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Resum del Projecte 
El present projecte final de carrera vol analitzar l’estalvi que suposa en una empresa 
de serveis informàtics amb filosofia DevOps el traspàs de servidors físics a la 
virtualització de sistemes, en primer pas, i després la administració d’aquests sistemes 
amb eines de meta-gestió i concretament amb Puppet. 

S’analitzarà no només el valor econòmic d’aquestes modificacions en el sistema de 
treball sinó també l’impacte de temps que suposaria implantar-ho, les necessitats en 
quant a recursos humans per dur-ho a terme i els possibles costos-beneficis de crear 
una empresa amb aquest fi. 

A més es simularà un pla empresarial per crear una empresa consultora destinada a 
implantar aquesta metodologia de treball a clients que busquin tan la virtualització 
dels seus sistemes com sobretot la gestió automatitzada dels mateixos.  
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Resumen del Proyecto 
El presente proyecto final de carrera quiere analizar el ahorro que supone en una 
empresa de servicios informáticos con filosofía DevOps el pasar de servidores físicos 
a la virtualización de sistemas, en primer paso, y posteriormente la administración de 
estos sistemas con herramientas de meta- gestión y concretamente con Puppet. 

Se analizará no sólo el valor económico de estas modificaciones en el sistema de 
trabajo sino también el impacto de tiempo que supondría implantarlo en distintos 
casos, las necesidades en cuanto a recursos humanos para llevarlo a cabo y los 
posibles costes-beneficios de crear una empresa con ese fin. 

Además se simulará un plan empresarial para crear una empresa consultora 
destinada a implantar esta metodología de trabajo a clientes que busquen tanto la 
virtualización de sus sistemas como sobre todo la gestión automatizada de los 
mismos. 
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Abstract 
This project aims to analyze the economic savings that a services company with 
DevOps philosophy would gain by firstly transferring physical server to virtual ones, and 
then manage these systems with meta- management tools like Puppet. 

Analyze not only the economic value of these changes in the DevOp process but also 
the time thah would take to implement it, the needs in terms of human resources to 
carry it out and possible cost and profits of creating a company for this purpose. 

It also simulates a bussiness plan based on a consulting company with the purpose of 
implementing this methodology to clients seeking the virtualization step, but specially 
its automatic management.  
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1. Introducció 

1.1Context del projecte 

Dins de la filosofia de treball DevOps hi ha hagut un augment exponencial tant 
gran del nombre de servidors o màquines a gestionar per part del grup 
d’administradors de sistemes com en la reducció del temps d’entrega de la nova 
versió aplicativa per mantenir els gustos o necessitats dels clients al dia. 

En aquest aspecte moltes empreses informàtiques ja van donar el primer pas per 
adaptar-se a aquest ràpid creixement fent ús de la virtualització. Això ja va suposar 
una reducció en el cost de manteniment dels servidors “físics” i també la possibilitat 
de créixer en nombre de servidors a gestionar de manera àgil. És quan va aparèixer 
amb força , i encara es manté, el concepte de “Cloud Computing” i moltes empreses 
oferint plataformes i serveis a través de la xarxa. 

Aquest gran creixement en màquines a gestionar va provocar, lògicament , 
l’augment del nombre de gestors necessaris per aplicar canvis, per mantenir els 
pegats dels servidors al dia , per instal·lar nou software que els desenvolupadors 
requerissin etc. Per tant , la complexitat de gestió del volum exagerat de servidors va 
fer aparèixer aquestes eines de meta-gestió que permetien controlar els 
desplegaments alhora a tots els servidors. 

Puppet , com a eina , fa un pas més enllà i passa a definir “estats”. No programa 
un desplegament i simplement l’executa en el moment decidit sinó que permet 
controlar els servidors d’una manera més intel·ligent , sabent quina configuració ha 
de tenir cadascun i corregint-la en cas de desviacions. Això permet la gestió del 
servidors d’una manera centralitzada , eficient i confiada. 

 A més i degut a que opera en diversos sistemes operatius també el pots fer 
servir , a més de gestió del servei online , per recrear les plataformes on treballen els 
teus desenvolupadors i fer-les com més similars a l’entorn de producció possibles. 

 

1.2Objectius 

Determinar quins dels principals sistemes tant de virtualització com de meta-gestió 
són els òptims per recomanar-los a possibles clients. 

Explicar l’estalvi que suposaria en una empresa en el seu departament IT la 
implantació d’algun dels mètodes proposats. 

Simular un pla empresarial d’una empresa de consulting destinada al punt anterior 
i analitzar la seva viabilitat econòmica. 



tITering – Empresa de gestió masiva de servidors amb Puppet 

7   

 

1.3Estructura de la memòria 

Aquest treball està estructurat de la següent manera, els primers capítols presenten 
els conceptes necessaris per tal d’entendre l’estalvi que volem implantar en les 
empreses així com la filosofia de treball en concret. 

Després s’analitza tan els principals sistemes de virtualització com els de 
automatització, comparant-los entre ells i explicant-ne avantatges i inconvenients. 

A continuació en els darrers apartats del projecte simulen el pla empresarial de la 
consultora destinada a implantar Puppet, començant per analitzar l’entorn on ens 
trobem i posteriorment explicant els diversos departaments i estratègies a seguir, tant 
el d’operacions, el jurídic, el financer, el de recursos humans i el de màrqueting. 

Finalment tenim les conclusions extretes del projecte, intentant esbrinar si hem 
portat a terme els objectius del treball i els annexes dels què consta el projecte. 
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2. Conceptes bàsics 

2.1Què és la filosofia DevOps? 

La nostra empresa anirà enfocada a estalviar despeses a empreses on la gestió IT 
sigui el suficientment gran com per requerir els serveis oferts i també que segueixin 
una filosofia similar a la denominada DevOps (developement-operations). 

Aquesta organització o forma de treball separa per una banda el conjunt de 
recursos per tal de desenvolupar i programar les aplicacions necessàries per la 
empresa, siguin públiques de cara a clients o de gestió interna, i per altra banda la 
administració dels sistemes necessaris per a que aquestes apps funcionin 
correctament. 

 

Figura 2.1: Esquema del circuit bàsic d’una aplicació DevOps 

El terme es comença a popularitzar a Bèlgica al 2009 arran de les conferències 
DevOpsDays (http://www.devopsdays.org/) amb l’objectiu de promoure un conjunt 
de metodologies per tal d’agilitzar la comunicació entre aquests dos departaments 

No es tracta d’utilitzar unes eines concretes, ni que programadors i administradors 
facin les mateixes tasques ni tampoc una definició d’un nou rol o equip de treball sinó 
a agilitzar la comunicació entre aquests dos per tal de donar un millor servei al client 
final. 

D'aquesta forma, amb DevOps les organitzacions aconsegueixen una major 
freqüència en els desplegaments, redueixen els errors a producció i guanyen temps 
per corregir-los aconseguint així el time-to-market (lead-time) per oferir un servei de 
qualitat als seus clients. 

Segons dades d’un estudi fet per CA Technologies: algunes estadístiques que ho 
sustenten són les següents: 

• A Espanya, un 72% de les empreses ja s'hauria sumat a aquesta tendència o, 
almenys, ha demostrat intenció de fer-ho en un termini de tres anys. D'elles, gairebé 
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8 de cada 10 veu beneficiós el fet d'ampliar la presència en diversos dispositius i 
plataformes. 

• Apostar per DevOps hauria derivat, per exemple, en temps de desplegament 
un 21% menors, freqüència d'aquests llançaments un 19% majors i un 
perfeccionament del rendiment de fins al 20%. 

• Altres millores es reflectirien en la quantitat d'ingressos, de clients i de serveis 
aconseguits, que haurien crescut, respectivament, un 26%, un 25% i un altre 26%. 

Aspectes que han propiciat el enlairament d’aquesta nova manera de funcionar 
són les necessitats del client de desplegaments més sovint i la capacitat de 
creixement en quan a servidors que ha donat la virtualització. 

2.2Què és la virtualització? I el cloud 

computing? 

És la creació a través de software de recursos informàtics de qualsevol tipus que 
permet gestionar i arbitrar els recursos principals d’una computadora (CPU, RAM, 
perifèrics i recursos de xarxa) amb els quals podem donar forma a diversos servidors 
virtuals executant-se sobre el mateix ordinador físic. 

Això permet compartir dins d’un mateix rack físic servidors de diversos sistemes 
operatius i per a diverses funcionalitats. D’aquesta manera reduïm els costos de 
manteniment de tenir el mateix nombre de servidors virtuals cadascun en un rack 
físic. 

 

Figura 2.2: Esquema diverses màquines virtuals de diferents SO en un mateix servidor 

Avantatges a part de l’estalvi són creació de particions i divisió de riscos, aïllament 
dels serveis, encapsulament en imatges o snapshots i la independència del hardware 
a la hora de migrar o moure VMs (màquines virtuals). Eines de software relacionades 
amb aquest concepte són VMWare, VirtualBox, Microsoft Hyper-V… 

Aquest tipus de software rep el nom també de Hypervisor que es el programari que 
explota la capacitat de virtualització de determinats ordinadors i facilita el 
funcionament simultani de diferents sistemes operatius en la mateixa màquina. 
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En trobem de dos tipus: nadiu , que constitueix la primera capa de programari i 
controla el maquinari, o bé hostatjat , és aquell que s'executa dins un sistema 
operatiu. Qualsevol dels dos ens és vàlid i caldrà analitzar la millor opció segons 
l’entorn. 

El creixement en quant a nombre de servidors ha estat exponencial en part també 
al concepte derivat d’aquest conegut com cloud computing. Moltes empreses han 
aprovisionat servidors a través d’internet de manera fàcil i econòmica. En són clars 
exemples Amazon o Google. 

 

Figura 2.3: Exemples d’empreses de provisioning virtual a internet 

Hi ha certs inconvenients utilitzant la virtualització entre ells que no totes les 
aplicacions estan preparades per córrer sobre VMs (virtual machine), que la facilitat 
de creació de VMs pot fer que sobredimensionem la infraestructura innecessàriament 
o que depenent de la grandària de la empresa o del departament IT que estiguem 
virtualitzant l’adaptació pot sortir realment cara. 

Tot i això, la capacitat de desenvolupar més ràpidament i tenir versions de les 
aplicacions més sovint al mercat dóna un millor posicionament enfront altres 
empreses. També ens permet definir tasques automàtiques dins la virtualització que 
abans eren manuals i això suposa un estalvi considerable. 

2.3Què és Puppet? 

Puppet és un software open-source creat per l’empresa PuppetLabs arrel de 
l’augment de la filosofia DevOps i permet la gestió massiva de servidors així com el 
control dels desplegaments i la monitorització dels mateixos. 

Desde un servidor central conegut com a PuppetMaster podem controlar la versió 
del sistema operatiu, el software que volem instal·lar a cada servidor, usuaris, recursos 
dels propis servidors i pràcticament la totalitat dels elements de software que 
configuren un servidor. 

No és un gestor de desplegaments que permet instal·lar aplicacions/SW als 
servidors sinó que funciona amb llenguatge ruby declaratiu (DSL) i permet definir un 
“estat” de la màquina. Definim una periodicitat en el que l’agent revisa aquest estat 
i si hi ha un canvi respecte a la configuració que hauria de tenir el corregeix. 

Això es fa mitjançant la configuració de mòduls i registrant cada “node” a una 
base de dades que conté la informació del software que ha de tenir aquell node en 
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concret. La majoria de software bàsic d’un servidor (webserver, appserver, 
database) ja està modulitzat i es públic per a la seva descàrrega i modificació en 
cas que sigui necessari. 

 

 Figura 2.4: Esquema de funcionament agent-master de Puppet 

No només podem controlar nodes funcionant com a servidors d’aplicacions o 
bases de dades sinó que Puppet permet controlar qualsevol SO i plataforma que 
vulguem treballar sobre. Això ens permet registrar com a nodes també estacions de 
treball personal dels nostres programadors i permetre instal·lar-hi el SW que necessitin 
per a la seva activitat diària. 

Els principals avantatges de Puppet són: 

• Declaratiu: com hem comentat al definir l’estat de la màquina permet auto-
correccions sense la intervenció manual. 

