

Seguint l’exemple pràctic d’E2E necessitarem executar en primer lloc la comanda “CODI 
NEGOCI” per trobar un codi de negoci que funcioni pel producte 00504 00001 i estructura 
1006 ja que als steps del TC està especificat que s’ha de generar una pòlissa a partir 
d’una oferta, per tant primer crearem una oferta (que requereix codi de negoci sempre) i 
després realitzarem una pòlissa sobre l’execució prèvia. A més, cal que el prenedor, o 
client en aquest cas, tingui nom compost (ex: Joan Miquel). Per trobar aquesta variable 
també haurem d’utilitzar les comandes del mySQL, en concret la query “BUSCAR 
TOMADOR”. Per a aquest exemple s’ha escollit el codi de negoci 3200000323 com es 
pot veure a continuació i el prenedor Toni Miquel.

Aquest cas és senzill ja que els steps del TC només imposen dues condicions subjectes a 
restriccions de les bases de dades. De totes maneres el procediment a seguir és 
independentment sempre el mateix, un cop hem recollit les variables necessaries per 
realitzar la prova s’executa l’Info2000: l’eina que utilitza Zurich per a la contractació de 
pòlisses, i la que utilitzem també al departament de testeig per realitzar les proves.

Al tractar-se d’una generació des de zero pressionem ‘Alta de oferta’ i seleccionem 
‘Creación de: Pól.negocio’ i ‘Creación en base a: Producto’. Un cop fet això omplim els 
camps requerits per l’aplicació Info2000, per fer-ho introduïm el codi de negoci 
seleccionat anteriorment al camp ‘Cód. negocio’ i apretem els binoculars, que 
s’encarreguen de seleccionar automàticament el nom del negoci i el contracte d’acord 
amb el codi de negoci introduit. A continuació cal introduir el codi tècnic i codi comercial 
(‘Cód. téc.’ i ‘Cód. com.’ respectivament) i el prenedor també seleccionat mitjançant 
mySQL. Cal insistir en el fet que l’aplicació Info2000 exposa els camps modificables en 
color blanc i els necessaris i obligatoris d’informar, de groc. D’aquesta manera estableix 
una guia per a l’usuari d’aquells camps que s’han d’introduir per tal de donar d’alta l’oferta 
o bé la pòlissa i no s’ha dintentar modificar els que apareixen en gris. Tenint en compte 
aquestes restriccions i els requeriments prèviament exposats ja podem prèmer el botó 
‘Aceptar’, ja que aquesta finestra és només la primera de diverses pantalles que s’han de 
complimentar durant el procés d’alta.

Figura 3.1 - Exemple d’execució de la query utilitzada per obtenir codis de negoci
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Un cop avancem de finestra observem la que es mostra la següent pàgina, on es poden 
observar quatre subdivisions: Dades generals I, Dades generals II, Prenedor/Cobrament i 
Intermediaris. Com es pot observar i tal i com s’ha comentat anteriorment, en aquesta 
finestra de l’aplicació apareixen molts camps en color gris. Això significa que són camps 
senzillament informatius i no s’ha d’intentar modificar-los ja que tot i que és possible fer-
ho, generaríem documentació en mal estat. Com un dels objectius principals de la 
validació de documents és generar la màxima variabilitat possible, com ja s’ha explicat, i 
aquest objectiu s’aconsegueix tant en la finestra principal (provant codis de negoci 
diferents, prenedors diferents…) com en cada una de les finestres següents. A la 
subcarpeta ‘Datos Generales I’ per exemple, es solen modificar aletòriament els camps 
marcats en color blau per tal d’assegurar la contemplació del 100% de casuístiques. 
Aquest procediment s’ha de seguir evidentment també a ‘Datos Generales II’, ‘Tomador/
Cobro’ i ‘Intermediarios’, així com a les finestres que venen després d’aquestes.

Figura 3.2 - Pantalla inicial d’Info (alta d’oferta)
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A dades generals II també es modifiquen alguns dels camps informats de color blanc per 
complir el criteri de la variabilitat. Aquestes modificacions poden ser aleatòries, preses per 
la persona que realitza el testeig segons el seu criteri o indicades segons els steps del 
TC. Tot i que algunes variables com el Tipus de revalorització han estat modificades de 
manera aleatòria, en aquesta finestra hi ha un exemple clar de seguiment dels requisits 
dels steps del TC, que indicaven que la documentació es generés en castellà (o espanyol 
- ES). Aquest factor és subjecte d’una gran varietat de proves ja que els documents es 
poden generar en castellà, català, anglès, francès i alemany i els documents solen 
presentar errors molt diferents segons l’idioma en què s’hagin generat. A continuació, i 
sense apretar el botó ‘Aceptar’ fins que les quatre subcarpetes hagin estat 
satisfactòriament complimentades, passem a la fase ‘Tomador/Cobro’:

Figura 3.3 - Finestra principal que apareix un cop 
s’apreta ‘Aceptar’ a la pantala inicial   d’Info
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Aquesta pestanya també es veu contínuament modificada ja que aquí s’introdueix el 
prenedor, el pagador i la forma de pagament. En l’exemple indicat s’ha seleccionat que la 
persona que paga la pòlissa sigui la mateixa que està assegurada, però això no té per 
què ser així: un pare per exemple podria contractar una assegurança pel seu fill menor 
d’edat si aquest marxa de viatge a l’estranger de manera que ell seria la persona que 
pagaria l’import i el seu fill, el beneficiari o assegurat. 

S’han de realitzar diverses proves degut a aquest fet doncs queda clar que es genera una 
àmplia gamma de possibilitats i combinacions com per exemple que el prenedor sigui una 
persona física i el pagador una jurídica (empresa), que tant el prenedor com el pagador 
sigui una persona jurídica… etc. Si a aquestes possibilitats afegim el fet de que els 
prenedors poden tenir nom compost, curt i ser masculí o femení s’observa que es 
presenta un gran nombre de casuístiques diferents i s’hauran de provar i validar totes per 
assegurar la bona qualitat dels documents siguin quines siguin les condicions introduïdes.

També és molt important la forma de pagament ja que pot ser per banc, intermediari o 
finestra (si es fa en efectiu). la possibilitat d’introduir la opció de que el ‘Canal de cobro 
1er. Recibo’ sigui igual al canal de cobrament dels següents rebuts i comptes de banc 
diferents a l’apartat ‘Cuenta IBAN’. De la mateixa manera que s’ha explicat en el cas del 
prenedor i pagador, les diferentes combinacions de formes de pagament afecten de 

Figura 3.4 - Pestanya ‘Tomador/Cobro’ de la finestra principal d’Info
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manera també diferent la generació i aparença de la documentació i per tant s’hauran de 
provar totes les combinacions possibles per abarcar la màxima variabilitat. És per això 
que cal ser molt curós a l’hora de modificar variables i d’avançar a través de les 
pestanyes esmentades, ja que és possible que al generar alguna plantilla de document 
repetim una casuística ja provada i que per tant es doni no només que deixem de provar 
altres casuístiques, sinó que validem una prova ja corregida i per tant estem malbaratant 
el temps. En el cas de la finestra d’intermediaris però, resulta més senzill:

Les variables d’aquest apartat són independents de la resta i per tant l’únic que s’ha de 
fer és assegurar que es proven tots els intermediaris de què disposa Zurich per contractar 
pòlisses, ja que segons el tipus d’intermediari al document hi apareixerà una fotografia 
d’aquest, sentat, o bé una marca d’aigua, logo de companyia, número d’intermediari… 
etc. 

Un cop hem complimentat correctament tots els camps necessaris seguint bé els steps 
del TC o bé el criteri personal per assegurar el compliment del 100% de variabilitat 
possible procedim apretant el botó ‘Aceptar’, que ens portarà a la última finestra de 
l’aplicació on es contracten les garanties, condicions especials, clàusules especials  i 
s’escullen factors com beneficiaris en cas de mort per accident, el canal de contacte amb 
el client (SMS, email, carta…) o la forma d’impressió, per exemple.

Figura 3.5 - Pestanya ‘Intermediarios’ de la finestra principal d’Info
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El producte amb el que estem treballant és el 00504 i correspon a un producte de llar, és 
per això que a l’hora de contractar les garanties podrem triar només aquelles 
relacionades amb la llar. Si s’hagues realitzat la demostració amb el producte 00715 per 
exemple, en comptes de mostrar-se ‘IMMUEBLE’ apareixeria ‘AUTOMOBIL’ i les 
garanties a contractar estarien relacionades amb sinistres, ruptura de vidres o de llànties, 
per exemple. Si la prova es realitza des de zero, com és el cas, abans de contractar les 
garanties que desitgem hem de crear l’objecte a assegurar. Així doncs es prem ‘Alta 
Objecto’ i al tractar-se d’un producte de llar, haurem de crear una casa indicant els metres 
quadrats que té, on està situada, o quin ús se’n dóna, per exemple.

Figura 3.6 - Finestra d’arbre de garanties 

Figura 3.7 - Pestanya ‘Datos Immueble’ corresponent a alta d’objecte
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Com es pot observar dins aquesta finestra apareixen dos pestanyes més com 
anteriorment, que corresponen aquest cop a dades de l’immoble i característiques de 
l’immoble. En aquest cas s’ha realitzat una captura de pantalla de l’aplicació sense 
complimentar les variables per mostrar que si el procés s’està realitzant correctament 
Info2000 va introduint automàticament totes les variables que es necessiten per 
completar l’operació. En aquesta pestanya ja només cal introduir l’any de construcció de 
l’immoble fictíci que estem donant d’alta així com l’any de reformes ja que tant l’assegurat 
com la situació de risc, entre d’altres, s’extreuen directament de les pestanyes anteriors. 
Com sempre, aquestes variables poden ser modificades però al no tenir cap impacte 
sobre la variabilitat de casuístiques, normalment no es solen canviar sinó que arribats a 
aquest punt del procés de generació es limita tan sols a complimentar els camps en color 
groc, ja que són obligatoris per poder generar el document.

Un cop indiquem les plantes de l’edifici i els metres quadrats que conformen cada vivenda 
podrem acceptar i s’obrirà automàticament el desplegable de garanties possibles a 
contractar. El contingut d’aquestes és molt variable dins el document, per tant també és 
molt important provar totes les garanties i fins i tot combinar-les entre elles per assegurar 
el seu correcte funcionament:

Figura 3.8 - Pestanya ‘Característiques Immueble’ corresponent a alta d’objecte

Figura 3.9 - A l’esquerra, possibles garanties a contractar. 
A la dreta: contractades.



Pág. !   Millora contínua a través de la gestió - Memoria28

Un cop hem triat les garanties que volem contractar és important no apretar el botó de 
‘cerrar’ ja que tornaríem enrere perdent totes les modificacions dutes a terme en l’alta 
d’objecte i s’hauria de repetir el procés, sinó seleccionant ‘Valores…’. Aquest botó obre 
una única finestra emergent en la qual s’han d’introduir els imports a assegurar ja que tot i 
haver contractat la garantia de continent, no és el mateix assegurar un capital de 30.000€ 
que un d’1.000.000€ i d’aquests capitals dependrà el valor a pagar per l’assegurança.

Durant la realització d’aquesta prova demostrativa l’usuari no es va adonar que l’aplicació 
estava mostrant un possible error de generació i aquest fet va comportar que un cop 
introduïts els camps necessaris i apretat el botó d’acceptar per tornar a la finestra d’alta 
d’objecte, es produís un error que no deixés avançar el procés de generació:

Indicador d’errors

Figura 3.10 - Finestra de ‘Valors’ a complimentar per a les garanties 
contractades

Figura 3.11 - Misssatge d’error
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Com es pot observar a la imatge apareix un error que indica que pel tipus de NIF no es 
permet contractar Defensa Jurídica. Aquest error significa que al seleccionar un prenedor 
de tipus físic no es pot contractar una de les garantíes que hem seleccionat anteriorment: 
‘DEFENSA JURÍDICA COMUNIDADES’. Per solucionar aquest incident tan sols hem de 
clicar abandonar, seleccionar la garantia en qüestió i eliminarla del llistat de la dreta. 

És imperatiu fixar-se en l’indicador d’errors de l’aplicatiu Info2000 ja que d’aquesta 
manera podrem detectar incidències més ràpidament i solucionar-les durant el procés de 
generació de documentació. Un cop solucionat l’incident, al clicar sobre acceptar s’ens 
retorna a la finestra inicial si no hem comès cap altre error durant el procés de 
contractació. En aquest moment es poden observar les garanties contractades i, si ens 
situem sobre ‘Póliza’ s’habilitarà de color blau el botó ‘Cláusulas’ indicant d’aquesta 
manera que podem tant modificar les clàusules existents com contractar-ne de noves. En 
la majoria de proves per la companyia Zurich s’escullen diverses clàusules especials 
encara que en alguns documents ni tan sols apareixen impreses. Aquesta decisió es va 
prendre a mitjans d’agost del 2016 al comprovar-se que algunes plantilles de documents 
no es generaven si s’hi introduïen clàusules especials. Des d’aquell moment, i per 
assegurar tant la variabilitat com la generació de totes les plantilles, es contracten 
clàusules per a tots els documents a validar.

Figura 3.12 - Apartat de cláusules especials
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Per seleccionar les possibles clàusules especials a contractar s’ha de clicar el botó 
corresponent al desplegable de la finestra resum de clàusules i, tal i com s’ha vist per a 
les garanties, un cop fet això cal introduir els imports que es desitgen assegurar.

De les possibles clàusules especials a contractar que apareixen al desplegable s’han 
escollit la PCFM1002 i la PCFM1007. Un cop seleccionades cal tancar el desplegable per 
tornar al resum de clàusules. En aquest moment les clàusules no automàtiques, és a dir, 
aquelles l’import de les quals no és fixe i inalterable sinó que s’ha d’introduir manualment, 
apareixen amb un interrogant de color groc al costat. Tal i com s’ha indicat, a Info2000 
qualsevol factor de color groc no pot restar sense complimentar ja que sinó la generació 
de documentació és impossible. Al fer doble clic sobre la clàusula amb l’interrogant groc 
apareix una finestra emergent, diferent en cada cas segons la clàusula, amb diferents 
camps a introduir. Un cop fet això es tanca tant la finestra emergent com la corresponent 
al resum de clàusules, per tornar a la pàgina d’alta d’objecte.

Figura 3.13 - Pestanya desplegable amb el llistat de cláusules especials

Figura 3.14 - Llistat de cláusules a contractar

Figura 3.15 - Finestra emergent de valors a informar 
per a les clausules contractades
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En últim lloc i com a terme extra de variabilitat a vegades s’introdueix també un beneficiari 
(veure imatge de la finestra d’alta d’objecte), és a dir, la figura que rebrà l’import 
assegurat en cas que així ho requereixi la situació. Aquesta decisió també es va prendre 
durant l’execució del projecte en identificar, la primera vegada que un tester va introduïr 
un beneficiari, que com mai s’havia provat aquesta casuística no s’havia programat 
correctament la generació d’aquesta variable i per tant els documents apareixien sense 
informar-la, tant si estava contractada com si no.

Un cop assignat el beneficiari només resta tancar la finestra i prèmer ‘Emitir’ a la pàgina 
inicial. En aquest moment es mostrarà la última fase del procés de contractació d’una 
oferta/pòlissa (ja que tot i estar realitzant una oferta les finestres de l’aplicació són 
comunes en ambdos processos, i només difereix la primera de les esmentades en la 
prova E2E). Aquestes són ‘Tipo de salida’ i ‘Documentos a enviar’:

Figura 3.16 - Finestra on s’introdueix el beneficiari de la pòlissa

Figura 3.17 - Finestra ‘Tipus de sortida’ on s’introdueixen variables com el correu 
electrònic i número de telèfon on s’enviaran els documents generats
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Seguint un dels grans objectius del projecte en el que es buscava la multicanalitat dels 
documents, en aquesta pestanya s’introdueixen les adreces d’impressió de la 
documentació. Tal i com es pot observar s’indica a quina impressora imprimir els 
documents, i a quin correu electrònic, SMS i fax enviar-los. En aquest exemple s’ha 
imposat la impresora de la seu de Zurich a Barcelona i l’adreça de correu electrònic i 
número de telèfon per rebre l’SMS del tester responsable de la prova pertal que li arribin 
tots els documents a ell i els pugui validar de manera meticulosa i curosa, ja que es tracta 
d’una prova E2E.

En l’última pestanya corresponent als documents a enviar es pot triar, també seguint 
l’objectiu de multicanalitat, el canal de generació de la documentació i comunicació amb 
el client. Aquesta tria es veu limitada segons el producte utilitzat i el tipus de moviment, de 
manera que els requadres amb una marca de check en gris són obligatoris, mentre que 
els que estan en blanc poden triar-se o no, a voluntat. Al tractar-se d’una prova E2E, on 
s’han de validar tots els documents generats, s’ha de marcar també la casella 
corresponent a la ‘Nota comisión recibo domiciliado’ i la ‘Póliza/Suplemento’ ja que sinó 
no es generarien. Un cop escollits els canals de comunicació i documents a generar 
apareixerà un missatge certificant que s’ha emès correctament la generació dels 
documents. En cas que haguem comès algun error no apareixerà aquesta nota 
informativa sinó un missatge indicant que la generació ha fallat i haurem d’identificar 
l’error, solucionar-lo en algun dels passos explicats fins al moment i tornar a intentar 
emetre l’oferta.

