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Resum del Projecte 

INCO-I es un portal que permet fer una autoevalució de l’estat de 

maduresa en que es troben les operacions d’una empresa. Al mateix 

temps serveix per analitzar com d’alineades estan les operacions amb la 

direcció o visió que te l’empresa de si mateixa i del sector. 

Aquesta eina es simple en la seva utilització però requereix d’uns 

coneixements amplis en l’àmbit d’operacions per treure profit dels seus 

informes i proposar accions que permetin avançar i millorar a l’empresa. 

Permet analitzar una empresa i la seva evolució a mesura que 

s’apliquen millores i també comparar-la amb el seu sector, per conèixer el 

seus punts forts i febles respecte el mercat. 

L’aplicació de l’INCO-I a proveïdors pot permetre a una empresa escollir 

els proveïdors més sòlides, analitzant aspectes que habitualment queden 

fora de les comparatives típiques on s’avalua catàleg de productes, 

qualitat, oferta i capacitat econòmica però no es posa atenció a les seves 

operacions.  
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Resumen del Proyecto 

INCO-I es un portal que permite hacer una autoevaluación del estado 

de madurez de en que se encuentran las operaciones de una empresa. Al 

mismo tiempo sirve para analizar como de alineadas están las operaciones 

con la dirección y visión que tiene la empresa de si misma y del sector. 

Esta herramienta es simple en su utilización pero requiere de unos 

conocimientos amplios en el ámbito de operaciones para sacar provecho 

de sus informes y proponer acciones de mejora que permitan avanzar y 

mejorar a la empresa. 

Permite analizar una empresa y su evolución en la medida que se 

aplicando mejoras y también compararla con el sector, para conocer los 

puntos fuertes y débiles respecto al mercado. 

La aplicación de INCO-I a proveedores puede permitir a una empresa 

escoger los proveedores más solidos, analizando aspectos que 

habitualmente quedan fuera de las comparativas típicas donde se evalúa 

el catalogo de productos, calidad, oferta y capacidad económica pero no 

se pone atención en sus operaciones. 
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Abstract 

INCO-I is a website that offers a self-assessment tool to evaluate the 

maturity of a given company's operations. At the same time, this 

evaluation is useful to review how aligned are the company's operations 

with its direction and vision about itself and the market. 

INCO-I is a simple to use tool but needs a wide operation knowledge to 

evaluate the reports and propose actions to improve a company's 

operations. When these actions are carried out, INCO-I evaluates the 

company's operations and evolution. Additionally, it makes a comparative 

analysis of the market to identify the company's strengths and 

weaknesses. 

INCO-I can also be applied to suppliers; it evaluates operation aspects 

that are not usually considered. 

 

  



INCO-I:	Índex	de	COmpetitivitat	Industrial	9 

 

   

1 Introducció 

1.1 Context del projecte 

La globalització de les empreses ja no és una visió de futur sinó una realitat 

palpable al dia a dia. Cada cop és més comú que els productes que adquirim tinguin 

components realitzats arreu del món. 

Els beneficis de la globalització són amplis i s’han tractat en nombroses ocasions, 

però la globalització també té certs inconvenients que cal gestionar adequadament. 

Alguns d’ells són la diversitat de proveïdors i el risc de ser empreses poc sòlides. 

El sector de l’electrònica és un dels que viu més intensament la globalització, 

donat que els proveïdors de components acostumen a estar a l’estranger i la 

dependència dels productes amb els components que el formen és molt gran, creant 

una dependència de les nostres empreses amb els proveïdors. 

Aquest projecte, vol aportar eines per tal que les empreses puguin escollir els 

millors proveïdors dins del seu àmbit. No només basant-se en el preu que ofereixen, 

sinó comparant-los en altres àmbits com: la qualitat, el servei o la flexibilitat que 

tenen les empreses, així com la seva estratègia empresarial. 

INCO-I te com a objectiu estandarditzar una metodologia d’anàlisis de la 

competitivitat de les empreses, fent que sigui possible comparar diferents empreses 

dins de un mateix àmbit i amb si mateixa, valorant el grau d’alineació entre la seva 

estratègia empresarial i les seves accions al departament d’operacions. 

Per últim, l’informe d’INCO-I aporta a l’empresa una visió innovadora on es creuen 

els criteris de l’estratègia empresarial amb les accions realitzades a l’àmbit 

d’operacions. Aquesta informació permet detectar nous àmbits de millora amb un 

impacte potencial molt alt que poden passar desapercebuts. 
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1.2 Objectius 

Creació d’un portal web en diferents idiomes on es podrà completar el qüestionari 

d’autoavaluació i generació dels informes de INCO-I. 