• Idempotència: Ens permet assegurar que si fem una mateixa cosa sempre 
obtindrem el mateix resultat i permet un cop definit l’estat assegurar que si no hi ha 
modificacions a la configuració de puppet, l’estat continuarà sent el mateix. 

• Multi-plataforma: Permet definir el mateix software a diferents plataformes, 
sistemes operatius, recursos etc. 

Hi ha altres eines de software de gestió massiva de servidors com Ansible, Chef, 
Fabric, SaltStack… Puppet és l’únic funcionant amb estat declaratiu i no imperatiu en 
la base d’execució de comandes com Chef. Hem escollit Puppet per aquesta 
estabilitat i capacitat d’adaptació així com per la amplia gama de mòduls ja 
disponibles. Caldria però estudiar si per un entorn realment canviant amb baix risc 
seria millor utilitzar algun altre dels comentats. 
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 Figura 2.5: Conjunt d’eines de meta-gestió virtual 

Un dels motius ha estat també perquè com hem dit es open-source però té un 
suport opcional de pagament i és el que conta amb una interfície més ràpida 
d’aprendre a fer funcionar. La instal·lació inicial també es de les menys invasives i que 
requereix menys recursos al servidor. 

Un exemple de funcionament d’un entorn gestionat per Puppet: 

 

Figura 2.6: Funcionament d’un entorn íntegrament gestionat per Puppet 

El funcionament està definit en ordre amb els números. Primer l’usuari accediria al 
que coneixem com Gestor Integral d’Infraestructura (GII) que seria una interfície 
gràfica on definiríem els canvis que volem introduir o podríem extreure qualsevol 
dada de l’entorn.  

Aquesta interfície es connectaria al Puppet Master (1 servidor o varis segons el 
nombre de servidors de l’entorn) que és el que controla els clients Puppet a cadascun 
dels servers. 

Aquest òbviament es connecta amb cadascun dels nodes per controlar-lo però 
també té una BD (PuppetDB) que conté la informació de l’estat que ha de tenir cada 



tITering – Empresa de gestió masiva de servidors amb Puppet 

13   

node. Si aquest no coincideix, PuppetMaster pot ordenar corregir-lo cada X temps 
que definim al sistema (típicament 30minuts). 

Per últim, la informació dels mòduls inclosos a cada node o els paquets a instal·lat 
(siguin de SO , software específic etc.) els podem tenir en un repositori tipus GitLab 
(versió de franc de github però amb el mateix funcionament) o fins i tot extreu-re’ls 
de repositoris oficials (en aquest cas el Satellite de Red Hat pero també podríem 
incloure repositoris d’Ubuntu, Windows etc.) 

“Puppet defineix un estat”: aquesta sentencia és important ja que tots els 
paràmetres de sistema controlats per Puppet no s’han de modificar manualment. En 
cas de modificació per accident Puppet serà capaç de corregir-ho 
automàticament. 

D’aquesta manera podem “construir el futur tenint en compte el passat”, ja que si 
veiem que quelcom pot ser controlar per Puppet ens evitarem la acció tècnica i per 
tant estalvi d’hores i de recursos. 

Els productes desenvolupats i el seu manteniment han de complir els següents 
punts: 

• Evitar redundància. Quan s'identifica un flux repetitiu en el procés de 
desenvolupament o anàlisi, s'haurà d'estudiar la manera de centralitzar el 
codi. Això permetrà mantenir més fàcilment els productes. 

• Tenir en compte la compatibilitat dels productes ja desenvolupats i dels que 
estan per venir. 

• Evitar les excepcionalitats. Comentar el codi poc comú. Si en el 
desenvolupament d'un producte s'utilitza alguna nomenclatura, o part del 
codi, que surt de l'estàndard o a primera vista no té sentit, caldrà afegir un 
comentari al codi; ja que el codi font dels productes serà accessible per a 
tots els col·laboradors. 

• Qüestionar tot el que no té sentit. Si es detecta algun requeriment que es 
pot considerar com innecessari o obsolet, no hi ha necessitat de afegir-lo a 
la llista de requeriments controlats per Puppet. 
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3. Virtualització - Automatització 

3.1Opcions principals de virtualització 

No tractarem totes les disponibles al mercat ja que no donaríem l’abast sinó que 
hem seleccionat les que ens semblaven més atractives o interessants tenint en 
compte els criteris de preu, cost d’implantació, senzillesa, estabilitat i capacitat 
d’adaptació o creixement. 

Cal destacar que part de l’anàlisi que faré a continuació conté una part d’anàlisi 
real segons les característiques que he comentat però també una valoració 
subjectiva derivada de l’ús que n’he fet però intentant no desviar-me gaire d’una 
anàlisi objectiu. 

VmWare VSphere 

Dins de la família de productes de VmWare és el més estès ja que té una versió 
gratuïta amb certes limitacions però cap bloquejant. Presenta una alta compatibilitat 
amb qualsevol altre producte ja sigui en els propis servidors físics o adaptant recursos 
de xarxa , etc. 

Hi ha dos productes principals dins de la branca: Standard i Enterprise , essent el 
segon molt més complet i amb més capacitat de creixement , ja que , l’standard 
només permet 2-vCPU i l’altre 4-vCPU. A més de que la priorització dels recursos 
compartits com Storage o network està més controlat a l’Enterprise. 

Microsoft System Center 

El System Center 2012 R2 (la versió 2016 està a punt de sortir) presenta una gran 
capacitat de balanceig de carrega i de monitorització dels seus serveis. Com a punts 
forts té la possibilitat de controlar tan VMs com devices d’altres tipus connectats al 
sistema. La part negativa es que està molt enfocat a l’ús de eines Windows (Windows 
Server , Win SQL Server…). 

També presenta dues versions, Standard i Datacenter, permetent la segona una 
capacitat il·limitada de nombre de virtualitzacions permeses i dissenyada per clouds 
d’alta densitat o gran número de VMs o d’operacions entre elles. 

Cal comentar que el suport tècnic de Microsoft pot tractar-se d’un tema 
bloquejant ja que el Premium (24X7) es de preu alt tot i que hi ha un que per 500$ 
aproximadament permet el tractament d’una incidència concreta. 

Oracle VM 

És la oferta de virtualització de servidors d'Oracle Corporation. Oracle VM Server 
incorpora la tecnologia de hipervisor lliure i de codi obert Xen (que veurem més 
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endavant) i dóna suport a clients de Windows, Linux i Solaris i inclou una consola 
integrada de gestió basada en web.  

Oracle també ofereix la versió gratuïta hostatjada coneguda de VirtualBox , però 
per a usos particulars més que empresarials, però de cara a practicar pot ser una 
bona opció de treball en local. 

De febleses té la documentació complicada d’Oracle, ja que es bastant 
específica i també que el preu del suport és bastant elevat. 

KVM Kernel Based Virtual Machine 

KVM permet executar màquines virtuals utilitzant imatges de disc que contenen 
sistemes operatius sense modificar. Cada màquina virtual té el seu propi maquinari 
virtualitzat: una targeta de xarxa, discs durs, targeta gràfica, etc. 

Es tracta d’un software opensource i tot i tenir un client per a servidors Windows la 
principal feblesa és estar excessivament enfocat al treball amb Linux , com així el seu 
nom ho indica. Tot i ser força senzill de configurar la seva presència és més d’ús 
particular que empresarial. 

Xen Project 

També de codi obert i desenvolupat per la universitat de Cambridge es tracta 
d’un projecte de un software hipervisor que proporciona un aïllament segur, control 
de recursos, garanties de qualitat de servei i migració de màquines virtuals en viu.  

La debilitat es que els sistemes operatius han de ser modificats explícitament per 
córrer Xen (encara que mantenint la compatibilitat amb aplicacions d'usuari). Això 
permet a Xen assolir virtualització d'alt rendiment sense un suport especial de 
maquinari però el fa més difícil d’adaptar a entorns extremadament complexos. 

 

Figura 3.1: Posicionament de les diferents opcions segons capcitat i preu 
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3.2Opcions principals de virtualització 

La informàtica en núvol (de l'anglès cloud computing) és una forma de 
computació que té els seus fonaments a Internet i que mitjançant la qual, els recursos 
compartits, programari i informació, es proporcionen a ordinadors i d'altres dispositius 
a la carta com a serveis. Es tracta d'un canvi de paradigma després del pas de 
mainframe a client-servidor que el van precedir en la dècada de 1980. Els detalls són 
transparents pels usuaris que ja no tenen necessitat de tenir coneixements tècnics, ni 
control sobre la infraestructura de tecnologia "en el núvol" que els dóna suport. La 
informàtica en núvol descriu un nou suplement, consum i model de prestació de 
serveis de TIC basats en Internet, i que generalment implica el subministrament 
dinàmicament escalable i molts cops virtualitzada dels recursos com a servei a través 
d'Internet. 

Amazon AWS 

És una de les opcions més conegudes degut al nom de la empresa i degut a la 
amplia varietat d’instàncies que ens permeten configurar al núvol, per a totes les 
capacitats i sistemes. Destaca també per la seva escalabilitat i capacitat de 
creixement. 

El nombre d’instàncies en oferta es molt gran diversificades per grandària, SO, 
utilitat etc. També permet desplegar senzillament aplicacions sense necessitat de 
gestionar el appserver sencer, base de dades etc. 

La interfície de configuració per l’usuari es molt còmode i  user-friendly de tal 
manera que permet controlar ràpidament els nodes que hi tenim configurats. Hi ha 2 
tipus de certificacions “Associate” o “Professional” segons el nivell que es requereixi. 

A nivell de preus el podríem considerar econòmic i just ja que té molt definides les 
tarifes segons l’ús que hi dones als serveis tipus parquímetre: 

 

Figura 3.2:  Panell de control o de compra que ofereix Amazon AWS 
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Google Computing Engine 

El gegant d’internet ofereix dins del projecte Google Cloud Platform aquesta 
branca de cloud computing que ofereix als usuaris. Igual que Amazon, presenta una 
gran varietat de instàncies possibles a configurar separades tant per grandària, com 
per SO i especificacions. 

 

Figura 3.3:  Panell de control o de compra que ofereix GCE 

Windows Azure 

La opció de cloud computing de Microsoft no es volia quedar enrera en aquesta 
cursa i la seva oferta també comprèn des d’appservers fins a qualsevol servei 
d’emmagatzematge al núvol. Evidentment i com ja hem comentat amb la seva 
opció en virtualització està més enfocada al treball amb Windows Server però permet 
qualsevol tipus de sistema operatiu. 

Qualsevol backend que pugui necessitar una empresa l’ofereix les ofertes de 
cloud que hem vist fins ara. La part forta d’Azure es que segurament és la millor per 
treballar amb Windows i la part negativa radica en el preu i en que de les anteriors 
és la que porta menys recorregut. 

Qt Cloud Computing 

Hem escollit una altra opció tot i que la oferta en instancies o serveis sigui similar 
per un preu més reduït i menys coneguda. QT permet treballa amb Linux o Windows 
i amb un ample ventall de llenguatges per desenvolupar: Go, Java, Node, Python, 
PHP… 

Té molt bona acceptació pels usuaris tot i no ser tan famosa pel seu panell de 
control de les instàncies en versió web molt fàcil i intuïtiu. 
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Figura 3.4:  Mapa de posicionament de les opcions de cloud segons capacitat i preu 

 

3.3Opcions principals d’automatització. 

Perquè Puppet? 

La opció de gestió massiva amb Puppet la considerem la millor davant altres 
opcions que veurem més endavant ja que el futur de les tecnologies TIC sembla 
enfocat a sistemes autogestionats i no a eines que permetin desplegaments de 
paquets. 

El sistema ha de tenir un estat definit , aquí entraria l’equip sysadmin a definir-lo, i 
ha de ser capaç de mantenir l’estat ell mateix i de recuperar-se en cas d’error massiu. 
Això permet també ajudar en tasques de monitorització i estabilitat del sistema. 

Criteris que hem aplicat i tingut en compte a la hora d’escollir un software o un 
altre: 

• Escalabilitat: Capacitat de controlar un gran nombre de nodes i de replicar 
la configuració establerta en un d’ells als altres de manera ràpida. 