Figura 3.18 - Finestra ‘Documents a enviar’  on s’indica 
quins documents es desitja enviar al client que contracta la pòlissa

Figura 3.19 - Missatge informatiu de correcta emissió
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En aquest cas s’ha tramitat correctament la generació de la documentació i per tant s’han 
d’haver generat un XML i un PDF per cada tipus de document informat a la pestanya de 
documents a enviar. Aquests XML i PDF reben el nom col·loquial de DOJ i són la base 
sobre la qual es validarà posteriorment el contingut i aparença dels documents. De tal 
manera, és essencial identificar el nom dels documents generats per guardar-los i validar-
los. Per fer-ho utilitzem un cop més el mySQL, en concret la query ‘DOCUMENTS 
GENERATS’.

Com es pot observar a la columna TSULTMOD apareix la data i hora de generació dels 
documents de manera que podem saber exactament quins corresponen a la generació 
que acabem de realitzar. Aquests són el DOJUZG2SQRJM (ID000006 - Email), 
DOJUZG2SQRJN (ID000072 - Póliza/Suplemento) i el DOJUZG2SQRJ (ID000001 - 
Carta de benvinguda). A més podem observar també amb aquesta query si s’han generat 
correctament, ja que si a les columnes ESTADOPE i ESTADOAP apareix EN IP 
respectivament tant l’XML com el PDF s’hauran generat. Per buscar aquests dos arxius 
disposem d’una ruta interna de la companyia, on hem de buscar per nom de DOJ.

Figura 3.20 - Query que permet obtenir el codi DOJ del document generat

Figura 3.21 - Document generat en pdf

Figura 3.22 - Document generat en XML
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Tal i com s’indicava a l’step 1 del TC, la prova consistia a validar els documents generats 
a partir de la contractació d’una pòlissa generada en base a una oferta. Un cop 
comprovada doncs la correcta generació de l’oferta s’hauria de repetir tot el procediment 
exposat fins obtenir els nous DOJ corresponents. Finalitzat el procés de contractació amb 
Info2000 hem pogut generar satisfactòriament tots els documents necessaris, tant l’XML 
com el PDF i per tant a continuació cal copiar i guardar aquests arxius en una carpeta 
externa per tal de validar posteriorment un a un tant el contingut com el format dels 
documents generats.

Amb la mesura de generar la documentació des de zero tal i com s’ha exposat,  
modificant tots els camps possibles i afegint sobretot clàusules i condicions especials no 
només es va obtenir soltura en la generació i es va aprofundir en el coneixement dels 
camps d’Info sinó que va disminuir els problemes durant la generació i va augmentar la 
variabilitat de les proves, permetent així fer sorgir i identificar nombrosos errors que no 
s’havien detectat fins aleshores.
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4 - Metodologia comuna de validació
La validació de la documentació generada és la fase a la qual el departament de testeig 
més temps hi dedica ja que es tracta de comprovar que no hi hagi cap error en les 
proves. Això implica un anàlisi exhaustiu del document, comparant cada variable amb 
recursos com l’NDR i Mock-up. Accenture disposa d’un gran nombre de recursos 
diferents per a realitzar la validació de les plantilles, que s’exposen a continuació.

4.1 - Recursos de validació

Per tal de validar la correcta composició dels documents generats a través d’Info 
s’utilitzen diferents recursos. Els més importants, per ordre de rellevància, són: Key 
Assumptions i Guies d’Estil, NDR, Maestro de Párrafos y Mock-up. Tots aquests recursos 
es poden trobar a una carpeta virtual que és compartida per tots els components del 
projecte anomenada ‘myDox’ y són de lliure consulta. En cas que s’hagi d’introduir alguna 
modificació s’ha de demanar autorització al mànager responsable del projecte ja que són 
arxius molt importants i la base que utilitza l’equip tant per la construcció de documents 
com per la validació dels mateixos.

Dins de myDox, accessible des d’internet explorer, google chrome o qualsevol navegador 
disponible, es poden observar diferents carpetes i subdivisions. Aquelles objectes 
d’interés es troben a ‘aaNDRS, MOCK, UPC, ETC’, ‘Guías de estilo’ i ‘Key assumptions’.

Key assumptions

Les key assumptions es recullen en una presentació realitzada amb Power Point on 
s’indiquen els criteris que han de seguir, a nivell de contingut, els documents generats a 
través d’Info. Són la guia principal a consultar ja que és el resultat dels requisits establerts 
per part del client durant les reunions de negociació i elicitació amb Accenture.A les Key 
assumptions s’hi poden trobar indicacions de com i en quines condicions s’han de 
mostrar les xifres econòmiques segons l’idioma en què s’hagi generat el document, 
formats, màscares, criteris de paginació i index… que s’han de seguir cegament per 
inverosímils que semblin. 

Avançant l’exemple pràctic de validació que es durà a terme on apareix el camp del 
número de telèfon  sense informar amb un espai en blanc, el tester va intuïr que, basant-
se en la seva experiència, en cas de no estar informada, una variable havia de veure’s 
substituïda per un guió. De totes maneres si al corroborar aquesta intuició amb les Key 
assumptions observés que aquestes indiquéssin el contrari hauria d’acceptar la 
composició inicial del document sense informar de cap error. Un altre exemple és el 
format que han d’adquirir les xifres econòmiques segons l’idioma del document, ja que 
per un ciutadà català potser és més usual veure-les indicades de forma ‘123,45 €’ mentre 
que per un ciutadà anglès ha d’aparèixer com a ‘€123,45’, sense espai entre el símbol 
d’euro i la xifra en sí. Es poden observar el recull de Key assumptions en els annexes del 
treball.



Pág. !   Millora contínua a través de la gestió - Memoria36

Guías de estilo

En aquest cas les guies d’estil no són un arxiu excel on s’indica el contingut dels 
documents a nivell de variables, sinó un pdf on apareix un exemple generat de la plantilla 
a validar. En aquest pdf s’han introduït les dimensions que ha de complir el document a 
nivell de composició i el tipus de lletra en cada apartat del mateix.

És molt possible que no s’apreciï amb aquestes breus imatges la quantitat de tipus de 
documents hi ha, i molt menys la gran varietat de guies d’estil dins de cada una 
d’aquestes plantilles. En aquest exemple a les guies d’estil s’han escollit les cartes, dins 
de les quals apareixien més de 10 casos de document a part de ‘AF R2’’ GC CARTAS 
BANCA PUEYO’. Per a cada plantilla generada cal descarregar la seva guia d’estil 
corresponent i corroborar que el document s’estigui generant correctament no només a 
nivell de variables sinó també de format, estil i composició. A continuació es pot veure 
l’encapalament del tipus de carta esmentat, segons la seva guia d’estil:

Figura 4.1 - Carpetes de myDox
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NDR, MOCK-UP, Repositoris, Recursos, Maestro de Párrafos

Tots ells es troben a la mateixa subdivisió dins de myDocs i constitueixen les eines 
bàsiques de treball per a l’equip de testeig durant la fase de validació dels documents 
generats.

Els NDR (New Document Requirement) són un conjunt d’arxius excel composats de 
diverses pestanyes. És amb seguretat el tipus de document més important del projecte ja 
que serveix no només per a la validació de la documentació duta a terme pel departament 
de testeig, sinó també per a la pròpia construcció dels documents. Si un NDR conté algun 
error el programador crearà una plantilla amb errors, mentre que el tester, seguint les 
indicacions de l’NDR, indicarà que no en té cap quan en realitat n’hi hagin. És imperatiu 
revisar els NDR abans d’utilitzar-los i obrir defects en cas de trobar-hi incongruències tal i 
com es pot  veure a l’apartat de gestió de defects. Aquest arxiu s’explica molt més 
detalladament posteriorment on s’utilitza l’NDR per validar un exemple pràctic de 
document.

Els Mock-up per la seva banda tornen a ser arxius pdf i de la mateixa manera que les 
guies d’estil, recullen exemples de cada plantilla de document. Aquest recurs és molt útil 
doncs gràcies als mock-up es pot realitzar una comparativa a simple vista amb el 
document que s’ha generat i veure ràpidament quins camps, paràgrafs, variables o 
imatges no apareixen quan si haurien de fer-ho. Tot i que molt útils, s’han de fer servir 
només com a referència ja que les plantilles estan sotmeses contínuament a canvis i CR 
promoguts per la directiva del projecte, canvis que no es veuen reflexats en els Mock-up i 
que per tant, si només s’usesin aquests com a eina de validació es cometrien moltes 
omissions d’errors en els documents. És recomanable utilitzar els Mock-up com a 
complement dels NDR, essent aquests clarament superiors en rang.

Els repositoris, també arxius excel, recullen una gran quantitat de variables de caire 
extern al contingut general dels documents. Per exemple resultaria molt complicat i inútil 
introduir a cada NDR tots els intermediaris de què disposa Zurich, així com els seus 
números de telèfon, adreces electròniques, horaris d’apertura… Per tractar aquestes 
variables transversals que afecten a més d’una plantilla es van crear els repositoris. Per 
altra banda, dins l’NDR si cal consultar una variable general que no s’hi contempla, 
s’indica que es busqui en un repositori determinat. Generalment per consultar variables 

Figura 4.2 - Exemple guia d’estil
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en els repositoris cal realitzar una recerca per codi de negoci, com s’explica en apartats 
posteriors. A continuació es pot observar un exemple d’utilització d’aquests:

Les cartes, encapçalament de les quals es pot observar a l’exemple de les guies d’estil, 
acaben sempre amb la firma de l’intermediari que realitza l’operació i, si es té codi de 
negoci, s’indica a qui està adreçada la informació continguda a la carta i es mostra el 
telèfon de contacte i l’horari o adreça electrònica si se’n disposa.

Aquest és un exemple de peu de pàgina d’una carta, generada a través d’Info. A primera 
vista pot semblar que no contè cap error ja que totes les variables estan informades i no 
s’observa cap error de tipus cosmètic o de format. Tot i així, si es comprova l’apartat de 
l’NDR corresponent al final d’aquest document s’indica que cal consultar el repositori 
‘Repositorio Gestión Partners’ ingressant per codi de negoci, que en aquest cas és 
3200010717. Al realitzar una recerca amb aquesta dada, a la columna H s’hi llegeix 
clarament ‘Datos de contacto exclusivos para’ tal i com apareix a la carta. A la dreta 
d’aquesta hauria d’aparèixer ‘clientes’ com al document pdf, però en comptes d’això s’hi 
aprecia ‘clientes del grupo Banco Sabadell’. 

Queda clar doncs que el que semblaba un document sense cap error contè un com a 
mínim, i es que gràcies al repositori ha quedat clar que en comptes d’aparèixer ‘Datos de 
contacto exclusivos para clientes’ s’hi hauria de llegir ‘Datos de contacto exclusivos para 
clientes del grupo Banco Sabadell’.

Figura 4.3 - Exemple peu de pàgina d’una carta

Figura 4.4 - Exemple repositori Gestió Partners
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També dins aquesta subdivisió s’hi troba la carpeta de recursos. Entrant-hi, i a 
continuació a ‘IMAGENES DEFINITIVAS’, es poden observar totes les imatges que poden 
aparèixer en qualsevol plantilla de document del projecte OM. És també molt útil tenir 
contínuament oberta aquesta pestanya al navegador ja que de la mateixa manera que 
amb els repositoris externs, es va triar concentrar totes les imatges en aquesta carpeta. 
D’aquesta manera l’NDR tan sols indica el nom de quina imatge ha d’aparèixer al pdf 
però no es pot consultar la imatge en si per comprovar que està apareixent correctament. 
Per fer-ho cal copiar el nom que s’indica a l’NDR i buscar-lo a imatges definitives, un cop 
fer això es descarrega la imatge i es visualitza per comprovar si realment la que diu l’NDR 
que ha d’aparèixer és la mateixa que s’està imprimint al pdf. Cal recordar que durant la 
validació no només s’han de validar el contingut, entenent-se com a tal els paràgrafs i 
variables, sinó també les imatges com són el logo de Zurich, fotos dels intermediaris 
implicats… etc.

Per últim també dins la carpeta s’hi pot trobar l’anomenat ‘Maestro de Párrafos’. Seguint 
la lògica establerta en el projecte i tal i com s’ha procedit tant amb el repositori com amb 
les imatges, tots aquells paràgrafs amb un ús transversal es recullen al mestre de 
paràgrafs. D’aquesta manera l’NDR indica de quin paràgraf ha d’aparèixer en cada 
moment al document, i si aquest comença amb les inicials ‘PA’ indica que és d’ús 
transversal i s’haurà de consultar al mestre.

Els recursos explicats fins al moment constitueixen les eines bàsiques de treball de 
l’equip de testeig durant la fase de validació, i tal i com es pot observar totes són 
imprescindibles durant la mateixa. Es recomana treballar combinant la utilització de les 
Key assumptions i guies d’estil, l’NDR, Mock-up, Maestro de Párrafos i recursos, en 
aquest ordre de predomini. Si es presenten discrepàncies entre els recursos i per 
exemple l’NDR indica d’una cosa que apareix de manera diferent al Mock-up s’ha de 
respectar la cadena i procedir com diu l’NDR mentre que s’haurà d’informar d’aquesta 
divergència per tal de modificar el Mock-up adaptant-lo als requisits de l’NDR. Aquest 
procés es porta a terme amb la consulta contínua de l’XML generat juntament amb el 
PDF a través d’Info.

Figura 4.5 -  Exemple paràgraf ‘Maestro de Párrafos’
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4.1.1 - Breu explicació d’XML

Un XML (eXtensible Markup Language) és un llenguatge que permet emmagatzemar 
dades en forma llegible. Permet també definir la gramàtica de llenguatges específics per 
a estructurar documents grans. Aquesta possibilitat, juntament amb la facilitat dels XML 
per treballar amb bases de dades, integrar informació i intercanviar-la entre plataformes el 
fa ideal per a la construcció de documentació. Un XML és doncs un recull de totes les 
variables que poden sortir o no en un document. L’equip de desenvolupament programa 
extractores per tal d’agafar variables contingudes a l’XML i que s’imprimeixin al document 
PDF. És per això que al generar un document amb Info2000 es generen tots dos arxius, i 
s’utilitza l’XML juntament amb els NDR i altres recursos de validació per comprovar que 
les variables arxivades es mostren correctament al document.
Sempre s’ha de tenir obert l’XML al navegador per tal de consultar les variables ja que 
d’altra manera resultaria impossible saber si les variables que es llegeixen al PDF són 
realment les que han d’aparèixer o no. 

El procés de validació que s’exposarà a continuació no s’ha emprat sempre de la mateixa 
manera dins el projecte OM. Com ja ha estat esmentat anteriorment, abans d’iniciar-se 
OM la companyia d’assegurances Zurich utilitzava DOC1 com a sistema de generació de 
pòlisses. Sabent que l’actual projecte buscava digitalitzar les evidències de DOC1 era clar 
que el contingut havia de ser idèntic tan pel fluxe antic com pel nou. D’aquesta manera, 
inicialment es va decidir com a mètode de validació generar una mateixa evidència per 
Inspire i per DOC1 per comparar-les realitzant l’anomenada prova mirall. Si en el 
document de DOC1 apareixien variables que no s’imprimien per Inspire significava que la 
construcció d’Inspire era defectuosa i calia modificar-la. Ràpidament però es va observar 
que aquest tipus de validació era realista tan sols a nivell de contingut antic ja que el 
format havia patit significants modificacions amb l’objectiu de modernitzar els documents i 
s’havien introduit canvis que antigament no apareixien, com imatges.

Per tal de solventar aquest problema es va apostar per canviar el sistema de validació i 
seguir la pròpia programació de les plantilles mitjançant NDR tal i com s’exposa 
posteriorment. Aquest mètode tampoc va funcionar ja que no tenia en compte factors com 
el format de les imatges o la distància entre paràgrafs al document. Finalment doncs es 
va decidir validar els documents realitzant una combinació de recursos que incloïen les 
Key Assumptions, Guies d’Estil, NDR, Mock-up, Repositoris i Maestro de Párrafos, entre 
d’altres, tal i com s’explicarà a continuació en el següent apartat. Al implementar aquesta 
nova metodologia es va corroborar que va permetia validar cadascun dels aspectes dels 
documents, permetent així la identificació de tots els possibles errors presents als 
documents.
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La gran quantitat de recursos per validar els documents i la falta d’un mètode de treball 
concret van propiciar que els testers validessin les proves segons el seu criteri personal, 
utilitzant els recursos que creiessin oportuns. Aquest fet implicava un perill real d’obviar 
errors en els documents i, per tal de solucionar aquest problema, es va proposar la 
implementació d’una metodologia comuna a seguir per validar les plantilles. A continuació 
s’exposarà la metodologia a través d’un exemple pràctic.