Posteriorment i fora de l’abast d’aquest projecte, es validarà el model INCO-I amb la 

prova del qüestionari a diferents empreses. 

1.3 Estructura de la memòria 

La memòria esta forma de 5 apartats, els 3 primers apartats es definirà que és 

l’INCO-I, es raonarà quins aspectes avalua aquest índex i les preguntes que millor 

poden assessorar a l’empresa per tal d’extreure aquesta informació, així com els 

aspectes que s’han tingut en compte amb la formula de l’índex. 

Als 2 últims apartats es comentaran les funcionalitats que disposa la plataforma 

INCO-I, així com els aspectes tècnics que la fan possible, per tal que les empreses 

puguin autoavaluar-se, o ser avaluades per un auditor i obtenir l’informe INCO-I. 
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2 Que és INCO-I? 
L’INCO-I és un índex de referencia que permet avaluar el grau d’excel·lència 

operacional de la empresa en funció de la seva estratègia empresarial, per tal 

d’ajudar-la a millorar i comparar-la amb altres empreses. 

Si l’estratègia empresarial i les accions a nivell operacional que s’estan duent a 

terme a l’empresa estan alineades farà pujar l’índex INCO-I. 

L’índex INCO-I és una puntuació viva en 4 àrees operatives, que a la seva vegada 

son estratègies d’operacions bàsiques: 

• Servei 

• Flexibilitat 

• Cost 

• Qualitat 

2.1 Per que serveix 

2.1.1 Autoconeixement 
Un cop realitzat el qüestionari d’autoavaluació, la plataforma INCO-I genera un 

informe de resultats. Aquest informe servirà a les empreses per conèixer amb més 

detall la seva realitat a nivell de planta, induint a una reflexió de com i perquè es fan 

les coses. També les pròpies preguntes del qüestionari indueixen a una reflexió 

sobre diferents aspectes que al dia a dia poden passar desapercebuts o no es trivial 

mesurar el seu impacte en determinades àrees. 

2.1.2 Pla de treball a l’àrea d’operacions 
L’INCO-I ajudarà a les empreses a escollir la millor metodologia dins dels 

estàndards més contrastats actualment, com son el Lean Manufacturing / Kaizen, les 

Operacions Àgils, la Gestió de Qualitat Total (TQM), 6 Sigma, etc. També proposa 



12 
INCO-I:	Índex	de	COmpetitivitat	Industrial 

 

    

tècniques concretes per poder arreglar colls d’ampolla o punts febles detectats 

durant l’anàlisi. 

L’INCO-I servirà per mesurar l’estat actual de l’empresa i poder realitzar un 

seguiment mesurant l’evolució obtinguda amb els canvis. 

2.1.3 Grau d’alineació estratègica 
És comú trobar empreses on l’estratègia esta poc definida i els diferents caps de 

departament es contradiuen al prioritzar les àrees bàsiques de treball. L’INCO-I és 

una ajuda per detectar aquesta problemàtica, a més a diferents àmbits de les 

operacions de l’empresa es proposaran millores per començar a corregir-ho. 

2.1.4 Cadena de subministrament 
L’INCO-I ajudarà als departaments de compres i de gestió de la cadena de 

subministraments a trobar proveïdors confiables, coneixent els seus punts forts i 

febles. La implantació d’INCO-I als proveïdors d’una empresa permetrà avaluar els 

proveïdors per factors estratègics més enllà de la pròpia oferta econòmica i de 

productes, fent que es pugui escollir aquell proveïdor que millor s’adapta a les 

necessitats actuals i potencials necessitats de la nostra empresa. 

A més la plataforma INCO-I permetrà comparar els resultats obtinguts dels 

diferents proveïdors i destacarà els punts forts i febles de cadascun d’ells. 

2.1.5 Fusions i adquisicions d’empreses 
industrials 

L’INCO-I permet valorar el know how i maduresa d’una empresa industrial així 

com comparar-la amb d’altres. Aquests resultats poden servir com a reforç a l’hora 

de la presa de decisions en processos d’adquisició o fusions d’empreses. 
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2.2 Qui el farà servir 

L’índex INCO-I té diverses utilitats, cadascuna d’elles és interesant per a un tipus 

de públic, donat que no tots els usuaris volen extreure la mateixa informació. 

2.2.1 Direcció de l’empresa 
La direcció de l’empresa voldrà saber si les mesures que s’estan duent a terme a 

les seves fabriques estan alineades amb la seva estratègia empresarial. 