• Cost: Tot i ser opensource hem valorat també les opcions de pagament dels 
sistemes i es una de les més barates. 

• Llenguatge: Com ja hem comentat fa servir Ruby (altres també) que és 
ràpid d’apendre degut a la seva simplicitat. 

• Rapidesa: Les primeres versions no ho éren tant però a partir de les 3.0 la 
aplicació dels canvis sobre els nodes es realitzen amb gran velocitat 
típicament a una cadencia no inferior a 30min. 

• Comunitat: Cal tenir en compte també el nombre d’usuaris de cadascun ja 
que molts moduls ja prestablerts depenen de la experiència d’altres per 
millorar-los. 
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Altres opcions 

Com ja hem comentat analitzarem altres softwares similars a Puppet, amb funcions 
semblants per explicar perquè ens decantem per aquesta opció. 

 

Figura 3.5:  Requadre de valoració segons els usuaris d’InfoWorld 

Ansible:  

Las funcionalitats són molt semblants a les de Puppet, és multiplataforma,  pot 
orquestrar desplegaments o configurar el sistema i permet aplicar mòduls ja definits 
a un node en concret. 

Les parts que el diferencien son en quan al funcionament, no és via http com el 
Puppet, on tenim un agent a cada node, sinó que funciona sense agent connectant-
se directament al servidor que volem configurar. A aquests mòduls els hi ha donat el 
nom de Playbooks però són molt similars als de Puppet. 

També a diferencia de Puppet no es codi lliure i a més el preu del suport per node 
és una mica més elevat que el de Puppet Enterprise. 

Chef: 

Es basa en la idea de traduir la infraestructura a codi. S’assembla més a Puppet 
que Ansible degut a que també te la part de codi lliure i el llenguatge de 
programació també es Ruby. També presenta dos tipus de producte: Open Source i 
Enterprise , amb suport per resolució de problemes. 

Els mòduls o sets de programació ja preparats es denominen Cookbooks. En quan 
al preu és més barat que Ansible i en aquest cas s’equipara bastant a Puppet. 
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SaltStack 

SaltStack Enterprise va començar com les anteriors eines com a software per 
orquestrar configuracions de manera ràpida i evitant reiteracions innecessàries. No 
obstant , ha volgut expandir l’àmbit d’acció a tota la infraestructura creant eines 
complementàries a la seva per controlar tot el que passa en el procés DevOps. 

 

Figura 3.6:  Esquema de funcionament de SaltStack 

Com veieu s’ajuda d’altres eines per fer-ho a cadascun dels àmbits. A nivell inicial 
les dependències a instal·lar per utilitzar Salt son molt més elevades que en els 
anteriors casos. El llenguatge també és més complicat per a nous usuaris. Per altra 
banda, té una comunitat extensa amb bastants mòduls ja implementats. 

 

Figura 3.7:  Mapa de posicionament de les opcions de meta-gestió 
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4. Anàlisi de l’entorn 
Comencem ara l’anàlisi de la viabilitat d’una empresa destinada a proporcionar 

el nivell d’automatització al client que hem explicat en els punts anteriors per els seus 
serveis IT. Ho farem començant per analitzar l’entorn i el context en el qual crearem 
la empresa. 

4.1Estratègia 

tITEring estarà formada per un grup d’enginyers que vol oferir solucions 
tecnològiques a empreses amb departaments més o menys extensos de IT.  Hi ha 
d’haver un mínim de servidors a gestionar sinó evidentment no sortirà a compte al 
client, que és el que volem transmetre’ls-hi. 

Aquest valor, aquesta estratègia a seguir la determinarem mitjançant un anàlisi de 
com està funcionant la empresa consultada en aquest cas i que ajudarà a planificar 
els moviments a seguir o la manera d’implantar la tecnologia que proposem. 

Com hem comentat estarem enfocats a més aviat mitjanes i grans empreses. El 
nombre exacte de servidors es calcularà aproximadament en mínim 30 ja que per 
menys no considerem òptima qualsevol dels plans-solucions que plantegem. 

El punt de sortida del que partim es la virtualització del servidors físics amb els que 
pugui estar treballant la empresa client. Això ja suposarà un estalvi considerable de 
recursos però entenem que es el bàsic i que moltes empreses ja ho estan fent o ja ho 
han fet i així ho indiquen les estadístiques d’ús tant de empreses de virtualització com 
del cloud. 

El valor afegit que volem donar es la gestió massiva de servidors. No es tracta 
d’eliminar completament el departament de sysadmin de la empresa en qüestió sinó 
reordenar-lo per adaptar-lo a la nova funcionalitat Puppet. Això permetria alliberar 
molts recursos tècnics i poder-los redistribuir a programació o a tasques de gestió 
interna amb l’objectiu d’oferir un millor servei al final , sigui a client directe o sigui a les 
eines desenvolupades. 

També està clar que si hem d’escollir entre una gran massa de clients o un client 
gran i exclusiu ens quedarem en la segona opció. És per motius realistes , aquestes 
operacions tècniques requereixen primer de tot d’una gran capacitat d’anàlisi per 
determinar el millor pla i segon de un tractament més atent durant el funcionament. 
A mes una gran empresa necessita més atenció però no li importa pagar un sobre 
cost per aquest tipus de servei mentre hi acabis reportant un estalvi general en la 
despesa. 

L’objectiu de la empresa serà el de donar el servei de consultor informàtic per 
implantar un sistema de virtualització dels seus servidors. La idea és en un període 
definit i concret de com a màxim 3 anys per tal que l’estalvi que suposa la intervenció 
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de la nostra combinació de virtualització + gestió massiva de desplegaments i 
software. 

Ens adaptarem a les necessitats de l’empresa client segons el nombre de 
treballadors, nombre de servidors a gestionar, expectatives de creixement, sector 
etc. Definirem diversos plans segons la necessitat de virtualització o bé de ambdues 
coses així com el grau d’agressivitat en la implantació i la rapidesa. 

Com hem vist el creixement gràcies tant a la virtualització com al Cloud 
Computing als darrers anys ha estat considerable. La reducció en el cost del costum 
elèctric o de refrigeració és pràcticament directe com podem veure al següent 
estudi: 

 

Figura 4.1:  Despesa mundial en servidors , consum i refrigeració fins al 2012 (font IDC) 

 

Tot i això la despesa en manteniment de servidors continua pujant. És en aquest 
punt on volem donar el valor afegit. L’augment del nombre de servidors ha 
comportat irremeiablement l’augment en el nombre de tècnics necessaris per a 
gestionar-los. La despesa de manteniment pràcticament es manté constant.  

Amb l’eina Puppet podem reduir aquesta despesa ja que podrem fer-lo auto-
administrable, evitarem reiteracions cosa que repercutirà en un estalvi d’hores . A 
més també tenim la possibilitat de créixer i fer el nostre sistema més estable i més 
capaç de recuperar-se en cas de caigudes greus. 

També permet una monitorització de l’estat dels nodes cosa que ens pot fer 
estalviar també en aquest aspecte.  
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4.2Possibles clients-competidors 

Considerant el valor afegit que aporta la nostra empresa i tenint en compte que 
l’estalvi per al client es produirà quants més servidors a gestionar tingui aquest , ens 
hem decantat per enfocar les activitats de tITEring al mercat de mitjanes i grans 
empreses en el sector TIC o algun departament TIC. 

Cal destacar que aquest target es molt ampli i heterogeni i molts ja tenen 
empreses de consulting per externalitzar el departament informàtic. La idea és poder 
treballar en col·laboració també amb aquestes empreses externes. 

Com hem comentat i tot i no ser estrictament necessari si la empresa segueix una 
filosofia de treball DevOps serà molt més senzilla la adaptació a Puppet. No es tracta 
d’un requisit insalvable però l’estalvi que es pot aconseguir serà major. 

Considerant aquest grup hem determinat que la zona geogràfica on volem 
treballar ha de ser les capitals on hi ha les empreses TIC punteres. Per proximitat hem 
escollit Barcelona però Madrid o el País Basc també podria ser una bona opció. 

 

 

Figura 4.2: Distribució del sector TIC segons comunitats autònomes (font Ministeri Indústria) 

Per tal de que la nostra empresa tingui èxit, cal entendre les necessitats del sector 
d’empreses TIC. Per aquesta raó, realitzem un anàlisi d’aquest mitjançant les 5 forces 
de Porter, i d’aquesta manera estudiar els aspectes més importants. Amb els resultats 
obtinguts prendrem les decisions oportunes, les quals marcaran la viabilitat i la 
estratègia de la nostra empresa, modificant els aspectes que no siguin atractius pel 
públic i potenciant els nostres punts forts. 
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Figura 4.3: Esquema de les 5 forces de Porter 

Competidors: 

• Concentració : Actualment hi ha moltes empreses consultores portant serveis 
informàtics d’altres empreses ja que la externalització surt a compte a les 
empreses clients. Exemples propers són IBM, Everis, HP.  

• Diversitat : Cal destacar que tot i que la externalització informàtica és un sector 
ampli i amb molts competidors la oferta de hipervirtualització encara es troba 
en una fase força embrionària excepte en empreses de nova creació o 
“startups”. 

• Diferenciació: Per tant lligat amb el punt anterior aquí volem aportar la nostra 
experiència amb Pupper demostrant la senzillesa d’implantació i la reducció 
en el cost “sysadmin” per la empresa. 

• Creixement del mercat : Tot i patir un sotrac durant la recessió del 2008 sembla 
que era el sector torna a repuntar i la majoria d’empreses veuen en enfortir el 
seu departament informàtic com una manera d’estalviar i millorar. 

• Barreres de sortida: Essent conscients de les conseqüències que comporta 
sortir al mercat, hem de contemplar els riscos que es poden donar, com per 
exemple un possible tancament. Les impossibilitats que trobarem en el cas que 
vulguem sortir del mercat són els contractes que tinguem en vigor amb 
operadores de serveis, tot i que molts són a curt termini o de servei, així com 
amb els propis treballadors de la empresa. Per altra banda tenim un deure a 
complir amb els clients, als quals els hi hauríem d’oferir un servei durant un 
període prèviament estipulat en el contracte. 

Nous competidors: 

La entrada de nous competidors al sector estarà determinat pel nivell i el tipus de 
barreres d’entrada. Les barreres més comuns són: 

• Confiança dels clients : Com a primera barrera d’entrada, trobem que fer-se 
un nom dins del mercat i que els clients hi puguin confiar serà un dels 

Competidors 
sectorials

Competidors 
potencials

Proveïdors

Productes 
substitutius

Clients
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entrebancs més grans. Aconseguir convèncer de la utilitat i l’estalvi que pot 
suposar treballar amb la nova eina és difícil. 

• Barreres governamentals: En aquest apartat, trobem com les petites empreses 
que vulguin entrar al sector podran tenir certes subvencions dels governs, 
diferents depenent del país, per tal d’arrencar petites empreses. Donat que no 
es necessita una gran infraestructura per començar, petites ajudes poden 
fomentar la aparició de nous competidors. Per altre banda, s’hauran de pagar 
diferents tipus de llicencies i patents per a la utilització de cert software, a més 
dels impostos derivats de la empresa, el que també pot frenar la aparició 
d’empreses. 

• Requeriments de capital: Un dels factors importants a l’hora d’entrar al mercat 
és l’econòmic. Per tal de sobreviure com a empresa de tecnologia és 
necessari comptar amb inversions de capital en l’àmbit de desenvolupament 
i investigació, publicitat per fer-se un lloc al mercat, i establir una 
infraestructura comercial per tant de vendre el servei a les empreses clients. En 
molts casos s’han de demanar préstecs per tal d’assolir tots aquests objectius. 

• Accés a canals de publicitat: Es tracta de rebre l’acceptació de canals 
existents de publicitat, per tal que la nostra sigui una opció a tenir en compte 
per a donar el servei. Aquest fet pot esdevenir costós, ja que s’ha de lluitar 
amb els actuals competidors que porten temps instaurats en el mercat. 

