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Resum 

Actualment, totes les empreses necessiten tenir bases de dades per a poder emmagatzemar tota 

mena d’informació. A vegades aquesta informació és tan gran que difícilment pot ser analitzada 

correctament. 

 

Aquest projecte, titulat “Implementació d’un model Business Intelligence a la telefonia mòbil”, 

es centra en buscar una solució per analitzar de manera eficient les dades generades per a una 

empresa de gestió de telefonia mòbil mitjançant tecnologies de Business Intelligence.  

 

L’objectiu principal del projecte és poder analitzar de manera qualitativa totes les dades 

procedents dels operadors telefònics. Per tal d’obtenir aquest objectiu s’ha necessitat estudiar 

els diferents sistemes de l’empresa i de l’operador mòbil seleccionat. 

 

Posteriorment, un cop analitzades les dades s’ha creat un paquet de processos ETL per tal 

d’obtenir, transformar i carregar la informació a un model Data Warehouse. A partir d’aquest 

model, s’ha realitzat un cub OLAP per tal de relacionar i analitzar tots els sistemes 

d’informació, i així poder tenir una base sobre la qual realitzar informes. 

 

Amb el desenvolupament d’aquestes metodologies, s’ha obtingut un resultat el qual ha ajudat  

l’empresa a poder millorar la qualitat de les dades, millorar l’accés de la informació i millorar 

la capacitat d’anàlisi oferint una eina per a nous clients.  
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Abstract 

Nowadays, all companies need to have databases to be able to store all kinds of information. 

Sometimes this information can hardly be analyzed correctly, due to its size. 

 

This project, entitled "Implementation of a Business Intelligence Model in mobile 

technologies", focuses on finding a solution to efficiently analyze the data generated for a 

mobile phone management company using Business Intelligence technologies. 

 

The main objective of this project is to qualitatively analyze all telephone operators’ data. In 

order to achieve this goal, it was necessary to study the different systems of the company and 

the selected mobile operator. 

 

Subsequently, after analyzing the data, an ETL process package was created to obtain, 

transform, and upload the information to a Data Warehouse model. From this model, an OLAP 

cube has been created in order to relate and analyze all the information systems, and therefore 

to have a basis on which to make reports. 

 

Thanks to the development of these methodologies, the obtained result has helped the company 

to improve the quality of the data, to improve the access of the information and to improve the 

capacity of analysis offering a tool for new clients. 

  



Implementació d’un model BI  pàg. 3 

 ___________________________________________________________________________  

 

Agraïments 

En primer lloc, m’agradaria donar les gràcies al meu tutor del TFG, Marc Vigo Anglada, per 

donar-me l’oportunitat de realitzar aquest projecte sota la seva tutela, així com el suport i 

l’acompanyament donats. Altrament, voldria agrair al meu tutor de Contecnow, Daniel de 

Gomis Font, el seguiment que m’ha fet durant el projecte, tot aportant-me gran quantitat de 

coneixements. També voldria agrair als meus companys d’empresa l’experiència i els consells 

donats al llarg del període de pràctiques, els quals m’han ajudat a créixer professionalment.  

 

Finalment, vull donar les gràcies a la meva família: la meva mare Bea, el meu pare Manel i la 

meva germana Laia, així com als meus amics, per tot el suport rebut durant aquests anys. 

 

  



Implementació d’un model BI  pàg. 4 

 ___________________________________________________________________________  

 

Índex de continguts 

Glossari ....................................................................................................................................... 9 

1. Prefaci ............................................................................................................................... 11 

2. Definició del projecte ....................................................................................................... 12 

2.1. Contextualització i justificació ................................................................................. 12 

2.2. Objectius ................................................................................................................... 13 

2.3. Abast ......................................................................................................................... 13 

2.4. Estructura i metodologia .......................................................................................... 14 

3. Estat de l’Art .................................................................................................................... 16 

3.1. Business Intelligence ................................................................................................ 16 

3.2. Data Warehouse ....................................................................................................... 18 

3.3. Processos ETL .......................................................................................................... 21 

3.3.1. Extracció ............................................................................................................. 21 

3.3.2. Transformació .................................................................................................... 21 

3.3.3. Càrrega ............................................................................................................... 22 

3.4. Anàlisi OLAP ........................................................................................................... 23 

4. Anàlisi de les fonts d’informació ..................................................................................... 25 

5. Model Data Warehouse .................................................................................................... 29 

5.1. Definició de taules de fet .......................................................................................... 29 

5.2. Disseny conceptual ................................................................................................... 33 

5.3. Disseny relacional .................................................................................................... 34 

5.3.1. Disseny lògic ...................................................................................................... 34 

6. Implementació del model Date Warehouse ......................................................................... 39 

6.1. Disseny de tot el procés ETL ................................................................................... 40 

6.1.1. Tasques principals .............................................................................................. 41 

6.1.2. Tasques Log ....................................................................................................... 41 



Implementació d’un model BI  pàg. 5 

 ___________________________________________________________________________  

 

6.1.3. Tasques tallafoc .................................................................................................. 43 

6.1.4. Tasques Loop ..................................................................................................... 43 

6.2. Processos ETL per alimentar el model ..................................................................... 45 

6.2.1. Conversió XLSX a CSV .................................................................................... 47 

6.2.2. ETL Carrega a Staging ....................................................................................... 48 

6.2.3. ETL Càrrega a Staging Quotes ........................................................................... 50 

6.2.4. ETL Càrrega a Staging Llamadas ...................................................................... 51 

6.2.5. ETL Validacions de les dades ............................................................................ 53 

6.2.6 ETL Carrega Data Warehouse ........................................................................... 55 

7. Anàlisi OLAP ................................................................................................................... 57 

8. Pressupost ......................................................................................................................... 60 

9. Conclusions ...................................................................................................................... 61 

Bibliografia ............................................................................................................................... 63 

Annex ....................................................................................................................................... 65 

Model físic de la base de dades ............................................................................................ 65 

Codi font del paquet SSIS .................................................................................................... 74 

 

 

  



Implementació d’un model BI  pàg. 6 

 ___________________________________________________________________________  

 

Índex d’il·lustracions 

Il·lustració 1: Estructura d’un projecte BI ................................................................................ 14 

Il·lustració 2: Diferents tecnologies i processo d’un projecte de BI. [3] ................................. 16 

Il·lustració 3: Procés BI on es diferencia el Data Warehouse .................................................. 19 

Il·lustració 4: Esquema estrella i esquema en floc de neu. [8] ................................................. 20 

Il·lustració 5: Pestanya Factura 1 ............................................................................................. 25 

Il·lustració 6: Pestanya Factura 2 ............................................................................................. 26 

Il·lustració 7: Pestanya Quotes desglossades 1 ........................................................................ 26 

Il·lustració 8: Pestanya Quotes desglossades 2 ........................................................................ 27 

Il·lustració 9: Pestanya trucades ............................................................................................... 27 

Il·lustració 10: Tipus de taules ................................................................................................. 29 

Il·lustració 11: Model conceptual general ................................................................................ 35 

Il·lustració 12: Model Maestra Mòbil ...................................................................................... 36 

Il·lustració 13: Model General Mòbil ...................................................................................... 37 

Il·lustració 14: Model Comprimida Mòbil ............................................................................... 38 

Il·lustració 15: Disseny ETL .................................................................................................... 40 

Il·lustració 16: Procediment emmagatzemat pels Logs ........................................................... 42 

Il·lustració 17: Característiques de la tasca Loop .................................................................... 44 

Il·lustració 18: Vista general del paquet SSIS ......................................................................... 46 

Il·lustració 19: Taques XLSX TO CSV ................................................................................... 47 

Il·lustració 20: Tasca Data Flow .............................................................................................. 49 

Il·lustració 21: Staging Quotes ................................................................................................. 50 

Il·lustració 22: Staging Llamadas ............................................................................................ 51 

Il·lustració 23: Taules Staging ................................................................................................. 51 

Il·lustració 24:  Taula StagingLlamadas1 ................................................................................ 52 

Il·lustració 25: Validacions ...................................................................................................... 53 

Il·lustració 26: Taula MovilMaestra ........................................................................................ 54 

Il·lustració 27: Procés Carrega a Data Warehouse ................................................................... 55 

Il·lustració 28: Taula MovilLlamadas 1 ................................................................................... 56 

Il·lustració 29: Taula MovilLlamadas2 .................................................................................... 56 

Il·lustració 30: Dimensions i mesures del cubo ....................................................................... 57 

Il·lustració 31: Exemple d’anàlisi 1 ......................................................................................... 59 



Implementació d’un model BI  pàg. 7 

 ___________________________________________________________________________  

 

Il·lustració 32: Exemple d’anàlisi 2 ......................................................................................... 59 

 

  



Implementació d’un model BI  pàg. 8 

 ___________________________________________________________________________  

 

Índex de taules 

Taula 1: Data Mart Global ....................................................................................................... 30 

Taula 2: Data Mart Tecnologia ................................................................................................ 30 

Taula 3: Data Mart Operador ................................................................................................... 31 

Taula 4: Data Marta Registre 1 ................................................................................................ 31 

Taula 5: Data Mart Registre 2 .................................................................................................. 32 

Taula 6: Data Mart Processos ................................................................................................... 32 

Taula 7:  Costos del Software .................................................................................................. 60 

Taula 8: Costos dels Recursos Humans ................................................................................... 60 

Taula 9: Costos Totals .............................................................................................................. 60 

 

  



Implementació d’un model BI  pàg. 9 

 ___________________________________________________________________________  

 

Glossari 

• Business Intelligence (BI): combinació de tecnologies amb el fi de proporcionar 

informació eficient per a donar respostes a possibles problemes de negoci. 

• CSV (Comma Separated Values): tipus de documents en format obert que serveixen per 

representar dades en format de taula i en els quals les columnes estan separades per 

coma. 

• Data Flow: tasca que s’encarrega de llegir dades de diverses fonts per carregar-les a la 

memòria d’un paquet de SSIS. Es poden realitzar transformacions amb aquestes dades. 

• Data Mart (DM): subconjunt del Data Warehouse que té per objectiu estudiar una 

temàtica específica per tal de poder fer un estudi detallat. Està pensat per cobrir les 

necessitats d’un determinat departament dins una organització. 

• Data Warehouse (DW): base de dades amb la informació històrica d’una organització 

dissenyada per a realitzar consultes eficients amb l’objectiu de donar suport a la presa 

de decisions d’una organització. 

• Dimensions: atributs del DM que proporcionen informació característica donant suport 

a les taules de fet. 

• ETL (Extract, Transform and Load): processos que permeten integrar dades al DM a 

partir de fonts de dades. 

• Id: atributs que serveixen per identificar cada fila de cada determinada taula. 

• Key: atributs que tenen les taules per tal de poder relacionar-se entre si i crear jerarquies. 

• Log: registre inserit en unes certes taules, que guarda els esdeveniments que es 

produeixen al sistema. 

• Loop: instrucció SQL que executa un grup d’objectes de manera repetitiva. 

• OLAP (On-line Analytical Processing): solució d’anàlisi utilitzada en el camp del BI 

amb l’objectiu d’agilitzar les consultes. 

• Query: consulta realitzada a les bases de dades per tal d’obtenir certa informació.  

• Format RAW: format usat per a dades que no tenen tractament, és a dir, per a dades amb 

el format original. 

• Script: llenguatge de programació per l’automatització d’aplicacions. 

• SGBD (Sistema Gestor de Base de Dades): conjunt de programes informàtics dissenyats 

per facilitar la gestió d’un conjunt de dades en una base de dades. Un exemple de SGBD 

son Oracle, MySQL, MS SQL Server. 



Implementació d’un model BI  pàg. 10 

 ___________________________________________________________________________  

 

• SP (Stored Procedure): programa que és físicament emmagatzemat dins d’una base de 

dades el qual pot ser cridat mitjançant qualsevol consulta.  

• SQL (Structurate Query Language): llenguatge de programació utilitzat per a la 

comunicació amb les bases de dades relacionals. 

• SSIS (SQL Server Integration Server): eina utilitzada pels processos ETL per integrar 

dades. 

• Staging: sistemes temporals d’emmagatzematge de dades per tal de facilitar l’extracció 

de dades. Aquest sistema s’utilitza per a passar informació dels fitxers font al DW. 

• String: cadena de caràcters o paraules de forma ordenada. 

• Taula de fet: principals taules d’un DW les quals contenen la informació que 

posteriorment s’utilitza per l’anàlisi. 