L’informe de l’INCO-I mostra clarament quines de les 4 àrees operatives son més 

importants per a la direcció de l’empresa i quines s’estan reforçant més des de la 

direcció d’operacions. 

2.2.2 Cap d’operacions 
En el dia a dia de qualsevol empresa és difícil treure temps per analitzar les 

“coses importants” de la teva feina, que no tenen per que ser les mateixes que les 

“coses urgents”. 

L’INCO-I servirà als caps d’operacions per extreure una foto de la situació actual 

de la seva empresa i analitzar fàcilment quins son els aspectes importants que han 

de començar a resoldre. 

2.2.3 Departament de compres 
En una situació on la globalització a apropat els continents, és fàcil trobar diversos 

proveïdors per gairebé qualsevol producte i amb preus significativament diferents. 

El que no resulta tan fàcil és diferenciar quins d’aquests proveïdors son empreses 

solides i fiables amb les quals val la pena establir un vincle empresarial durador o 

només col·laboracions puntuals on el risc sigui controlat. 

L’índex INCO-I servirà als departaments de compres per comparar els diferents 

proveïdors amb facilitat, detectar els seus punts febles i escollir la millor empresa 

amb la que establir relacions comercials en cada moment. 
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2.2.4 Consultors 
L’INCO-I també el poden utilitzar aquells consultors especialitzats en Operacions 

per realitzar el seguiment de les empreses que assessoren, facilitant la feina i 

garantint uns estàndards i metodologia de treball contrastada. 
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3 Preguntes del formulari INCO-I 

3.1 Dades generals 

El primer apartat demana dades de contacte de l’empresa, així com el codi CNAE 

corresponent al seu sector. Aquest codi es farà servir per donar una orientació a 

l’informe i per futurs anàlisis de benchmarking sectorials. 

 

3.2 Preguntes d’alineació estratègica 

El segon bloc de preguntes està orientat a ajudar a l’usuari a determinar les dues 

àrees estratègiques principals de les 4 àrees que contempla l’INCO-I. D’aquesta 

forma es ponderarà els resultats obtinguts al següent apartat en funció d’aquestes 

dues àrees. 
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3.2.1 Competitivitat general 
El primer apartat del bloc d’estratègia pregunta sobre els aspectes on l’empresa 

creu que és més competitiva i on creu que necessita millorar, l’objectiu principal és 

extreure la necessitat de canvi de l’empresa. 

 

3.2.2 Selecció de 1 a 5: Visió estratègica actual 
Aquest apartat realitza preguntes contraposant les diferents àrees estratègiques 

per tal de forçar una selecció entre elles. Les preguntes o la ponderació dels 

resultats a les diferents àrees esta feta de tal forma que no poden ser neutres, així 

encara que l’usuari intenti respondre sempre un valor mig, estarà fent una selecció 

de les àrees estratègiques sense adonar-se.  
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3.2.3 Grau d’importància i grau d’implantació 
Les preguntes d’aquest apartat disposen d’un doble selector. El primer serveix per 

indicar el grau d’importància que la empresa dona a un determinat factor. El segon 

selector serveix per indicar el grau d’implantació que te actualment. 

D’aquesta forma es detecta si és coherent les implantacions que s’estan realitzant 

amb els criteris de l’empresa. 
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3.3 Preguntes d’anàlisis operacional 

L’últim bloc de preguntes entra en detall en 12 àmbits de treball de l’empresa per 

tal d’analitzar on s’estan invertint els esforços, amb quin grau d’implantació i quina 

necessitat estan resolent.  

3.3.1 Quadre de comandament integral 

d’Operacions 
Per poder prendre decisions és necessari poder avaluar l’impacte dels canvis que 

es realitzen. Aquest apartat s’encarrega de revisar si l’empresa disposa de les eines 

i procediments necessaris per mesurar i avaluar el seu funcionament en l’àmbit de 

les operacions. 

També es revisa si es realitza un seguiment oportú d’aquesta informació i quines 

son les persones que la revisen. 

 

3.3.2 Productes i demanda 
A l’àmbit d’operacions hi ha 2 tendències contraposades, el LEAN i el QRM. En 

funció dels objectius a assolir és més recomanable una o l’altre tendència. 

Les preguntes d’aquesta secció estan orientades a discernir cap a quina de les 

dues tendències caldria que l’empresa orientes el seu model productiu.  
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3.3.3 Desenvolupament de nous productes 
El llançament de nous productes permet avaluar a l’hora 2 aspectes importants. 