Clients: 

• Possibles clients : El numero de potencials empreses clients vindrà definit, com 
és evident, pel numero de empreses del sector serveis sobretot amb una 
infraestructura informàtica encara en situació no òptima . Segons l’informe del 
ministeri de Treball al novembre de 2015 hi havia 30.797 empreses del sector 
TIC i la facturació en aquestes ha pujat per primer cop des de fa 5 anys. 

 

Figura 4.4: Creixement en nombre d’empreses fins al 2014 (font Ministeri d’Indústria) 

• Facilitat del client per canviar d’empresa: El canvi d’empresa del sector vindrà 
determinat per si la empresa és capaç de plasmar el estalvi indicat en la gestió 
de la infraestructura de servidors del client. D’aquesta manera podem 
fidelitzar el client i aconseguir un bon nom de cara a obtenir clients nous. 
També hem de comentar que la immersió necessària en el funcionament de 
la empresa client fa que el canvi sigui complicat ja que es necessita un procés 
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de “shadowing” mentre es passa la gestió d’una empresa a una altra que sol 
ser llarg i costós. 

• Avantatge diferencial (exclusivitat) del servei: Aquí com hem comentat és on 
volem donar el punt distintiu de la nostra empresa contemplant que l’ús de 
Puppet encara no es troba extès a moltes empreses i confiem en demostrar la 
seva efectivitat. 

• Informació del comprador: La majoria d’empreses encara no tenen molta 
informació sobre aquestes tecnologies, assumim que és degut a la novetat 
d’aquest software i que com la majoria són opensource no hi ha una gran 
infraestructura de divulgació darrera. 

• Integració cap enrere: Es complicat que les persones puguin arribar a integrar 
el seu antic sistema per a ells mateixos, donat que o bé no coneixen aquestes 
noves eines o no s’ho han plantejat com a una millora real. 
 

Proveïdors: 

• Concentració dels proveïdors: Hi ha molts proveïdors, tant de hardware com 
en l’àmbit de la virtualització com hem vist a l’apartat corresponent. Per tant 
podem escollir amb certa comoditat segons les necessitats de l’empresa 
client. En el cas de servidors virtuals a més no calen ni que estiguin aquí ja que 
amb el sistema actual els podem tenir hostejats a qualsevol país. 

• Facilitats per al canvi de proveïdor: Al decidir nosaltres quin s’adapta millor 
tenim bastanta llibertat per triar i la majoria de contractes amb aquestes 
empreses tenen durades curtes o són segons el servei prestat de cada servidor. 
Per altre banda, un canvi sempre ens produirà costos, encara que en aquest 
cas seran reduïts i amortitzats. 

• Grau de diferenciació dels serveis: Com hem pogut veure cada empresa té 
les seves particularitats però en general els serveis que ofereixen són força 
similars i cadascú té les seves especificacions concretes però unes línies 
generals molt semblants. 

• Cost dels productes del proveïdor en relació amb el cost del producte final: El 
cost de contractació dels serveis òbviament serà inferior al cost al qual els 
venem, tot i això tindrem en compte que per a la empresa client això continuï 
suposant un estalvi respecte al que tenien prèviament. 

Productes substitutius: 

• Disponibilitat de substitutius: Si considerem que el servei de gestió de la 
infraestructura virtual és el producte , entenem com a substitutiu doncs 
mantenir la infraestructura física de servidors i la gestió manual de cadascun 
d’ells 

• Nivell percebut de diferenciació de producte: La principal diferència és la 
robustesa que proporciona el sitema físic i la seguretat de tenir els servidors en 
una xarxa coneguda. Per altra banda, la capacitat de creixement o de 
facilitat de duplicar les dades és més dificultosa. 

• Preus dels productes substitutius: El preu és el punt crític. El sistema antic és molt 
més car de mantenir tant a nivell de despesa energètica com de recursos 
humans per controlar-lo. 
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• Propensió del comprador a substituir: És molt baixa. La tendència clarament 
és a virtualitzar i al control autònom de la infraestructura informàtica. 

 

FORCES DE PORTER 
Competidors Rivalitat Alta 

Clients Capacitat de 
negociació 

Mitjana 

Proveïdors Poder de negociació Alt 
Nous competidors Amenaça d’entrada Alta 

Productes substituts Amenaça sector Baixa 
 

Figura 4.5: Taula anàlisi de les forces de Porter 
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5. Pla d’operacions 
A continuació farem un anàlisi detallat dels serveis que oferirem als nostres clients i 

dels costos (sobretot de personal) que poden tenir a tITering. També presentarem els 
paquets en venda i acabarem amb el DAFO de la empresa. 

5.1Costos i definició de serveis 

Des de la nostra empresa volem oferir el servei de implantació del sistema de gestió 
de la infraestructura de servidors del client. Per fer-ho és evident que necessitem 
saber de quin punt de partida sortim per definir exactament costos i durades del 
servei ofert. Posteriorment a la implantació també caldrà mantenir el servei ofert i un 
període de control fins que la autonomia del sistema sigui total. 

És per això que definirem 4 etapes a l’hora de implantar el sistema en el client: 

 

Figura 5.1: Diagrama de fases en la implantació del servei en una empresa 

 

1. Anàlisi: En el primer punt caldrà determinar la millor solució software segons el 
client. Aquí és on analitzarem el punt de partida i escollirem la millor ruta i eines 
per arribar a bon port. La durada dependrà de la complexitat de la 
infraestructura del client però determinem un ventall de 3 a 6 mesos. 

 
2. Shadowing: En aquesta fase caldrà començar a implantar el sistema de 

manera gradual. Això vol dir possiblement duplicar alguns serveis fins a 
assegurar el correcte funcionament amb la nova infraestructura. Els terminis 
de nou dependran de la quantitat de canvis a aplicar però aniran 
aproximadament dels 6 als 12 mesos. 

 
3. Estabilització: Període de manteniment i millora dels mòduls creats 

específicament per al client. Al contrari que les fases anteriors podem estipular 
un temps més o menys similar pels casos ja que el gruix de canvis estarà fet i 
serà simplement un temps d’ajustos i consolidació. Calculem uns 6 mesos. 

 
4. Inverse Shadowing: Període de transició fins a la eliminació total del suport a 

la empresa client. Extensió de període de proves, supressió seqüencial dels 

1.Analysis 2.Shadowing 2.Stabilization
4.Inverse 

Shadowing
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controls manuals dels sistemes fins a assegurar la total automatització. De 3 a 
6 mesos. 

Com podem comprovar els terminis van des d’un mínim de 18 mesos fins a un 
màxim de 2 anys i mig. Això són temps aproximats ja que dependrà de l’anàlisi de 
cada client i intentaran ser reduïts en la mesura del possible però per tal de no 
enganyar i de marcar-nos temps realistes aquests són els que plantejaríem als clients 
per tal de convèncer-los.  

En els diagrames de Gantt que trobem als annexes podem veure la divisió general 
que hem fet a nivell d’empresa de les 3 fases a seguir: 

• Fase1 : Creació i consolidació com a empresa. Abarca tant els tràmits 
burocràtics com l’adquisició de personal i material. 

• Fase2 : Esforç centrat en la part de màrqueting i comercial per trobar clients. 
També inici de desenvolupament de mòduls ja sigui per la gestió interna de 
la empresa tan com útils per a futurs clients. 

• Fase 3 : Funcionament normal / habitual amb el client-clients trobats. 

Durant el transcurs de la fase 2, el col·laborador del departament tècnic instruirà 2 
persones per tal de tenir un equip de 3 per analitzar els clients que agafem. En cas 
que les necessitats de l’empresa client siguin altes o sigui una empresa gran hi ha la 
possibilitat d’ampliar aquest equip de treball en una o bé dues persones més per a la 
necessitat de la empresa en concret (amb el conseqüent augment de preu del servei 
lògicament). 

Els contractes amb aquestes empreses establiran les condicions necessàries per 
garantir un SLA acordat i coherent amb uns terminis ajustats però realistes a més 
d’establir que en cas de desacord o renúncia del contracte s’haurà d’avisar amb 
dos mesos d’antelació. 

Els acords amb les empreses subministradores (siguin energètiques o de recursos 
informàtics) també es buscaran ajustats com en el cas anterior i es buscarà una 
rebaixa al preu per servei, ja que els hi assegurarem uns ingressos mantinguts i tant ells 
com nosaltres podrem sortir beneficiats. 

DESPESA COST (mensual) 
Team Leader 1.600,00 € 

1 analista sènior 1.400,00 € 
2 analistes júnior 2.400,00 € 

Varis - altres 500,00 € 
TOTAL 5.100,00 € 

 

Figura 5.2: Costos mensuals del personal d’un equip dedicat a implantar Puppet 
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Aquests seran els costos d’un equip. Començarem amb un sol equip esperant 
trobar un client. Evidentment es ampliable en quan a nombre de persones segons les 
necessitats contractuals i a més el segon any ampliem a dos equips (Alpha i Beta) 
com veurem properament per tal de poder adquirir més clients. 

Comentar que tot i que l’equip estigui enfocat a la Fase 3, a la Fase 2 el Team 

Leader exercirà les funcions d’instructor pels analistes júniors i que s’uniran a la 
dinàmica de creació de mòduls preparatius sigui per la pròpia empresa o per als 
possibles clients fins a trobar-ne un. 

La part de costos derivats de la contractació de serveis externs (siguin servidors al 
cloud o el que sigui) no la contemplem nosaltres però evidentment es veurà 
reflectida directament al preu del servei que oferirem al client. 

Com hem anat comentant dependrà de la necessitat de la empresa client la 
capacitat d’adaptació per part nostra pot ser total, no obstant i tenint en compte els 
terminis marcats en les 4 etapes que hem vist al principi d’aquest apartat definirem 2 
paquets bàsics de serveis: 

- Paquet VA - Virtualització & Automatització 
 
Entenem per aquest servei tota la part de creació de la infraestructura 

virtual primer, sustentada en servidors físics comprats per la empresa client i 
que permetrà tenir una base sòlida sobre la que operar per després poder-hi 
implementar la part de Puppet. 

 
L’avantatge d’aquesta configuració és la robustesa i la seguretat en les 

dades. La capacitat d’un rack físic és considerable i al poder tenir-lo aïllat ens 
assegurem la no intrusió a les dades o informació que hi conté. 

 
Les febleses d’aquest paquet seran els terminis , que considerem els 2 anys i 
mig contemplats com a màxim, i el preu ja que no només s’hauran d’adquirir 
els racks físics sinó també caldrà una localització on posar-los i un manteniment 
dels mateixos. 

 
Aconsellarem aquesta opció en cas que es vulgui una total seguretat de les 
dades , això pot ser , clients amb un grau de confidencialitat elevat o que 
manegen informació delicada. 

 
- Paquet CA – Cloud & Automatització 

Al contrari que l’anterior cas en aquest paquet també caldrà un esforç ja 
que virtualitzar la infraestructura al cloud també serà necessari. En aquest cas, 
rebaixant la seguretat però disminuint el cost i augmentant la accessibilitat a 
les dades. 
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Els terminis no seran molt més curts que en el VA però sí una mica ja que ens 
estalviem la part d’instal·lació o configuració física del rack. Els costos sí que 
disminueixen , en especial els de manteniment , haurem de tenir en compte 
però el contracte establert amb la empresa subministradora dels servidors al 
cloud i escollir la millor oferta segons les necessitats. 

En cas de no tenir preferències pel que fa a seguretat , aconsellarem 
aquesta opció , suposa un major estalvi a la empresa client ja que redueix els 
costos de manteniment i permet accedir fàcilment als servidors cosa que 
facilitarà la seva configuració per part nostra i la possibilitat de treballar 
remotament en ells. 

- Paquet A – Implantació de Puppet (automatització) 

Entenem aquesta opció per empreses que ja tinguin virtualitzada la seva 
infraestructura IT i que vulguin controlar-la mitjançant Puppet. 

Aquesta opció si que redueix terminis i costos pràcticament es distribueixen 
directament en el preu que posem.  