4.2 - Procés de validació

Seguint l’estil del treball es considera que una explicació teòrica resultarà massa 
ferragosa  per al lector, i per tant s’exposarà un exemple pràctic com a mostra del procés 
a seguir a l’hora de validar un document. L’exemple de generació d’un TC E2E produïa 6 
documents associats que s’haurien de validar un a un seguint el procediment que 
s’explicarà a continuació. Explicar la validació de tots 6 documents no és factible i per tant 
s’ha decidit validar l’únic document resultant de la creació d’una alta d’oferta per al 
producte 00504 00001, corresponent a la plantilla TCEPRRC1.

Seguint el procediment exposat s’obtindria un codi de DOJ, DOJUZGED9U1S en aquest 
cas, amb el qual es realitzaria una recerca a les carpetes corresponents a l’entorn de 
treball (SIT o UAT) per tal d’obtenir els arxius XML i PDF que comparteixen aquest nom. 
L’aspecte del document PDF generat per a la plantilla TCEPRRC1 és el següent:

Un cop copiats ambdos arxius es recomana obrir l’XML amb l’explorador Google Chrome, 
ja que permet una visualització més agradable que Internet Explorer, i situar-lo a la meitat 
esquerra de la pantalla mentre que el pdf es trobarà a la dreta. D’aquesta manera podrem 
combinar la utilització de l’NDR amb la comparació simultània de les variables correctes 
que hauríen d’apareixer al document, contingudes a l’XML, amb el contingut real que s’ha 
generat en el document PDF després del procés de generació.

Figura 4.6 -  Exemple PDF generat plantilla TCEPRRC1
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Prèviament a l’inici de la validació cal ampliar el PDF per tal d’observar bé tant els 
paràgrafs com les variables que hi apareixen. A través d’aquesta ampliació es poden 
observar en ocasions errors no identificables a simple vista com per exemple falta de 
rectitud en els paràgrafs, canvis de tipus de lletra en el document o tonalitats diferents de 
color blau en els títols.

Un cop ampliada la visió sobre el PDF es pot identificar un possible error ja que la 
variable corresponent al camp ‘Teléfono:’, que acompanya el paràgraf amb el mateix nom, 
apareix en blanc. Generalment si una variable no està informada ha d’aparèixer un guió 
en el seu lloc per tal de mostrar que realment aquella variable o bé no s’ha extret 
correctament de la base de dades (error d’extracció, i per tant seria també un error en el 
document) o realment el prenedor en qüestió no té telèfon i per tant no se’n pot informar, 
del número. És molt important realitzar una revisió prèvia del document a simple vista, 
d’aquesta manera un tester amb experiència pot localitzar una gran diversitat de 
possibles errors en els quals podrà focalitzar els seus esforços i determinar si són errors 
reals o no. Amb aquesta tasca s’identifiquen normalment els errors més greus i evidents, 
mentre que la resta es comproven mitjançant proves Scanning amb els NDR.

Com s’ha explicat anteriorment un NDR és un arxiu excel que contè la lògica de 
generació del document d’una plantilla en concret, en aquest cas el TCEPRRC1 
corresponent a una oferta. Aquests arxius indiquen quines variables/paràgrafs/imatges 
han d’aparèixer al document i quines no segons les condicions que s’hagin contractat a 
través de l’Info2000 i poden estar composats de milers de línies. Així doncs, realitzar una 
prova Scanning consistent a la validació de tots els aspectes del document seguint l’NDR 
encara que aquest consti de 2500 condicions, resulta una tasca arduosa i pot requerir 
invertir-hi diverses hores, però és alhora molt necessària. Amb una prova Scanning 
s’aconsegueix identificar absolutament tots els errors de programació vinculats a la 
plantilla analitzada, d’aquesta manera quan el responsable de la plantilla hagi sol·lucionat 
els ererors identificats, a nivell teòric els documents que es generin a continuació no 
contindran cap error. 

A la pràctica aquesta afirmació no es compleix degut a la gran variabilitat de proves que 
es duen a terme. Per exemple es pot donar el cas de realitzar una prova Scanning amb 

Figura 4.7 - Encapçalament plantilla TCEPRRC1
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un prenedor físic on el nom d’aquesta persona no presenti cap error (Tomador: Joan 
Baltrons León) i un cop el fixer hagi sol·lucionat els errors informats al defect es provi de 
realitzar una prova amb prenedor jurídic que si que presenti errors que abans no 
apareixien (Tomador: Mota. Y. y). Aquest prenedor s’usa en moltes ocasions i com es pot 
observar presenta com a error que després del segon punt apareix una ‘y’ minúscula, 
quan hauria de ser clarament majúscula. Tot i aquest fet les proves scanning eliminen la 
gran majoria d’errors dels documents i són molt útils davant futures proves de validació, 
és per aquest motiu que l’exemple en qüestió tracta una prova scanning.

El procès a seguir durant la validació consisteix a comprovar el correcte compliment del 
contingut de l’NDR així com el Mock-up, Maestro de Párrafos, guies d’estil… etc. és a dir, 
tots els recursos de validació que s’han explicat. Tal i com succeïa amb la metodologia 
del departament de testeig, la validació d’un document segueix un flux cíclic en el que hi 
intervé principalment l’NDR i la pestanya de ‘Variables’ o ‘Traducción Variables’, l’XML i el 
Mock-up. El procediment d’una prova comença sempre amb l’NDR. No es mostrarà 
l’excel complert corresponent a l’NDR de la plantilla TCEPRRC1 ja que consta de 200 
línies, però la imatge que es pot observar a continuació resulta un exemple clar del 
contingut que presenta un NDR.

Sempre partint de la pesanya ‘Composición Documento’, aquella on s’indica la lògica de 
generació dels documents, és a dir, quines variables/paràgrafs han d’aparèixer i en 
quines condicions es poden observar dues columnes: ‘variable’ i ‘contenido’. Aquestes 
indiquen les condicions que s’han de complir per emprendre o no les accions descrites la 
tercera columna conformant així el document. Aquesta, al seu torn, pot indicar dues 
accions: DECLARAR o MOSTRAR. En el primer cas el que es fa és, a partir d’aquell 
moment, assignar un valor concret a una variable. Per exemple en el primer cas si es 
compleix la condició que la variable <—TCCDMONE> == “EUR” a partir d’aquell moment, 
i per a tot el document, la variable v_MONEDA que inicialment no tenia cap valor assignat 
passarà a equivaldre l’string “Euros”. Si per altra banda l’acció consisteix a MOSTRAR, tal 
i com el seu nom indica al pdf es mostrarà el paràgraf que estigui situat a la seva dreta, a 
la columna ‘parrafo’ juntament amb les variables associades a aquest paràgraf. En primer 
lloc es copia la variable que volem consultar de la columna ‘variable’ (Nota: Tot i que això 

Figura 4.8 - Casos inicials d’un NDR
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s’ha de fer amb totes les línies de l’arxiu s’ha decidit començar l’exemple a la línia 6 ja 
que els casos anteriors són de poca importància) i es busca a la finestra ‘Variables’.

Aquest apartat de l’NDR és vital doncs si bé ‘Composición Documento’ indica la lògica 
amb la que s’ha de generar el document, a ‘Variables’ apareix la traducció de les 
variables de la primera pestanya per tal de trobar-les a l’XML així com l’entitat i subentitat 
on s’han de buscar.

Així doncs en aquest cas cal copiar ‘TC_Tipo_movimiento_poliza’ i realitzar una nova 
cerca aquest cop però a l’XML:

Figura 4.9 -  Pestanya ‘variables’ de l’NDR

Figura 4.10 - Traducció de variables a XML

Figura 4.11 - Fragment d’XML generat
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En aquest moment ja coneixem que la variable que a ‘Composición Documento’ es deia 
TCTIMOVP, traduïda a XML rep el nom de TC_Tipo_movimiento_poliza i té un valor 
assignat igual a l’string ‘OFERTA’. Un cop hem buscat la variable de la primera columna 
de l’NDR s’ha d’observar la segona, on es mostra la condició prèvia a l’acció. La segona 
columna indica per al cas sis ‘==“OF”’. És a dir, si la variable de la primera columna és 
igual a ‘OF’ s’haurà de mostrar el paràgraf de la seva dreta (PCMUN36). Com que 
s’indicava <—TCTIMOVP>(32:2) tan sols hem d’agafar els dos primers caràcters o 
nombres de la variable, per tant si TCTIMOVP val “OFERTA”, <—TCTIMOVP>(32:2) és 
“OF”. Finalment doncs es compleix la condició del cas 6 on s’estableix que si <—
TCTIMOVP>(32:2) == “OF” s’haurà de mostrar el paràgraf PCFMUN36 i les seves 
variables associades.

Confirmat el fet de que s’hagi de mostrar un paràgraf s’ha de tenir en compte un aspecte 
molt important a l’hora de consultar el contingut d’aquest: els paràgrafs es poden trobar 
tant a la pestanya de ‘Parrafos’ com a l’excel anomenat ‘Maestro de Parrafos’. En el 
segon cas es poden consultar tots els paràgrafs de caire general com per exemple títols 
mentre que a la pestanya específica de paràgrafs es troben aquells específicament creats 
per un document en concret. És important saber diferenciar-los ja que si per exemple 
intentem consultar un paràgraf específic al maestro no en trobarem el contingut i per tant 
no podrem validar si està apareixen correctament al pdf. Els paràgrafs consultables al 
‘maestro de párrafos’ solen començar amb ‘PA’ mentre que els específics solen començar 
amb ‘PM’ o ‘PCF’ (ex: PCFMUN36). 

Aclarit això ens dirigim a la pestanya ‘Parrafos’ ja que com es pot veure els paràgrafs que 
apareixen a l’NDR comencen tots amb ‘PM’ o ‘PCF’ i per tant són específics, és a dir, es 
podran consultar únicament dins l’NDR mateix i no al ‘Maestro de Parrafos’.

Al buscar el paràgraf PCFMUN36 a la pestanya esmentada el trobem citat tres cops. Això 
no suposa cap diferència amb si sortís un sol cop, com en el cas del PCFMUN24 que es 
pot observar a la imatge, sinó que haurà de mostrar-se tot el que aparegui a la columna 
‘Contenido’ i correspongui al PCFMUN36 de la columna ‘Párrafo (key_name).

Figura 4.12 - Pestanya de paràgrafs de l’NDR

Figura 4.13 - Contingut dels paràgrafs i variables associades
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Tot allò que aparegui inicialitat amb un & i que es trobi entre cometes serà una variable, i 
com a tal haurem de buscar la seva traducció a la pestanya ‘variables’ per tal de 
localitzar-la a l’XML i veure si al pdf apareix correctament el mateix contingut que en 
aquest. Per altra banda el que no es trobi entre “ “ ha d’estar imprès literalment al 
document. D’aquesta manera sempre es valida primer per tal d’agilitzar el procés que 
aparegui correctament el paràgraf literal, i un cop comprovat això es valida la correcció de 
les variables. Com podem veure a la imatge següent tant ‘Oferta de Seguro’ com ‘Seguro’ 
i ‘Nº Oferta’ apareixen al pdf, per tant a nivell de contingut de moment el document és 
correcte. Per tal d’assegurar l’estructura es consultarà el Mock-up.

En el Mock-up apareixen també els fragments del paràgraf esmentat, però en aquest cas 
ho fan de manera molt diferent: la distància entre fragments es la mateixa. Actualment 
però en el pdf s’estan imprimint de forma totalment no equidistant i per tant s’identifica el 
primer error apreciat en el document. Per tal de facilitar la feina a l’equip de fixing, un cop 
es localitza un error es ressalta en color groc i se li afegeix un comentari explicatiu al pdf 
mateix.

Identificada la primera discrepància es continua validant sistemàticament cada una de les 
línies que conformen l’NDR. En aquest document en concret no s’observa cap altre error 
fins que s’arriba al cas 18. Com abans, copiem la variable <caCDNEGOCI> i en fem una 
recerca a la pestanya ‘Variables’ trobant d’aquesta manera la seva traducció al llenguatge 
de l’XML: codigo_negocio. Al buscar per segon cop aquesta traducció ara a l’XML veurem 
que allà on hauria d’aparèixer algun valor o string, no hi ha res.

Figura 4.14 - Informe d’un error en el document

Figura 4.15 - Mock-up de la plantilla validada
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Un cop conegut el valor buit de caCDNEGOCI, és a dir, que és una variables sense cap 
valor assignat (expressat com a “ ”) tornem a l’NDR per veure si al complir-se alguna 
condició s’ha d’executar l’acció corresponent. En l’NDR s’indica <caCDNEGOCI> == 
“XXXXXXXXXX” MOSTRAR PCFMUN25, és a dir, si la variable codigo_negocio no està 
informada o és buida, s’ha de mostrar el paràgraf PCFMUN25. Efectivament i tal i com 
hem comprovat aquesta condició es compleix, per tant s’ha de mostrar el paràgraf el 
contingut del qual consultarem un cop més a la pestanya ‘Parrafos’ ja que comença amb 
‘PCF’ i no amb ‘PA’ com els que es troben al ‘Maestro de Parrafos’. 

Conegut ja el procediment queda clar que segons la pestanya corresponent als paràgrafs 
de l’NDR s’han de mostrar al document en pdf els literals ‘Datos informativos’, ‘Solicitante’ 
i ‘Oficina/Mediadior Tel.’ així com les variables associades que s’identifiquen a la imatge i 
que comencen sempre amb el símbol ‘&’. No es repetirà l’explicació de com consultar 
aquestes variables però si ho féssim s’observaria que el número de telèfon hauria 
d’aparèixer al document perquè si està informat a l’XML. A més a més s’observa 
clarament que el títol ‘Datos informativos’ que es pot veure al Mock-up i que ha de sortir 
al document tal i com indica l’NDR tampoc apareix a la plantilla. Així doncs es ressalten 
els errors identificats i s’afegeixen comentaris.

Figura 4.16 - Consulta d’una variable a l’XML

Figura 4.17 - Traducció dels paràgrafs i variables associades
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Seguint aquest procediment de manera sistemàtica per a tots els casos indicats a l’NDR 
s’aconsegueix finalitzar la prova scanning havent localitzat tots els errors del document. 
Una prova scanning té l’aspecte següent, on alguns dels errors a més dels ja esmentats 
són:

Figura 4.18 - Exemple d’informe d’errors

Figura 4.19 - Exemple d’informe d’errors
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Tal i com es pot observar durant el desenvolupament de la validació exemple exposada, 
es va decidir que la metodologia comuna per validar documents consistís a combinar els 
recursos disponibles per abarcar el màxim d’aspectes possible relatius a les plantilles. 
Amb l’NDR, el Maestro de Párrafos i la consulta de l’XML es podia validar el contingut a 
nivell de variables i valors del document, mentre que gràcies al suport visual de les guies 
d’estil i mock-up es comprova la correcta composició a nivell estructural de la plantilla. 

Gràcies a la implementació d’aquesta nova metodologia es va aconseguir detectar errors 
que no s’havien identificat fins aleshores i establir un mètode de seguiment comú. Un cop 
s’identifiquen els erros presents es fa un informe d’errors anomenat defect. Al ser relatiu a 
la fase de validació, i de gran importància en futurs apartats del treball, a continuació es 
detalla com es crea i gestiona un defect.

4.2.1 - Defects

Identificats tots els errors que apareixen al document es creen uns informes anomenats 
“defects”. Aquests defects han de recollir diferents tipus d’informació com per exemple 
sobre quina plantilla s’ha treballat, quina criticitat o urgència té el defect i a quin entorn de 
treball pertanyen, per exemple. Tal i com succeïa a Info alguns camps durant la creació 
de defects estan informats per defecte, apareixen en gris i no són modificables. Altres en 
canvi es mostren sobre un fons blanc i són precisament aquests els que hem de canviar 
per tal d’adaptar-los a cada situació en concret. Els defects es creen directament des de 
l’ALM a la subdivisió que rep el mateix nom (veure imatge jkasdfjdñsajf), i un cop apretem 
‘New Defect’ s’obrirà la finestra emergent que s’ha de complimentar.

A la columna de l’esquerra es poden observar dos links diferents: ‘Details’ i ‘Attachments’. 
El primer que cal fer dins l’apartat ‘Details’ és redactar una breu explicació del contingut 
del defect, on s’expliqui quin tipus de prova s’ha realitzar i quins errors s’han trobat. Un 

Figura 4.20 - Finestra d’apertura d’un defect
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cop fet això es passa a complimentar els camps que apareixen en vermell. Cada un 
d’aquests camps és important i cal explicar-lo per tal d’obrir defects correctament:

Detected in Cycle: S’indica en quin 
entorn s’ha realitzar la prova, en 
aquest cas deployment 6 round 1.