Per una part, permet completar la informació de l’apartat anterior, sobre Lean o QRM 

com a model de producció. De l’altre podem obtenir informació important sobre una 

de les àrees de l’INCO-I, la flexibilitat.  

 

3.3.4 Dades i planificació de la producció 
Aquest apartat realitza preguntes sobre la informació disponible a l’hora de 

planificar la producció, el tipus de demanda i la distribució de la planta. 
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3.3.5 Qualitat i índex d’eficiència d’equips (OEE) 
Les preguntes d’aquest apartat es centren en avaluar la qualitat del procés de 

producció i l’impacte d’aquest sobre els costos associats a obtenir aquesta qualitat. 

 

3.3.6 Maquinaria i manteniment 
La maquinaria utilitzada a la planta de producció pot produir un impacte molt 

significatiu a les 4 àrees avaluades per l’INCO-I. Per aquesta raó, es realitzen 

preguntes per mesurar com de preparada esta la planta contra els problemes que 

puguin aparèixer. 

 

3.3.7 Gestió d’estocs 
L’estoc de productes i matèries requereix d’un equilibri ben trobat, donat que pot 

ser contraproduent tant per excés com per defecte. 
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Les preguntes d’aquest apartat s’encarreguen d’aflorar possibles problemes en la 

gestió d’estocs per excés o defecte de matèries primers o productes acabats. 

 

3.3.8 Cadena de subministraments  
Les empreses s’especialitzen en un determinat àmbit i utilitzen proveïdors per 

proveir-se dels materials que necessiten. En aquest aspecte cal treballar per 

aconseguir una bona relació entre qualitat – cost – risc a l’hora d’escollir els 

proveïdors.  
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3.3.9 RRHH 
Aspectes com el “know how”, la corba d’aprenentatge o la polivalència de les 

persones als llocs de treball afecten als aspectes avaluats per l’INCO-I. Les 

preguntes d’aquest apartat s’encarreguen d’analitzar com de preparada esta 

l’empresa davant dels riscos derivats dels treballadors i si sap retenir el talent de que 

disposa.  

 

3.3.10 Servei 
Totes les empreses (encara que siguin de producte) tenen una part del seu negoci 

que pels clients és percebut com un servei. Per exemple, el tracte pre-venta i post-

venta així com el compliment en temps de les entregues. 

 

3.3.11 Transports i expedicions 
Amb un mercat cada cop més globalitzat, el transport de les mercaderies i 

matèries primes ha agafat un lloc rellevant en la producció, distribució i cost. Aquest 

apartat ajuda a determinar les decisions a nivell logístic de l’empresa. 
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3.3.12 Metodologies de gestió 
A l’àmbit de les operacions existeixen moltes metodologies que ajuden a 

optimitzar alguns aspectes concrets de la operativa a planta. 

Aquest apartat realitza preguntes per determinar quines metodologies s’estan fent 

servir i quin és el seu grau d’implantació. 
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4 Càlcul de la formula 

L’INCO-I fa servir 9 paràmetres estratègics i 6 paràmetres d’operacions: 

Paràmetre estratègic Definició 

Necessitat de canvi Necessitat de l’empresa de realitzar 

canvis en el seu funcionament 

actual per tal d’assolir una filosofia 

més propera a la seva visió. 

Cost Actual Importància del factor estratègic 

“Cost” a la estratègia actual de 

l’empresa. 

Qualitat Actual Importància del factor estratègic 

“Qualitat” a la estratègia actual de 

l’empresa. 

Servei Actual Importància del factor estratègic 

“Servei” a la estratègia actual de 

l’empresa. 

Flexibilitat Actual Importància del factor estratègic 

“Flexibilitat” a la estratègia actual 

de l’empresa. 

Cost Ideal Importància del factor estratègic 

“Cost” a la estratègia que voldria 

assolir l’empresa en el futur. 

Qualitat Ideal Importància del factor estratègic 

“Qualitat” a la estratègia que 
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voldria assolir l’empresa en el futur. 

Servei Ideal Importància del factor estratègic 

“Servei” a la estratègia que voldria 

assolir l’empresa en el futur. 

Flexibilitat Ideal Importància del factor estratègic 

“Flexibilitat” a la estratègia que 

voldria assolir l’empresa en el futur. 

 

Paràmetre d’operacions Definició 

Cost Importància del factor estratègic 

“Cost” al model d’operacions 

utilitzat actualment a l’empresa. 

Qualitat Importància del factor estratègic 

“Qualitat” al model d’operacions 

utilitzat actualment a l’empresa. 