• Visual Studio: entorn integrat de desenvolupament de la companyia Microsoft el qual 

té diverses aplicacions. 

• XLSX: fitxers generats pel programa Microsoft Excel el qual permet generar fulls de 

càlcul, gràfics i múltiples consultes matemàtiques. 
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1. Prefaci 

Antigament, tota la informació que es recopilava s’emmagatzemava en tota classe de registres 

escrits, els quals permetien una cerca d’informació molt lenta i poc eficaç. A mesura que la 

tecnologia va anar creixent, la quantitat d’informació que es necessitava emmagatzemar va 

arribar a ser immensa. Responent a aquesta necessitat de guardar grans quantitats de dades i a 

la cerca eficient d’aquestes, van aparèixer les bases de dades. 

 

En el context actual, la quantitat d’informació que ens envolta és abismal, cosa que fa que 

existeixin un gran nombre de bases de dades amb les quals es pot controlar tota la tecnologia i 

la nostra vida diària. 

 

En el món de l’empresa, comptar amb diferents bases de dades on es pugui tenir recopilada tota 

mena d’informació, com per exemple la dels propis clients, és molt útil. Una bona base de dades 

agilitza i facilita la realització de tasques, així com també permet tenir de manera detallada i 

ordenada la informació desitjada. Així i tot, tenir una gran quantitat de dades emmagatzemades 

a vegades pot ser un problema, ja que moltes d’aquestes dades no aporten informació útil i el 

fet de poder detectar quines dades són útils no és una feina fàcil. Per això, moltes empreses 

necessiten analitzar les seves dades per facilitar la presa de decisions, entre altres coses. 

 

El Business Intelligence (BI) és una eina que sorgeix d’aquesta necessitat i que permet 

transformar les dades en informació i la informació en coneixement. Utilitzant aquesta eina 

s’aconsegueixen una sèrie d’avantatges significatives, com la presa de decisions de forma 

intuïtiva, la identificació d’informació de qualitat o l’automatització de processos d’extracció i 

distribució d’informació, entre d’altres. 

 

L’actual treball final de grau està orientat a fer servir diverses tècniques del BI amb l’objectiu 

d’obtenir i d’analitzar informació útil per a una companyia especialitzada en oferir serveis de 

telecomunicacions. 
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2. Definició del projecte 

2.1. Contextualització i justificació 

Des de fa uns mesos, estic realitzant les meves pràctiques acadèmiques en una empresa 

tecnològica especialitzada en oferir serveis de transformació digital als seus clients, anomenada 

ContecNow [1]. ContecNow treballa amb grans firmes de clients realitzant tota mena de 

projectes informàtics i de telecomunicacions mitjançant diferents departaments.  

 

Dins l’empresa, treballo en un departament especialitzat en el tractament i l’anàlisi de grans 

volums de dades. Una de les funcions principals que realitza aquest departament és l’extracció, 

el tractament i l’anàlisi d’informació telefònica per així després analitzar-la i donar solucions 

als clients.  

 

Actualment, l’empresa treballa amb alguns operadors de telefonia nacionals. A causa del 

creixement que ha experimentat l’empresa, han arribat noves demandes d’obtenir informació 

telefònica de diferents operadors d’altres països. Per aquest motiu, s’han decidit a realitzar 

diversos projectes de BI per als diferents nous operadors. 

 

Aquest treball està focalitzat en la realització d’un d’aquests projectes, en concret, el projecte 

per l’operador Vodafone d’Itàlia. Aquest operador recull tota la informació telefònica mòbil 

d’empreses amb seu a Itàlia. Cal dir que aquest projecte ha estat el primer operador 

internacional que s’ha fet, servint així com a referència per als següents. 

 

Per temes de confidencialitat amb els clients, aquesta memòria no recull cap dada que es pugui 

relacionar amb els clients estudiats. Per això, s’utilitza el nom de “Mòbil Itàlia” quan es fa 

referència al client que s’ensenya en els exemples i en els resultats finals. Per altra banda, 

tampoc es mostren informacions confidencials, com poden ser les despeses. 
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2.2. Objectius 

L’objectiu principal d’aquest projecte consisteix a analitzar i tractar tota la informació 

procedent d’un operador de telefonia mòbil mitjançant l’aplicació de tecnologies de BI. 

 

Per arribar a l’objectiu principal, s’han de complir els següents objectius específics: 

1. Comprendre les diferents tecnologies de BI. 

2. Analitzar les diferents fonts d’informació per poder extreure tota la informació útil. 

3. Estudiar les bases de dades i les taules de l’empresa per tal de modificar el  Data 

Warehouse (DW) amb el fi de millorar i facilitar els processos. 

4. Crear un procés ETL que permeti extreure tota la informació necessària per així 

complementar el DW. 

5. Relacionar la informació mitjançant un OLAP per tal d’organitzar les dades de manera 

àgil i flexible. 

6. Automatitzar al màxim el procés per fer-ho de manera automàtica. 

 

 

 

2.3. Abast 

Primerament, per poder analitzar les dades es necessiten els fitxers amb la font d’informació. 

Aquests fitxers es descarreguen des de la web de l’operador amb les credencials del client i es 

deixen a la carpeta d’origen. Aquest pas s’ha de fer de manera manual, per tant, automatitzar 

aquest procés queda fora de l’abast a causa de la seva complexitat. 

 

Per altra banda, un cop generats tots els processos proposats als objectius específics, caldria 

generar informes i reports per tal d’enviar-los al client. Aquesta tasca pertany a un altre 

departament de l’empesa i, per tant, queda fora de l’abast.  
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2.4. Estructura i metodologia 

Per enfocar un projecte de BI s’han de tenir ben clares les fases del projecte. En la il·lustració 

següent, es poden observar els cinc diferents passos que té un projecte segons el llibre 

“Introducción al Business Intelligence”. [2] 

 

 

Il·lustració 1: Estructura d’un projecte BI 

 

 

Analitzant les cinc fases, s’observa que, com s’ha dit en l’apartat anterior on es parlava de 

l’abast, aquest projecte estarà modelat per les tres primeres fases. Per tant, el treball està 

estructurat de la següent manera:  

 

Capítol 3: Estat de l’art 

Aquest capítol introdueix l’estat actual de les tecnologies usades, així com les seves definicions 

i característiques de forma generalitzada. 
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Capítol 4: Anàlisi de les fonts d’informació  

Aquest apartat del projecte analitza els fitxers provinents dels operadors per així poder 

diferenciar la informació útil.  

 

Capítol 5: Model Data Warehouse 

En aquest capítol s’exposa el model Data Warehouse utilitzat, tot explicant les seves taules de 

fet i les relacions que hi ha entre elles. 

 

Capítol 6: Implementació del model 

En el capítol següent, es mostra el desenvolupament del software per tal d’extreure les dades 

de la font per implementar el model Data Warehouse. S’expliquen de forma detallada tots els 

processos ETL. 

 

Capítol 7: Anàlisi OLAP 

En el darrer capítol, es mostra la realització del cub multidimensional pet tal de realitzar 

l’anàlisi. Es posen exemples per a poder mostrar-ho millor. 

 

Capítol 8: Pressupost 

En aquest capítol es mostra el cost del projecte. 

 

Capítol 9: Conclusions 

En el darrer capítol s’analitzen totes les solucions obtingudes en funció dels objectius per tal 

d’extreure conclusions.  
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3. Estat de l’Art 

3.1. Business Intelligence 

Actualment, les tecnologies digitals cada cop tenen més importància en el dia a dia de les 

empreses. Totes les empreses reben diàriament un gran nombre d’informació i cada cop costa 

més que la presa de decisions sigui immediata. 

 

Per a poder respondre a la presa de decisions de la millor forma possible és important tenir la 

informació correcta i gestionar les operacions empresarials de forma ràpida i àgil. Una de les 

formes més eficients de donar solució al problema és mitjançant el Business Intelligence o 

Inteligència empresarial. [2] 

 

La intel·ligència empresarial és un conjunt de processos, aplicacions i tecnologies enfocades a 

l’obtenció, manipulació i anàlisi d’informació per part dels usuaris d’una organització que 

permet donar suport a la presa de decisions, sense la necessitat de ser un expert en l’àmbit 

informàtic. 

 

Un exemple de tecnologies que pertanyen al BI són el Data Warehouse, les anàlisis OLAP i 

OLTP, l’Anàlisi predictiu, els quadres de comandament i la Integració de dades. En els pròxims 

apartats del treball s’analitzen les tecnologies més importants que fan referència al projecte. 

 

 

Il·lustració 2: Diferents tecnologies i processo d’un projecte de BI. [3] 
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Els avantatges de fer servir aquesta eina per part de les empreses són els següents [4]: 

• Permet visualitzar i analitzar les dades a gran velocitat i eficiència de manera intuïtiva, 

fent que sigui més fàcil de comprendre per als usuaris. 

• La informació que ofereix és en temps real i pot ser consultada des de qualsevol 

dispositiu. 

• Converteix dades en informes per tal de donar una visualització precisa de la informació 

necessària per a la presa de decisions.  

• Permet automatitzar l’obtenció d’informació utilitzant processos preestablerts a l’hora 

d’extreure i carregar la informació. 

• Permet identificar els factors que causen un mal funcionament dins l’empresa. 

• Aprofita les dades d’altres departaments i les dades històriques per predir el 

comportament futur de l’organització. 

 

En resum, els sistemes de BI busquen respondre a un seguit de preguntes com “Que està 

passant?”, “Per què està passant?”, “Què passarà?”, entre d’altres, per tal de millorar el 

funcionament d’una empresa mitjançant diferents estratègies. 
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3.2. Data Warehouse 

Els Data Warehouse, o magatzems de dades, són sistemes encarregats de guardar grans volums 

de dades sobre informació històrica d’una organització per tal de realitzar-hi consultes eficients. 

Aquests magatzems proporcionen una visió global, comú i integrada de la informació de manera 

coherent, fiable i estable.  

 

Les característiques d’aquests magatzems de dades són [5]: 

• Orientació al tema: s’agrupa en una taula la informació amb les dades referents als temes 

principals d’estudi, la qual tindrà la funció de punt focal. A partir d’aquesta taula es 

donarà resposta a totes les consultes. 

• Dades integrades: a partir de diferents fonts de dades, la informació s’ha d’agrupar per 

donar una visió coherent i consistent. 

• Variables en el temps: per poder analitzar en funció del temps, s’afegeixen dades amb 

referència temporal. 

• No volàtils: un cop s’ha realitzat la càrrega final d’informació, aquesta no pot ser ni 

eliminada ni modificada. Només permet fer consultes sobre aquestes dades. 

 

En la pràctica, es creen estructures complementàries, anomenades Data Mart [6], per tal de 

donar suport al Data Warehouse. Els Data Mart (DM) són petits Data Warehouse centrats en 

un tema específic dins de l’organització, els quals contenen una quantitat d’informació més 

detallada. Molts DW comencen sent DM amb un objectiu específic per després anar ampliant-

se gradualment. Els avantatges dels DM sobre els DW són els següents: 

• Són més ràpids i més simples d’implementar. 

• Com que són petits conjunts de dades, en general, necessiten menys recursos. 

• Les Querys, o consultes, són més ràpides a causa del petit volum de dades. 
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Il·lustració 3: Procés BI on es diferencia el Data Warehouse 

 

La idea principal és que la informació es presenti no normalitzada, sense seguir el patró de 

disseny d’una base de dades operacional, per tal d’optimitzar les consultes. Per aquest fet, 

parlarem de diferents components [7]: 

• Taula de fet: aquelles taules que contenen la informació utilitzada per analitzar i extreure 

conclusions. Són les principals taules del model i són les que contenen els camps clau. 

• Taules de dimensió: taules no normalitzades que s’uneixen amb les taules de fet 

mitjançant els camps clau. Els seus atributs proporcionen informació característica de 

les taules de fet. 

 

Existeixen, principalment, dos tipus d’esquemes per estructurar l’emmagatzemament: 

• Esquema en estrella: consisteix a estructurar la informació mitjançant una taula de fet 

en el centre, la qual serà el punt de vista de l’anàlisi, i diverses taules de dimensió al seu 

voltant per cada atribut de l’anàlisi.  

• Esquema en floc de neu: un esquema derivat de l’esquema anterior, on les taules de 

dimensió es normalitzen en múltiples taules i on apareixen noves relacions. 
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A continuació s’exposa un exemple de cada esquema, on també es poden observar les taules de 

fet i les seves dimensions relacionades pels camps clau. 