Priority i Severity: S’indica la 
gravetat dels errors del document i 
amb quina urgència s ’han de 
sol·lucionar.

Assigned To: S’indica el fixer que 
s’encarregarà d’arreglar els errors.

Team i Phase: S’indica l’entorn on s’ha realitzat la prova, bé SIT o UAT.

Functionality, Workstream i Resolution: Sempre s’hi posa ‘Documentos’, 
‘Documentation’ i ‘Code Issue’, respectivament.

Development Workstream: Constitueix juntament amb l’assignació de fixer i el camp 
‘Defect Dependency’ una de les parts més importants a l’hora d’obrir un defect. S’indica 
quin departament és responsable directe dels errors que han aparegut al document. Si 
per exemple no s’ha generat degut a un error en l’extractora s’assigna a l’equip de 
d’extractores. Per contra, si els errors són de contingut (variables incomplertes, títols 
desplaçats respecte als Mock-up…) o si es detecta un error clar en la composició de 
l’NDR, s’assigna el defect a Inspire Fixing i NDR’s, respectivament. Aquest camp ajuda a 
realitzar un seguiment dels errors produïts en cada departament, fet que serveix alhora 
per identificar dèficits en la metodologia de treball d’aquests i prendre mesures per 
corregir aquests comportaments.

Defect Dependency: Potser el camp més important de tots, pot estar informat com a 
‘New’, ‘Leakage’, o ‘Introduced’. Si al realitzar la validació d’un document s’observa un 
error nou, per exemple en un scanning on prèviament no s’ha fet mai una prova sobre la 
plantilla en qüestió s’escriu ‘New’. En cas de que al realitzar una prova posterior s’observi 
un error que s’ha estat passant per alt en totes les validacions dutes a terme fins aquell 
moment, el defect es classifica com a ‘Leakage’. Per últim, és possible que al corregir els 
errors informats en un defect el fixer introdueixi de manera accidental nous errors al 
document que no apareixien prèviament. En aquest cas es classifica el defect com a 
‘Introduced’.

Com abans, aquest camp és vital ja que tot i que el terme ‘New’ té poca importància, el 
nombre de defects classificats com a ‘Leakage’ o ‘Introduced’ permet determinar si els 
errors que apareixen als documents són deguts a falta d’atenció per part del departament 
de testeig o bé a falta de rigurositat en el fixing, respectivament. Això comporta alhora un 
efecte negatiu sobre la qualitat dels documents i com més ‘Leakage’ i ‘Introduced’ hi hagi 
més s’allargarà el procés de correcció fins a aconseguir finalment un document lliure 
d’errors. 

Figura 4.21 - Camps a complimentar per defect
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Un cop s’ha completat la secció de detalls es procedeix adjuntant a ‘Attachments’ tant 
l’XML com el PDF generats que comparteixen el mateix nom de DOJ.

Amb aquesta informació el fixer en qüestió pot agafar l’arxiu XML i modificar-ne la 
programació per tal d’introduir els canvis necessaris i sol·lucionar els errors que apareixen 
al document informats al defect. Després generarà una evidència en pdf i el compararà 
amb l’arxiu adjunt. En el cas que es corrobori que tots els errors informats han estat 
eliminats s’adjuntarà la nova evidència pdf al defect i es reassignarà al tester que el va 
obrir en primer lloc. A continuació es pot observar una part del registre de defects actius a 
l’ALM amb alguns camps informats, tals com l’entorn on es van executar, el número de 
defect, la persona que els va crear i la data esperada en què estaran sol·lucionats els 
errors:

Tot i això el procés de creació d’un defect encara no ha finalitzat. Si s’han detectat errors 
en el document generat per a un TC en concret significa que s’ha hagut de crear un 
defect perquè el TC ha fallat. D’alguna manera ha de quedar registrada aquesta execució 
fallada, ja que indicarà quin es plantilles contenen errors, quants TC s’han provat aquell 
dia, quants TC disponibles per provar hi ha… etc. Tot conceptes indicadors que es 
treballen a nivell de gestió del projecte i que es veuran més endavant en el treball.  

Figura 4.22 - Mostra dels documents que s’han d’adjuntar al crear un defect

Figura 4.23 - Exemple recull de defects
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Aquest registre es realitza a través del botó ‘Run’ esmentat anteriorment i les 
anomenades execucions.

Inicialment el TC apareix amb un Status igual a ‘No Run’ que implica que fins aleshores 
mai s’ha provat. Després de generar la documentació corresponent i certificar-ne els 
errors que contè, primerament s’hi adjunten tant l’XML com el PDF. Això es fa d’aquesta 
manera perquè tot i que és possible que un conjunt de TC puguin compartir un error 
comú com per exemple que un títol no aparegui, cada TC és una casuística diferent que 
s’ha de generar i validar. No és correcte fer un defect scanning i fallar tots els TC de la 
plantilla sense generar-ne les evidències perquè és molt possible que al treballar altres 
casuístiques s’identifiquin nous defects que no apareixien al defect original, fet que 
comportarà la creació de nous defects i l’assignació d’aquests. Per fer-ho tan sols s’ha de 
clicar sobre el link subratllat en color blau i adjuntar-hi els documents:

Posteriorment cal adjuntar el defect creat a la pestanya ‘Linked Defects’ per tal de 
disposar no només de les evidències del TC sinó també d’una ruta directa al defect 
corresponent al TC en qüestió. Per fer-ho es clica la segona icona de l’apartat de 
defectes linkats consistent en una carpeta amb una lleva i una petita creu verda i s’escriu 
el número de defect creat que s’observa al resum.

Un cop fet això cal registrar l’execució registrada i per fer-ho cal prèmer el botó ‘Run’ 
esmentat anteriorment. S’obrirà la finestra emergent en la que inicialment s’han llegit els 
steps a seguir del TC, en aquest cas no només s’hauran de llegir sinó també seleccionar i 
prèmer l’icona que apareix amb una creu de color vermell. D’aquesta manera s’indica que 
els steps han fallat. Finalment tan sols cal prèmer el requadre blau que enregistra 
l’execució fallada. En cas que no hi hagués cap error al document es passaria el TC 
seleccionant els steps, clicant a l’icona de check verd i el requadre blau. Un cop fet això 
l’status del TC canvia del ‘No Run’ inicial a ‘Failed’ i a més disposa tant de l’XML i PDF 
adjunts com del defect creat, linkat.

Figura 4.24 - TC que s’executarà

Figura 4.25 -  Documents a adjuntar a un TC abans d’executar-lo
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Arribats a aquest punt s’ha finalitzat la creació i assignació d’un defect i en els següents 
apartats es tractarà la manera de gestionar-los, entenent com a gestió tant l’assignació, 
clausura, reobriment i canvi de deployment, entre d’altres, d’aquests.

4.2.2 - Gestió dels defects

Un cop els testers creen un defect n’han d’informar al coordinador del departament de 
testeig que, al seu torn, els assigna entre els diferents fixers disponibles. Tot i ser un 
procediment lent i en ocasions fins i tot dolent, permetia al coordinador realitzar un 
seguiment de l’estat de tots els defects i informar-ne durant les reunions amb el client. 
Posteriorment però aquest sistema es va substituir per altres propostes més eficients que 
s’exposaran juntament amb els canvis en la selecció de TC i l’estratègia del departament.

Assignat ja el defect a un fixer en concret, aquest s’ha d’encarregar de solventar-ho tan 
ràpidament com indiqui la prioritat que li ha assignat el tester, ja que si per exemple un 
defect de generació sol bloqueja el testeig de 20 TC s’ha de solucionar molt abans que un 
errors cosmètic que afecta a una sola prova. Després de corregir l’error promociona els 
canvis que ha introduit a la plantilla en qüestió i canvia l’status del defect a “Ready to 
Test”, d’aquesta manera el tester que va informar de les incidències en primera instància 
sap que pot tornar a validar els documents. 

En aquest punt es poden donar tres escenaris. En el primer el tester corrobora que, 
efectivament, els documents ja no presenten errors. Així doncs executa el TC com a 
passed i canvia l’status a “Closed” afegint-hi un comentari indicant que el defect ha estat 
corregit. En l’altre cas és possible que s’adoni que el fixer no ha corregit tots els defects i 
per tant tornarà a fallar el TC, redactarà un breu comentari al defect i li canviarà l’status a 
“Reopen” assignant-li un cop més al fixer que el va intentar corregit en primer lloc. Tenir 

Figura 4.26 - Botó que registra l’execució del TC



Pág. !   Millora contínua a través de la gestió - Memoria54

molts defects com a reopen és un indicador negatiu ja que evidencia la mala qualitat del 
fixing que s’està realitzant. 

Finalment també es pot donar el cas en què el fixer corregeixi tots els errors informats al 
defect però que, al corregir-los, alteri la programació de la plantilla i introdueixi nous 
errors que abans no apareixien. En aquest cas cal actuar com en la primera situació, és a 
dir, redactar un comentari indicant que s’han solucionat les incidències i que per tant es 
tanca el defect. En segon lloc també cal obrir un nou defect i classificar-lo com a 
“Introduced”, fallar el TC i linkar aquesta nova incidència, assignant-li novament al fixer. 
Cal insistir però en que en cap cas està permés reobrir un defect si hi han errors introduits 
ja que afecta la parametria del sistema i perjudica els resultats recollits per les macros. 

D’aquesta manera i, tal i com passava en testeig, la gestió dels defects es podria 
considera un procés cíclic que segueix segons:

Defect

Assignació

Ready to 
TestCorregit?

Reopen
Defect 
Closed

si
no

Figura 4.27 - Procediment cíclic de la gestió de defects
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5 - Estratègia del departament
Fins ara s’han explicat les mesures que es van prendre per solucionar dos dels principals 
problemes del projecte: establir una metodologia òptima i comuna tant per a la generació 
de documents com per a la seva validació posterior. També es van produir modificacions 
beneficioses pel que fa a la redacció i classificació de TC i l’apertura i gestió de defects, 
però aquests canvis no eren suficients.

Tot i que aquestes mesures van comportar un augment en el rendiment dels recursos del 
projecte i una disminució en l’endarreriment dels terminis de lliurament, no va sol·lucionar 
el problema principal del projecte: aconseguir entregar el producte final dins el termini 
establert. Per aconseguir-ho calia implementar un canvi més al projecte, i aquest era 
l’estratègia a seguir pel departament de proves. Així com en els exemples anteriors hi 
havia poques alternatives o solucions, existien un gran nombre d’estratègies possibles 
diferents i calia implementar l’òptima. 

És en aquest punt on es fa evident la implementació de la millora contínua en el projecte, 
seguint un procés cíclic que consisteix a recollir dades sobre l’estratègia actual, proposar 
canvis de metodologia, recollir dades, veure com els canvis han influit en els resultats del 
projecte… i així de manera repetitiva fins assolir la solució final tal i com es pot veure en 
el diagrama següent:

 

En la recerca de l’estratègia òptima a través de la implementació del sistema de millora 
contínua que permeti assolir l’objectiu principal es van proposar diverses solucions 
alternatives.

Estratègia de testeig

Anàlisi de dades

Implementació 
canvis

Recollida 
dades

Noves 
Propostes

QCI

Figura 5.1 - Procediment cíclic millora contínua
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5.1 - Situació inicial 

Abans d’explicar la implementació del sistema de millora contínua es considera 
imprescindible exposar la situació inicial del projecte pel que fa a l’estratègia del 
departament de testeig, així com els canvis que es van patir al sorgir la nova oportunitat 
de negoci. Inicialment es va establir juntament amb el client un calendari en el que 
s’especificava quines tasques es realitzarien en cada etapa i quan s’entregaria el 
producte final. Tot i aquesta previsió les numeroses dificultats i imprevistos van resultar en 
un endarreriment notable dels terminis pactats ja que tal i com es pot observar a la imatge 
es calculava finalitzar el projecte el juny de 2015 mentre que actualment està previst que 
sigui a mitjans del juny de 2017, és a dir, amb dos anys de retard.

Alguns d’aquests impediments van ser deguts a les empreses col·laboradores i d’altres a 
metodologies de treball equivocades. Quan vaig entrar a formar part de l’equip d’OM, 
GMC s’encarregava de programar i desenvolupar la documentació mentre que Accenture 
era responsable de la validació d’aquesta. Per tal de definir l’estratègia a seguir per 
Accenture es va desenvolupar una ‘Test Strategy’ en la que es detallaven aspectes com: 
abast, enfocament, casos de prova de negoci i estratègia de testeig. En aquest document 
també s’especificaven els terminis a seguir per l’equip de testeig, entenent-se com a tals 
les setmanes que s’havien de dedicar a SIT i UAT per Deployment.

L’estratègia en aquell moment consistia a validar els documents desenvolupats per GMC i 
obrir els defects que fossin necessaris per informar de les possibles incidències. Un cop 
informats els errors a l’equip de fixing de GMC aquest els solucionarien de tal manera que 
caldria solament una nova execució per part d’Accenture per tal de verificar que finalment 
la documentació de la plantilla en qüestió es generava correctament i sense errors. Per 
verificar que una plantilla està perfectament desenvolupada es necessita assegurar que 
els TC passen, o el que és el mateix, un Passed Rate. Es necessitava doncs establir un 
criteri o càlcul aproximat a seguir per tal de complir no només amb els terminis establerts 
sinó també amb el passed rate.

A tal fi es va quantificar quant temps passava de mitja des del moment en que un tester 
validava per primera vegada un document fins que GMC en solucionava les incidències, 
tornava a ser provat i finalment acceptat com a correcte. Seguint aquest valor es va 
dissenyar el calendari d’execucions que es pot observar a continuació:

Deployment 1

Deployment 2

Deployment 3

Deployment 4

Deployment 5

Deployment 6

Deployment 7

AgostoMayo Junio Julio Mazo Abril Mayo Junio

Mayo Junio Julio Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

Mazo Abril Mayo JunioSeptiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

UAT EXEC 11 Octubre

Sign off UAT EXEC 12-13  Septiembre

Sign off

Sign off UAT EXEC 16 Noviembre

Sign off UAT EXEC

Sign off UAT EXEC

Sign off UAT EXEC

17 Enero

20 Marzo

8 Mayo

Deployment 1 Deployment 2 Deployment 3 Deployment 4 Deployment 5 Deployment 6

Sign off UAT EXEC 12 junio

Deployment 7

Figura 5.2 - Calendari previst inicialment
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També es va calcular de manera aproximada quants TC s’havien d’executar diàriament i 
quina havia de ser la quantitat de documents sense errors (Passed) per tal de complir el 
calendari. Aquesta previsió es va realitzar per ambdos entorns de proves d’OM i també a 
nivell de rounds. Com a exemple pràctic es mostra l’execució i passed planejats durant el 
període d’abril a maig 2016 en color blau i verd, respectivament:

Figura 5.3 - Planificació de fases

Figura 5.4 - Gràfic d’execució fase GMC
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Per aconseguir aquest objectiu es va seguir com a lògica del departament de testeig 
validar aleatòriament plantilles diferents de documents pensant que així s’identificarien 
tots els errors presents als diferents documents i que això resultaria més ràpid a l’hora de 
solventar-los en comptes de centrar-se en una sola plantilla a la vegada. Tal i com es 
veurà en els apartats posteriors però, aquesta estratègia no va funcionar i això va 
comportar que no es complissin els objectius inicials d’execució i passed rate, fet que va 
produir un enderrariment en els terminis d’entrega del projecte. 

Aquesta estimació d’execució va permetre calcular el cost total de l’operació així com la 
quantitat de recursos a invertir en el mateix.

Després d’estimar els futurs costos del projecte es va aprovar un pressupost 
d’aproximadament 3155 mandays o Mds tal i com s’observa al quadre anterior. ‘Manday’ 
es tradueix com a ‘man per day’ i indica la dedicació d’una persona durant 8 hores al dia 
a una tasca en concret. El pressupost doncs es calcula multiplicant aquests mandays pel 
cost que suposa tenir la persona en plantilla (sou, seguretat social, IRPF…). Essent 
conscients de les diferències salarials entre analistes, consultants i mànagers s’agafarà 
com a preu equivalent de manday l’equivalent a 500€. Així doncs el pressupost inicial 
destinat a Accenture va quedar establert en aproximadament 1.600.000€ i els recursos 
del projecte es van distribuir segons:

Figura 5.5 - Pressupost inicial del projecte OM
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Com a resum de situació, en el moment en què vaig entrar a formar part del projecte 
GMC s’encarregava del desenvolupament i fixing dels documents mentre que Accenture 
del testeig o validació dels mateixos. S’havien establert terminis d’entrega tant a nivell 
general com específic referent al departament de testeig en els que, a més, s’indicaven la 
quantitat d’execucions de TC diàries i de passeds per tal de complir amb els terminis i 
finalment, l’estratègia a seguir per part de testeig consistia a validar plantilles diferents 
aleatòriament en comptes de centrar-se en tots els TC d’una mateixa plantilla amb la 
creença que d’aquesta manera s’identificarien tots els errors possibles. Aquests 
requeriments implicaven una plantilla de 6 persones i un pressupost total de 1.000.000€ 
tal i com s’ha exemplificat en el balanç econòmic anterior.