Servei Importància del factor estratègic 

“Servei” al model d’operacions 

utilitzat actualment a l’empresa. 

Flexibilitat Importància del factor estratègic 

“Flexibilitat” al model d’operacions 

utilitzat actualment a l’empresa. 

Lean Idoneïtat d’utilitzar el model “Lean” 

al model d’operacions actual. 

QRM Idoneïtat d’utilitzar el model “QRM” 

al model d’operacions actual. 
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El valor d’aquests paràmetres es calculen en funció de les respostes del 

qüestionari. El pes de cada resposta sobre els paràmetres es considera un valor 

estàtic però viu, donat que és un valor fixe però s’anirà revisant en el temps i pot 

varia en funció de l’àmbit de l’empresa. 

Amb els 15 paràmetres anteriors es generen 2 índex: 

• INCO-I Global 

• INCO-I Estratègic 

L’índex INCO-I global es calcula amb una mitja dels 4 paràmetres d’operacions, 

Cost, Qualitat, Servei i Flexibilitat. El propòsit principal d’aquest índex es poder 

comparar empreses del mateix àmbit entre si, o una empresa amb si mateixa en 

funció de les millores realitzades. 

L’índex INCO-I Estratègic es calcula comparant els paràmetres d’operacions, 

Cost, Qualitat, Servei i Flexibilitat en funció dels paràmetres estratègics. El propòsit 

d’aquest índex és mostrar el grau d’alineació entre l’estratègia empresarial i el model 

d’operacions utilitzat. 

Si els índex INCO-I global i INCO-I Estratègic son semblants o superior el segon, 

indicarà una bona alineació entre el model d’operacions i la estratègia de l’empresa, 

per contra, si l’INCO-I Estratègic és baix, indicarà que s’estan realitzant esforços en 

una direcció que no és la mateixa que l’estratègia empresarial. 
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5 Funcionalitats del portal INCO-I 

5.1 Els meus qüestionaris 

A la vista general “Els meus qüestionaris” dins de l’INCO-I l’usuari trobarà 2 

seccions. 

A la primera secció es troben aquells qüestionaris que encara no s’han finalitzat, i 

per tant, només es poden editar o eliminar. 

A la segona secció es troben els qüestionaris ja completats, on l’usuari pot editar la 

situació actual, la situació futur, veure l’informe o comparar informes entre ells. 

 

5.2 Qüestionari INCO-I 

El portal INCO-I disposa d’un component per completar el qüestionari. Aquest 

component permet anar endavant i endarrere per les diferents seccions que 
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contenen les preguntes del qüestionari, així com saltar directament a una secció en 

concret. A cada canvi de secció es van salvant els canvis realitzats per l’usuari. 

 

5.3 Generació d’informes 

Quan l’usuari pulsa a la opció de veure informe es redirigeix contra una pantalla 

d’informe. Aquesta pantalla disposa d’un botó per accedir a una vista optimitzada per 

imprimir. 

L’informe es composa de 4 seccions: 

1. Estrategia Operacional 

El primer bloc determina quins son els 2 ambits més destacats per 

l’empresa desde el punt de vista d’estrategia empresarial. A més, s’indica 

el grau de precisió detectat, en funció de si estan clarament definits els 

ambits. 
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2. Excelencia Operacional 

La segona secció ens mostra amb els 4 ambits anteriors, quins estan 

alineats amb l’estrategia de l’empresa i quins cal modificar. Adicionalment 

hi ha un bloc on ens indica dels ambits a millora que tenim quin es critic. 

3. Metodologia adecuada 

La tercera seccio ens indicarà quina es la metodologia més adecuada per 

la nostra empresa en funció de les respostes que s’han introduit al 

questionari. 

4. INCO-I 

La secció d’INCO-I ens nostrarà una xarxa amb la unió dels 4 àmbits que 

ens permet de forma visual detectar a quins àmbits estem més orientats 

com empresa. 

Al peu de l’informe tenim 2 indicadors: 

1. INCO-I Average: El valor d’aquest indicador ens permet comparar-nos amb 

altres empreses. 

2. INCO-I Winning: Aquest indicador ens valora l’àmbit d’operacions contra 

l’estrategia definida a nivell empresarial. Un valor igual o superior al INCO-I 

Average indica una bona alineació, un valor inferior vol dir que s’estan 

realitzant esforços en una direcció equivocada. 