 

 

Il·lustració 4: Esquema estrella i esquema en floc de neu. [8] 
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3.3. Processos ETL 

Una altra tecnologia molt usada en els projectes de BI són els processos d’integració de dades 

ETL (Extraxt, Transform and Load) [9]. Aquests processos serveixen per alimentar un Data 

Warehouse a partir de diverses fonts de dades. En aquest procés, les dades han de ser tractades 

de forma integrada per tal de poder adaptar-les al disseny. 

 

Les eines ETL estan compostes per tres fases:  

 

3.3.1. Extracció 

La primera fase consisteix a extreure les dades de la font d’origen. Depenen del sistema utilitzat, 

es poden fusionar les dades de diferents fonts d’informació. Les dades extretes poden ser de 

diferents formats segons l’eina que s’utilitzi. 

 

 

3.3.2. Transformació 

En aquesta fase es modifiquen les dades en brut per a obtenir un format compatible amb el del 

model. En aquesta fase és quan es tria quina informació és útil i ha de ser tractada i quina no ho 

és. Existeixen un seguit de casos comuns en els quals les dades necessiten transformació: 

• Duplicats: com que es tenen diverses fonts d’informació, moltes dades es repeteixen. 

S’han d’escollir les dades de la font més fiable. 

• Format: cada dada té un format diferent el qual es distingeix per poder ser relacionat 

amb més facilitat amb les dades semblants. Un cop arriben les dades de l’extracció, totes 

tenen el mateix format i, per tant, s’han de tractar per a aconseguir el format desitjat. Un 

exemple de formats són varchar per les paraules i float pels nombres. 

• Valors nuls: quan es realitza l’extracció es pot donar el cas que alguns valors apareguin 

com a nuls per als diferents camps. Aquests valors s’han de tractar, ja que hi ha algunes 

taules que no els accepten. 
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3.3.3. Càrrega 

Per finalitzar el procés, s’han de transportar totes aquestes dades que s’han extret i s’han 

transformat, al nou destinatari, que en aquest cas és el model DW. Aquest sistema es pot 

automatitzar de manera que s’executi en qualsevol moment, aprofitant així els moments on hi 

hagi menys acció per no saturar el servidor. 

 

Existeixen una gran quantitat de programes capaços de realitzar aquesta càrrega com, per 

exemple, Pentaho Data Integration, IBM Websphere DataStage, Oracle Warehouse Builder i 

Microsoft SQL Server Integration Services.  
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3.4. Anàlisi OLAP 

Un dels conceptes més importants del BI són els sistemes OLAP (On-Line Analytical 

Processing). Es basa en processos analítics en línia, de manera àgil i flexible per organitzar 

dades sobre una jerarquia d’objectes de manera multidimensional. Dit d’una altra manera, són 

bases de dades orientades al processament analític. 

 

Un OLAP està format per un motor i un visor. Els motors utilitzats normalment són els típics 

de base de dades (MySQL, SQL Server, Oracle...). El visor és una interfície que permet 

consultar, manipular, reordenar i filtrar dades existents. 

 

Les principals característiques són [6]: 

• Estructura de dades transparent: el sistema forma part d’un sistema obert que suporta 

fonts de dades heterogènies.  

• Consultes només lectura: es disposen de valors precalculats per permetre realitzar 

consultes ràpides sense poder modificar ni eliminar la informació. 

• Rendiment consistent: el rendiment del sistema no es veu afectat pel nombre de 

dimensions del sistema. 

• Gestió de dades històriques: per a poder realitzar estudis d’evolució a llarg termini es 

requereixen un històric normalment superior a cinc anys. 

 

Depenen de com es guarden les dades es poden trobar les següents estructures de OLAP: 

• MOLAP (Multidimensional OLAP): es crea un fitxer addicional que conté totes les 

possibles consultes precalculades per tal d’optimitzar la velocitat. És la forma més 

clàssica i més freqüent d’un OLAP. 

• ROLAP (Relational OLAP): treballa directament amb bases de dades relacionals 

realitzant consultes i relacionant els seus resultats. Accedeix directament a les dades del 

DW. 

• HOLAP (Híbrid OLAP): combina les dues estructures anteriors depenent del volum de 

dades. 

 

La informació que es mostra en un OLAP està estructurada en eixos, que són els punts de vista 

de l’anàlisi, i en cel·les, els valors que s’estan analitzant. Per a la seva representació i 
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visualització s’utilitzen els cubs multidimensionals. Aquests cubs estan formats per diferents 

elements: 

• Mesures: valors numèrics amb els quals s’opera que pertanyen a les taules de fet. 

• Dimensions: conceptes que es relacionen amb les taules de fer per tal d’agrupar les 

mesures per a un millor anàlisi. 

• Jerarquia: conjunt d’atributs ordenats d’una dimensió. 

• Nivell: profunditat d’una jerarquia. 

• Rols: permisos associats a grups d’usuaris. 
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4. Anàlisi de les fonts d’informació 

En primer lloc, els fitxers que contenen la informació font, són fitxers que proporcionen els 

diferents operadors, per tant, aquests fitxers són diferents per cada operador. En el cas d’estudi, 

l’operador Vodafone d’Itàlia proporciona un únic fitxer en format Excel amb tota la informació 

desglossada per pestanyes. Aquest fitxer té el mateix format per a diferents clients, per tant,  

l’anàlisi que es fa en aquest apartat serveix per a tots els clients d’aquest operador. 

 

Realitzant un primer anàlisi d’aquest fitxer, s’observa que en cada pestanya no hi apareix el 

mateix tipus d’informació. Segons el format i el tipus d’informació que dóna cada pestanya s’ha 

classificat en diferents grups per tal de poder organitzar la informació i poder escollir quina és 

útil: 

• Pestanya Factura: pestanya on apareix tota la informació fiscal, els períodes de 

facturació i les quotes generals de la factura. 

• Pestanyes Quotes desglossades: pestanyes on surten cadascuna d’aquestes quotes 

generals desglossades per número de telèfon. 

• Pestanyes Trucades: són totes les pestanyes on s’observa tot el consum i la durada de 

les trucades telefòniques, els SMS enviats i les dades mòbils utilitzades per cada telèfon. 

Hi ha tantes pestanyes com telèfons té associats el client. 

A continuació es mostra gràficament cada grup d’informació amb la seva explicació detallada 

a posterior: 

 

 

Il·lustració 5: Pestanya Factura 1 
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Il·lustració 6: Pestanya Factura 2 

 

Com es pot observar en les anteriors il·lustracions, en la pestanya de factura trobem diferent 

informació rellevant: 

 

Dins del requadre “Intestatario del Contratto” es troben les dades fiscals de l’empresa, com 

podria ser el CIF, el nom de l’empresa i la informació corresponent a la factura. Aquesta 

informació és necessària per a poder identificar cada client i per a poder relacionar totes les 

dades amb un nombre de factura. 

 

En el requadre de més a sota, il·lustració 6,  s’observen totes les quotes generals amb els seus 

preus fixos i variables. Analitzant les pestanyes corresponents a les quotes generals, només hi 

ha dos tipus de quotes que aportin informació addicional útil al ser desglossades. Aquestes dues 

pestanyes corresponen a les quotes “SIM ricaricabile” i “SIM dati”. Com que tenen el mateix 

format els dos fitxers s’analitzen de forma conjunta. A continuació es posa un exemple de la 

pestanya “SIM ricaricabile”: 

 

 

Il·lustració 7: Pestanya Quotes desglossades 1 
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Il·lustració 8: Pestanya Quotes desglossades 2 

 

En les il·lustracions anteriors es pot observar que cada número de telèfon li apareix un pla de 

tarifa a la columna “Piano tariffario” i una descripció d’aquesta tarifa a la columna 

“Descrizione”. Per altra banda, apareix el preu brut en la columna “Lordo” i el preu net en la 

columna “Netto”. 

 

Finalment, el grup de trucades es compon per un gran nombre de pestanyes, cada pestanya conté 

un número de telèfon. Les pestanyes tenen el mateix format, per tant, s’analitzen de forma 

conjunta.  

 

 

Il·lustració 9: Pestanya trucades 
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Com es pot observar en l’anterior il·lustració, corresponent a una línia de telèfon, apareix la 

descripció referent a trucades, missatges SMS i dades mòbils en la columna “Descrizione 

sezione”, les descripcions detallades d’aquestes en la columna “Descrizione dettaglio”, el 

volum en kB en la columna “Volume (kB)” i la duració de les trucades en la columna “Durata”. 

Com en el cas de les quotes desglossades, també apareix el preu brut i net. 

 

Tota la informació que conté el fitxer i no ha estat esmentada en aquest apartat, es categoritza 

com a informació no rellevant o no útil. 
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5. Model Data Warehouse 

5.1. Definició de taules de fet 

El model de dades DataWarehouse que segueix l’empresa es basa en un seguit de taules de fet 

relacionades entre si, amb diferents funcionalitats i especificacions. Dins d’aquest model 

existeixen un conjunt de Data Mart cadascun especialitzat en un tema específic. A continuació, 

es detalla cada Data Mart, així com les seves taules associades: 

 

 

 

Il·lustració 10: Tipus de taules 
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Global 

El primer DM recull un seguit de taules que s’utilitzen com a base. Són taules on es guarda tota 

la informació dels clients, de cada operador i de les factures carregades al sistema. 

 

 

Taula 1: Data Mart Global 

 

Tecnologia 

Un segon DM correspon a taules específiques d’una tecnologia de les tres tecnologies 

disponibles, la mòbil, la fixe o la de dades. Aquestes taules donen informació sobre la 

categorització de tot el que un client tingui associat com a despeses o consum.  

 

 

Taula 2: Data Mart Tecnologia 
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Operador 

Aquest DM va relacionat amb el DM anterior de tecnologia, ja que cada operador pot tindre les 

diferents tecnologies. En aquest projecte es treballa amb l’operador Vodafone d’Itàlia, que en 

aquest cas, ofereix una tecnologia mòbil. Per tant, en els apartats d’aquesta memòria es mostren 

les taules específiques per la tecnologia mòbil de l’operador Vodafone Itàlia. 

 

 

Taula 3: Data Mart Operador 

 

Registre 

El següent DM s’utilitza per fer un registre i control de processos alhora d’inserta, modificar o 

esborrar informació de les taules dels altres DM. Això ens permet detectar tota mena d’errors 

com podria ser un mal funcionament del procés ETL. També ens permet poder detectar 

qualsevol canvi que tingui un client respecte a un operador de manera senzilla sense haver de 

consultar molta informació. 

 

 

Taula 4: Data Marta Registre 1 
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Taula 5: Data Mart Registre 2 

 

 

Processos 

Per últim, les taules d’aquest DM s’encarreguen d’emmagatzemar tota la informació que les 

eines i processos de BI requereixen. Aquestes taules ataquen a totes les altres taules dels 

anteriors DM per agrupar la informació necessària.  

 

 

Taula 6: Data Mart Processos 
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5.2. Disseny conceptual 

Un cop definits els grups de taules que es requereixen per el Data Warehouse, s’estudia el 

model conceptual.  

 

En aquest model [10] es fa una descripció d’alt nivell de les estructures de la base de dades 

independentment del sistema gestor de base de dades (SGBD) que es vulgui utilitzar per 

manipular-la. L’objectiu del model és descriure el contingut de la informació sense donar 

importància a les estructures d’emmagatzemat.  

 

Per a fer aquesta representació, s’analitza totes les taules de la base de dades utilitzant una sèrie 

de camps. Aquests camps són necessaris per a poder descriure quins valors s’emmagatzemen 

en cada atribut. Els camps són els següents: 

• Claus primàries (PK): identifiquen de manera única cada atribut. 

• Claus externes (FK): guarden els valors de les claus primàries de les altres taules, per 

així poder relacionar-les. 

• Índex (I): generen informació addicional per facilitar la localització ràpida dels 

registres. 

• Únics (U): indiquen atributs que no es poden repetir. 

 

En tractar-se d’un llistat molt gran de taules amb camps molt extensos, s’ha decidit afegir el 

model lògic en l’Annex.  
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5.3. Disseny relacional 

El model relacional es basa en la relació de les diferents taules en funció de la seva importància. 

Diferenciarem entre dos tipus de taules, les taules de fet i les dimensions. Les taules de fet són 

les que contenen la informació principal del client, de les despeses i dels consums que es fan 

cada mes. Les dimensions són les que ajuden a les taules principals a relacionar i identificar 

tota la informació de la taula de fet, actuant com a taula de suport.  