Després de realitzar l’estudi de situació exposat a l’apartat 1.1 es van implementar les 
millores pel que fa a creació i selecció de TC, procés de generació de documentació i 
metodologia comuna de validació. Mentre s’estava treballant en la millora de l’estratègia 
del departament de proves va sorgir, gràcies a l’anàlisi del sistema de control, una nova 
oportunitat de negoci que va implicar deixar de banda el control de l’estat del projecte per 
dedicar tots els esforços a adaptar el projecte a les noves necessitats de negoci. Es va 
decidir que, un cop s’aconseguís gestionar els nombrosos canvis necessaris, es 
prosseguiria amb la implementació del sistema de millora contínua pel que fa a 
l’estratègia del departament.

Figura 5.6 - Distribució dels recursos segons tasques a realitzar
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5.2 - Oportunitat

Durant els mesos següents es va poder observar clarament a través dels Dashboards, 
macros d’excel on es recullen dades tals com quantitat de TC executats per dia, TC 
passats i TC fallats… etc. que no s’estaven complint els criteris d’execució i passed rate. 
De la mateixa manera que a l’apartat 1.1 s’analitza la següent imatge corresponent a les 
execucions i passed rate reals enfront de les planificades:

Queda patent la diferència descomunal entre l’execució planejada i la planificada, per 
exemple, ja que mentre que s’haurien d’haver realitzat 630 en arribar al 14 de maig de 
2016 només es comptava amb 146 execucions. Tot i que en un primer moment es va 
pensar en la possibilitat de que l’estratègia del departament de testeig fos errònea o en 
que la quantitat de recursos no fos suficient es va decidir realitzar un anàlisi més minuciós 
de la situació aprofitant que l’eina dels dashboards recollia tota la informació referent al 
projecte.

Si s’analitzen individualment l’execució i el passed rate s’observa que, en el primer cas, 
l’execució augmenta progressivament a mesura que avança el temps. Si bé és cert que a 
la fase inicial aquest valor augmenta molt paulatinament, és evident que gradualment 
augmenta de manera més pronunciada. El fet de que com més temps passa més 
s’executi, evidencia un possible estancament inicial degut al període de familiarització 
amb l’entorn intrínsec a l’inici de qualsevol fase. Per tant tot i que és veritat que no 
s’executa tant com estava establert en aquell moment, es decideix descartar l’opció de 
l’estratègia de testeig com a causant d’aquest desajust en la planificació.

Per altra banda es va decidir analitzar a continuació el passed rate. Que l’execució es 
trobés en nivells baixos era responsabilitat d’Accenture però tot i així, a nivell teòric, si les 
tasques de GMC es realitzéssin correctament hi hauria d’haver el mateix índex de passed 
que d’execucions. És a dir, tot i que Accenture executés poc, si els documents estaven 
ben construïts hi hauria d’haver la mateixa quantitat de TC executats que passats. 
Contràriament a aquesta afirmació es pot observar no només que no hi ha gaires passed 
sinó que, a més, durant gairebé un més el nombre de TC passats pràcticament es manté 

Figura 5.7 - Gràfic d’execució Round 1 Deployment 4 SIT
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constant. Seguint la lògica establerta inicialment aquesta afirmació era totalment 
impossible ja que s’havia imposat executar un TC, informar dels errors a GMC per a que 
els solucionés i un cop solventats validar el document per última vegada i executar-lo 
finalment com a Passed abans de passar al següent TC i/o plantilla. Aquest procés 
estava pensat per ser molt àgil per tal d’obtenir passeds ràpidament i poder executar 
noves casuístiques. Totes aquestes reflexions van fer sospitar a l’equip, que va decidir 
indagar més profundament en les tasques de GMC i en la raó per la qual hi havia tan poc 
percentatge de documents correctes.

Un altre factor que faciliten els dashboards són els defects. En aquest apartat es recullen 
diferents valors dels defects tals com nombre de defects, criticitat, reopen rate, passed en 
primera iteració… A la columna Service Level s’indiquen els percentatges esperats per a 
cada apartat, dels quals el Reopen rate i Passed 1st iteration corresponen als més 
importants. 

Un reopen es fa quan l’equip de fixing (tant si és de GMC com d’Accenture) posa un 
defect a R2T (Ready to Test) i el tester, al validar per segon cop el document, observa 
que alguns dels errors o la totalitat d’ells informats al defect no estan solucionats. En 
aquest cas es falla el TC i es posa el defect a reopen assignant-lo novament a l’equip de 
fixing. Tenir un rati de reopen baix significa que hi ha una gran qualitat en la solventació 
d’errors i que els documents es generen sense errades un cop han passat pel 
departament de fixing. Es busca tenir un reopen rate baix ja que això implica solucionar 
ràpidament els defects i poder passar a altres plantilles o TC, per això en la taula següent 
es pot veure com s’indica un tant per cent desitjat inferior al 20%. Per altra banda el 
Passed 1st iteration informa de la quantitat de TC que es generen correctament ja durant 
la primera validació que s’hi realitza. Com més elevat sigui aquest valor significa que més 
qualitat de desenvolupament es té i per tant no cal obrir tants defects ja que els 
documents seran classificats com a passed directament. En aquest cas el percentatge 
esperat és superior al 85%.

Si es compleix que hi hagi un reopen rate baix i un passed 1st iteration alt es poden 
executar una gran quantitat de TC ja que la majoria seran passed i els pocs que no ho 
siguin seran solucionats ràpidament tan sols amb el primer defect obert. Això permetrà, 
alhora, poder avançar de manera àgil en el testeig i validar cada cop més plantilles 
diferents complint així amb els terminis d’entrega establerts. Malauradament al analitzar 
l’estat dels defects es va comprovar que no s’estaven seguint aquests criteris:

Figura 5.8 - Anàlisi de defects Round 1 Deployment 4 SIT
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Els dos camps esmentats es trobaven clarament fora dels intervals desitjats. Per una 
banda hi havia un reopen rate molt elevat i, per l’altra, un passed 1st iteration baixíssim. 
Ambdos valors eren responsabilitat de GMC i corresponien al departament de fixing i de 
desenvolupament, respectivament. Els indicadors eren alarmants i es traduïen en el 
següent:

- Un passed 1st iteration tan baix implicava que l’equip de desenvolupament de GMC 
estava construïnt documents de molt mala qualitat. D’altra manera al validar-los hi 
hauria un nombre molt més elevat de documents correctes en una primera validació.

- El reopen rate tan alt implicava al seu torn que l’equip de fixing no estava realitzant 
correctament la seva tasca i per tant el tester, un cop regenerava la documentació per 
validar-la trobava els mateixos errors que els informats al defect. D’aquesta manera 
havia de reobrir l’informe i tornar-lo a assignar a GMC.

Tot i que pugui semblar inicialment que les tasques de GMC fossin independents de les 
d’Accenture es va arribar a la conclusió per la qual no s’estaven complint els objectius 
proposats. Per una banda l’equip de testeig havia d’invertir una gran quanitat de temps a 
validar els documents i informar dels nombrosos errors que hi apareixien creant defects ja 
que aquests no es generaven correctament a la primera, com haurien d’haver fet. Validar 
un document i obrir el defect corresponent pot comportar la dedicació d’entre una i dues 
hores per tester mentre que compta només una execució que en aquest cas és fallada.

Per l’altra, un cop el defect canvia d’estat a ready to test el tester ha de regenerar la 
documentació i, amb un reopen rate tan elevat, reassignar-lo a l’equip de fixing per a que 
tornin a intentar corregir les plantilles. Aquest cas és encara més desfavorable que 
l’anterior ja que no només s’hi ha d’invertir temps (uns 30 minuts) sinó que a més no es 
realitza cap execució i per tant consta com si el tester no hagués fet res. 

Es va arribar a la conclusió a través de l’anàlisi de les dades estadístiques que el rati 
d’execució no assolia el valor desitjat perquè la feina dels testers es veia limitada degut a 
la mala competència de GMC, els quals havien d’invertir la major part del temps a 
realitzar exhaustius informes d’errors degut al mal desenvolupament dels documents o a 
reassignar defects per a què fossin correctament corregits doncs el fixing no s’havia dut a 
terme de manera correcta. Per altra banda també es va veure que el nombre de passeds 
no augmentava senzillament perquè la majoria de documents apareixien amb errors i per 
tant s’havien de fallar i perquè els defects informats no se solucionaven i per tant no es 
podien passar. 

Arribats a aquest punt Zurich estava molt descontent amb el rendiment de GMC i va 
decidir analitzar la solució alternativa proposada per Accenture que, davant d’aquesta 
situació i veient una possibilitat de negoci, es va oferir per assumir les competències no 
només de testeig sinó també de desenvolupament i fixing, propietat fins aleshores de 
GMC. Per fer-ho es van proposar molts canvis deixant de banda durant un temps la 
millora contínua.
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5.2.1 - Solució alternativa

Com ha estat esmentat en anteriors ocasions, inicialment Accenture es feia càrrec tan 
sols del testeig dels documents desenvolupats per GMC. En comprovar-se a través de 
l’anàlisi exposat que l’empresa no només no estava complint amb els requeriments 
establerts sinó que, a més, això afectava al projecte a nivell general i en comportava 
l’endarreriment, Accenture va decidir proposar-se com a candidat per assumir les 
funcions de GMC: desenvolupament i fixing. La consultora va argumentar, entre d’altres, 
que ja disposava dels recursos per dur a terme aquestes funcions i que el fet de reunir en 
un mateix espai l’equip de desenvolupament, fixing i testeig agilitzaria en gran mesura la 
gestió dels defects, cosa que comportaria un augment pronunciat en el passed rate i una 
conseqüent millora en la quantitat de TC executats. 

Tenir l’equip de testeig treballant conjuntament amb el de fixing permetia a aquest fer 
preguntes i resoldre dubtes en persona amb el tester en qüestió evitant així haver-ho de 
fer a través de trucades o via Skype, molt menys pràctic i entenedor. Per altra banda 
també s’obria la possibilitat de mostrar al tester les correccions dutes a terme als 
documents abans de posar el defect a R2T. D’aquesta manera en pocs minuts el tester 
podia determinar si realment els errors havien estat fixejats i per tant al re-executar el TC 
seria passed, o no. Amb aquesta mesura s’estalviaria la ingent quantitat de temps que 
fins alhesores es gestionava posant el defect a R2T, comprovant-lo pel tester, posant-lo a 
reopen, tornant-lo a corregir, tornant-lo a revisar i finalment passar el TC… en cas que 
realment s’hagués corregit correctament, si no s’hauria de continuar posant-lo a reopen i 
continuar amb el procés.

Aquests arguments, juntament amb la planificació d’un calendari encara més ambiciós 
que l’establert inicialment, van aconseguir convèncer Zurich, la qual va rescindir el 
contracte amb GMC i va traspassar les competències relacionades amb el 
desenvolupament i fixing a la consultora. Aquest canvi va comportar no només un 
augment en el pressupost, que va crèixer en aproximadament 1.200.000€, sinó en una 
restructuració de tot l’equip i la contractació de nou personal per tal de cobrir les noves 
necessitats del projecte i complir així amb els objectius.

5.2.1.1 - Reestructuració de l’equip

Tot i tractar-se d’un projecte de gran envergadura amb un pressupost de milions d’euros, 
inicialment l’equip OM d’Accenture comptava tan sols amb 7 components tots dedicats a 
tasques de testeig o gestió del projecte en si. D’aquests, tres eren analistes d’Accenture 
enfocats al testeig, també hi havia dues persones encarregades de la gestió del projecte, 
una consultant i un mànager, i finalment dos becaris també assignats a les tasques de 
testeig. Amb l’aprovació de la nova oportunitat (denominada New OM) es necessitaven no 
només més persones per testejar sinó un considerable nombre de programadors, 
encarregats d’assumir tant les tasques de desenvolupament com les de fixing. 

D’aquesta manera es va decidir formar als tres analistes originals per tal que assumissin 
aquestes funcions. Tot i així es va considerar que 3 persones eren poques per 
desenvolupar les plantilles de documents dels deployments 4, 5, 6 i 7 que quedaven, així 
que per solucionar-ho es va decidir incoportar una nova persona a Accenture, més 
concretament un programador de GMC que reunia experiència no només com a 
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desenvolupador sinó que tenia coneixements del projecte ja que n’havia format part 
anteriorment. A més es van contractar dos becaris que estarien enfocats al fixing ja que a 
més de resultar menys complicat que el desenvolupament, d’aquesta manera es reduia la 
càrrega de treball dels desenvolupadors, als quals podríen donar suport.  Mentre un dels 
becaris acabava la carrera i era contractat com a analista per coordinar el departament de 
testeig, es van incorporar també cinc becaris nous per assumir les tasques de testejar les 
noves plantilles desenvolupades, ja que aquestes posicions havien quedat buides amb el 
traspàs dels analistes a la secció de desenvolupament i/o fixing. Així doncs l’equip del 
New OM es va veure incrementat en 8 persones:

Seguint l’objectiu de facilitar les tasques de tots els components del projecte a través del 
treball en equip es va decidir distribuir els efectius en una mateixa taula, col·locant cada 
sector al costat d’aquells amb els que hi estaven relacionats, com s’ha explicat 
anteriorment. En la disposició següent els mànagers, consultants, analistes i becaris es 
classifiquen com a 1, 2, 3 i 4, respectivament:
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Figura 5.9 - Recursos del projecte
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Figura 5.10 - Distribució física dels recursos del projecte
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Aquesta disposició va ser un avenç molt important en el projecte ja que es va aconseguir 
precisament el que s’havia plantejat al presentar el New OM. Els analistes 
desenvolupaven les plantilles que posteriorment eren testejades per l’equip de testeig. Si 
aquest trobava erros obria els defects corresponents i n’informava a l’equip de fixing. 
Mentre testeig provava altres plantilles, fixing solucionava els errors dels documents 
validats i un cop estaven solventats ho corroboraven amb el tester que hagués obert el 
defect. 

En el cas d’haver-hi algun error sense solucionar es comentava in situ i es corregia sense 
necessitat d’haver de passar pel procés de reobrir el defect. D’aquesta manera quan el 
fixer, juntament amb el tester, creia que el document estava arreglat i es generaria sense 
errades es posava el defect a R2T. Finalment el tester re-executava el TC amb un passed 
ja que gràcies al seguiment dels errors els documents es generaven a la perfecció. Per 
altra banda, comptar amb el mànager i consultant en cap del projecte permetia que 
aquests dirigissin l’equip segons necessitats i resoldre dubtes com l’estratègia de testeig 
o la prioritat de desenvolupament de plantilles, per exemple.

5.2.1.2 - Estratègia de proves

El New OM va començar durant el Round 2 SIT de Deployment 4 i en aquest moment 
Accenture ja va assumir el fixing dels defects. Seguint amb el procés d’adaptació a les 
noves condicions es va decidir canviar també l’estratègia del departament de testeig. Fins 
a la marxa de GMC els testers només es podien dedicar a testejar certes plantilles i no es 
podia avançar fins que tots els defects d’aquestes fossin solucionats i els TC per tant, 
passed. Tal i com s’ha vist anteriorment aquesta estratègia era molt desfavorable degut al 
fet que GMC no corregís correctament els errors. Això implicava que els testers no 
poguéssin avançar amb noves plantilles i que els documents no es generessin 
correctament. Aquests fets comportaven una execució baixa i un passed rate encara 
pitjor. 

Per tal de canviar la situació es va decidir començar a provar plantilles de manera 
aleatòria. A l’inici del New OM totes les plantilles de D4 SIT i UAT ja estaven 
desenvolupades i per tant, mentre els analistes desenvolupadors d’Accenture 
desenvolupaven les plantilles de D5 i els fixers solucionaven els errors de D4, els testers 
tenien la possibilitat de provar qualsevol plantilla de D4. Al no tenir cap limitació es va 
estimar que testejar de manera aleatòria permetria detectar molts errors de plantilles 
diverses i informar-ne dels errors als fixers, augmentant així el nombre d’execucions. A 
més, com que el fixing havia de ser de més bona qualitat que el de GMC, detectar molts 
defects permetria solucionar-los ràpidament i per tant podrien tornar a ser provats pels 
testers que, si s’havia procedit correctament, al seu torn executarien el TC com a passed, 
augmentant així ràpidament el passed rate.
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Tot i que aquestes comparatives s’exposaran en apartats posteriors és important 
remarcar com els canvis aplicats a la reestructuració de l’equip i l’estratègia de testeig 
van comportar una millora immediata molt substancial. Tal i com es pot observar al gràfic 
de la dreta l’execució (marró) va augmentar significativament gràcies al canvi en 
l’estratègia, per altra banda el passed rate (lila) també va experimentar un augment que, 
tot i no ser tan elevat com l’execució va millorar notablement. En gran part aquest lleu 
increment del passed rate va ser degut a que les plantilles testejades havien estat encara 
desenvolupades per GMC i per tant presentaven molts errors i un baix passed 1st 
iteration. La millora que s’observa va ser deguda a la bona qualitat del fixing per part 
d’Accenture i al feedback entre l’equip de fixing i testeig. Es comença a observar doncs 
que els canvis introduits al projecte milloren el rendiment del mateix, a través de la gestió. 