 

 COST TERMINIS VOLUM 
PAQUET VA Alt Alt Baix 
PAQUET CA Mitjà Alt Mitjà 
PAQUET A Baix Curt Alt 

Figura 5.3: Taula dels diferent cost-termini-volum de cada paquet 

Com a volum entenem la quantitat de paquets que esperem vendre d’aquest 
tipus tenint en compte la situació actual del mercat establerta a l’apartat d’anàlisi 
de l’entorn. 

5.2Control de qualitat 

Per a la nostra empresa també serà important no només l’estalvi repercutit en el 
client sinó també aconseguir un elevat grau de satisfacció per part seva. Per això a 
part d’aquests paquets de serveis oferts també tindrem un departament de atenció 
al client i de control de qualitat destinat a resoldre els dubtes o incidències que 
puguin tenir sobretot durant les fases d’estabilització i inverse shadowing. 

Aquest equip evidentment estarà lligat estretament amb l’equip que treballi amb 
aquell client i l’objectiu és el de permetre que en cas de problemàtica pugui ser 
resolta de manera àgil. 

Els controls dels mòduls desenvolupats o el testing dels mateixos en sistemes de 
prova també aniran a càrrec d’aquest departament per tal de controlar possibles 
situacions d’estrès i per tal de comprovar que es pot recuperar el sistema 
automàticament en cas de fallida greu per exemple. 
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Per últim , en cas de contractació de serveis a empreses externes per tal de tenir 
els servers al cloud, o empreses de serveis d’internet que hem esmentat , aquest 
departament també s’encarregarà de controlar-ho. Vetllar perquè les condicions 
pactades són les correctes i perquè ens ofereixin el servei amb garantia. 

Per altre banda, per tal d’assegurar un treball continu i correcte, es farà una reunió 
setmanal inter-departamental on s’explicaran els avenços realitzats i/o els problemes 
trobats per buscar la millor solució, ja que d’aquesta manera tot l’equip en serà 
conscient i podrà ajudar o col·laborar amb el problema que pugui sorgir en cada 
activitat.  

A més , cada cop que es finalitzi un petit procés del projecte, es farà una reunió 
extraordinària per supervisar el procés finalitzat per tal de garantir la màxima qualitat 
al finalitzar el projecte. Tot i així, també és important recalcar que en cas que una 
activitat pugui durar més de l’estipulat, s’haurà de tindre informat al líder del equip 
de treball per tal de decidir quines poden ser les millors opcions, deixant com a última 
opció allargar el temps del projecte. 

 

5.3DAFO 

A continuació presentem el DAFO de la nostra empresa: 

DEBILITATS AMENACES 
Empresa desconeguda i nova 
Experiència baixa del personal 

Entrada de nous competidors fàcil 
Molta competència actual 

FORTALESES OPORTUNITATS 
Confiança en l’estalvi real del 

producte 
Coneixement tècnic potent i 

capacitat de resoldre problemes 
elevada 

Mercat creixent i nombre de 
clients elevat 

Desenvolupament de nous mòduls 
únics 

Figura 5.4: DAFO de la nostra empresa. 

Com podem observar, la part negativa és que tenim una empresa creada i 
formada per socis amb poca experiència empresarial. També hem de tenir en 
compte que es tracta d’una empresa nova i desconeguda pels clients. Les 
amenaces que hi han es troben en l’extensa competència actual i futura. De cara a 
les fortaleses i oportunitats, hem anat dient al llarg del pla d’empresa que el nostre 
punt fort es el d’oferir un estalvi considerable a la empresa client pel que fa a la gestió 
IT i el fet de aconseguir desenvolupar mòduls útils de cara al sector ens pot obrir 
moltes portes. 
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6. Pla d’organització i RRHH 
A continuació esmentarem quin és l’estil de direcció i lideratge que s’utilitza a la 

nostra empresa, així com els departaments que hi ha, on s’explicarà quina tasca 
durà a terme cadascun d’ells. 

6.1Estil de direcció i lideratge 

La nostra la considerem una empresa d’emprenedors i com a tals, la motivació i 
les ganes de fer bé les coses són essencials per poder començar un bon projecte, per 
això entre els caps de sector de l’empresa s’intentarà estimular de forma adient als 
nostres col·laboradors. Aquests estímuls aniran enfocats des de increments de sou, 
dies festius o per suposat, reconèixer la feina ben feta davant de l’empresa. Aquests 
fets els trobem a la part alta de la piràmide de Maslow, per tant seran estímuls a 
mig/llarg termini i són motivadors, nogensmenys esperem que tinguin bona rebuda 
en els nostres empleats i dugui resultats més satisfactoris a la llarga. 

Un altre factor el qual considerem determinant i relacionat amb el fet de ser una 
“startup” és confiar en la capacitat dels nostres treballadors de trobar el millor camí 
o la millor manera de fer. Acabem de començar i tenim la capacitat d’adaptar-nos 
ja que no hi ha res preestablert , per tant , s’encoratjarà des de la direcció a rebre el 
màxim feedback del staff per tal de millorar les coses. 

La tasca d’estimular als nostres empleats per tal que se sentin motivats anirà a 
càrrec del líder de secció i de la resta d’empleats, donant suport en front les possibles 
adversitats que es puguin trobar, fent que l’experiència ajudi al futur de la 
companyia. 

Els líders, a més a més, marcaran els objectius a través d’un calendari i de les 
diferents tasques que s’han de dur a terme tant per trobar nous clients com en les 
fases un cop establim la nova dinàmica del client. Per això, durà a terme un 
seguiment de les diferents tasques que porta a terme els diferents empleats, mirant 
sempre d’equilibrar la tasca amb el número de persones que la realitzen, arribant a 
redistribuir personal si fos necessari. 

El perfil de líder que busquem a la nostra empresa és a més del coneixement 
tècnic, un perfil democràtic i de coaching, aquell que crea un bon ambient de treball 
amb la confiança cap els seus empleats, on la participació i l’opinió siguin 
reconeguts en els moments adients, però que a la vegada sàpiga dirigir al seu equip. 
Al tractar-se d’una empresa petita, tots haurem de treballar colze a colze i per això 
la confiança ha de ser total, però mirar que el projecte tiri endavant i ho faci en el 
temps estipulat també és una tasca que s’ha de dur a terme, per tant equilibrar 
aquestes dues funcions serà el paper que jugaran els nostres líders. 

 



   tITering – Empresa de gestió masiva de servidors amb Puppet 

  34 

 

6.2Organigrames 

 

Figura 6.1: Organigrama 1er any de la nostra empresa 

Tal i com podem observar en l’organigrama de l’empresa, aquest consta de varis 
departaments, on cadascun d’ells s’encarrega d’un tema en concret. El responsable 
de que aquests departaments funcionin i qui marca certes especificacions és el 
departament de direcció. Aquest  especifica les funcionalitats de cada departament 
així com els objectius que han d’assolir, per això dur a terme una supervisió i marca 
una coordinació estratègica. Així doncs, el treball especificat a cada un dels 
departaments són les següents: 

Control : Compren dos llocs de treball , d’administració i comptabilitat que 
s’encarregaran de supervisar als empleats de l’empresa per tal d’assegurar que les 
funcionalitats assignades per direcció es duguin a terme, així com també de 
contractar-ne de nous en cas necessari. També portarà la logística de la oficina en 
si, i el control dels recursos de la empresa per a que els treballadors puguin 
desenvolupar la seva feina. La part comptable per altra banda serà qui aconsegueix 
finançament per necessitats de l’empresa a més de preparar les comptes 
d’ingressos, despeses i fer un balanç de l’estat econòmic. També serà l’encarregat 
de ser l’enllaç amb la Gestoria contractada per tal d’assegurar que tot està al dia i 
funcionant legalment. 

Comercial: Seran les persones encarregades de trobar nous clients. Com hem 
comentat amb anterioritat han de tenir la part de saber vendre l’estalvi que 
comporta però també un coneixement tècnic de Puppet per tal de poder resoldre 
dubtes del clients o saber les conseqüències de les solucions IT a implementar. 
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QA & Client Service: en aquest departament es crea un contacte directe amb els 
clients per tal de resoldre dubtes i problemes. Per aquest fet, la nostra empresa 
proporcionarà diverses vies per tal d’establir aquest contacte amb el client. Aquestes 
vies són per correu electrònic, per trucades directes i a més també es dona l’opció 
de realitzar videotrucades o si es tracta de quelcom urgent desplaçar-hi la persona 
in situ. 

Equip Alpha: Format pel Team Leader, un analista sènior i dos júniors s’encarregarà 
de incorporar-se en la dinàmica del client per tal d’instal·lar-hi els serveis contractats. 
Es preveu una ampliació a dos equips (creació de l’equip Beta) en cas de trobar més 
clients i que hi hagi la necessitat. Durant la Fase 1 faran de desenvolupadors dels 
mòduls que requereixi la nostra empresa pròpiament o altres que ens puguin semblar 
comuns o interessants per a futurs clients. 

6.3Planificació RH 

Es preveu un augment a un segon equip durant el segon any per fer front a les 
necessitats i al creixement en nombre de clients. La idea es promocionar al analista 
sènior del equip Alpha i fer-lo Team Leader del nou equip Beta , que l’acabaran de 
completar dues incorporacions de analistes júniors més. 

 

Figura 6.2: Organigrama 2on any de la nostra empresa 

Això ens faria quedar amb dos equips de 3 persones esperant que els projectes 
que ja portes en curs el equip Alpha no es veiés afectat. En cas de necessitat es 
mantindria l’equip de 4 fitxant un júnior més. D’aquesta manera augmentaríem en 
dues persones el nostre staff i podríem arribar a més clients , augmentant el nombre 
de beneficis. A la part de finances ho contemplem amb un augment de clients al 
segon any. 
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En total augmentes en 3 persones el personal al segon any ja que també 
contemplem un segon comercial per tal de poder arribar a més llocs i aconseguir 
més contractes. 

També tenim previst plans de xoc en cas de èxit , fitxant un QA més o ampliant els 
equips i també en cas de que les coses no anessin com desitjaríem es prescindiria 
d’aquest segon equip en el segon any evidentment i d’un júnior del primer equip 
Alpha. També contemplem prescindir d’un comercial en cas que vegem que un de 
sol ja pot buscar suficients clients o que el mercat de recerca es prou limitat com 
perquè un de sol el pugui abastar. 
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7. Pla financer 
Finalment, explicarem quines són les despeses i els ingressos que hi hauran a la 

nostra empresa. A més mostrarem la tresoreria, caixa i futurs clients en un pla vista de 
dos anys. 

7.1Despeses Fixes 

En aquest apartat trobem les despeses derivades del lloguer del local, de les 
despeses d’aquest i la gestoria: 

• Local: El lloguer del local equival a 800 € al mes, el que ens dona 9.600 € anuals. 
És un únic espai físic on treballaran tots els treballadors de la nostra empresa 
excepte és clar si el client reclama la presència del equip Alpha a les seves 
oficines pel que podríem contemplar un descompte a favor del occupancy, 
és a dir, d’assignar-los un lloc físic de treball allà. 
 

• Despeses derivades del local: En aquest apartat incloem les despeses 
derivades com son els subministraments: les factures de aigua i llum, la factura 
de telèfon i internet, així també com el personal i productes de neteja de les 
nostres oficines. Tot això ens dona com a resultat un cost de 340 € mensuals. 

 
 

• Gestoria: Una gestoria externa ens gestionarà els impostos provinents de 
creació i manteniment de l’empresa, així com de les despeses i impostos 
provinents del local. El cost de la gestoria serà de 235 € mensuals.  
 

Personal 

Com hem concretat a la part de recursos humans, la nostra empresa estarà 
estructurada en departaments, on trobarem els diferents col·laboradors amb 
funcions específiques. Primerament tenim un director que s’encarrega de coordinar 
els diferents departaments, així com de gestions especifiques del seu càrrec. Per tant, 
donat que la seva responsabilitat és major, serà la persona amb el sou més alt de la 
empresa. El director tindrà un sou de 2.200 € bruts mensuals, el que fa un total de 
26.400€ anuals. 