 

Cada taula permet posar un identificador “Id” a les seves claus primàries, fent que cada línia 

d’informació d’una taula tingui un valor únic. Aquests identificadors són camps PK els quals 

no es poden repetir en la mateixa taula però si que es poden repetir en altres taules formant part 

dels camps FK. Per poder fer les relacions entre taules, s’utilitzen aquests dos camps. En les 

il·lustracions que es mostren a continuació es pot observar quins són aquests atributs mitjançant 

la imatge d’una clau al costat de la columna que té aquest atribut. 

 

Per altra banda, les taules tenen una classificació de jerarquia. Estan relacionades en funció de 

taules pare-fill, on les taules fill es relacionen amb les pare mitjançant el camp PK de la taula 

pare.  

Per explicar millor aquest fet es posa el següent exemple: Si es volgués eliminar una línia 

d’informació d’una taula pare amb un determinat Id sense abans eliminar les taules filles 

relacionades amb aquest Id, el programa donaria un error, ja que abans s’hauria d’eliminar les 

línies de la taula fill amb aquest identificador. Aquesta jerarquia es pot veure en les següents 

il·lustracions per una imatge d’una clau que va de la taula fill a la taula pare. 

 

5.3.1. Disseny lògic 

Per a poder realitzar el model relacional, es necessita dissenyar un model lògic. Aquest model 

fa una descripció de les estructures d’emmagatzemament de la informació d’una base de dades 

agafant com a base el disseny conceptual, citat en l’apartat anterior. Depenent del SGBD 

escollit, el model s’haurà de plantejar adaptant-se a les tecnologies del SGBD. En aquest treball, 

s’utilitzen unes bases de dades relacionals i el SGBD és Microsoft SQL Server. Per tant, aquest 

model consistirà a definir les taules definint les característiques dels seus atributs per relacionar-

les entre elles. 
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A continuació, es mostren els models que s’utilitzen mitjançant un diagrama de Microsoft SQL 

Server: 

 

Model General 

Relaciona les taules globals de manera independent als altres grups de taules: 

 

 

Il·lustració 11: Model conceptual general 
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Model Maestra Mòbil 

Mostra la relació de la taula Maestra amb les diferents taules de suport.: 

 

 

Il·lustració 12: Model Maestra Mòbil 
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Model General Mòbil 

Relaciona les taules globals amb les taules Tecnologia i Operador: 

 

 

Il·lustració 13: Model General Mòbil 
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Comprimida Mòbil 

Relaciona les taules de processos amb els altres grups de taules: 

 

 

Il·lustració 14: Model Comprimida Mòbil 
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6. Implementació del model Date Warehouse 

Per a realitzar la implementació del model mitjançant processos ETL, en aquest treball s’ha 

escollit el programa Visual Studio, el qual ens proporciona la plataforma SQL Server Integration 

Services (SSIS) [11]. Aquesta plataforma ens permet generar solucions d’integració de dades 

d’alt rendiment i de grans quantitats de dades de diferents orígens. 

Gràcies a aquesta eina podem automatitzar i executar tots els processos desitjats definint un 

flux de treball per crear un ordre lògic del procés. 

 

SSIS no és l’única plataforma capaç de realitzar processos ETL de manera eficient, Pentaho 

Data Integration és una altra plataforma molt utilitzada, entre d’altres. A l’hora d’escollir s’ha 

comparat els avantatges i els inconvenients de SSIS respecte a les altres plataformes. 

 

Com a avantatges, SSIS permet tenir diferents paquets en una mateixa solució cosa que permet 

tenir millor control. Al ser una plataforma de Visual Studio té integrat les eines de Microsoft i 

de Visual Studio. A més, és la plataforma que millor optimitza el llenguatge SQL. A part del 

llenguatge SQL també és compatible amb Visual Basic i C#. 

Com a inconvenients, SSIS no té integrats gaires orígens de dades, com tampoc té integrat 

gaires gestors de bases de dades. A més, només funciona amb la infraestructura Windows tant 

en desenvolupament com en l’execució. Un altre inconvenient que té és que les diferents 

versions de la plataforma no estan ben relacionades, si es programa un paquet amb una versió 

només es pot executar amb aquella versió. 

 

Pel que fa als requeriments d’aquest projecte, el gestor de bases de dades és Microsoft SQL 

Server el qual treballa amb el llenguatge SQL i les fonts d’informació són documents format 

XLSX o CSV. Per tant, observant el paràgraf anterior, s’ha decidit que la plataforma SSIS és la 

idònia per realitzar aquest projecte.  

 

 

 

 

 

 



Implementació d’un model BI  pàg. 40 

 ___________________________________________________________________________  

 

6.1. Disseny de tot el procés ETL 

En aquest apartat s’exposa una visió més general del tot paquet, analitzant les seves parts per 

introduir els processos ETL. Ens referim amb el nom de paquet a tot el conjunt de processos 

ETL. 

 

 

Il·lustració 15: Disseny ETL 
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Respecte al funcionament del paquet, com es pot observar, es disposa de diferents processos o 

tasques diferenciats per colors: 

 

6.1.1. Tasques principals 

Processos ETL que tracten la informació rebuda per la font per poder modificar les taules dels 

Data Mart Globals, Tecnologia i/o Operador. En l’apartat “6.2. Processos ETL per alimentar el 

model” es desglossen cada un d’aquests processos per explicar el seu funcionament i la seva 

importància. Observant la il·lustració 15 són les tasques de color verd. 

 

6.1.2. Tasques Log 

Tasques necessàries per tenir un control de tots els processos que es van executant i així poder 

per detectar si hi ha possibles errors, i en el cas que hi fossin, detectar en quin procés s’ha 

efectuat aquest error. Aquestes tasques modifiquen la taula “GlobalRegistro” del DM de 

“Registro”. 

Comentar que dins de les tasques principals també hi poden haver Logs, com és el cas de les 

“Validacions prèvies a la càrrega”. 

 

Per a poder realitzar els Logs de manera senzilla i fàcil de tractar, s’ha decidit que els Logs  

facin una crida a un SP de la base de dades. Un SP és un procediment emmagatzemat en una 

base de dades que pot ser cridat per qualsevol consulta aplicant diferents variables. 

 

El procediment que es fa servir en aquest cas es diu “SP_Logs” el qual pot ser utilitzat per a 

qualsevol operador, amb qualsevol tecnologia utilitzant unes variables. La funció que realitza 

és modificar la taula registre, mencionada anteriorment, en funció de les variables d’entrada. A 

continuació s’adjunta el codi font del SP: 
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Il·lustració 16: Procediment emmagatzemat pels Logs 

 

Per tal de cridar aquest SP, s’ha de donar les quatre variables següents: IdOperador, 

identificador de l’operador en forma de nombre; Tipo, referint-se al tipus de tecnologia en 

forma de string; Fichero, localització dels fitxers carregats en forma de string; IdDescripcion, 

identificador de quin registre s’està duent a terme.  
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6.1.3. Tasques tallafoc 

Hi ha dues consultes les quals encaminen al paquet a una direcció o a una altra per tal d’evitar 

errors i agilitzar el paquet. Per exemple, si el paquet reconeix que ja hi ha carregada una factura 

igual a la que es vol carregar, aquesta consulta actua de tallafoc per tal que no es torni a carregar 

i es tinguin dades duplicades. 

 

Aquesta funció es realitza mitjançant una comprovació de variables. Els processos ETL poden 

assignar certa informació a unes variables i emmagatzemar-les per a futurs processos. En aquest 

cas, aquestes variables són valors numèrics les quals conten quins fitxers estan disponibles i 

quins fitxers estan pendents de ser carregats, si la variable té el valor de 0, el tallafoc salta i es 

para el procés. 

 

 

6.1.4. Tasques Loop 

Són tipus de bucle que fa una selecció dels fitxers desitjats, per analitzar-los i/o tractar-los tots 

per separat. Dins del paquet es pot observar com s’utilitzen aquest tipus de tasques per a 

diferents utilitats. Aquesta eina és molt útil en el cas que es vulguin carregar diferents clients 

d’un mateix operador. També serveix per carregar diferents mesos d’un mateix client sense 

relacionar factures per tal de no creuar malament informació dels diferents clients.  

 

La següent imatge correspon a un exemple de les característiques d’un Loop, el qual pertany a 

la càrrega Staging, apartat que s’explica més endavant.  
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Il·lustració 17: Característiques de la tasca Loop 

 

La tasca Loop té la funció de recórrer una sèrie de fitxers, per fer això, és necessari un obtenir 

un directori del qual s’agafin tots els fitxers i una referència que serveixi per poder triar els 

fitxers desitjats. Com es pot observar en la imatge, en aquest exemple, el directori és donat 

mitjançant la variable “RutaOrigen” la qual ha estat emmagatzemada anteriorment, i la 

referència és “Tel 3*” el qual agafa tots els fitxers que comencin per “Tel 3”.   
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6.2. Processos ETL per alimentar el model 

En aquest apartat s’explica de forma detallada tots els processos del paquet analitzant la 

funcionalitat de cada tasca. A l'hora d’explicar les següents tasques no s’exposa el codi de cap 

tasca per a no saturar aquesta memòria, el codi de programació de totes les tasques està 

referenciat a l’Annex d’aquest treball. 

 

Primerament, com es pot observar en la il·lustració 15 de l’apartat anterior, el paquet comença 

amb un tallafoc el qual consulta en una de les taules del DM Registro si hi ha fitxers disponibles 

per a ser processats. En el cas que no hi hagi fitxers de cap client o que els fitxers estiguin en 

carpetes equivocades el paquet es finalitza executant els corresponents Logs per a notificar 

l’error. 

 

Per altra banda, si hi ha fitxers disponibles, s’executa una tasca per a obtenir el camí de la 

carpeta origen. En el cas que hi hagués disponible alguns fitxers de diferents clients i/o de 

diferents mesos, es crea una taula temporal nomenada “TablaPaths” amb el camí origen de cada 

fitxer i amb l’identificador del client i del mes corresponent. 

 

Posteriorment, el paquet entra en el Loop general, tasca que realitza un bucle agafant cada línia 

de la taula temporal “TablaPaths” per a tractar cada fitxer de forma individual. Cada fitxer 

recorre tots els processos ETL que conté el bucle i quan aquest finalitza, es va a buscar el 

següent fitxer per a fer el mateix. Aquesta tasca és molt important a l’hora d’automatitzar el 

procés, ja que si no hi fos s’hauria d’executar el procés de forma manual per cada client i mes. 

 

A continuació es mostra com és el paquet creat, i posteriorment s’expliquen en els següents 

apartats tots els processos ETL que es troben dins del bucle:  
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Il·lustració 18: Vista general del paquet SSIS 
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6.2.1. Conversió XLSX a CSV 

Com s’ha vist en l’apartat “4. Anàlisi de les fonts d’informació”, el document font del qual es 

parteix és un Excel amb diferents pestanyes. Quasi totes les pestanyes contenen informació 

rellevant la qual ha de ser tractada. 

 

Primer de tot, abans de fer la càrrega a Staging s'ha de tractar aquest fitxer, ja que la plataforma 

no permet extreure totes les pestanyes d'un fitxer Excel de cop, sinó que ha de ser de forma 

separada amb un fitxer per cada pestanya. 

 

Per fer el tractament del fitxer, s’utilitza la tasca “Script Task” la qual es basa en un Script que 

extrau una a una cada pestanya convertint-les a fitxers CSV.  

Un cop ja s’ha executat el Script i es tenen totes les pestanyes en format CSV, es fa una tria de 

quins fitxers aporten la informació necessària per així poder moure’ls a la carpeta origen del 

paquet utilitzant una tasca Loop.  

 

 

Il·lustració 19: Taques XLSX TO CSV 

 

Amb aquest procés, garanteix que el paquet queda totalment automatitzat, i que no cal que hi 

hagi cap usuari tractant el fitxer un cop arriba de l’operador. 
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6.2.2. ETL Carrega a Staging 

Un cop es tenen els fitxers CSV en la carpeta origen del paquet, el següent ETL guarda tota la 

informació en una de les bases de dades anomenada “Staging”.  

 

Les bases de dades Staging [12] són sistemes entremig de les dades origen i del Data Warehouse 

les quals emmagatzemen les dades de forma temporal. La informació que es carrega en les 

bases de dades Staging estan en format RAW, sense realitzar cap modificació ni tractament. 

Aquest fet de no tractar les dades per carregar-ho a Staging és per facilitar l’extracció de dades 

millorant la qualitat. El principal benefici d’utilitzar bases de dades Staging és evitar la 

fragmentació de les taules, ja que si no s’utilitzessin amb el temps, es fragmentarien les taules 

i baixaria el rendiment. 