Tots aquests canvis van comportar un augment en la partida del pressupost d’1.200.000€ 
ja esmentat, que es distribueix segons el pressupost del New OM. Un cop GMC va 
quedar fora del projecte i Accenture va aconseguir assolir una certa situació d’estabilitat 
es va prosseguir amb la recerca de l’estratègia òptima de testeig que permetés entregar 
el producte final en el termini establert.

Figura 5.11 - Increment en l’execució



  
Millora contínua a través de la gestió                                                    Pág. !67

6 - Solucions alternatives i el seu anàlisi
Quan vaig entrar a formar part d’Accenture es va planificar que GMC s’encarregués del 
desenvolupament dels documents fins a deployment 4 UAT i del fixing dels defects fins al 
deployment 4 SIT. Com que encara es trobava en vigor doncs, es considera important 
explicar l’estratègia de testeig en aquell moment i com es veia reflectida en els resultats 
reals del projecte.

Introduïts ja anteriorment l’Execution Actual, Execution Planned, Passed Actual i Passed 
Planned corresponen a l’execució actual, execució planejada, passed actual i passed 
planejat, respectivament. En els dashboards diaris apareix sempre aquest tipus de gràfic 
on es poden veure els indicadors esmentats, cosa que permet analitzar de manera 
immediata la diferència entre les execucions i passed planejats i els actuals reals. Si la 
diferència és significativa cal investigar en profunditat per buscar-ne les causes i intentar 
mitigar-la a través de decisions de gestió, reestructuració de la plantilla, reassignació de 
tasques… etc. És vital fer aquest estudi ja que si els resultats no s’aproximen als criteris 
planejats no es compliran els terminis establerts, amb el risc intrínsec d’incomplir el 
contracte signat amb el client. 

En aquest període comprès entre l’abril i juny de 2016 l’estratègia de testeig per al round 
1 del Deployment 4 SIT consistia a assignar determinades plantilles als testers. Aquests 
havien de provar els diversos TC i obrir els defects oportuns. Fins que tots els TC de les 
plantilles pertanyents al tester no es generaven sense errors no es donava permís per 
començar a validar altres documents. Si observem el gràfic d’execucions del dashboard 
queda clar que aquesta estratègia no va funcionar. 

En primer lloc el passed rate es va mantenir baix degut a la mala construcció per part de 
GMC. Amb una passed 1st iteration tan baixa la majoria de documents eren fallats i 
s’havien d’obrir els corresponents defects. Alhora, que hi hagués una taxa de reopen 
elevada provocava que al tornar a testejar, el tester es veiés obligat a tornar a fallar el TC. 
D’aquesta manera s’entrava en un estancament en el qual el tester restava a l’espera que 
els seus defects fóssin solucionats per poder executar com a passed i poder avançar cap 

Figura 6.1 - Gràfic d’execució Testeig amb GMC
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a altres plantilles mentre que en realitat fallava els TC i reobria els defects perquè no 
s’havien corregit correctament. És degut a aquesta situació que tot i que l’execució creix 
paulatinament (degut en part a tornar a executar com a failed un TC) el passed rate es 
manté a nivells molt baixos i durant unes setmanes fins i tot es mantè constant. 

En previsió de que Zurich rescindís el contracte amb GMC, aquests van realitzar un 
esforç durant el round 2 del Deployment 4 SIT per tal de millorar els resultats, obtenint 
així:

És cert en aquest que cas tot i el baixíssim passed 1st iteration l’esforç a millorar el fixing 
va comportar un augument del passed rate significatiu, aproximant-se d’aquesta manera 
al que s’havia planificat. De totes maneres els indicadors del dashboard continuaven 
essent negatius en  el seu conjunt: el passed 1st iteration va disminuir i el nombre de 
defects tancats per dia eren molt pocs.

Com es pot observar tot i que el reopen rate baixés el passed 1st iteration va baixar, 
indicador de què la construcció de plantilles presentava actualment una qualitat fins i tot 
inferior a la presentada fins llavors. Per altra banda també s’evidencia un tancament diari 
de defects, és a dir, que es corregien correctament, d’aproximadament 10. Aquest fixing, 
tot i que fos de millor qualitat, resultava totalment insuficient tal i com es pot veure a 
l’indicador ‘Active Defect Backlog’ que supera i de molt l’estimació segons la qual a partir 
del dia 30 de juliol de 2016 tots els defects haurien d’estar corregits i per tant els 
documents generar-se correctament a la primera prova.

Figura 6.2 - Gràfic d’execució Round 2 Deployment 4 SIT

KPI/SLA % Ratio Service 
 Level

Reopen  rate 27% <20%

Passed 1st iteration 27% >65%
Triage rate 0% <20%

Rejected rate 0% <10%

KPI/SLA % Ratio Service 
 Level

Reopen  rate 25% <20%
Passed 1st iteration 23% >85%

Triage rate 0% <20%

Rejected rate 10% <10%

Figura 6.3 - Anàlisi de defects en passar del round 1 al round 2
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Finalment es va decidir executar la idea de deixar de col·laborar amb GMC acceptant així 
la proposta del New OM.

6.1 - Testeig aleatori

Accenture va assumir les competències de fixing a partir del Deployment 4 UAT i les de 
desenvolupament un cop iniciat el Deployment 5 SIT. D’aquest fet se n’extreu doncs que 
al Deployment 4 UAT les plantilles a validar havien estat encara creades per GMC i per 
tant el passed 1st iteration era responsabilitat seva, mentre que el reopen rate s’assumia 
per part d’Accenture a través del fixing. A partir del Deployment 5 SIT Accenture és 
responsable d’ambdos camps, com s’explicarà en apartats posteriors. Un cop finalitzat el 
round 2 del Deployment 4 SIT es va iniciar el Deployment 4 UAT.

Cal recordar que els analistes que inicialment formaven part de l’equip de testeig van 
formar-se per tal de desenvolupar i sol·lucionar defects i per tant és normal que al principi 
els resultats no fossin tan bons com els esperats. És per això que Zurich, tenint en 
compte la necessitat de l’equip d’adaptar-se a les noves necessitats va ser més permisiu 
amb els resultats. En concret es va permetre mantenir un backlog de defects elevat que 
no complís la planificació ja que s’entenia que arrossegar els defects actius que 
provenien de la fase de SIT duta a terme per GMC impossibilitava el compliment dels 
terminis. Tot i haver d’adaptar-se a les noves funcions però, l’equip de fixing d’Accenture 
va presentar uns resultats pràcticament idèntics a GMC en qüestió de reopen rate, índex 
que milloraria notablement en el següent entorn de proves un cop adaptats, gestionant un 
nombre molt més elevat de defects que anteriorment. Se n’extreu doncs que tot i fixejar 
per primera vegada, Accenture va mantenir el reopen rate (27%) augmentant però el 
nombre de defects gestionats per dia, és a dir, la quantitat de fixing va augmentar.

Figura 6.4 - Seguiment defects Deployment 4 SIT
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D’aquest gràfic se n’extreuen dues conclusions. En primer lloc i més evident, el nombre 
de defects tancats, és a dir solucionats, va augmentar considerablement un cop 
Accenture es va fer càrrec del fixing. En concret es va passar d’uns 10 defects corregits al 
dia a gestionar-ne uns 15-20. Per altra banda també s’observa que cada cop s’obren 
menys defects al dia (vermell). Aquest canvi s’explica fàcilment ja que tot i presentar un 
reopen rate elevat (27%) els fixers de l’equip cada vegada corregien millor. Això permetia 
agilitzar el procès pel qual després de fallar el TC ja que la construcció de GMC era 
dolenta, Accenture corregia a la primera el defect i el tester podia passar no només el TC 
sinó la plantilla sencera ja que s’havien corregit tots els errors dels documents de manera 
transversal.

Per altra banda es va decidir canviar l’estratègia de testeig per tal de complir els nous 
requeriments. És cert que amb la millora de la qualitat de fixing els testers ja no haurien 
de romandre a l’espera de que els defects es solucionessin per tal de passar a noves 
plantilles, però tot i així es va apostar per una nova metodologia de treball que augmentés 
encara més l’execució i per tant, amb l’ajuda de fixing, el passed rate. 

A partir d’aquell moment els testers tindrien llibertat total per, gràcies a la seva 
experiència, escollir aleatòriament quines plantilles testejar i obrir-ne defects. Quedava 
descartat centrar-se únicament en una plantilla al dia i esperar a que els defects 
corresponents fossin solucionats per poder avançar cap a nous documents. Amb aquest 
nou enfocament es buscava identificar un gran nombre d’errors diferents de plantilles 
diverses ja que, amb la millora del fixing, es solucionarien i desbloquejarien de totes 
aquestes una gran quantitat de TC que es podrien executar com a passed. 

Figura 6.5 - Seguiment defects Deployment 4 UAT

# Defects % Ratio Service 
 Level

Reopen  rate 102 27% <20%
Passed 1st iteration 326 57% >95%
Triage rate 10 3% <20%
Rejected rate 54 14% <10%

Figura 6.6 - Anàlisi defects Deployment 4 UAT
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En principi, seguint aquesta lògica s’havia d’obtenir un augment significatiu tant en 
l’execució com en el passed rate:

I és precisament el que es va obtenir. Cal remarcar que quan s’inicia una fase, tant si es 
tracta d’un round com d’un entorn (SIT, UAT), els indicadors els primers dies no són 
significatius ja que durant aquests encara s’estan acabant de testejar els TC de la fase 
anterior. Tot i això ràpidament es va observar un augment molt gran en el testeig gràcies 
a la nova estratègia de l’equip i una pujada del passed rate que, tot i no ser igual a la 
planejada seguia la progressió de l’execució. Això implica una millora en la qualitat del 
fixing que permet que com més avança el temps, més TC executats siguin passats.

6.2 - Esgotament pressupost

Just quan Accenture assumeix tant el desenvolupament de les plantilles com el seu fixing, 
és a dir, al febrer del 2017 amb l’inici de Deployment 5 SIT, s’intueix un problema molt 
greu: s’està acabant el pressupost del projecte. Sembla que amb l’augment del 
pressupost aprovat amb l’acceptació del New OM això sigui impossible però ja sigui degut 
a un mal dimensionament o a la falta de temps (cal recordar que el projecte presentava 
un endarreriment de 2 anys i mig al haver-se plantejat inicialment el seu final pel juny del 
2014) s’observa que efectivament el pressupost no serà suficient per complir els objectius 
en els terminis estipulats. Degut a això s’han de prendre mesures dràstiques a nivell de 
fixing i desenvolupament que també afectaran al testeig. 

El pressupost destinat a desenvolupament, assignat dins un cert termini, no era suficient i 
per tant es corria el risc d’acabar el termini amb la necessitat de continuar desenvolupant 
plantilles pendents però sense poder cobrar per la feina realitzada. Aquest problema va 
sorgir dels endarreriments del projecte deguts a la mala qualitat de desenvolupament i 
fixing de GMC. A més en assumir Accenture aquestes competències es va produir un 
retard degut al temps necessari per adaptar-se a la nova metodologia, intrínsec a 
qualsevol procés de canvi. Finalment la nova estratègia de testinc, explicada a 
continuació dins aquest mateix apartat, va implicar que els analistes no només 

Figura 6.7 - Gràfic execucions Deployment 4 UAT
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desenvolupessin sinó que solventessin els defects, fet que va suposar un augment en la 
càrrega de treball considerable. Tots aquests imprevistos van endarrerir els terminis 
d’entrega i per tant va caldre prendre decisions a nivell de gestió per tal de complir amb 
els objectius dins el plaç establert. En primer lloc es van definir uns objectius molt clars:

- Tancar el Deployement 4 UAT per centrar-se en els següents Deployments
- Reduïr el backlog de defect
- Reprendre el BUT de D6 i D7 per complir les dates establertes de SIT al 

calendari
- Tancar la construcció de River i Marca Blanca
- Planificació d’altres CRs

És a dir, calia tancar definitivament el Deployment 4 construït íntegrament per GMC però 
fixejat a mitges entre els mateixos i Accenture per tal de poder centrar tots els recursos 
del projecte a desenvolupar les plantilles dels futurs deployments i a reduïr el backlog de 
defects del Deployment 5. Per altra banda també s’havia de tancar la construcció de 
documents de River i Marca Blanca, subclassificacions de plantilles dins Deployment 5. 
D’aquesta manera es disposaria de suficients recursos per reprendre el BUT i planificar 
els CRs necessaris, tot dins el calendari establert. 

Per tal d’aconseguir complir aquests objectius es van proposar diverses actuacions a 
nivell de gestió d’entre les quals destaca el fet de destinar els becaris que inicialment es 
dedicaven únicament al fixing ara també a desenvolupar plantilles per tal de reduïr la 
càrrega de treball dels analistes, entre d’altres:

- Eliminar les recursos que incurren el 100% a fixing
- Establir responsables per linies de treball
- Centralitzar les OP/Dependències/Issues als responsables
- Minimizar hores i persones en tasques que no estan dins el Budget:

- ROS
- Reunions de Dependències
- Revisions d’incidèncias, issues, Mailtecks, BS, etc.
- Revisions de recursos de Negoci per testeig
- Reunions diàries d’UATs

Finalment es va establir un calendari d’actuació molt exigent per tal de complir els 
objectius dins el plaç establert i es van reassignar els recursos del projecte. Aquest 
calendari exigia una càrrega de treball mai vista fins al moment, durant el qual es van 
arribar a treballar 10 i 12 hores diàries.
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Per altra banda la reassignació dels recursos incloïa entre d’altres que els dos becaris de 
fixing assumissin tasques de desenvolupament (Noguer i Anna) i que els 
desenvolupadors recalculessin el temps dedicat a les tasques de desenvolupament i 
fixing. Com a exemple pràctic l’analista Darlena havia estat dedicant el seu temps dividint-
lo un 50% entre tasques, degut a l’exigència del moment però es va passar del 50-50% al 
80-20%. Un altre canvi significatiu va ser el fet de que cada desenvolupador 
s’encarregués a partir d’ara només del fixing de les seves pròpies plantilles, com 
s’explicarà a continuació en l’estratègia de testeig.

 

2017
                               

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W5 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4

HOGAR + 
RECIBOS

UAT - Extensión D4 
Hogar                                

UAT Recibos                                

PARTNERS + 
MB

Construcción                                
SIT - Marca Blanca                                
UAT - Marca Blanca                                

LP UAT                                

D5 Cartas 
Manuales 

SIT                                
UAT                                

D5 ZCAS SIT                                
UAT                                

D5 BSSG 
BSSG (AIS + River)                                
SIT                                
UAT                                

D6 Comercios

Nuevo producto de 
Comercios                                

SIT                                
UAT                                

LP

Implantación Líneas 
Comerciales                                

CR - Param. 
Inventario LC                                

SIT                                
UAT                                

D7

Plantillas 
Administrativas                                

SIT                                
UAT                                

IR
CR - Inforeports                                
SIT                                
UAT                                

LIFE Deployment 5' (Life)                                

Figura 6.8 - Nou calendari intensiu del projecte

Figura 6.9 - Noves dedicadions al projecte
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Aquesta gran quantitat de canvis no només va afectar al desenvolupament i fixing sinó 
també al departament de testeig, que es va veure obligat a replantejar-se l’estratègia.

Pel que fa al testeig es decideix aplicar una nova estratègia mai executada fins aleshores 
amb la intenció d’agilitzar encara més el procés i augmentar significativament tant 
l’execució com el passed rate. A nivell personal crec que es va aconseguir adoptar la 
metodologia més adequada fins al moment, que seguiria vigent tot i patir alguns canvis, 
fins al final del projecte. Aquesta estratègia consisteix a deixar de testejar aleatòriament 
per assignar ara les plantilles concretes que desenvolupa un fixer determinat al tester. 
D’aquesta manera, validant sempre el mateix tipus de documents el tester esdevindria un 
expert dels mateixos i seria capaç de detectar cada vegada més ràpidament els errors 
presents, augmentant així l’execució. Per altra banda els defects s’assignarien al mateix 
desenvolupador que havia creat la plantilla; aquest fet és clau ja que al haver programat 
el document el pròpi desenvolupador (ara també fixer) seria molt més àgil a l’hora de 
solucionar els defects que un desenvolupador aliè, augmentant així el passed rate. 
Finalment es va decidir també que els defects informats per un tester en concret fossin 
tan sols validats per ell mateix i pel fixer en qüestió. 