Per altre banda, tenim els treballadors de cada departament. Donat que hi ha 
pocs treballadors per departament, entenem que tots tenen un grau de 
responsabilitat similar, i per tant el seu sou és equivalent. Si fem distinció entre analistes 
sènior i júnior ja que valorarem la experiència obtinguda i en el Team Leader ja que 
recaurà en ell tasques organitzatives del propi equip. 
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En total, el sou total dels treballadors implica una despesa de 15.600 €mensuals 
(144.000€ anuals), als que se li hauran d’afegir despeses indirectes a la contractació 
com són el pagament de la Seguretat Social i el IRPF que veurem més endavant. 

 

Figura 7.1: Salaris anuals de la plantilla al primer any de la empresa 

Al segon any i com veurem desglossat, el personal augmenta i hi ha redistribució 
organitzativa ja que alguns júniors entenem que han agafat categoria de sènior i 
afegim un team leader al tenir un equip més que gestionar. 

 

 

Figura 7.2: Salaris anuals de la plantilla al segon any de la empresa 

 

 

Hardware  

0 €

5.000 €

10.000 €

15.000 €

20.000 €

25.000 €

30.000 €

Salari anual 2017

Salari anual

0 €

5.000 €

10.000 €

15.000 €

20.000 €

25.000 €

30.000 €

Salari anual 2018

Salari anual



tITering – Empresa de gestió masiva de servidors amb Puppet 

39   

Des de direcció ens volem assegurar que els nostres treballadors disposin del 
material adequat per poder treballar en les millors condicions. És per això que 
invertirem 5.000€ en 10 ordinadors nous (500€ cada ordinador). Com som 10 
treballadors hi ha un per cadascun i en cas d’incidència contemplem la despesa en 
imprevistos-varis. Aquests seran amortitzats a dos anys i distribuirem aquesta inversió 
mes a mes. 

 

Figura 7.3: Despeses en material informàtic de cara al primer any de la empresa 

Contemplem la ampliació en 3 portàtils més i tres dispositius més de cara els nous 
treballadors pel segon any el que fa un total de casi 10000€ en hardware. 

7.2Inversions i finançament 

El capital inicial aportat pels socis (director i 2 més) és de 25.000€. Per tal de tenir 
capacitat de maniobra a més a més es convenient demanar un crèdit per tal de 
disposar de liquiditat. Primerament vam pensar en els projectes Neotec del CDTI per 
a empreses tecnològiques de nova creació però els requisits del mateix tipifiquen que 
les empreses no poden estar destinades a donar servei a terceres com és el cas. 

Com a opció tenim la de demanar un préstec a un banc majoritari a Espanya 
(BBVA, CaixaBank…) que és el que hem simulat amb un valor de 120.000€ a un interès 
fix del 4% que ens ha semblat una opció raonable. 

Com a alternativa tenim el pla europeu EFSI (European Fund for Strategic 
Investments) que si que s’ajusta a la nostra startup ja que facilita les condicions i està 
expressament pensat per ajudar a les PYMES. 
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Com podem veure amb aquests ingressos inicials la caixa mai està en nombres 
negatius per tant sempre podem fer front a les despeses i inclús tenim un petit marge 
per a imprevistos (el mínim arriba a al juliol del primer any amb uns 12.000€ disponibles. 

 

Figura 7.4: Evolució del cash-flow durant els dos primers anys de tITering 

Pel que fa a impostos hem contemplat el IRPF sobre el cost del personal contractat 
que es pagarà de manera trimestral i correspon a un 20% del cost del personal. Això 
són 9.742€ cada tres mesos. 

També hem tingut en compte el impost de societats però no al 25% sinó al 15% 
sobre els beneficis obtinguts, descompte obtingut per a ser una empresa 
emprenedora. 

Per finalitzar, el tercer impost que haurem de pagar serà el IVA o Impost sobre el 
Valor Afegit. Aquest impost es paga anualment amb la declaració de la renda i és la 
diferencia entre el IVA pagat amb les diferents despeses i el IVA rebut dels ingressos. 
En el nostre cas el valor serà del 21% perquè no tractem amb productes que tinguin 
una reducció de IVA. 
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Figura 7.5: Evolució de despeses ingressos i beneficis durant els dos primers anys de la 
empresa 

El decreixement sobtat al final de la anterior gràfica es deu al pagament d’aquests 
impostos esmentats. Tot i això podem observar com al gener s’inverteix la tendència 
i comencem a generar beneficis arribant a un punt d’inflexió al juny del segon any 
en el que els beneficis totals ja superen les despeses. 

Hem calculat la ràtio d’endeutament i es del 160% al primer any i baixa al segon 
pel que no hem de patir ja que no superem el 200%. Es força elevada al principi pel 
deute demanat per pagar els sous i perquè com veurem ara tot seguit els primers 
mesos tenim pocs clients ja que hem considerat que ens estem adaptant al mercat. 
També comentar que com al primer any ens trobem en pèrdues no s’haurà de pagar 
el impost de societats. 

7.3Vendes 

En la part d’ingressos hem estat conservadors i realistes amb la capacitat de la 
empresa per a assumir projectes simultanis. Es per això que només posem 5 clients 
repartits en aquests dos anys. Els plans contractats s’adeqüen a l’estudi fet segons 
les necessitats majoritàries dels clients I és per això que 3 d’ells tenen el pla més 
barat i més comú. 

A més contemplem més clients de cara al segon any ja que ja haurem tingut la 
oportunitat de no només ampliar el nombre de comercials a 2 sinó també de 
donar-nos a conèixer en algunes fires i convencions. 
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Figura 7.6: Evolució de la tresoreria durant els dos primers anys a tITering 
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8. Pla jurídic i fiscal 

8.1Forma jurídica 

 

S'ha decidit constituir l'empresa com una Societat de Responsabilitat Limitada 
(S.L.). Hi ha diversos punts importants que ens han fet decantar per aquesta opció 
enfront d'altres formes jurídiques. El capital inicial mínim requerit per crear una 
Societat de Responsabilitat Limitada és de 3.006 €. És un import considerablement 
inferior al requerit per exemple per una Societat Anònima. 

Es descarta la creació d'una societat limitada nova empresa ja que el temps de 
30 dies per a la constitució de la nostra societat és viable (no hi ha una necessitat real 
que justifiqui un requeriment de temps de constitució de 48 hores, com el proposat 
per Societat Limitada Nova empresa). La nostra empresa pretén entrar al mercat per 
a romandre en ell i el fet que la durada d'una societat limitada nova empresa està 
limitada en el temps havent de canviar a S.L. passat aquest període, fa descartar 
aquesta opció i optar directament per constituir l'empresa com a Societat de 
Responsabilitat Limitada. 

Per a la posada en marxa de la constitució de l'empresa s'haurà de comptar amb 
els temps necessaris per a aquest tipus de tràmits des de la sol·licitud fins a la 
constitució legal de l'empresa. Així mateix s'ha de concretar les dates exactes per a 
la realització dels pagaments necessaris (gestoria, capital inicial a desemborsar en el 
moment de la constitució, etc.) 

Com Societat de Responsabilitat Limitada la nostra empresa quedaria subjecta a 
diferents obligacions fiscals com ara: declaració censal, impost d'activitats 
econòmiques, impost de societats, impost sobre el valor afegit, impost sobre béns 
immobles, declaració anual d'operacions amb tercers. En els exercicis en què 
s'obtinguin beneficis estem subjectes al pagament d'impostos sobre els mateixos. 

Els administradors han d'exercir el seu càrrec amb la corresponent diligència que 
correspon a la figura de l'empresari que representen. En cas de danys causats per 
actes contraris als dictaminats per la llei, els estatuts o per actuacions negligents, han 
de respondre davant la societat. 

La responsabilitat dels socis davant de deutes socials queda limitada al capital 
aportat a l'empresa. No hem determinat el número de socis que aportaran el capital 
inicial, al no ser molt elevat, poden ser 2 o bé 3. 
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8.2Contractació 

Tant els contractes inicials (exceptuant el director) com els nous del segon any es 
faran mitjançant contractes de prova de 4 mesos per valorar la vàlua i validar si el 
perfil del candidat s'adapta a la mentalitat de l'empresa.  

Un cop superat aquest període de prova es realitzaria el contracte indefinit. Es 
busca aconseguir una plantilla afí als valors de l'empresa. En la definició dels 
contractes, si escau, han de constar clàusules que impliquin una responsabilitat amb 
penalitzacions econòmiques en els casos en què el treballador rebi formació 
finançada i marxi en menys d’un període de 3 mesos. 

Buscarem una formació inicial forta en el món de Puppet i continuada ja que està 
en constant evolució. La certificació de Puppet professional és una manera 
significativa per validar la seva experiència en l'administració del sistemes mitjançant 
Puppet evidentment. Per convertir-se en un professional certificat de Puppet, o PCP, 
ha de passar un examen de certificació tècnica que s'ofereix a tot el món a través 
de Pearson VUE. 

A més d’aquesta bàsica ja que serà amb la que treballarem a la empresa també 
valorarem altres certificacions ja de cara a expandir coneixement i subjugades a les 
necessitats de l’empresa client. 

Això vol dir les certificacions tant en sistemes operatius possibles com Linux o 
Windows i també les que siguin sobre els sistemes de virtualització a utilitzar com la de 
VMWare. Algunes interessants: 

-LPI (Linux Essentials) 1 2 3 

-VMWare Data Center Virtualization Certification 

- Microsoft Certified Solutions Associate/Developer (MCSA/MCSD) 

- Oracle VM 3.0 for x86 Certified Implementation Specialist 

- MCSA: Windows Server 2012/16 

8.3Certificació 

Com a empresa tecnològica buscarem la sèrie de certificacions ISO 9000 que és 
una gamma de normes amb l'objectiu d'ordenar la gestió de l'empresa i dotar-la de 
qualitat en els seus serveis. Ha guanyat reconeixement i acceptació internacional a 
causa del major poder que posseeixen els clients i de l'elevada competència 
internacional incrementada pels processos d'integració. Algunes d'aquestes normes 
especifiquen requisits per a sistemes de qualitat (ISO 9001, 9002, 9003) i altres serveixen 
de guia per ajudar en la interpretació i posada en pràctica del sistema de qualitat 
(ISO 9000-2, ISO 9004-1). 
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Figura 8.1: Logo ISO 9001 de gestió de qualitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   tITering – Empresa de gestió masiva de servidors amb Puppet 

  46 

9. Pla de màrqueting 

9.1Segmentació, posicionament i diferenciació 

En aquest apartat intentarem definir de quina manera ens posicionarem al mercat 
amb el nostre target de clients i a què destinarem aproximadament les despeses de 
publicitat indicades a l’apartat financer. 

• Segmentació:  

Primer definirem el segment de mercat al que ens volem dirigir. Com hem 
comentat en apartats anteriors busquem empreses amb un mínim de 30 servidors a 
gestionar ja que són els que hem calculat perquè la nostra solució sigui òptima. 

Això són una majoria de PyMEs que estan situades la majoria a principals capitals, 
destacant Barcelona i Madrid. Aquesta localització també ens és favorable per la 
quantitat de fires i convencions de caire tecnològic que s’hi desenvolupen i que són 
llocs ideals per trobar-hi nous clients. 
 

• Posicionament: 

Dins de la oferta que té la nostra empresa volem competir i són els valors que 
destacarem quan anem a vendre el nostre servei que seran sobretot preu, estalvi i 
senzillesa. Preu ens referim al cost del nostre servei o dels diferents paquets que oferim, 
que estan molt ajustats als costos, sobretot de personal i són molt competitius si els 
comparem amb els preus de mercat per serveis similars. 

Estalvi és el valor estrella que comporta la implantació de Puppet. Volem fer veure 
que a mig i a llarg termini els costos en gestió IT de la empresa client es veuran reduïts 
significativament. Això va lligar amb la senzillesa ja que a més d’estalviar, serà una 
gestió molt més còmode i àgil. 

• Diferenciació: 

La competència en el sector com ja hem comentat és alta. Hi ha moltes empreses 
que es dediquen serveis de consulting informàtic si bé és cert que especialitzades en 
Puppet no n’hi ha gaires. Per tant, també pot ser una bona font de clients aquestes 
empreses consultores que busquin implantar Puppet de cara a un tercer. 