 

A causa de la diferència de formats dels fitxers CSV, el “ETL Carrega a Staging” es divideix 

en dos processos: 

 

En primer lloc es fa la càrrega a “StagingCuotas”, la qual consisteix en tres fitxers que contenen 

informació de diferents quotes de cada línia telefònica. En segon lloc es carreguen tots els 

fitxers de consum (trucades, dades mòbils i missatgeria) de cada línia, procés que nomenem 

“Carrega a Staging Llamadas”. A diferència dels quatre fitxers que hi ha per les quotes, en el 

consum es té un fitxer CSV per cada línia.  

 

Aquest procés ETL s’executa just després que el procés “Conversió XLSX a CSV” hagi 

finalitzat. 

 

Per poder realitzar la càrrega, s’utilitza una tasca anomenada Data Flow, tasca que extreu 

informació d’un origen de dades i la carrega a una base de dades. Per tal de poder fer aquest 

procediment, s’ha de configurar les característiques de les dades origen, ja que la informació ha 

de portar el format de les taules destí. 
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Il·lustració 20: Tasca Data Flow 

  

En aquest exemple de Data Flow, la tasca “Flat File Source” analitza el fitxer origen i el tracta 

per tal de poder deixar la informació carregada en una taula. En la tasca “Derived Column” se 

li afegeix una columna amb un identificador per tal de complir les característiques de la taula 

destí. Finalment, en la tasca “OLE DB Destination” es carrega la informació relacionant les 

columnes de la taula destí amb les columnes del fitxer.  
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6.2.3. ETL Càrrega a Staging Quotes 

 

Il·lustració 21: Staging Quotes 

 

Els passos en ordre seqüencial són: 

1. S’eliminen totes les taules actuals de la base de dades “Staging Consumo” 

2. Es carrega el fitxer “Factura” mitjançant un Data Flow  

3. Un cop es té la informació de Factura, es tracten aquestes dades i es crea una taula amb 

tota la informació de la factura, on se li adjunta un identificador per línies. 

4. El següent pas és reorganitzar la informació de quotes provinent del fitxer “Factura” per 

tal d’optimitzar al màxim les línies inserides en la taula i ocupar el mínim espai. 

5. Els últims dos passos tornen a ser una càrrega mitjançant dos Data Flow per guardar la 

informació dels fitxers “SIM ricaricabile” i “SIM dati”. 
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6.2.4. ETL Càrrega a Staging Llamadas 

En haver tants fitxers de consum, s’ha decidit utilitzar l’eina Loop perquè el procés analitzi i 

tracti cada document per separat. Això és degut al fet que és quasi impossible realitzar la carrega 

com s’ha fet a “Staging Consumo”, ja que s’hauria de fer un Data Flow Task per cada fitxer i 

en haver tants fitxers el paquet quedaria massa carregat i poc reduït. 

 

 

Il·lustració 22: Staging Llamadas 

 

Les tasques que s’executen en l’ETL són els següents: 

1. Es crea un Loop utilitzant la referència “Tel *.csv” com a especificador. El Loop va 

buscant dins la carpeta origen tots els fitxers amb nom semblant a l’especificat. 

2. En la primera tasca dins del bucle, s’eliminen totes les taules actuals de la base de dades 

“Staging Llamadas”. 

3. Posteriorment, s’utilitza un Data Flow Task per carregar els fitxers preseleccionats. 

4. Finalment, es crea una tasca “StagingLlamadas1” per tal de reorganitzar i agrupar la 

informació i inserir-la en una nova Taula. Veure en la il·lustració 26.   

 

Un cop acabat l’ETL tota la informació de cada client queda guardada en les següents taules de 

Staging: 

 

 

Il·lustració 23: Taules Staging 
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Exemple de la taula StagingLlamadas 1: 

 

 

Il·lustració 24:  Taula StagingLlamadas1 
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6.2.5. ETL Validacions de les dades 

Un cop es té tota la informació dins de les taules Staging és hora de tractar-la per a la creació i 

modificació del Data Warehouse. En el següent ETL es realitzen comprovacions i validacions 

en els grups de taules Global i Tecnologia, el qual s’executa just després de finalitzar el procés 

“Carrega a Staging”. 

 

 

Il·lustració 25: Validacions 

 

Els passos que segueix l’ETL són els següents: 

1. Primer de tot es fa una validació de les taules Staging, comprovant que en l’ETL anterior 

s’hagi carregat de forma correcta les quatre taules necessàries. En el cas que una de les 

taules no contingués informació el paquet finalitzaria per tal d’evitar futurs errors en la 

càrrega. 

2. Seguidament, si les quatre taules passen la validació, la tasca “ValidaFaltaClients” fa 

una comprovació en la taula “GlobalCliente” per veure si el client que estem carregant 

és un client existent o és un client nou. En cas que fos un client nou, la tasca inserta tota 

la informació necessària d’aquest client en la taula GlobalCliente. 

3. La següent tasca “ValidaFaltaCuentas” és similar a l’anterior. Aquesta comprova si el 

client té nous comptes associats, carregant-los a la taula “GlobalCuentaContec” si es 

donés el cas. 

4. El següent pas, “ValidaFaltaConceptos”, es també una tasca molt similar a les dues 

anteriors però amb certes diferències. En aquest cas, és validen els conceptes de les 

quotes i del consum, és a dir, amb quin nom estan relacionats les despeses i el volum de 

quotes i consum. Els conceptes nous són afegits a la taula “MaestraMobil” on hi ha tots 
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els conceptes de tots els operadors. La dificultat d’aquesta tasca és que a l’hora d’afegir 

un nou concepte a la taula s’ha de categoritzar, això vol dir que s’ha de relacionar aquest 

concepte amb totes les taules de suport de manera adient. Per exemple, un consum d’una 

trucada a un destí nacional no és el mateix que un consum de dades mòbil. Aquesta 

categorització és necessària per poder diferenciar cada tipus de concepte de forma 

automàtica. 

5. A continuació, “Valida Si Facturas Duplicadas” és una tasca que actua de tallafoc on es 

comprova que no hi hagi cap factura idèntica a la que s’està carregant. 

6. Per finalitzar, si en la validació anterior salta el tallafoc a l’haver una factura igual ja 

carregada, es mouen els fitxers a la carpeta de fitxers duplicats. Si no salta el tallafoc, el 

paquet segueix i passa al següent ETL. 

 

Exemple de les dades inserides en la taula “MovilMaestra”: 

 

 

Il·lustració 26: Taula MovilMaestra 
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6.2.6 ETL Carrega Data Warehouse 

Per finalitzar amb el procés ETL es troba la part més important, la càrrega final d’informació a 

les taules del Data Warehouse. En aquest apartat es realitzen traspassos d’informació a les 

taules dels Data Mart Global i Operador mitjançant relacions entre taules d’altres DM, relacions 

explicades en l’apartat “5.2.Disseny conceptual”. La dificultat d’aquest apartat és passar 

d’informació sense tractar de les taules Staging a informació ben estructurada i relacionada amb 

les taules del DW. S’ha decidit implementar les quatre següents tasques, entre altres opcions, 

que realitzen els tractaments i relacions de forma agrupada per reduir l’espai del paquet.  

 

 

Il·lustració 27: Procés Carrega a Data Warehouse 

 

Les tasques de l’ETL són les següents: 

1. Primer de tot, en “AgregaFactura” s’agrega la informació de la factura a la taula 

“GlobalFactura” relacionant les taules Globals. En aquesta taula es crea un identificador 

per relacionar la informació de les següents tasques amb aquest número de factura. 

2. Seguidament, en “AgregaCuotas” es tracta tota la informació de “StagingCuotas”, es 

relaciona amb els conceptes de “MovilMaestra” i s’insereix a la taula “MovilCuotas”. 

3. La següent tasca, “AgregaLlamadas” es realitzen els mateixos passos que en la tasca 

anterior, tractant la informació de “StagingLlamadas” i afegint-la a “MovilLlamadas”.   

4. Finalment, utilitzant un bucle, es mouen tots els fitxers utilitzats a la carpeta de fitxers 

carregats, ja que si es quedessin a la carpeta, el procés els tornaria a agafar quan el Loop 

general tornés a començar. 
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Exemple de la taula MovilLlamadas: 

 

 

Il·lustració 28: Taula MovilLlamadas 1 

 

 

Il·lustració 29: Taula MovilLlamadas2 

 

Finalment, un cop s’ha executat tot el Loop general es notifica quins fitxers han estat carregats 

i que el procés ha acabat, finalitzant així amb el paquet. 
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7. Anàlisi OLAP 

Un cop està tota la informació carregada al DW, es procedeix a realitzar les anàlisis OLAP 

mitjançant un cub multidimensional. 

 

Per a la implementació d’aquest cub, és necessari accedir al Data Mart de Processos. Aquest 

DM conté la taula “ComprimidaMovil” que conté tota la informació de l’operador unificada 

mitjançant relacions entre totes les taules que han estat carregades a partir del procés ETL. 

Aquest cub és un MOLAP, ja que realitza totes les possibles consultes a la nit guardant les 

dades en un fitxer per tal d’agilitzar el procés de consulta. 

 

Quasi totes les anàlisis OLAP que es realitzen es generen a través d’aquesta taula comprimida 

mitjançant aquest cub, tot i que hi ha altres processos d’anàlisi que es generen de forma diferent. 

En aquest treball s’estudiarà la realització del cub OLAP deixant de banda els altres processos 

d’anàlisi, així com els processos posteriors, ja que queden fora de l’abast. 

 

Seguidament s’explica quines característiques té aquest cub posant un exemple d’ús: 

 

 

Il·lustració 30: Dimensions i mesures del cubo 
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En la il·lustració anterior, apareixen totes les dimensions i les mesures disponibles que s’han 

creat per a realitzar aquest realitzar l’anàlisi. Les dimensions que es necessitin per a la consulta, 

han de ser arrossegades cap a la zona de “Filtres”, amb el qual es pot filtrar per un determinat 

concepte d’una dimensió, o cap a la zona de “Files”, on apareix tota la informació d’una 

dimensió de manera desglossada. Les mesures s’arrosseguen cap a la zona “Valors” on per cada 

fila que es tingui es dóna un valor de la mesura escollida. 

 

Finalment, amb les mesures i dimensions escollides, apareixen els resultats en forma de taula 

dinàmica on es pot ampliar o agrupar les files i les columnes en funció del que es desitgi.  

 

A continuació, s’ha posat un exemple per a poder apreciar el resultat. Aquest exemple consisteix 

a relacionar cada descripció de quota i de consum totals amb les seves despeses. Per poder 

realitzar l’exemple s’ha necessitat arrossegar les dimensions i mesures desitjades a les següents 

zones: 

• Filtres: en aquesta zona es tenen les dimensions de “Client”, “Mes”, “Factura”, 

“Telèfon”. S’utilitzen per poder escollir el client desitjat en el més desitjat. L’opció del 

telèfon es manté sense filtrar tot i que és molt útil per veure les despeses per línia. 

• Files: dins de les files s’observen les dimensions de “TipoOrigen”, per saber si la 

descripció és una quota o un consum; “Descripció”, on es mostra la descripció del 

concepte; “TipoCM”, on es mostra la categorització d’aquesta descripció; 

“UnidadMedida”, on es mostra si el consum és de veu o de dades mòbils. 

• Valors: en aquesta zona es troba les mesures de “Volum”, per calcular el nombre de 

minuts o megabytes gastats, i la mesura de “Neto”, on es mostra el cost per quota. 
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Il·lustració 31: Exemple d’anàlisi 1 

 

 

Il·lustració 32: Exemple d’anàlisi 2 
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8. Pressupost 

Els costos associats al projecte es divideixen entre els recursos humans necessaris per a la 

realització de tasques d’anàlisi, disseny i implementació; i les eines de software necessàries pel 

desenvolupament del projecte.  

 

Quant als costos de software, es tindrà en compte el cost de manteniment, ja que els softwares 

són infraestructura de l’empresa i la llicència ja ha estat adquirida. 