Fins aquell moment els defects eren distribuits entre els fixers segons qui presentés una 
càrrega de treball menor, amb la qual cosa una mateixa plantilla podia ser modificada per 
fins a 5 persones, fet que implicava la possibilitat d’introduir accidentalment nous errors i 
de no establir el seguiment correcte de les modificacions aplicades a la programació. Amb 
tots aquests canvis es va aconseguir no només que els documents fossin modificats tan 
sols per una mateixa persona (el seu desenvolupador) facilitant així el seguiment dels 
canvis introduïts, sinó que a més va convertir en experts als testers, dedicats a validar 
únicament aquelles plantilles en concret. 

A mesura que es realitzaven validacions i que, per tant, els testers agafaven experiència 
en els documents assignats va anar augmentant de manera significativa tant el nombre 
d’execucions com el passed rate, tal i com es pot comprovar:

Figura 6.10 - Gràfic d’execucions Deployment 5 SIT
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Tot i que el passed actual mai va assolir el nivell planificat, i avancem que mai 
s’aconsegueix durant el projecte, l’execució va fins i tot superar les previsions. Al tractar 
en aquest treball la millora contínua del projecte centrant-se únicament en el departament 
de testeig s’observa que les mesures preses fins aquell moment compleixen amb 
l’objectiu principal del TFG.

També a nivell de fixing s’observa que a mesura que avança el testeig del Deployment 5 
SIT s’obren cada vegada menys defects i es solucionen millor gràcies a l’estratègia 
adoptada que s’ha explicat anteriorment. Aquests resultats es veuen clarament reflectits 
en els següents indicadors:

Tal i com es pot observar el reopen rate disminueix dràsticament comparant-lo amb el 
present al Deployment 4 UAT (27%). Aquesta disminució és gràcies a que el tester, ja 
expert en una plantilla, aconsegueix identificar en una sola validació tots els defects 
presents i informar-los al desenvolupador que actuarà ara com a fixer. Entre els dos 
validaran la correcció dels errors i per tant un cop el defect es trobi a R2T els TC es 
podran executar com a passed i no caldrà reobrir les incidències. També es veu 
clarament que el passed 1st iteration no només no augmenta sinó que és fins i tot inferior 
al presentat per GMC durant el round 2 del Deploymen 4 SIT. Tot i que és un indicador 

Figura 6.11 - Seguiment defects Deployment 5 SIT

# Defects % Ratio Service 
 Level

Reopen  rate 24 13% <20%

Passed 1st iteration 112 36% >80%
Triage rate 17 9% <20%

Rejected rate 1 1% <10%

Figura 6.12 - Anàlisi defects Deployment 5 SIT
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negatiu no pertany a l’abast del treball i per tant no s’analitzaran les possibles solucions 
que es van adoptar per tal de corregir-lo.

Tot i que l’estratègia establerta va funcionar correctament obtenint grans resultats durant 
la fase del Deployment 5 SIT, es va haver de descartar durant la fase de UAT degut a la 
gran càrrega de treball dels desenvolupadors/fixers. Tot i així, degut als grans resultats 
obtinguts es va recuperar l’estratègia anterior un cop superades les dificultats que 
s’explicaran a continuació relatives al Deployment 5 UAT.

6.3 - Testeig per generació + passed

L’estratègia de testeig desenvolupada va aconseguir complir les expectatives previstes 
com es podrà observar a l’explicació detallada de l’apartat corresponent a la solució final.  
Tot i així el bon inici del Deployment 5 SIT es va veure solapat amb l’arrencada del 
Deployment 5 SIT i posteriorment amb la necessitat de finalitzar de manera definitiva el 
Deployment 5 UAT d’acord amb el calendari previst durant les modificacions aplicades 
degut a l’esgotament del pressupost. En aquest moment hi havia la imperiosa necessitat 
de tancar tan ràpidament com fos possible el Deployment 5 tant per l’entorn SIT com el 
d’UAT per poder dedicar tots els esforços de construcció i testeig al Deployment 6 SIT. És 
per això que es va decidir deixar d’utilitzar l’estratègia de testeig que fins aleshores tan 
bons resultats havia proporcionat per passar a adoptar l’anomenat “testeig per generació 
+ passed”. 

Com ja ha estat explicat anteriorment en aquest projecte la fase d’UAT consisteix 
senzillament en tornar a testejar els TC treballats a la fase de SIT per garantir-ne la 
correcta generació. En altres paraules si durant SIT tant el testeig com el fixing s’han dut 
a terme correctament a la fase d’UAT els documents, en teoria, no presentaran cap error 
en la seva composició perquè tots els possibles defects ja s’han identificat i corregit a 
l’entorn anterior. A inicis de març el Deployment 5 SIT es trobava en una fase avançada 
d’execució i per tant el passed rate ja començava a ser molt elevat. 

Figura 6.13 - Gràfic d’execucions Deployment 5 UAT
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Tot i així al iniciar les proves a UAT es va observar que els documents fallaven molt per 
errors simples anomenats cosmètics. Sent conscients que el Deployment es trobava 
bloquejat degut a aquests petits errors que no podien ser solucionats per l’equip de fixing, 
ja que es trobava concentrat fixejant el tram final del Deployment 5 SIT i construint les 
plantilles del Deployment 6 SIT, es va decidir assumir un risc: es consideraria que al 
generar les evidències de Deployment 5 UAT pràctiament no presentarien errors i serien 
per tant passed. 

D’aquesta manera es va adoptar com a metodologia generar les evidències, realitzar una 
validació ràpida a simple vista, executar-les com a passed i transferir aquests documents 
al departament de negoci perquè en realitzessin la validació final. Amb aquest mètode de 
treball es va aconseguir testejar i fixejar de manera satisfàctoria el tram final del 
Deployment 5 SIT amb el desenvolupament en paral·lel del Deployment 6 SIT mentre que 
negoci s’encarregava dels petits detalls pendents al Deployment 5 UAT. Com es pot 
observar al gràfic a partir de l’inici d’aquesta estratègia tant l’execució com el passed rate 
va augmentar dràsticament amb la qual cosa finalment es van poder tancar els entorns 
del Deployment 5 per donar pas al Deployment 6 SIT.

Analitzant els defects treballats pels analistes s’observa que el risc es va assumir amb 
bon criteri. Des del 19 de març de 2017, data en la qual es va adoptar l’excepcional nova 
estratègia de testeig, fins a la finalització del Deployment negoci tan sols va obrir 4 
defects, indicador clar que efectivament els documents a UAT es generaven correctament 
tal i com s’havia assumit gràcies al bon testeig realitzat durant la fase de SIT.

Figura 6.14 - Seguiment defects Deployment 5 UAT

# Defects % Ratio Service 
 Level

Reopen  rate 1 3% <20%
Passed 1st 
iteration 16 36% >95%

Triage rate 1 3% <20%
Rejected rate 1 3% <10%

Figura 6.15 - Anàlisi defects Deployment 5 UAT
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Per altra banda les millores introduïdes durant la realització del projecte van comportar la 
disminució del reopen rate seguint el ritme iniciat des de la marxa de GMC, demostrant 
així la consolidació de la millora contínua del projecte, tangible en resultats. 

Un cop aconseguit l’objectiu de tancar tots els deployments pendents i disminuir el 
backlog de defects es van poder concentrar tots els esforços a continuar desenvolupant 
les plantilles pendents del Deployment 6 SIT i a iniciar-ne el testeig aplicant les 
metodologies que havien demostrat ser responsables d’obtenir bons resultats durant el 
projecte a través del procés de millora contínua. D’aquesta manera s’arriba a la solució 
final escollida, que és la metodologia actual de treball ja que incorpora tots els canvis que 
han funcionat durant aquests 10 mesos de treball i gestió.
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7 - Desenvolupament detallat de la solució escollida
Després de superar el període comprès entre el febrer i el maig de 2017 durant el qual es 
va haver de realitzar un esforç extra tan a nivell de desenvolupament com de testeig es 
va decidir tornar a aplicar tota la metodologia funcional del projecte.Amb aquesta decisió 
es buscava optimitzar el Deployment 6 SIT a partir de l’experiència prèvia de tal manera 
que no es produïssin més endarreriments, backlogs enormes de defects actius o un 
passed rate que no seguís el planejat, entre d’altres. Seguint aquest objectiu es van 
establir unes pautes molt concretes a nivell de generació de la documentació i selecció de 
TC, gestió dels defects i testeig.

7.1 - Generació i selecció de TC

Tal i com s’explica en apartats anteriors quan vaig entrar a formar part de l’equip de 
treball d’Accenture es donaven dues condicions que diferien entre el D4 i el D6 SIT i que 
implicaven criteris diferents a l’hora de seleccionar un TC i generar-ne les evidències. 

En primer lloc tots els steps dels TC havien estat redactats amb molta antel·lació a l’inici 
del testeig dels deployments. Això comportava la possibilitat de que un TC del 
Deployment 4 SIT s’hagués redactat durant el Deployment 1 (Inforeports) i per tant al 
inciar la fase de validació els steps no contemplessin els canvis introduïts durant els 
mesos previs al testeig. Per altra banda també es cometia l’error de no contemplar el 
100% de casuístiques degut a canvis en l’inventari. Per tal de corregir aquests problemes 
a mesura que avançava la validació de documentació els testers es van veure obligats a 
modificar de manera sistemàtica els steps dels TC amb l’ajuda de l’inventari assegurant 
així la prova de totes les casuístiques possibles i la introducció dels canvis aplicats als 
casos. 

En segon lloc, en aquell moment el procediment requeria esperar a que totes les plantilles 
d’un Deployment estiguessin construïdes per poder donar per finalitzada una fase i 
començar-ne una altre. La possibilitat de poder testejar qualsevol document implicava 
indirectament que s’haguessin de prendre mesures a nivell de gestió per canviar 
l’estratègia de testeig intentant-la adequar a les necessitats de cada moment. A l’inici del 
Deployment 4 UAT, per exemple, es disposava de tots els TC i de cap estratègia de 
testeig consumada, per la qual cosa es va decidir testejar de manera aleatòria, 
metodologia que finalment no va funcionar tan bé com s’esperava. 

A finals de febrer del 2017, i en contra del que havia succeït anteriorment, no es 
disposava de la redacció dels steps de cap TC ni tampoc del desenvolupament en la seva 
totalitat de les plantilles del Deployment 6. Tot i que aquest fet pot considerar-se a priori 
un desavantatge molt gran per al projecte i la necessitat d’invertir una gran guantitat de 
recursos i temps a la redacció de les proves i el desenvolupament dels documents es va 
aconseguir utilitzar-ho en benefici d’OM. Per tal de no haver de dedicar setmanes a la 
redacció dels TC, i essent coneixedors de que durant la validació del D6 finalment s’hi 
haurien d’introduir canvis per adaptar-los als canvis d’inventari es va decidir apostar pels 
coneixements dels testers. Aquests crearien una llista bàsica de proves que 
implementarien als TC però que modificarien durant la generació d’evidències utilitzant la 
seva vasta experiència dins el projecte per tal de cobrir el màxim de casuístiques 
possibles. Per altra banda també es va decidir canviar l’enfocament de l’equip de 
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desenvolupament, a partir d’aquell moment es crearien determinades plantilles i fins que 
aquestes no s’haguessin validat i passat en la seva totalitat no es procediria amb el 
desenvolupament de les restants. 

Amb la introducció d’aquests canvis es van aconseguir dos grans resultats: per una 
banda es va estalviar a l’equip de testeig perdre setmanes dedicades a la redacció de TC, 
fet que colateralment va fer possible la validació del 100% de casuístiques, i per l’altra es 
va aconseguir que els desenvolupadors no es distraiessin amb el desenvolupament 
d’altres plantilles sinó que es dediquessin íntegrament al fixing de les creades fins aquell 
moment, augmentant-ne així la qualitat.

7.2 - Gestió dels Defects

Com ha estat explicat en apartats anteriors al contractar com a analista un dels becaris 
inicials del projecte es va crear simultàneament la figura de coordinador del departament 
de testeig, del cual una de les funcions principals consistia a gestionar els defects. 
Aquesta gestió implicava distribuir els defects entre els diferents fixers segons la càrrega 
de treball actual que presentessin, però aquest tràmit no sempre es realitzava de manera 
immediata doncs el coordinador gestionava els errors en certes ocasions durant el dia ja 
que aquest aspecte consistia tan sols en un aspecte de les seves obligacions. Així per 
exemple hi havia la possibilitat de que el defect obert pel tester es trobés a ‘New’ sense 
assignar a cap fixer, el qual al veure que no tenia tasques de fixing invertia el seu temps a 
desenvolupar noves plantilles mentre que, en realitat, hauria de solucionar els errors 
presents als documents ja construïts. També s’afegia el fet que diferents analistes 
corregien el mateix document, obtenint així uns resultats molt negatius tal i com s’ha vist 
en apartats anteriors.

Figura 7.1 - Seguiment defects Deployment 6 SIT
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Seguint l’objectiu d’implementar el millor sistema possible es va decidir canviar també 
aquesta infructuosa gestió dels defects i reprendre la metodologia aplicada durant el 
Deployment 5 SIT segons la qual cada desenvolupador s’encarregaria del fixing de les 
seves pròpies plantilles, canvi que va permetre obtenir els millors registres a nivell de 
reopen rate. A més per tal d’agilitzar l’assignació dels defects es va dotar als testers de 
capacitat per gestionar-los ells mateixos, d’aquesta manera un cop s’informava d’un error 
era immediatament transmès al fixer.

Resumint, la solució escollida consistia a generar documentació de les plantilles 
seleccionades a desenvolupar creant in situ els steps del TC segons l’experiència 
adquirida del tester. Després de la validació de les evidències es creaven defects que 
eren posteriorment fixejats pels propis desenvolupadors de la plantilla testejada juntament 
amb la supervisió del tester en qüestió. Un cop solucionades totes les incidències 
s’executaven com a passed els TC d’aquesta i es tancava la plantilla, iniciant així el 
desenvolupament de la següent per tornar a començar el cicle.

7.3 - Estratègia de testeig

Finalment no va caldre una nova modificació en la metodologia del testeig ja que el 
procediment executat durant el Deployment 5 SIT va donar tan bons resultats que, un cop 
finalitzat el Deployment 5 UAT, simplement es va reprendre. Amb els canvis introduïts a 
nivell de generació, gestió de defects i testeig es va poder corroborar mitjançant un cop 
més el dashboard no només que els resultats havien millorat, sinó que ens trobàvem 
davant la millor solució possible i els resultats més òptims de la història del projecte. A 
continuació es pot veure l’evidència esmentada del dashboard:

# Defects % Ratio Service 
 Level

Reopen  rate 1 0% <20%

Passed 1st iteration 75 41% >65%

Triage rate 1 0% <20%

Rejected rate 1 0% <10%

Figura 7.2 - Anàlisi defects Deployment 6 SIT

Figura 7.3 - Gràfic d’execucions Deployment 6 SIT
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Mai, des de que va arrencar el projecte al 2014 s’havien aconseguit una execució i 
passed rate  reals que presentessin una tendència tan similar a la planejada, i es que si 
bé al gràfic s’indica una execució lleugerament inferior a la planejada a mitjans de maig 
del 2017 durant el juny es va arribar a sobrepassar aquesta estimació. Per altra banda tot 
i que s’observa un passed rate força baix cal insistir en l’augment constant del valor i per 
tant en la seva qualitat. Gràcies a l’estratègia de testeig es van poder identificar tots els 
errors presents a les plantilles i al final del Deployment 6 SIT el passed rate va augmentar 
de manera gairebé exponencial fins a situar-se molt a prop del valor estimat. 

L’anàlisi dels resultats obtinguts finalment pel que fa a reopen rate, passed rate, passed 
1st iteration i nombre d’execucions evidencia que la solució escollida és la millor del 
projecte. Aquesta optimitza els recursos de l’equip generant un augment notable del 
rendiment que s’ha aconseguit a través de la millora continua de l’estat del projecte 
mitjançant l’anàlisi estadístic i la gestió.
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8 - Gestió del projecte
Tal i s’ha pogut observar durant el desenvolupament del projecte per tal d’aconseguir 
complir l’objectiu principal d’implementar un sistema de millora contínua dins el projecte 
es va haver de pivotar entre les tasques de testeig i les de gestió. Aquest intercanvi entre 
funcions, juntament amb la implementació dels canvis en l’estratègia de testeig va 
comportar variacions en el nombre total d’execucions ja que en diverses ocasions no vaig 
tenir dedicació al testeig sinó que em trobava en fase d’implementació de canvis al 
projecte. A continuació s’observarà el registre d’execució propi durant el projecte.