L’informe te capacitat per realitzar algunes sugerencies al final de l’informe, per 

exemple recomenar a l’usuari implementar 6 sigma, o l’ús d’una eina de ERP. 
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5.4 Comparació entre qüestionari 

A la vista “Els meus qüestionaris” la segona caixa disposa de selectors Checkbox 

per cada qüestionari, si l’usuari selecciona més d’un qüestionari i prem el botó de 

“Comparar” se li mostrarà una taula comparativa on podrà veure els índex INCO-I 

Global, INCO-I Estratègic i les àrees d’excel·lència operacional per cadascuna de les 
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empreses. A més es destacarà en negreta i fons grogós els valors més alts de cada 

columna. 

 

5.5 Visió de futur 

Un cop el qüestionari ha sigut completat, l’usuari te la opció d’editar les millores 

que vol anar realitzant a la seva empresa. Per modificar aquests valors té una opció 

que es diu “Futur”. 

Quan accedeix a la versió de futur, el qüestionari és idèntic a la versió normal 

però els valors que es van marcar al qüestionari actual apareixen destacats en groc. 

D’aquesta forma l’usuari sempre sap quin era el valor actual que va seleccionar per 

aquesta pregunta i pot decidir fer canvis si creu que milloraran en aquest aspecte. 

 

5.6 Comparació actual amb futur 

Un cop l’usuari a editat la versió de futur, si torna a accedir a l’informe apareixen 

al costat dels valors actuals (blaus) uns nous valors que corresponen al futur (verd), 

amb els canvis que s’han indicat. 
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També a la gràfica general i els índex apareixen confrontats els 2 valors actual i 

futur. 
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6 Aspectes tècnics de l’INCO-I 

6.1 Infraestructura 

La infraestructura utilitzada per aquest projecte consisteix en un únic servidor amb 

els programes necessaris. 

El servidor conté els següents programes per donar suport al portal: 

• MySQL: Servidor de Base de dades per emmagatzemar la informació 

• Apache2: Servidor web, per atendre les peticions que vindran des de 

internet i gestionar una memòria temporal (cache). 

• Tomcat: Servidor d’aplicacions que suporta el portal d’INCO-I. 

• Servidor de correu: Permet al portal enviar correus de notificacions als 

usuaris. 

 

La infraestructura utilitzada per aquest projecte és força limitada i ajustada a les 

possibilitats del projecte actualment. Si el projecte prospera, seria recomanable 

Servidor
Apache2

Tomcat

MySQL

Servidor	Correo
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escalar aquesta infraestructura a 2 servidors un per els programes Apache2 i 

Tomcat i un altre per MySQL i el servidor de correu. 

A més, caldria generar redundància de les dades, fent servir 2 bases de dades en 

ubicacions geogràfica diferents i contemplar un escenari d’alta disponibilitat, doblant 

els servidor Apache2 i Tomcat formant un clúster. 

 

6.2 Portal 

Per realitzar el portal INCO-I i com a part de l’arquitectura de la solució s’ha 

escollit el producte Liferay en la seva versió Community Edition. 

Els punts que han fet decantar la balança cap a aquest producte son els 

següents: 

• l’ús de Java com a llenguatge de programació que permet una millor 

integració amb el motor de regles Drools que s’ha fet servir. 

• Tractar-se d’un producte Open Source 

• Disposar d’una versió Enterprise Edition amb suport d’una companyia, 

que s’encarrega de donar continuïtat al producte. 

Cluster	
Servidores

Apache2

Tomcat

Servidores	
redundados

Servidor	
Correo

MySQL
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• Una comunitat d’usuaris i desenvolupadors gran. 

• Estar orientat a portlets, que permet encapsular els components propis 

fent-los més fàcils de mantenir. 

De les funcionalitats per defecte del portal, actualment es fa servir la gestió 

d’usuaris, el magatzem de documents i el gestor de continguts web. 

6.3 Desenvolupaments a mida 

Per tal de poder oferir el funcionament indicat a l’apartat 5 - Funcionalitats del 

portal INCO-I a sigut necessari desenvolupar 3 components a mida. 

6.3.1 Component d’idiomes 
El component d’idiomes s’encarrega de substituir les claus que es fan servir en 

alguns punts de l’aplicació com els botons per el text corresponent a l’idioma de 

navegació de l’usuari. 