 

 El desglossament dels costos es presenta en les següents taules: 

 

SGDB Llicència Manteniment 

Microsoft SQL Server 3030 € 1200 €/Any 

ETL Llicència Manteniment 

Visual Studio 5070 € 2170 €/Any 

Total Software  3370 €/Any 

Taula 7:  Costos del Software 

 

 

Serveis Preu unitari Hores Total 

Project Manager 45 €/hora 55 2475 € 

Data Analyst 35 €/hora 40 1400 € 

Developer 35 €/hora 75 2625 € 

Total   6500 € 

Taula 8: Costos dels Recursos Humans 

 

 

Concepte Cost 

Software 3370 € 

Recursos humans 6500 € 

Total 9870 € 

Taula 9: Costos Totals  
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9. Conclusions 

El propòsit d’aquest treball era realitzar tot un projecte d’estudi de la informació d’un 

determinat operador internacional mitjançant les eines de BI. Aconseguir aquest estudi significa 

un avenç per l’empresa per tal de poder augment els clients. En els capítols anteriors, s’ha 

discutit i analitzat el problema per tal de complir els objectius. 

 

El primer objectiu del treball era analitzar i comprendre les diferents tecnologies del BI. 

Aquesta investigació presentada en el capítol 3, ha donat peu a conèixer aquestes tecnologies 

per així poder fer una bona implementació. És veritat que el món del BI és un camp molt gran 

en el qual hi ha moltes més tecnologies que no apareixen en aquest treball i que poden ser 

d’interès. 

 

El segon i el tercer propòsit eren analitzar les dades font i el model de DM de l’empresa. En 

aquests capítols s’ha analitzat i relacionat amb èxit tota la informació necessària, establint les 

bases d’aquest projecte. 

 

El quart objectiu era crear tot el procés ETL per traspassar la informació al DW. Aquest capítol 

ha estat el que amb diferència ha portat més temps, ja que ha estat el primer projecte com a 

desenvolupador amb aquest llenguatge que he realitzat. En general, el paquet de processos ETL, 

com es mostra en el capítol 6, funciona correctament sense donar errors encara que hi pugui 

haver alguna millora d’optimització. 

 

Com a últims objectius, comentar que el procés que va des que comença el paquet fins que es 

crea el cub és gairebé automàtic, amb només una operació manual per passar dl’ETL al OLAP. 

Pel que fa a l’OLAP, com es pot veure a l’apartat 7, s’han aconseguit els resultats que es 

desitjaven. 

 

Finalment, es pot confirmar que la realització d’aquest projecte és una gran contribució per 

l’empresa, ja que el projecte està en ple funcionament des de finals de mes de Juny de manera 

contínua i sense cap error de moment. Personalment, la realització d’aquest projecte ha estat 

una experiència molt satisfactòria, amb un gran ventall de coneixements adquirits. 
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Per altra banda, la realització d’aquest treball ha sigut un clar exemple de projecte de BI servint 

com a base per a la realització de nous projectes similars per a diferents operadors 

internacionals. Comentar que a mesura que s’han realitzat altres projectes s’ha pogut millorar 

petits aspectes d’aquest treball, ja que en ser el primer hi havien alguns errors de principiant. 

 

Com a futures millores, es podria pensar d’implementar un software per tal que els documents 

amb la informació font es descarreguessin de manera automàtica de la web de l’operador. 

També seria interessant implementar un sistema per tal de generar l’anàlisi OLAP amb els 

respectius informes que demana cada client de manera automatitzada.  
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Annex 

Model físic de la base de dades 

GlobalSupracliente 

Camp Atribut 

PK IdSupracliente 

U 

 

Supracliente 

IdIdiomaDefault 

 

 

 

GlobalCliente 

Camp Atribut 

PK IdCliente 

 

U 

FK, I 

 

 

 

 

 

 

 

 

FK, I 

CIF 

Cliente 

IdSupracliente 

Direccion 

CP 

Pais 

Poblacion 

Provincia 

Impuestos 

TotalImpuesto 

Total 

IdcuentaContec 

Mes 

Descrpicion 
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GlobalCuentaContec 

Camp Atribut 

PK IdCuentaContec 

 

 

FK, I 

FK, I 

CuentaContec 

CuentaOperador 

IdOperador 

IdCliente 

CuentaDescripcion 

Tipodo 

Tipo 

 

 

GlobalFactura 

Camp Atribut 

PK IdFactura 

 

U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FK, I 

Factura 

Cliente 

CIF 

Fecha 

IniciPeriodo 

FinPeriodo 

Tipo 

Consumo 

Cuotas 

Descuentos 

OtrosCargos 

Subtotal 

Base 

Impuestos 

TotalImpuesto 

Total 

IdcuentaContec 
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Mes 

Descrpicion 

 

 

GlobalOperador 

Camp Atribut 

PK IdOperador 

U 

 

 

Operador 

Pais 

Moneda 

Preferencia 

PrefijoICC 

 

MovilMaestra 

Camp Atribut 

PK IdMovilMaestra 

 

 

FK, I 

FK, I 

FK, I 

FK, I 

FK, I 

FK, I 

Descripcion 

Alias 

IdTipoOrigen 

IdTipo1 

IdTipo2 

IdTipo3 

IdTipoCM 

IdOperador 

 

MovilSoporteMaestraTipo1 

Camp Atribut 

PK IdTipo1 

U Descripcion 
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MovilSoporteMaestraTipo2 

Camp Atribut 

PK IdTipo2 

U Descripcion 

 

MovilSoporteMaestraTipo3 

Camp Atribut 

PK IdTipo3 

U Descripcion 

 

MovilSoporteMaestraTipoCM 

Camp Atribut 

PK IdTipoCM 

U Descripcion 

 

MovilSoporteMaestraTipoOrigen 

Camp Atribut 

PK IdTipoOrigen 

U Descripcion 

 

MovilCuotas 

Camp Atribut 

PK Id 

 

FK, I 

 

 

 

 

FK, I 

FechaRegistro 

IdFactura 

Telefono 

Extension 

FechaInicio 

FechaFin 

IdMovilMaestra 

Cantidad 

Bruto 
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Descuento 

Neto 

 

MovilDescuentos 

Camp Atribut 

PK Id 

 

FK, I 

 

 

FK, I 

FechaRegistro 

IdFactura 

Telefono 

Extension 

IdMovilMaestra 

Base 

Porcentaje 

Descuento 

DescuentoNeto 

 

MovilLlamadas 

Camp Atribut 

PK Id 

 

FK, I 

 

 

 

 

 

FK, I 

FK, I 

FechaRegistro 

IdFactura 

Telefono 

Extension 

TelefonoDestino 

FechaLlamada 

HoraLlamada 

IdMovilMaestra 

IdTarifa 

Destino 

Operador 

Cantidad 

UnidadMedida 
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Volumen 

Bruto 

Descuento 

Neto 

 

MovilSoporteRoamingInterncaional 

Camp Atribut 

PK Id 

 

FK, I 

Nombre 

IdPais 

 

GlobalRegistro 

Camp Atribut 

PK IdRegistro 

 

FK, I 

 

FK, I 

FK, I 

 

 

FK, I 

FK, I 

Fichero 

IdSupracliente 

Tipo 

IdCategoria 

IdDescripcion 

Fecha 

Hora 

IdOperador 

IdEstado 

 

GlobalSoporteRegistroElementos 

Camp Atribut 

PK IdSoporteRegistro 

FK, I 

FK, I 

IdRegistro 

IdElemento 
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GlobalSoporteRegistroDescripcion 

Camp Atribut 

PK IdDescripcion 

U Descripcion 

 

GlobalSoporteRegistroCategoria 

Camp Atribut 

PK IdCategoria 

U Categoria 

 

GlobalSoporteRegistroEstado 

Camp Atribut 

PK IdEstado 

U Descripcion 

 

GlobalRegistroProcesos 

Camp Atribut 

PK IdRegistro 

FK, I 

FK, I 

 

FK, I 

FK, I 

FK, I 

IdProceso 

IdOperador 

Tipo 

IdCategoria 

IdDescripcion 

IdSupracliente 

Fecha 

Hora 

 

GlobalSoporteRegistroProcesosElementos 

Camp Atribut 

PK IdSoporteRegistroProcesos 

FK, I IdRegistro 
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FK, I IdElemento 

 

GlobalSoporteRegistroProcesosProcesos 

Camp Atribut 

PK IdProceso 

U Descripcion 

 

GlobalSoporteRegistroProcesosDescripcion 

Camp Atribut 

PK IdDescripcion 

U Descripcion 

 

MovilComprimida 

Camp Atribut 

 

FK, I 

FK, I 

 

 

FK, I 

FK, I 

 

 

FK, I 

FK, I 

FechaRegistro 

IdOrigen 

IdFactura 

Telefono 

Extension 

IdMovilMaestra 

IdTarifa 

Destino 

Operador 

idPaisPrincipal 

idPaisSecundario 

UnidadMedida 

Cantidad 

Volumen 

Bruto 

Descuento 

Neto 
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MovilSoporteAsignacionDescuentos 

Camp Atribut 

PK Id 

FK, I 

FK, I 

FK, I 

IdCodigoDescuento 

IdCodigoAplica 

IdTipoDescuento 

 

MovilSoporteTipoDescuentos 

Camp Atribut 

PK IdTipoDescuentos 

FK, I 

U 

IdOperador 

Descripcion 
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Codi font del paquet SSIS 

Log Inicio Carga 

exec SP_Logs ?,?,'',2; 

 

SP Logs 

SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
ALTER proc [dbo].[SP_Logs] 
@IdOperador as int, 
@Tipo as varchar(1), 
@Fichero as varchar(250), 
@IdDescripcion as int 
as  
insert into GlobalRegistro( 
   [Fichero] 
   ,[IdSupracliente] 
   ,[Tipo] 
   ,[IdCategoria] 
   ,[IdDescripcion] 
   ,[Fecha] 
   ,[Hora] 
   ,[IdOperador] 
   ,[IdEstado] 
   ) 
   values( 
   @Fichero, 
   NULL, 
   @Tipo, 
   1, 
   @IdDescripcion, 
   getdate(), 
   CURRENT_TIMESTAMP, 
   @IdOperador, 
   2); 

 

Sacar Paths 

SELECT CONCAT('Z:\CONTEC\Area BD&A\1 - Proyectos\2 - Internos\8 -
Aplicaciones\Genesis\',Supracliente,'\',Operador,'\',Tecnologia,'\',LEFT(MesFactura,7)
,'\',Entidad) AS Path, IdDescarga 
 
FROM [Activo].[dbo].[AppGenesisRegistroDescargas] agrd 
 JOIN [Activo].[dbo].[AppGenesisWebLogin] agwl ON agrd.IdWebLogin = 
agwl.IdWebLogin 
 JOIN [Activo].[dbo].[AppGenesisTipoWebLogin] agtwl ON agwl.IdTipoWebLogin = 
agtwl.IdTipoWebLogin 
 JOIN [Activo].[dbo].[GlobalSupracliente] gs ON agwl.IdSupracliente = 
gs.IdSupracliente 
 JOIN [Activo].[dbo].[GlobalOperador] og ON agtwl.IdOperador = og.IdOperador 
 
WHERE ((FlagDescarga = 1 AND FlagCarga = 0) OR (FlagDescarga = 4 AND FlagCarga = 0) OR 
(FlagDescarga = 4 AND FlagCarga = 1)) 



Implementació d’un model BI  pàg. 75 

 ___________________________________________________________________________  

 

 AND CONCAT('Z:\CONTEC\Area BD&A\1 - Proyectos\2 - Internos\8 -
Aplicaciones\Genesis\',Supracliente,'\',Operador,'\',Tecnologia,'\',LEFT(MesFactura,7)
,'\',Entidad) LIKE '%VOD-ITA\M%' 
 
order by IdDescarga  
 

Log Inicio Fichero 

exec SP_Logs ?,?,?,19 

 

Script Task 

#region Namespaces 
using System; 
using System.Data; 
using Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime; 
using System.Windows.Forms; 
using System.IO; 
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel; // a Namespaces; 
#endregion 
 
namespace ST_1eab8d845ddd4f1bb55f58b84b784dab 
{ 
    /// <summary> 
    /// ScriptMain is the entry point class of the script.  Do not change the name, 
attributes, 
    /// or parent of this class. 
    /// </summary> 
 [Microsoft.SqlServer.Dts.Tasks.ScriptTask.SSISScriptTaskEntryPointAttribute] 
 public partial class ScriptMain : 
Microsoft.SqlServer.Dts.Tasks.ScriptTask.VSTARTScriptObjectModelBase 
 { 
   