Seguint el rànquing de empreses del sector trobem empreses com Accenture, 
Capgemini, Viewnext, Alten, Everis,… totes elles dedicades a la activitat de 
consultoria informàtica però cap amb una divisió o departament específic sobre 
Puppet. S’ha de comentar que alguns dels clients d’aquestes empreses si que estan 
començant a implantar-lo i que per tant possiblement en breus comencin a 
aparèixer divisions sobre el mateix però avui en dia, no. 
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Figura 9.1: Logos de les diferents consultores competidores 

9.2Màrqueting estratègic 

Centrarem els esforços en tres línies: 

Propostes porta a porta: en diem així perquè serà la tasca del comercial o 
comercials en el cas del segon any anar a buscar potencials clients a explicar-los  la 
nostra solució. És per això que el comercial hem comentat que ha de tenir base 
tècnica per poder aportar detalls amb criteri als problemes o preguntes que puguin 
plantejar-li els possibles clients. 

 

Figura 9.2: Estadístiques del sector TIC a 2015 (font: Ministeri d’indústria) 
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Com podem observar es tracta d’un sector en creixement en els darrers anys i que 
la seva facturació suposa el 3,7 del PIB espanyol. 

Assistència a congressos i fires: en el darrer any s’han celebrat diversos congressos 
a Barcelona de caire tecnològic i alguns molt destinats a startups i es un punt de 
trobada perfecte per presentar la nostra proposta als clients.  

A part del conegut MWC també tenim altres d’interès pel sector i per nosaltres al 
estar plenes d’empreses target. Exemples són eShow, basada sobre el comerç 
electrònic i màrqueting digital i que permet obrir aquesta eina a empreses de venta 
“tradicional” i ens proporcionaria un ventall de clients potencials a introduir gestió de 
servidors amb servei de venta on-line. També cal destacar 4YFN (4 Years From Now) 
una convenció dedicada a connectar startups i que ens podria proporcionar 
contacte amb empreses que estiguin començant i necessitin una manera de 
gestionar la seva secció IT. 

Hi ha a Donosti la trobada SmartUP (Small Medium and Startup companies show) 
iniciada recentment però amb objectius similars. Com veieu la idea es centrar-se a 
les capitals on hem decidit expandir inicialment la nostra empresa que són 
principalment Madrid, Donosti i Barcelona. Si hi hagués alguna convenció interessant 
a alguna capital europea podríem determinar una ampliació en la despesa de fires 
per tal d’assistir-hi. La partida dels pressupostos en fires es la següent: 

 

CONCEPTE COST MENSUAL IVA COST ANUAL 

Desplaçaments 150,00 € 26,03 € 1.800,00 € 
Entrades a fires 50,00 € 8,68 € 600,00 € 

TOTAL 200 € 34,7 € 2.400 € 
Figura 9.3: Cost de les despeses en fires i congressos de tITering 

 

Hi ha mesos en que la activitat de congressos evidentment estarà reduïda (juliol i 
agost per exemple per període habitual de vacances). En aquest cas estalviaríem el 
pressupost d’aquell mes per al següent o de cara al segon any on hi haurà un 
comercial més. 

 

Publicacions en revistes especialitzades: Com veurem ara tot seguit hi ha prevista 
una despesa mensual de cara a publicitat i anirà destinada a aquest tipus de 
publicitat principalment. No només tocarem les edicions impreses sinó que ens 
centrarem en newsletters i en publicitat via web. 
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CONCEPTE COST MENSUAL IVA COST ANUAL 

Publicitat revistes 50 € 8,68 € 600 € 
Webs 75 € 13,02 € 900 € 
TOTAL 125 € 21,7 € 1.500 € 

Figura 9.4: Cost de les despeses en publicitat de tITering 

Pel que fa a revistes/diaris interessants on posar-hi anuncis havíem pensat en 
publicacions de tipus empresarial o informàtic més que en diaris generalistes ja que 
el nostre públic és molt concret i creiem que els esforços haurien d’anar encaminats 
també de forma específica. Revistes com PCWorld, ComputerWorld o RevistaByte 
serien publicacions interessants. 

Pel que fa a la web a més de versions digitals de revistes esmentades també seria 
interessant abastar webs de recerca de feina. Alguns exemples poden ser: 

www.tecnoempleo.com 

www.ticjob.es 
 
www.infoempleo.com 
 
 
Tot i que siguin webs principalment de recerca de treball també hi entren clients a 

posar-hi ofertes i creiem que pot ser interessant. 

També preveiem tenir una pàgina web corporativa explicant la nostra proposta i 
amb apartats o exemples de mòduls que puguin semblar interessants. Pel que fa a 
xarxes socials també crearem els comptes corresponents per tal d’explicar avanços 
del dia a dia així com curiositats del món Puppet interessants de cara a mantenir una 
dinàmica innovadora. 
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10. Conclusions  
Penso que els objectius d’aquest projecte s’han acomplert correctament. La 

tendència global de difuminar les especialitzacions dins del món Dev-Ops cada cop 
són més pronunciades i la metodologia de treball agile cada cop és més present. 
Això fa que la ocupació específica com a Sysadmin o administrador de sistemes 
cada cop sigui menys utilitzada. 

A més d’introduir una eina relativament nova com és Puppet hem pogut explicar 
i demostrar la seva utilitat a la hora de gestionar molts servidors i com cada cop les 
empreses opten per aquesta opció per evitar accions reiteratives i gastar temps i 
diners en repetir procediments. 

No només millora en la gestió i el temps sinó que aquests dos factors repercuteixen 
a nivell econòmic directament en el departament IT de la empresa client ja que 
permet destinar els recursos al desenvolupament que al final repercuteix en el 
rendiment de la aplicació i millora la satisfacció del usuari final, permetent captar 
més usuaris i fa que la roda giri augmentant els ingressos.  

No cal dir que a més aconseguim més robustesa del sistema i estalviem en el 
lloguer del lloc on tinguéssim el Data Center en el cas de virtualitzar una 
infraestructura física, cas en el que, l’estalvi econòmic i energètic és encara més 
gran. 

Pel que fa a la empresa simulada hem pogut veure que es tracta d’una opció 
viable amb el risc evident que hem comentat durant tot l’anàlisi: la competència 
ferotge. La clau pot ésser trobar el client adequat, hem vist que no cal un nombre 
elevat de clients, sinó trobar la empresa que necessiti aquest servei, si bé els estudis 
demostren que cada cop hi ha més empreses tant disposades a obrir-se al e-

commerce a través de la web o bé que volen modernitzar i optimitzar la gestió dels 
seus recursos IT. 

En quant a dificultats les he trobat evidentment en la segona part del treball ja que 
no estic familiaritzat en l’aspecte econòmic ni financer sinó que en el dia a dia a la 
meva feina només tinc la visió tècnica. És per això que penso que el treball m’ha 
estat útil ja que les millores tecnològiques han d’anar sustentades en un estalvi 
empresarial sinó es difícil que tirin endavant. 

10.1 Millores 

La part tècnica del principi es basa subjectivament en opinions tant personals com 
de companys que hi han treballat amb algunes de les eines de les quals faig la 
valoració. Hagués preferit dades objectives d’ús però la majoria d’estudis estan 
influenciats per les empreses que hi ha darrera dels productes presentats. 
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M’agradaria haver presentat dades concretes sobre una empresa real on s’està 
implantant el sistema Puppet. Per qüestions de confidencialitat no ha estat possible. 
Podríem dir que les dades són similars però no exactes. 

Pel que fa a l’anàlisi de possibles clients també hauria estat interessant aprofundir 
en el sector en concret a Barcelona amb alguna enquesta a possibles clients de si els 
semblaria una opció interessant però la falta de contactes concrets i de no tenir una 
empresa real darrera no ho feia viable. 

10.1 Possibles treballs futurs 

Provar efectivament un PFC en col·laboració amb una empresa que si que es 
presti o que vulgui iniciar un projecte amb Puppet seria interessant i podríem tenir dos 
vessants: tant la part tècnica amb les dificultats trobades durant la implantació com 
també les dades concretes de l’estalvi que ha suposat en el pressupost de la empresa 
escollida.  
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11. Apèndix 1 : Diagrama de 

Gantt 

 

Figura 11.1: Diagrama de Gantt primer any de tITering(2017) i les fases comentades 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr e Octubre Noviembre Diciembre
Despeses Parcials
Personal 15.600 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 € 15.600,00 €
Hardware&software 338 € 337,50 € 337,50 € 337,50 € 337,50 € 337,50 € 337,50 € 337,50 € 337,50 € 337,50 € 337,50 € 337,50 € 337,50 €
Fires Convencions 4.800 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Varis (imprevistos / altres) 4.400 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Despeses fixes 29.400 € 1.225,00 € 1.225,00 € 1.225,00 € 1.225,00 € 1.225,00 € 1.225,00 € 1.225,00 € 1.225,00 € 1.225,00 € 1.225,00 € 1.225,00 € 1.225,00 €
Publicitat 950 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €
Crear societat limitada 3.000 € 3.000,00 €
Mobiliari - A amortizar en 2 anys 4.418 € 184,07 € 184,07 € 184,07 € 184,07 € 184,07 € 184,07 € 184,07 € 184,07 € 184,07 € 184,07 € 184,07 € 184,07 €
TOTAL 500.567,75 € 20.546,57 € 17.546,57 € 17.746,57 € 17.746,57 € 17.746,57 € 17.796,57 € 17.796,57 € 17.796,57 € 17.796,57 € 17.796,57 € 17.796,57 € 17.796,57 €
Despeses totals 25.757,56 € 48.515,13 € 81.214,89 € 104.172,45 € 127.130,01 € 159.879,78 € 182.887,34 € 205.894,90 € 238.644,67 € 261.652,23 € 284.659,79 € 342.798,92 €

Ingresos
Client 1 - Paquet CH 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 €
Client 2 - Paquet H 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €
Client 3 - Paquet H 10.000 € 10.000 € 10.000 €
Client 4 - Paquet H 10.000 €
Client 5 - Paquet VH 25.000 €
Ingressos totals 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15.000 € 30.000 € 55.000 € 80.000 € 105.000 € 140.000 € 175.000 €
Préstec 120.000 €
Interès fix 4% 5.210,99 € 5.210,99 € 5.210,99 € 5.210,99 € 5.210,99 € 5.210,99 € 5.210,99 € 5.210,99 € 5.210,99 € 5.210,99 € 5.210,99 € 5.210,99 €

IVA PAGAT 21% 858 € 338 € 373 € 373 € 373 € 381 € 381 € 381 € 381 € 381 € 381 € 381 €
IVA OBTINGUT 21% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.603 € 2.603 € 4.339 € 4.339 € 4.339 € 6.074 € 6.074 €
IMPOST IVA A PAGAR -858 € -1.196 € -1.569 € -1.941 € -2.314 € -92 € 2.130 € 6.088 € 10.045 € 14.003 € 19.696 € 25.389 €
IRPF TRIMESTRAL 20% 9.742 € 9.742 € 9.742 € 9.742 €

RESULTAT CONTABLE -25.758 € -22.758 € -22.958 € -22.958 € -22.958 € -8.008 € -8.008 € 1.992 € 1.992 € 1.992 € 11.992 € 11.992 €

BALANÇ ANY -103.441 €

IMPOST SOCIETATS 15% 0 €

TRESORERIA -758 € -23.515 € -46.473 € -69.430 € -92.388 € -100.395 € -108.403 € -106.411 € -104.418 € -102.426 € -90.433 € -78.441 €
CAIXA 119.242 € 96.485 € 73.527 € 50.570 € 27.612 € 19.605 € 11.597 € 13.589 € 15.582 € 17.574 € 29.567 € 41.559 €