Les causes d’aquestes variacions, en molts casos descensos, s’havien d’argumentar 
davnat els responsables de Zurich, és per això que considero d’importància analitzar-les 
minuciosament. Aquestes es produeixen normalment degut a canvis de deployment o 
entorn i canvis a l’estratègia de testeig:
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Queda clar que es produeixen dos fenomens diferenciats tan en acostar-se a la 
finalització d’un Deployment i/o entorn de proves (color blau) com al iniciar una nova fase 
de proves (color verd). En el primer cas, fruit de l’acumulada experiència obtinguda a 
través de diverses validacions i del correcte fixing dels defects, s’observa un augment 
notable del nombre d’execucions molt positiu per al projecte mentre que al iniciar un nou 
deployment l’execució baixa dràsticament. Aquest descens és totalment normal degut a la 
necessitat ja esmentada d’adaptar-se a les noves proves, productes, steps de TC… etc 
de cada deployment. Durant les reunions amb el client s’ha de deixar clar que aquest 
pobre nombre d’execucions augmentarà linealment amb el temps un cop s’agafi soltura 
en el nou entorn i que, per tant, no són simptomàtics d’un no compliment dels terminis 
establerts sinó part de la corba d’aprenentatge necessaria intrínseca a qualsevol procés. 

Per altra banda cal justificar la necessitat d’implementar nous recursos o de distribuir-los 
de manera diferent durant els canvis implementats durant els canvis en l’estratègia de 
testeig. Aquesta justificació s’ha de dur a terme íntegrament comparant els resultats 
obtinguts amb l’estratègia del moment:

Tot i l’augment en el nombre d’execucions durant el període final durant el qual es 
testejava amb GMC es va corroborar que, a part dels indicadors negatius explicats, no es 
complien els objectius establerts per la fase. Mostrar aquests nombres al client va 
permetre justificar la necessitat del New OM i d’un canvi substancial en tot el projecte.
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Un cop va ser aprovat el New OM es va constatar que la decisió havia estat encertada i 
que la nova estratègia del testeig aleatori funcionava ja que el nombre d’execucions no 
només va augmentar sinó que es va mantenir en aquest registre durant moltes setmanes. 
Finalment però, els problemes arrossegats de la fase amb GMC consistents en plantilles 
mal desenvolupades i pitjor fixejades va acabar comportant un descens significatiu en les 
execucions i una evidència clara de què el testeig aleatori no era la solució definitiva que 
s’estava buscant. 

A més durant aquesta fase es va identificar el perill imminent d’esgotament del 
pressupost, fet que va obligar a plantejar l’exigent calendari exposat i a canviar 
l’estratègia de testeig un cop més passant a realitzar les validacions juntament amb els 
desenvolupadors. L’execució va tornar a augmentar i es va mantenir en nivells molt alts, 
tot i que finalment tampoc va resultar suficient.

Per tal de complir amb els terminis establerts s’havia de tancat definitivament tant l’entorn 
de SIT com el de UAT del deployment 5 per tal d’acabar també amb els problemes 
derivats de la gestió de GMC i poder centrar tots els recursos al nou Deployment 6. 
Mostrant aquests registres es va acceptar prendre una mesura extraordinària segons la 
qual l’estratègia de testeig passaria a ser l’anomenada generació + passed. Amb aquesta 
nova metodologia es va augmentar l’execució fins a nivells mai vistos i es va aconseguir 
tancar les fases de proves esmentades. 

Tancades ja totes les fases i reduït el backlog de defects es va poder iniciar el testeig del 
Deployment 6 SIT aplicant les metodologies que havien demostrat funcionar correctament 
durant l’execució del projecte. Així doncs l’estratègia va canviar per últim cop i es va 
tornar a adoptar l’utilitzada a la fase d’esgotament del pressupost, que havia resultat la 
més òptima fins al moment. Amb aquesta nova postura es va aconseguir una execució 
diària estable d’unes 7,5 execucions diàries per persona dedicades íntegrament al 
deployment 6, diferència notable amb estratègies anteriors, i es van obtenir els millors 
resultats de la història del projecte que amb tota seguretat aconseguirien complir els 
terminis establerts. 

En resum, tot i que passar de testejar a gestionar el projecte va produïr davallades en el 
nombre de TC validats (un exemple clar es produeix al desembre del 2016, on vaig 
realitzar 0 execucions durant 4 dies), també va permetre introduir canvis en el projecte 
que van permetre millorar-lo a nivell general i convèncer els inversos de la validesa 
d’aquestes metodologies. 
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El conjunt d’activitats principals desenvolupades durant el projecte que es reparteixen 
entre testeig i gestió de l’equip es detallaran a continuació en un diagrama de Gantt. En el 
diagrama s’exposaran tan sols les funcions principals mentre que no es contemplaran 
aquelles de caràcter secundari o instrumental. Gràcies a aquest resum es podrà exposar 
no només les diferents tasques dutes a terme per a la realització del TFG sinó també el 
temps aproximat dedicat a aquestes.

Per tal de facilitar al lector l’anàlisi d’aquest gràfic s’explica en què consisteix cada una de 
les tasques enumerades:

Tasca 1: Adaptació a l’entorn de treball i aprenentatge de testeig, generació… etc
Tasca 2: Testeig Round 2 Deployment 4 SIT
Tasca 3: Iniciar la gestió de l’equip en previsió de l’imminent marxa de GMC
Tasca 4: Testeig Deployment 4 UAT
Tasca 5: Anàlisi situació del projecte i implementació de la nova estratègia de testeig
Tasca 6: Testeig Deployment 5 SIT
Tasca 7: Gestió testeig per generació més passed i tancament fases Deployment 4
Tasca 8: Testeig Deployment 5 UAT
Tasca 9: Implementació de la solució final
Tasca 10: Testeig Deployment 6 SIT

Figura 8.3 - Diagrama de Gantt - Tasques

 

Juliol Agost Setembre d’octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març d’abril Maig
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Tal i com es pot observar en el diagrama de Gantt al principi les tasques desenvolupades 
per l’autor del treball es van limitar a l’aprenentatge del mètode de treball del moment i a 
una primera presa de contacte amb el sector de testeig. A mesura que es va anar 
guanyar experiència i coneixement dins el departament es van assumir gradualment 
noves responsabilitats molt més relacionades amb la gestió de l’equip. Aquesta gestió 
estaria enfocada a la implementació del sistema de millora contínua que s’aconseguiria 
analitzant l’estat del projecte i implementant els canvis esmentats en apartats anteriors 
per millorar-ne el rendiment. 

Cal destacar que tot i que pugui semblar un excès dedicar una o dues setmanes a la 
implementació d’una nova estratègia de testeig aquesta activitat comporta tasques 
instrumentals que no es contemplen en la gràfica i que consisteixen, per exemple, al propi 
anàlisi dels resultats actuals del projecte i la formació dels testers a la nova estratègia. 
També es pot apreciar un augment de les tasques desenvolupades a mesura que avança 
el projecte. El mal rendiment de GMC va propiciar un endarreriment dels terminis 
d’entrega que, al seu torn, va implicar treballar paral·lelament en diversos entorns per tal 
d’aconseguir els objectius. És per això que tot i iniciar el projecte amb poca càrrega de 
treball, a mesura que s’acosta la data de lliurament final s’han de combinar diverses 
tasques de gestió i execució per adaptar-se a les necessitats del moment.  

Per últim m’agradaria destacar que la supervisió de l’execució d’aquestes tasques, així 
com la figura que ha valorat la marxa del projecte, han recaigut en José Melero Márquez. 
Aquesta persona va començar a treballar dins Accenture també com a becari i 
posteriorment va ser contractat de manera indefinida per al departament de fixing i 
desenvolupament. Com a tal, també va realitzar el treball de fi de grau de modalitat B. 
Gràcies a aquesta situació l’experiència acumulada per l’analista va propiciar un feedback 
mutu àgil i positiu que va resultar en un seguiment i valoració contínus del TFG. És 
important comentar que José Melero, al ser fixer i desenvolupador d’OM no només va 
realitzar una valoració del treball sinó que en va formar part en primera persona i va patir 
les conseqüències derivades de les modificacions en les estratègies de testeig, fixing i 
desenvolupament.
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9 - Pressupost i impacte mediambiental
Tenint en compte la modalitat tipus B del TFG, és a dir, sota la direcció d’una persona 
externa a l’ETSEIB i un ponent PDI de la universitat i que s’ha realitzat mentre ja es 
treballava dins un projecte d’Accenture com a becari, els costos de realització del projecte 
han estat quantiosos. En concret, el cost total del projecte es divideix entre la repercussió 
econòmica que ha suposat per a l’empresa tenir en plantilla a l’autor del TFG i els costos 
assumits directament pel becari tant siguin derivats de les tasques desenvolupades a 
Accenture com degudes directament a l’execució del projecte, com per exemple la 
impressió del mateix:

Cal incidir en les diferències entre el cost assumit per l’empresa per tal de comptar amb 
els serveis de l’alumne i els propis derivats del TFG. En primer lloc, el concepte referent a 
dietes correspon als àpats realitzats a les oficines d’Accenture. Per tal d’avançar amb el 
projecte l’alumne es quedava a les instal·lacions dos cops per setmana un cop finalitzada 
la seva jornada laboral, fet que comportava que hagués de dinar allà. Per altra banda 
l’alumne també s’ha hagut de fer càrrec de les despeses derivades del desplaçament 
doncs inicialment la seu del projecte es trobava a Sant Cugat i posteriorment es va 
traslladar a Via Augusta; en ambdos casos s’ha hagut d’obtenir un títol de metro i 
ferrocarrils de la generalitat. L’última despesa assumida per l’autor ha estat la 
corresponent a la impressió i enquadernació del TFG en si. 

D’aquesta manera el cost del treball ha estat de 1122,45€ per l’alumne i de 9660,86€ per 
l’empresa, sumant un total de gairebé 10.800€ repartits tal i com es pot observar en el 
gràfic percentual adjunt. Es corrobora que tot i ser un projecte de final de grau que 
requereix d’un pressupost elevat, aquest ha estat assumit majoritàriament per Accenture.

Figura 9.1 - Pressupost desglossat del projecte

Mensual Total

Sou 8 €/h 9660,86 €

Dietes 54,75 € 602,25 €

Transport 45,45 € 499,95 €

Impressió 0,15 € 14,25 €

Enquadernació 6,00 € 6,00 €

10783,31 €

10%

90%

Accenture
TFG

Figura 9.2 - Distribució del pressupost total del TFG
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Pel que fa a l’estudi mediambiental aquest projecte no implica cap impacte sobre l’entorn 
doncs, al tractar-se d’un treball purament d’anàlisi i gestió per implementar un sistema de 
millora contínua a un dels projectes d’Accenture, no suposa cap conseqüència negativa ni 
positiva sobre persones i l’entorn. 

Tot i així es creu oportú realitzar un breu anàlisi de l’impacte mediambiental que suposa el 
projecte OM en si dins el qual s’ha treballat. Fins l’inici de la contractació d’Accenture per 
part de Zurich tots els documents, pòlisses, cartes… etc s’executaven de manera manual, 
és a dir, impreses en paper. Tenint en compte la gran quantitat de clients que pertànyen a 
la cartera de negoci de la companyia d’assegurances aquest fet suposava la utilització 
anual de tonelades de paper i tinta. 

Cal recordar però que un dels objectius principals del New OM perseguia assolir la 
iniciativa paperless, és a dir, es buscava aconseguir una digitalització del procés de 
contractació i de l’empresa que fes possible la generació i enviament de documentació 
sense haver d’utilitzar necessariament grans quantitats de paper. D’aquesta manera la 
finalització del projecte té un efecte molt positiu sobre l’entorn ambiental ja que el nombre 
de tonelades de documents impresos disminuirà significativament i per tant es rebaixarà 
també el nombre d’arbres talats que es requereixen per a fer el paper que s’havia utilitzat 
fins aleshores. 

Per altra banda la implementació del sistema de millora contínua a través de la gestió ha 
permès complir els objectius i que no s’endarrereixen els terminis de lliurament. Es podria 
considerar doncs que aquesta implementació i el fet de no endarrerir el projecte ha 
permès estalviar a la companyia milers de documents que s’haurien d’haver continuat 
imprimint en paper fins a la finalització d’OM. 

Tot i la dificultat de comptar amb dades exactes, d’aquest anàlisi se n’extreu de manera 
qualitativa que tant el projecte OM en si com la implementació del sistema de millora 
contínua, objecte d’aquest TFG, han resultat positius a nivell mediambiental.



Pág. !   Millora contínua a través de la gestió - Memoria90

10 - Conclusions
Durant la realització del projecte s’ha arribat a un conjunt de conclusions o deduccions 
fetes a conseqüència de les activitats descrites al llarg del nucli del document. Per tal 
d’enunciar-les de manara concreta, positiva i relacionada amb els objectius s’ha decidit 
enumerar les conclusions en una llista:

- En relació amb l’objectiu principal del TFG, s’ha aconseguit implementar 
satisfactòriament un sistema de millora contínu al projecte OM d’Accenture dins 
Zurich. 

- En relació amb els objectius secundaris s’ha explicat resumidament la 
metodologia òptima emprada per a organitzar els TC, generar i validar la 
documentació, i gestionar els defects. Els testers usen aquests procediments per 
desenvolupar les seves tasques diàries.

- Si el projecte no tingués un termini d’entrega previst per al juliol del 2017 
s’haurien pogut implementar també millores en la metodologia de generació i 
validació que haurien incrementat encara més els resultats obtinguts. 

- S’ha observat que desenvolupament, fixing i testeig, tot i semblar inicialment 
departaments totalment independents estan directament relacionats entre si. Per 
tant a l’hora d’introduir canvis en algun d’ells s’ha de pensar de manera global per 
tal d’obtenir la millor solució final possible.

- Es dedueix que, contràriament al que es pot pensar, pivotar entre departaments i/
o funcions és beneficiós ja que permet obtenir una visió general del projecte i 
actuar en conseqüència. 

- En relació amb el punt anterior s’estableix que, en ocasions, és útil sacrificar certs 
objectius immediats menys importants com el nombre d’execucions per 
implementar canvis que, a la llarga, produiran resultats superiors. 

- En un projecte, sobretot d’enginyeria, apareixen nombrosos impediments i nous 
requeriments a complir, per tant l’equip de treball ha d’estar preparat per 
gestionar-se i adaptar-se a les noves necessitats.

- Si la millora contínua s’hagués implementat des del principi del projecte no 
s’haurien produit endarreriments de setmanes i, fins i tot, mesos. 

- L’anàlisi estadístic de l’estat del projecte és totalment necessari per tal de tenir 
una visió tangible de la situació del mateix i actuar-hi, si escau. 

- Com a conclusió més important ha quedat demostrat l’assoliment d’una solució 
final òptima que ha maximitzat els recursos i resultats, permetent així complir 
objectius en els terminis establerts. Sense el procés de millora contínua això no 
s’hauria produït i hauria sorgit el risc d’incomplir el contracte amb Zurich.
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Com a valoració personal estic molt satisfet d’haver realitzat el TFG sobre la 
implementació d’un sistema de millora contínua dins el projecte OM d’Accenture per a  la 
companyia Zurich. S’han assolit clarament els objectius inicialment proposats ja que, 
gràcies a l’anàlisi estadístic de l’estat del projecte, s’ha arribat a una solució final que ha 
permès complir els requeriments del projecte en els terminis establerts.  A través de 
diverses reunions periòdiques i de la informació recollida mitjançant l’execució de macros 
s’ha aconseguit implementar el sistema de millora contínua i, de la mateixa manera, 
augmentar l’execució i passed rate mentre es disminuïen el reopen rate i failed rate.

Tot i que m’hauria agradat introduir altres propostes que no es van poder executar degut 
a la falta d’aprovació per part de l’equip, el balanç global del projecte és molt positiu. 
M’agradaria esmentar una proposta en concret que hauria canviat l’estratègia de testeig 
completament: apostar per l’apertura massiva de defects com a filosofia de testeig. 

En la proposta es plantejava la possibilitat de, a l’executar una plantilla per primer cop, 
obrir un defect general scanning fallant així el TC de la plantilla i adjuntant-hi el defect 
informat. A continuació es validaria la resta de TC essent coneixedors de que serien failed 
ja que presentarien un gran nombre dels errors informats al defect scanning. Durant 
l’execució de la resta dels TC, la consideració de les diferents casuístiques faria possible 
la indentificació de tots els possibles errors dels documents d’aquella plantilla i l’apertura 
dels corresponents defects. Aquesta mesura permetria, un cop fixejats tots els defects, 
reexecutar els TC amb la seguretat de que no presentarien cap error ja que tots havien 
estat informats i sol·lucionats augmentant així el passed rate. A canvi, abans de poder 
començar a executar les proves com a passed, durant algunes setmanes tan sols es 
produïrien execucions failed i l’apertura d’un gran nombre de defects. Tot i així es va 
considerar que amb aquesta mesura s’oferiria una mala imatge davant el client i, per tant, 
es va descartar. 

La realització del TFG ha fet possible profunditzar encara més en el projecte i millorar-ne 
els resultats, així com crèixer com a enginyer ja que s’ha exercit de manera professional 
com a tal per primera vegada.
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em va ajudar durant la preparació del document i em va guiar durant la realització del 
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