  /// <summary> 
        /// This method is called when this script task executes in the control flow. 
        /// Before returning from this method, set the value of Dts.TaskResult to 
indicate success or failure. 
        /// To open Help, press F1. 
        /// </summary> 
  public void Main() 
  { 
            string strPath = Dts.Variables["User::RutaDescargas"].Value.ToString(); 
            //string strPath = @"c:\util"; 
            string[] strFiles = Directory.GetFiles(strPath, "*.xlsx"); 
 
            Excel.Application xlApp = new Excel.Application(); 
 
            foreach (string strFile in strFiles) 
            { 
                string strpathfile = Path.Combine(strPath, strFile); 
                Excel.Workbook xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Open(strpathfile); 
                xlApp.Visible = false; 
                foreach (Excel.Worksheet sht in xlWorkBook.Worksheets) 
                { 
                    sht.Select(); 
                    xlWorkBook.SaveAs($"{strFile.Replace(".xlsx", "")}-{sht.Name}.csv", 
Excel.XlFileFormat.xlCSV, Excel.XlSaveAsAccessMode.xlNoChange); 
                } 
                xlWorkBook.Close(false); 
            } 
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            Dts.TaskResult = (int)ScriptResults.Success; 
  } 
 
        #region ScriptResults declaration 
        /// <summary> 
        /// This enum provides a convenient shorthand within the scope of this class for 
setting the 
        /// result of the script. 
        ///  
        /// This code was generated automatically. 
        /// </summary> 
        enum ScriptResults 
        { 
            Success = Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime.DTSExecResult.Success, 
            Failure = Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime.DTSExecResult.Failure 
        }; 
        #endregion 
 
 } 
} 

 

Delete Staging 

DELETE FROM [StagingCostes]; 
 
DELETE FROM [StagingFactura]; 
 
DELETE FROM [StagingFactura1]; 
 
DELETE FROM [StagingLlamadas1]; 
 
DELETE FROM [FicherosVODITA]; 
 

 

FicherosVODITA 

insert into [StagingVODITAM].[dbo].[FicherosVODITA] 
 
select 
'' as [NombreFichero], 
(select [column 0] from [StagingVODITAM].[dbo].[StagingFactura] where [column 4] = 
'Fattura') as [NumFactura], 
(select right(rtrim([Column 1]),11) FROM  [StagingVODITAM].[dbo].[StagingFactura] where 
[RowNumber] = 3) AS [CIF], 
(select [column 1] FROM  [StagingVODITAM].[dbo].[StagingFactura] where [RowNumber] = 0) 
as [Cliente], 
(select replace(substring([column 1],16,30),'.','') from 
[StagingVODITAM].[dbo].[StagingFactura] where [RowNumber] = 10) as [CodigoCliente], 
(select [column 1] FROM  [StagingVODITAM].[dbo].[StagingFactura] where [RowNumber] = 1)  
as [Direccion], 
(select left(ltrim([column 1]),5) FROM  [StagingVODITAM].[dbo].[StagingFactura] where 
[RowNumber] = 2) as [CP], 
'ITA' as [Pais], 
(select substring([column 1],6,50) FROM  [StagingVODITAM].[dbo].[StagingFactura] where 
[RowNumber] = 2) as [Poblacion], 
(select left(ltrim([column 0]),8) FROM  [StagingVODITAM].[dbo].[StagingFactura] where 
[column 4] = 'Periodo') as [FechaInicio], 
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(select right(rtrim([column 0]),8) FROM  [StagingVODITAM].[dbo].[StagingFactura] where 
[column 4] = 'Periodo') as [FechaFin] 
 
 
 
 
-- Guardamos idFichero en la variable de salida 
SELECT ? = SCOPE_IDENTITY() 

 

StagingFactura1 

insert into [StagingVODITAM].[dbo].[StagingFactura1] 
 
select  
? as [IdFichero], 
 
case when [rownumber] < (select [Rownumber] from [StagingVODITAM].[dbo].[StagingFactura] 
where [column 1] = 'Tasse e imposte') and [rownumber] > (select [Rownumber] from 
[StagingVODITAM].[dbo].[StagingFactura] where [column 1] = 'Altri addebiti e accrediti') 
then 'Altri addebiti e accrediti' 
when [rownumber] > (select [Rownumber] from [StagingVODITAM].[dbo].[StagingFactura] 
where [column 1] = 'Tasse e imposte') and [rownumber] < (select [Rownumber] from 
[StagingVODITAM].[dbo].[StagingFactura] where [column 1] = 'Totale') then 'Tasse e 
imposte' 
else [column 1] 
end as [column 1], 
 
[column 2], 
[column 3], 
[column 4], 
[column 0] 
 
from [StagingVODITAM].[dbo].[StagingFactura] 
where [rownumber] > (select [Rownumber] from [StagingVODITAM].[dbo].[StagingFactura] 

where [column 3]='Costi fissi') and [column 0] != '' 

 

Delete Staging Llamadas 

DELETE FROM [StagingVODITAM].[dbo].[StagingLlamadas]; 
 
 

StagingLlamadas1 

insert into [StagingVODITAM].[dbo].[StagingLlamadas1] 
 
select  
? as [IdFichero], 
(select RTRIM(LTRIM(RIGHT([Column 0],10)))  
from StagingVODITAM.dbo.StagingLlamadas 
where [RowNumber] = 0) as [Telefono], 
 
case when [Rownumber] >= (select [Rownumber] from [StagingLlamadas] where [rownumber] 
>= (select [Rownumber] from [StagingLlamadas] where [column 0]='Traffico Incluso') and 
[column 1] = 'Chiamate') and  [Rownumber] < (select [Rownumber] from [StagingLlamadas] 
where [rownumber] >= (select [Rownumber] from [StagingLlamadas] where [column 
0]='Traffico Incluso') and [column 1] = 'Totale Chiamate') then 'Chiamate' 
when [Rownumber] >= (select [Rownumber] from [StagingLlamadas] where [column 1] = 
'Internet su rete mobile') and  [Rownumber] < (select [Rownumber] from [StagingLlamadas] 
where [column 1] = 'Totale Internet su rete mobile') then 'Internet su rete mobile' 
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when  [Rownumber] >= (select [Rownumber] from [StagingLlamadas] where [rownumber] >= 
(select [Rownumber] from [StagingVODITAM].[dbo].[StagingLlamadas] where [column 
0]='Traffico Incluso') and [column 1] = 'SMS e MMS') and  [Rownumber] < (select 
[Rownumber] from [StagingLlamadas] where [rownumber] >= (select [Rownumber] from 
[StagingVODITAM].[dbo].[StagingLlamadas] where [column 0]='Traffico Incluso') and 
[column 1] = 'Totale SMS e MMS') then 'SMS e MMS' 
else 'Pendiente' 
end as [Column 1], 
 
 
[Column 2], 
[Column 4], 
[Column 5], 
[Column 6], 
[Column 7], 
[Column 8], 
[Column 9], 
[Column 10] 
 
from StagingVODITAM.dbo.StagingLlamadas 
where [rownumber] >= (select [Rownumber] from [StagingVODITAM].[dbo].[StagingLlamadas] 
where [column 0]='Traffico Incluso') 
  and [Column 2] !='' 

 

Valida si hay 4 ficheros 

select ((select case when (select count(distinct [Codice cliente]) from 
StagingVODITAM.dbo.StagingCostes)!=0 then 1 
  else 0 
  end) 
  + 
  (select case when (select count(distinct IdFichero) from 
StagingVODITAM.dbo.StagingFactura1)!=0 then 1 
  else 0 
  end) 
  + 
  (select case when (select count(distinct IdFichero) from 
StagingVODITAM.dbo.StagingLlamadas1)!=0 then 1 
  else 0 
  end) 
  + 
  (select case when (select count(distinct IdFactura) from 
StagingVODITAM.dbo.FicherosVODITA)!=0 then 1 
  else 0 
  end)) 

 

Log Errores Ficheros 

exec SP_Logs ?,?,?,1; 

 

ValidaFaltaClientes 

DECLARE @newrows TABLE (CIF varchar(15), Cliente varchar(100)) 
 
 
INSERT INTO GlobalCliente 
 OUTPUT inserted.CIF, inserted.Cliente 
 INTO @newrows 
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  SELECT DISTINCT 
   [CIF], 
   [Cliente], 
   0 as IdSupracliente, 
   [CP], 
   [Pais], 
   ltrim([Poblacion]) as [Poblacion], 
   null as [Provincia] 
                                      
  FROM StagingVODITAM.dbo.[FicherosVODITA] 
  where [CIF] not in (select cif from GlobalCliente)  
 
 
IF (SELECT COUNT(*) FROM @newrows)>0  
 -------------------------------------------------------- 
 --Insertamos Resgistro Cliente Nuevo en GlobalRegistro 
 -------------------------------------------------------- 
 exec SP_Logs ?,?,?,5; 
 
IF (SELECT COUNT(*) FROM @newrows)>0  
 --------------------------------------------------------------------------- 
 --Inserta en el log la información de los clientes que han sido agregados-- 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 insert into [GlobalSoporteRegistroElementos] 
  
 select  
  (select max(idregistro) as [IdRegistro] from [GlobalRegistro] where 
IdOperador=? and IdDescripcion=5) as IdRegistro, 
  IdCliente 
 from 
 ( 
  select idcliente from globalcliente 
  where CIF in (select CIF from @newrows) 
 )z; 

 

ValidaFaltaCuentas 

DECLARE @newrows TABLE (CuentaOperador varchar(100), IdCliente int ) 
 
 
INSERT INTO GlobalCuentaContec 
 OUTPUT inserted.CuentaOperador, inserted.IdCliente 
 INTO @newrows 
 
 SELECT distinct 
  null as [CuentaContec], 
  [CodigoCliente] as [CuentaOperador], 
  10 as [IdOperador], 
  (select idcliente from GlobalCliente where [FicherosVODITA].[CIF] = 
GlobalCliente.cif) as [IdCliente], 
  'Agregada Automática' as [CuentaDescripcion], 
  'M' as [Tipo] 
 FROM StagingVODITAM.dbo.[FicherosVODITA] 
 where CONCAT([CIF],[CodigoCliente],'M',10) not in  
 
 
 ( 
 select CONCAT(cif,[CuentaOperador],Tipo,IdOperador) 
 from GlobalCuentaContec a 
 join GlobalCliente b on a.IdCliente = b.IdCliente 
 ) 
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IF (SELECT COUNT(*) FROM @newrows)>0  
 -------------------------------------------------------- 
 --Insertamos Resgistro Cliente Nuevo en GlobalRegistro 
 -------------------------------------------------------- 
 exec SP_Logs ?,?,?,6; 
  
IF (SELECT COUNT(*) FROM @newrows)>0 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 --Inserta en el log la información de los clientes que han sido agregados-- 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 insert into [GlobalSoporteRegistroElementos] 
  
 select  
  (select max(idregistro) as [IdRegistro] from [GlobalRegistro] where IdOperador=? and 
IdDescripcion=6) as IdRegistro, 
  (select IdCuentaContec from GlobalCuentaContec d 
  join GlobalCliente e on d.IdCliente= e.IdCliente 
  where CONCAT(RTRIM(LTRIM(cif)),RTRIM(LTRIM([CuentaOperador])),Tipo,IdOperador) = 
(concat(rtrim(ltrim((select CIF from GlobalCliente a join @newrows b on 
a.IdCliente=b.IdCliente))),rtrim(ltrim((select CuentaOperador from @newrows))),?,?))); 
; 

 

ValidaFaltaConceptos 

DECLARE @newrows TABLE (Descripcion varchar(100),IdOperador int) 
 
 
INSERT INTO MovilMaestra 
 OUTPUT inserted.Descripcion, inserted.IdOperador 
 INTO @newrows 
 
 --Cuotas de Factura1-- 
 Select distinct  
  left([column 1],150) as [Descripcion] 
  ,left([column 1],150) as [Alias] 
  ,2 as [IdTipoOrigen]  
  ,2 as [IdTipo1] --Cuotas 
  ,4 as [IdTipo2] --Global 
  ,13 as [IdTipo3] --No aplica 
  ,13 as [IdTipoCM] --Pendiente 
  ,10 as [IdOperador] --Vodafone Italia 
 from StagingVODITAM.dbo.StagingFactura1 
 where [column 1] not in (select descripcion from [Activo].dbo.MovilMaestra where 
IdOperador=10 and IdTipoOrigen=2) and [column 1] not like '%SIM ricaricabile%' and 
[column 1] not like '%SIM dati%' and [Column 1] not like '' and [Column 1]not like 'Tasse 
e imposte' and [Column 1] not like 'Totale'  
 