Per realitzar aquest component s’ha fet servir un component de Liferay de tipus 

hook. Aquest component consisteix en fitxers que per cada idioma, emmagatzemen  

parelles clau valor, on cada clau correspon a un text multiidioma que el portal fa 

servir a algun punt. 
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## 
## General 
## 
welcome-to-icoin=Benvingut a INCO-I 
 
icoin.cancel=Cancelar 
icoin.submit=Enviar 
icoin.comments=Comentaris 
icoin.optional=Opcional 
icoin.date=Data 
 
icoin.cnae=Codi CNAE 
label.cnae=Codi CNAE 
icoin.position=Posició 
icoin.company=Companyia 
icoin.address=Direcció 
icoin.emailphone=Correu electrònic/Telèfon 
icoin.business=Negoci 
icoin.contactme=Vols que un professional contacti amb tu en propers 
dies? 
 
icoin.completeform.es=Completa el formulari d'Estrategia 
icoin.completeform.op=Completa el formulario d'Operacions 
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icoin.generatereport=Generar l'informe 
icoin.generatedreporton=Informe generat el dia 

  

6.3.2 Tema del portal 
Per tal de personalitzar l’aspecte visual del portal, s’ha desenvolupat un 

component de Liferay anomenat Tema que permet introduir recursos CSS i JS a 

nivell del portal, de forma que afecta a totes les pàgines públiques modificant la seva 

aparença. 
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6.3.3 Entitats del portal 
Aquest component es sustenta sobre 4 entitats que son les següents: 

• Form à Cada qüestionari és un element d’aqueta entitat 

• Report à Cada informe generat és un element d’aquesta entitat 

• Suggestion à Les frases de suggeriment son elements d’aqueta entitat 

• UserForm à Aquesta entitat guarda les relacions entre usuaris i 

formularis 

Cada entitat s’ha definit mitjançant un component de Liferay de tipus 

ServiceBuilder, aquest tipus de component permet definir mitjançant un xml el model 

de dades de la entitat així com les principals funcionalitats CRUD i de busqueda que 

seran necessaris a la capa de serveis. 

 
<entity name="Report" local-service="true"> 
 
 <!-- PK fields --> 
 
 <column name="reportId" type="long" primary="true" id-
type="increment" /> 
 
 <!-- Audit fields --> 
 
 <column name="companyId" type="long" /> 
 <column name="groupId" type="long" /> 
 <column name="userId" type="long" /> 
 <column name="userName" type="String" /> 
 <column name="createDate" type="Date" /> 
 <column name="modifiedDate" type="Date" /> 
 
 <!-- Other fields --> 
 
 <column name="formId" type="long" /> 
 <column name="formValues" type="String" /> 
 <column name="strategyWeAre" type="String" /> 
 <column name="strategyWeWannaBe" type="String" /> 
 <column name="operationsWeAre" type="String" /> 
 <column name="suggestionIds" type="String"/> 
 
 <!-- Order --> 
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 <order by="asc"> 
  <order-column name="reportId" /> 
 </order> 
 
 <!-- Finder methods --> 
 <finder name="formId" return-type="Collection"> 
  <finder-column name="formId" /> 
 </finder> 
</entity> 

 

6.3.4 Component de qüestionaris 
El component de qüestionari és el nucli del portal, s’encarrega de mostrar les 

llistes de qüestionaris a la pàgina “Els meus qüestionaris d’INCO-I” així com de tota 

la funcionalitat que hi ha a aquest apartat. 

S’ha realitzat mitjançant un component de portlet de Liferay. 

Aquest portlet disposa de 9 accions principals: 

• newForm à Serveix per donar d’alta nous qüestionaris, es cridada 

després d’omplir el primer formulari d’alta de qüestionari 

• deleteForm à Serveix per realitzar un borrat lògic del formulari. 

• updateForm à Serveix per guardar els canvis cada cop que es navega a 

la pàgina següent o anterior d’un qüestionari. 

• getIncoiParamsFromRequest à Serveix per recuperar els valors 

introduïts a les pàgines del qüestionari 

• generateFutureForm à Serveix per generar el formulari futur com a una 

copia de l’actual i mantenir la relació entre ambdós. 

• generateReport àServeix per crear l’informe i cridar al motor de regles 

per que processi la informació del qüestionari 

• loadRules à Funció de suport pel motor de regles. 

• addUserForm à Serveix per crear relacions entre usuaris i qüestionaris, 

quan un usuari vol compartir-lo amb un altre. 
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• deleteUserForm à Serveix per eliminar les relacions. 

La vista principal mostra 2 llistats, un amb els qüestionaris en curs de l’usuari i un 

altre amb els qüestionaris finalitzats. 

Els 2 llistats s’han realitzat amb el component searchContainer de Liferay. 

El primer llistat s’ha dotat amb funcionalitats per eliminar el qüestionari i continuar 

editant-lo. 