Benefici post impostos -25.757,56 € -48.515,13 € -81.214,89 € -104.172,45 € -127.130,01 € -144.879,78 € -152.887,34 € -150.894,90 € -158.644,67 € -156.652,23 € -144.659,79 € -193.188,29 €
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr e Octubre Noviembre Diciembre
Despeses
Personal 21.450,00 € 21.450,00 € 21.450,00 € 21.450,00 € 21.450,00 € 21.450,00 € 21.450,00 € 21.450,00 € 21.450,00 € 21.450,00 € 21.450,00 € 21.450,00 €
Hardware&software 412,50 € 412,50 € 412,50 € 412,50 € 412,50 € 412,50 € 412,50 € 412,50 € 412,50 € 412,50 € 412,50 € 412,50 €
Fires Convencions 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Varis (imprevistos / altres) 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Despeses fixes 1.225,00 € 1.225,00 € 1.225,00 € 1.225,00 € 1.225,00 € 1.225,00 € 1.225,00 € 1.225,00 € 1.225,00 € 1.225,00 € 1.225,00 € 1.225,00 €
Publicitat 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €
Crear societat limitada
Mobiliari - A amortizar en 2 anys 184,07 € 184,07 € 184,07 € 184,07 € 184,07 € 184,07 € 184,07 € 184,07 € 184,07 € 184,07 € 184,07 € 184,07 €
TOTAL 23.721,57 € 23.721,57 € 23.721,57 € 23.721,57 € 23.721,57 € 23.721,57 € 23.721,57 € 23.721,57 € 23.721,57 € 23.721,57 € 23.721,57 € 23.721,57 €
Despeses totals 371.731,49 € 400.664,05 € 439.338,81 € 468.271,38 € 497.203,94 € 535.878,70 € 564.811,26 € 593.743,83 € 632.418,59 € 661.351,15 € 690.283,72 € 856.996,19 €

Ingresos
Client 1 - Paquet CH 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 €
Client 2 - Paquet H 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €
Client 3 - Paquet H 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €
Client 4 - Paquet H 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €
Client 5 - Paquet VH 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 €
Ingressos totals 220.000 € 265.000 € 310.000 € 380.000 € 450.000 € 520.000 € 590.000 € 660.000 € 730.000 € 800.000 € 870.000 € 940.000 €
Préstec
Interès fix 5.210,99 € 5.210,99 € 5.210,99 € 5.210,99 € 5.210,99 € 5.210,99 € 5.210,99 € 5.210,99 € 5.210,99 € 5.210,99 € 5.210,99 € 5.210,99 €

IVA PAGAT 394 € 394 € 394 € 394 € 394 € 394 € 394 € 394 € 394 € 394 € 394 € 394 €
IVA OBTINGUT 7.810 € 7.810 € 7.810 € 12.149 € 12.149 € 12.149 € 12.149 € 12.149 € 12.149 € 12.149 € 12.149 € 12.149 €
IMPOST IVA A PAGAR 7.416 € 14.831 € 22.247 € 34.002 € 45.756 € 57.511 € 69.265 € 81.020 € 92.774 € 104.529 € 116.283 € 128.038 €
IRPF TRIMESTRAL 9.742 € 9.742 € 9.742 € 9.742 €

RESULTAT CONTABLE 16.067 € 16.067 € 16.067 € 41.067 € 41.067 € 41.067 € 41.067 € 41.067 € 41.067 € 41.067 € 41.067 € 41.067 €

BALANÇ ANY 314.368 €

IMPOST SOCIETATS 47.155 €

TRESORERIA -62.373 € -46.306 € -30.238 € 10.829 € 51.896 € 92.964 € 134.031 € 175.099 € 216.166 € 257.234 € 298.301 € 292.213 €
CAIXA 57.627 € 73.694 € 89.762 € 130.829 € 171.896 € 212.964 € 254.031 € 295.099 € 336.166 € 377.234 € 418.301 € 412.213 €

Benefici post impostos -151.731,49 € -135.664,05 € -129.338,81 € -88.271,38 € -47.203,94 € -15.878,70 € 25.188,74 € 66.256,17 € 97.581,41 € 138.648,85 € 179.716,28 € 35.848,53 €
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13. Apèndix 3 : Desglossament 

despeses fixes 

13.1 Lloguer i subministraments 

 

13.2 Mobiliari oficina 

 

13.3 Hardware 

 

 

Concepte Cost mensual Cost any1 Cost any2 IVA
Local 700 € 8.400 € 8.400 € 121,49 €
Internet 25,0 € 300 € 300 € 4,34 €
Llum 100 € 1.200 € 1.200 € 17,36 €
Aigua 15 € 180 € 180 € 2,60 €
Neteja 150 € 1.800 € 1.800 € 26,03 €
Gestoria 235 € 2.820 € 2.820 € 40,79 €

TOTAL 1.225 € 14.700 € 14.700 € 212,60 €

Mobiliari Quantitat Preu/Unitat Total IVA
Mesas MELLTORP 4 59,90 € 240 € 41,58 €
Sillas PATRIK 8 139,00 € 1.112 € 192,99 €
Escritorios VIKA AMON 5 77,50 € 388 € 67,25 €
Estanterias BESTA 5 89,00 € 445 € 77,23 €
Sillas oficina VERKSAM 5 199,00 € 995 € 172,69 €
Mesas altas BILLSTA 2 89,95 € 180 € 31,22 €
Sillas BALSER 4 49,95 € 200 € 34,68 €
Percheros TSUJIC 4 49,95 € 200 € 34,68 €
Lampara de pie ORJEL 5 35,95 € 180 € 31,20 €
Relojes de pared 4 19,95 € 80 € 13,85 €
Cajonera con ruedas ALEX 4 99,90 € 400 € 69,35 €

TOTAL 4.418 € 766,72 €

2017
Hardware Quantitat Cost TOTAL IVA
Portàtil 10 500 € 5.000 € 867,77 €
Monitors 10 100 € 1.000 € 173,55 €
Dispositiu mòbil Android 8 200 € 1.600 € 277,69 €
Impresora-escàner 1 400 € 400 € 69,42 €
Router 1 100 € 100 € 17,36 €

Mensual Mensual
TOTAL 8.100 € 338 € 1.406 € 59 €

2018
Hardware Quantitat Cost TOTAL IVA
Portàtil 13 500 € 6.500 € 1.128,10 €
Monitors 13 100 € 1.300 € 225,62 €
Dispositiu mòbil Android 8 200 € 1.600 € 277,69 €
Impresora-escàner 1 400 € 400 € 69,42 €
Router 1 100 € 100 € 17,36 €

Mensual Mensual
TOTAL 9.900 € 413 € 1.718 € 72 €
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14. Apèndix 4 : Exemple estalvi 

empresa paquet CA 
En primera instancia calcularem l’estalvi per un client que ha adquirit el paquet 

CA, és a dir, el pas de un servei físic a cloud, i a implementar-hi el servei de meta-
gestió Puppet.  

En aquest cas d’exemple suposarem una petita empresa immobiliària que disposa 
d’un servei de lloguer i de contacte per internet. A més té de cara a la gestió interna 
i per portar un inventariat correcte dels pisos i les ofertes disponibles una sèrie de 
servidors dedicats a aquests propòsits. 

Disposa de dos racks amb 20 servidors físics HP ProLiant DL180 Gen9 - Xeon E5-
2603V3 1.6 que li dona una capacitat de 160GB de memòria i 120 nuclis de CPU. Amb 
això han virtualitzat una infraestructura que consta de: 

• 20 appservers (16 per e-commerce i 4 ús intern) 
• 20 DBServers (ídem que els appservers) 
• 10 webservers (tots per a l’accés des d’internet) 
• 20 servers de tst o desenvolupament (on hi realitzen les proves i el deploys 

d’integració d’apps) 

2-RACK SYSTEM

20 WEBSERVERS

20 APPSERVERS

20 BASES 

DE DATOS

20 TST SERVERS  

Figura 14.1: Esquema simbòlic dels servidors de l’empresa client exemple 
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En total son 70 servidors virtuals que permeten una infraestructura duplicada de 
cadascuna de les separacions anteriors per tal que poder parar un dels racks en cas 
necessari i continuar tenint servei per l’altre. En aquest cas no hem contemplat la part 
de la infraestructura de la empresa que serien els portàtils de cadascun dels 
treballadors 

El preu d’un servidor és de 1.384,44 € pel que fa al rack complet tenim 27.688,80 €. 
Porta 5 anys funcionant i amortitza un 10% cada any pel que hem amortitzat la meitat, 
13.844,40 €.  

Del departament IT que composa la empresa està format per 4 persones: 2 
sysadmin, 1 developers i 1 QA tots amb el mateix sou.  

 

Hem calculat les despeses en aquest departament de la següent manera: 

 

Despesa Cost mensual Anual Impostos 

Lloguer 850 € 10.200 € 147,52 € 
Sysadmin1 1.600 € 19.200 € 336 € 
Sysadmin2 1.500 € 18.000 € 315 € 
Developer 1.500 € 18.000 € 315 € 

QA 1.500 € 18.000 € 315 € 
Guàrdies/alertes 2.000 € 24.000 € 420 € 

Averies 1.000 € 12.000 € 210 € 

Subminstraments 450 € 5.400 € 78 € 
    

TOTAL 10.400 € 124.800 €  
Figura 14.2: Despeses del client sense tITering 

Hem afegit despeses en guàrdies per si hi hagués errors fora del horari d’oficina ja 
que el servei de lloguer online ha d’estar operatiu 24x7 i en cas de fallida els costos 
s’incrementen per nocturnitat etc. 

El paquet contractat per aquesta immobiliària té un cost de 15.000€ mensuals. 
L’equip Alpha es desplaçarà per tal de que la migració sigui el més fluida possible. La 
calculem en 18mesos. El sistema ja està virtualitzat i les imatges virtuals es poden 
moure en calent. El cost durant aquests 18mesos s’incrementa degut al pagament 
del servei: 
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Despesa Cost 
mensual 

Anual Impostos 

Amazon WS 1.050 € 12.600 € 182,23 € 
Sysadmin1 1.500 € 18.000 € 315 € 
Developer 1.500 € 18.000 € 315 € 
Guàrdies 
alertes 

500 € 600 € 105 € 

Paquet CA 15.000 € 180.000 €  
QA 1.500 € 18.000 € 315 € 

    
TOTAL 21.550 € 258.600 €  

Figura 14.3: Despeses del client amb tITering 

En aquesta suposició hem pres la decisió de prescindir dels serveis d’un dels dos 
sysadmin ja que Puppet pot realitzar aquestes funcions i la baixa queda coberta als 
primers mesos amb el traspàs de tasques cap a algun membre del equip Alpha. 
Després però veurem la opció de re posicionar-lo com a segon developer de la 
empresa i també suposa un estalvi. 

Com veiem el cost s’incrementa al doble durant aquests primers 18 mesos. Això 
és però una inversió de futur ja que un cop implementada la nova metodologia de 
treball, les despeses quedaran així: 

Despesa Cost 
mensual 

Anual Impostos 

Amazon WS 1.050 € 12.600 € 182,23 € 
Sysadmin1 1.500 € 18.000 € 315 € 
Developer 1.500 € 18.000 € 315 € 
Guàrdies 
alertes 

1.000 € 12.000 € 210 € 

QA 1.500 € 18.000 € 315 € 
    

TOTAL 6.550 € 78.600 €  
Figura 14.4: Despeses del client post - tITering 

Això suposa un estalvi d’un 41,8% respecte al preu inicial. Si prenem aquest valor 
com a referència en menys de 4 anys (46 mesos) recuperem la inversió feta en els 
18 mesos de Puppet i a partir d’allà tot és estalvi. 

Ens semblen bones dades ja que de vida amortitzable dels racks comentats al 
principi hem dit que quedaven 5 anys aproximadament per tant l’estalvi és segur. 
No hem contemplat a més la venda d’aquests aparells un cop traspassada la 
infraestructura al cloud i que ajudaria a fer front al increment del preu inicial. 
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Amb el sysadmin no acomiadat sinó reconvertit a developer (+1500€ mensuals 
en les despeses) l’estalvi es queda en 27,4%. No obstant, tindríem avantatges en el 
grau de satisfacció dels clients ja que podríem desenvolupar apps més sovint 
atenent a les necessitats del mercat, cosa que possiblement es vegi reflectit en un 
increment de les vendes. 

A més i com hem comentat al llarg del treball també tindríem avantatges en cas 
de creixement, ja que la capacitat d’expansió al cloud es més elevada i, en aquest 
supòsit, l’estalvi seria més gran. 
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