 UNION ALL 
 
 --Cuotas de StagingCostes (Ricarica Automatica)-- 
 Select distinct  
  
  left([Piano tariffario],150) as [Descripcion] 
  ,left([Piano tariffario],150) as [Alias] 
  ,2 as [IdTipoOrigen]  
  ,2 as [IdTipo1] --Cuotas 
  ,3 as [IdTipo2] --Pendiente 
  ,13 as [IdTipo3] --No aplica 
  ,13 as [IdTipoCM] --Pendiente 
  ,10 as [IdOperador] --Vodafone Italia 
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 from StagingVODITAM.dbo.StagingCostes 
 where [Descrizione]='Ricarica Automatica' and [Piano tariffario] not in (select 
descripcion from [Activo].dbo.MovilMaestra where IdOperador=10 and IdTipoOrigen=2) 
 
 UNION ALL 
 
 --Cuotas de StagingCostes (Altres)-- 
 Select distinct  
   left([Descrizione],150) as [Descripcion] 
  ,left([Descrizione],150) as [Alias] 
  ,2 as [IdTipoOrigen]  
  ,2 as [IdTipo1] --Cuotas 
  ,3 as [IdTipo2] --Pendiente 
  ,13 as [IdTipo3] --No aplica 
  ,13 as [IdTipoCM] --Pendiente 
  ,10 as [IdOperador] --Vodafone Italia 
 from StagingVODITAM.dbo.StagingCostes 
 where [Descrizione]!='Ricarica Automatica' and [Descrizione] not in (select 
descripcion from [Activo].dbo.MovilMaestra where IdOperador=10 and IdTipoOrigen=2) 
 
 UNION ALL 
 
 --Llamadas i Datos de Llamada1-- 
 select distinct  
  left([column 2],150) as [Descripcion] 
  ,left([column 2],150) as [Alias] 
  ,1 as [IdTipoOrigen] -- Llamadas 
  ,1 as [IdTipo1] --Consumo 
 
  ,case when [Column 1] = 'Chiamate' then 1 
   when [Column 1] = 'SMS e MMS' then 1 
  when [Column 1] = 'Internet su rete mobile' then 2 
  else 3 
  end as [IdTipo2]  
   
  ,13 as [IdTipo3] --Pendiente 
 
  ,case when [Column 1] = 'Internet su rete mobile' and [Column 2] like 
'%estero%' then 4 --Datos Roaming 
  when [Column 1] = 'Internet su rete mobile' and [Column 2] not like 
'%estero%' then 3 --Datos Nacional 
  when [Column 1] = 'SMS e MMS' then 11 --SMS 
  when [Column 1] = 'Chiamate' and [Column 2] like '%estero%' then 8 --Voz 
Roaming 
  when [Column 1] = 'Chiamate' and [Column 2] not like '%estero%' then 7 --
Voz Nacional 
  else 13 --Pendiente 
  end as [IdTipoCM]  
   
  ,10 as [IdOperador] --Vodafone Italia 
  from StagingVODITAM.dbo.StagingLlamadas1 
  where [column 2] not in (select descripcion from [Activo].dbo.MovilMaestra 
where IdOperador=10 and IdTipoOrigen=1) 
 
IF (SELECT COUNT(*) FROM @newrows)>0  
 -------------------------------------------------------- 
 --Insertamos Resgistro Cliente Nuevo en GlobalRegistro 
 -------------------------------------------------------- 
 exec SP_Logs ?,?,?,21; 
 
IF (SELECT COUNT(*) FROM @newrows)>0  
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 --------------------------------------------------------------------------- 
 --Inserta en el log la información de los clientes que han sido agregados-- 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 insert into [GlobalSoporteRegistroElementos] 
  
 select  
  (select max(idregistro) as [IdRegistro] from [GlobalRegistro] where IdOperador=? and 
IdDescripcion=21) as IdRegistro, 
  IdMovilMaestra 
 from 
 ( 
  select IdMovilMaestra from MovilMaestra 
  where Descripcion in (select Descripcion from @newrows) and IdOperador=? 
 )z; 

 

Valida Si Facturas Duplicadas 

SELECT TotalCountFacturas,  
 CountFacturasCargadas,  
 TotalCountFacturas-CountFacturasCargadas AS CountFacturasPendientesCargar  
 
FROM(  
 
SELECT (select count([NumFactura])  
    FROM [StagingVODITAM].[dbo].[FicherosVODITA]) AS TotalCountFacturas,  
 
    (SELECT count([NumFactura]) 
    FROM [StagingVODITAM].[dbo].[FicherosVODITA] 
    WHERE [NumFactura] in (select [Factura] from GlobalFactura)) AS 
CountFacturasCargadas 
 
)z 
 
if (SELECT count(distinct [NumFactura]) 
    FROM StagingVODITAM.dbo.FicherosVODITA 
    WHERE [NumFactura] in (select [Factura] from GlobalFactura))>0 
exec SP_Logs ?,?,?,15; 

 

Agrega Factura 

INSERT INTO GlobalFactura 
 
SELECT  
 
a.NumFactura as [Factura], 
a.Cliente as [Cliente], 
a.CIF as [CIF], 
CONVERT(date,(a.FechaFin),3) as Fecha, 
CONVERT(date,a.FechaInicio,3) as [InicPeriodo], 
CONVERT(date,a.FechaFin,3) as [FinPeriodo], 
'Regular' AS Tipo, 
NULL as Consumo, 
NULL as Cuotas, 
NULL as Descuentos, 
NULL as [OtrosCargos], 
 
(select convert(decimal(12,4),replace([Column 0],',','')) from 
StagingVODITAM.dbo.StagingFactura1 where [Column 1]='Totale')-(select 
sum(convert(decimal(12,4),replace([Column 0],',',''))) from 
StagingVODITAM.dbo.StagingFactura1 where [Column 1] = 'Tasse e imposte')  as [Subtotal], 
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(select convert(decimal(12,4),replace([Column 0],',','')) from 
StagingVODITAM.dbo.StagingFactura1 where [Column 1]='Totale')-(select 
sum(convert(decimal(12,4),replace([Column 0],',',''))) from 
StagingVODITAM.dbo.StagingFactura1 where [Column 1] = 'Tasse e imposte') as Base, 
NULL as Impuesto, 
 
NULL as [TipoImpuesto], 
(select sum(convert(decimal(12,4),replace([Column 0],',',''))) from 
StagingVODITAM.dbo.StagingFactura1 where [Column 1] = 'Tasse e imposte') as 
[TotalImpuesto], 
(select convert(decimal(12,4),replace([Column 0],',','')) from 
StagingVODITAM.dbo.StagingFactura1 where [Column 1] = 'Totale')  as [Total], 
[IdCuentaContec], 
DATEFROMPARTS(YEAR(CONVERT(date,a.FechaFin,3)),MONTH(CONVERT(date,a.FechaFin,3)),1) as 
Mes , 
 '' as Descripcion 
 
from StagingVODITAM.dbo.FicherosVODITA a 
left join [Activo].dbo.GlobalCuentaContec c on a.CodigoCliente=c.CuentaOperador 
where IdOperador = 10  

 

Agrega Llamadas 

insert into [Activo].[dbo].[MovilLlamadasVODITA] 
 
SELECT 
getdate() as [FechaRegistro], 
b.IdFactura, 
Telefono, 
NULL as [Extension], 
NULL as [TelefonoDestino], 
NULL as [FechaLlamada], 
NULL as [HoraLlamada], 
c.IdMovilMaestra as [IdMovilMaestra], 
NULL as [IdTarifa], 
NULL as [Destino], 
'VOD-ITA' as [Operador], 
[column 5] as [Cantidad], 
 
case when [column 4] like '' then 'Min' 
when [Column 6] like '' and [Column 4] not like '' then 'kB' 
else NULL 
end as [UnidadMedida], 
 
case when [Column 4] like '' then convert(float,left(ltrim([column 6]),2))*60  + 
convert(float,left(right(rtrim([column 6]),5),2)) 
when [Column 6] like '' then TRY_CONVERT(float,replace([Column 4],',','')) 
else NULL 
end as [Volumen], 
 
TRY_CONVERT(decimal(8,2),REPLACE(RTRIM([column 7]),',','.')) AS [Bruto], 
TRY_CONVERT(decimal(8,2),REPLACE(RTRIM([column 8]),',','.')) AS [Descuento], 
TRY_CONVERT(decimal(8,2),REPLACE(RTRIM([column 9]),',','.')) AS [Neto]  
 
FROM StagingVODITAM.dbo.[StagingLlamadas1] a 
left join StagingVODITAM.dbo.FicherosVODITA f on f.IdFactura=a.IdFichero 
join GlobalFactura b on b.Factura = f.NumFactura 
join MovilMaestra c on c.Descripcion=a.[Column 2] and IdOperador = 10 
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Agrega Costes 

insert into[Activo].dbo.MovilCuotasVODITA 
 
--Cuotas de StagingCostes (Ricarica Automatica)-- 
SELECT distinct 
  GETDATE() AS FechaRegistro 
  ,b.IdFactura 
  ,[Numero di telefono] AS Telefono 
  ,NULL AS [Extension] 
  ,NULL AS [FechaInicio] 
  ,NULL AS [FechaFin] 
  ,c.IdMovilMaestra 
  ,1 AS Cantidad 
  ,sum(TRY_CONVERT(float,replace([Lordo],',',''))) AS Bruto 
  ,sum(TRY_CONVERT(float,replace([Sconto],',',''))) AS Descuento 
  ,sum(TRY_CONVERT(float,replace([Netto],',',''))) AS Neto 
  from StagingVODITAM.dbo.StagingCostes a 
  left join StagingVODITAM.dbo.FicherosVODITA f on f.IdFactura=a.IdFichero 
  join GlobalFactura b on b.Factura = f.NumFactura 
  join MovilMaestra c on c.Descripcion=a.[Piano tariffario] and IdOperador=10 
  where [Descrizione]='Ricarica Automatica' 
  group by b.IdFactura, [Numero di telefono], IdMovilMaestra 
 
   
union all 
 
--Cuotas de StagingCostes (Altres)-- 
SELECT distinct 
  GETDATE() AS FechaRegistro 
  ,b.IdFactura 
  ,[Numero di telefono] AS Telefono 
  ,NULL AS [Extension] 
  ,NULL AS [FechaInicio] 
  ,NULL AS [FechaFin] 
  ,c.IdMovilMaestra 
  ,1 AS Cantidad 
  ,sum(TRY_CONVERT(float,replace([Lordo],',',''))) AS Bruto 
  ,sum(TRY_CONVERT(float,replace([Sconto],',',''))) AS Descuento 
  ,sum(TRY_CONVERT(float,replace([Netto],',',''))) AS Neto 
  from StagingVODITAM.dbo.StagingCostes a 
  left join StagingVODITAM.dbo.FicherosVODITA f on f.IdFactura=a.IdFichero 
  join GlobalFactura b on b.Factura = f.NumFactura 
  join MovilMaestra c on c.Descripcion=a.[Descrizione] and IdOperador=10 
  where [Descrizione]!='Ricarica Automatica' 
  group by b.IdFactura, [Numero di telefono], IdMovilMaestra 
 
  union all 
 
--Cuotas de Factura1-- 
SELECT distinct 
  GETDATE() AS FechaRegistro 
  ,b.IdFactura 
  ,'Cuenta' AS Telefono 
  ,NULL AS [Extension] 
  ,NULL AS [FechaInicio] 
  ,NULL AS [FechaFin] 
  ,c.IdMovilMaestra 
  ,1 AS Cantidad 
  ,sum(TRY_CONVERT(float,replace([Column 0],',',''))) AS Bruto 
  ,0 AS Descuento 
  ,sum(TRY_CONVERT(float,replace([Column 0],',',''))) AS Neto 
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  from StagingVODITAM.dbo.StagingFactura1 a 
  left join StagingVODITAM.dbo.FicherosVODITA f on f.IdFactura=a.IdFichero 
  join GlobalFactura b on b.Factura = f.NumFactura 
  join MovilMaestra c on c.Descripcion=a.[column 1] and IdOperador=10 
  group by b.IdFactura, IdMovilMaestra 
  order by Telefono 

 

Update AppGenesisRegistroDescargas 

UPDATE [AppGenesisRegistroDescargas] 
 
SET FlagCarga = 1, FechaCarga = CONVERT(date, getdate()) 
 
WHERE IdDescarga = ? 

 

Log Final Fichero 

exec SP_Logs ?,?,?,20; 

 

Log Final Carga 

exec SP_Logs ?,?,'',3; 

 