 

El segon llistat s’ha dotat amb altres funcionalitats, veure informe, editar futur i 

eliminar. 
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La funcionalitat d’editar, permet omplir el formulari d’INCO-I, aquesta opció només 

esta disponible mentre el formulari no s’ha finalitzat, aquest comportament serveix 

per evitar que l’usuari manipuli els resultats un cop veu l’informe. 

El qüestionari disposa de 7 tipus de preguntes: 

1. Text lliure 

2. Doble text lliure 

3. Selecció horitzontal 

4. Selecció vertical 

5. Selecció de 1 a 5 

6. Doble selecció de 1 a 5 

La funcionalitat d’eliminar qüestionari, permet fer un esborrat lògic del 

qüestionari. L’esborrat s’ha decidir fer-lo lògic per tal de poder utilitzar aquests per 

fer anàlisis de benchmarking en un futur. 

Un cop tancat el qüestionari es genera l’informe corresponent i s’activen les altres 

funcionalitats. 

La funcionalitat d’informe es tractarà a l’apartat “Component d’informes”.  

La funcionalitat de futur permet a l’usuari modificar les respostes que cregui 

convenient per tal de millorar la seva situació. Aquesta funcionalitat és similar a la 

d’editar qüestionari, però mostrà destacat en color groc la resposta que es va 

seleccionar la primera vegada. A més, un cop s’ha editat el futur l’informe contraposa 

les respostes actuals amb les futures, per tenir més detall de les millores. 
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6.3.5 Component de preguntes 
El component de preguntes és visible únicament per administradors. Serveix per 

introduir les preguntes que formen el qüestionari d’INCO-I. 

Aquest component s’ha realitzat mitjançant un portlet present al panell de control. 
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6.3.6 Component de suggeriments 
De forma similar al component de qüestions s’ha desenvolupat un altre de 

suggeriments. Aquest component permet donar d’alta suggeriments que mitjançant 

el motor de regles es poden afegir a un informe quan es compleixen certs criteris. 

Aquest component s’ha realitzat mitjançant un ServiceBuilder i no disposa 

d’interfície. 
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6.3.7 Component d’informes 
El component d’informes s’encarrega de generar un informe en funció dels 

resultats obtinguts al càlcul de la formula de INCO-I. 

Es presenta una taula amb els resultats obtinguts a cada àrea (cost, servei, 

qualitat, flexibilitat) en funció de l’estratègia actual, l’estratègia que es vol aconseguir 

i les accions operacionals dutes a terme. 

A sota, es mostra un gràfic amb les 4 àrees als eixos i representat el valor 

d’operacional sobre aquests. 

Al costat, es mostra un altre gràfic amb la recomanació de seguir una estratègia 

Lean o QRM i els valors obtinguts als índex INCO-I Global i INCO-I Estratègic. 
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6.3.8 Component de comparació 
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6.3.9 Llista de CNAE 
Per facilitar la introducció del codi CNAE s’ha desenvolupat un camp de tipus 

autocompletat on al començar a escriure et dona opcions disponibles. 

Aquest comportament s’ha aconseguit mitjançant un hook que estableix un servlet 

a http://www.inco-i.com/c/portal/cnae on mitjançant el paràmetre “q” es pot filtrar els 

resultats de la llista de CNAE. 
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Un poc realitzats múltiples INCO-I s’ha detectat que els responsables de realitzar 

l’estudi desconeixen el seu CNAE i s’ha optat per reduir el model a un doble selector 

amb un conjunt reduït respecte del CNAE oficial. 
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6.4 Motor de regles 

6.4.1 ¿Per que un motor de regles? 
A l’hora de prendre la decisió de fer servir un motor de regles per assignar els 

valors corresponents a cada possible resposta es va tenir en compte 2 punts 

importants: 

1. Els valors de cada resposta son valors vius, poden canviar amb el temps. 

2. Es poden afegir i eliminar qüestions. 

Amb aquestes premisses es va decidir fer ús d’un motor de regles independent 

que a més es pogués ampliar en un futur mitjançant una interface gràfica. 

Drools els un dels motors de regles Java en software lliure més avançats 

actualment. A més, disposa d’un repositori de regles anomenat Guvnor que a futur 

es podria fer servir per gestionar les regles amb més facilitat, sense la intervenció de 

personal tècnic.  

6.4.2 Com fem servir el motor de regles a INCO-I 
El procés que realitza el portal quan un usuari introdueix un qüestionari és el 

següent: 
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El motor de regles s’encarrega del pas entremig “Aplicar les regles per calcular els 

index” decidint per cada resposta que l’usuari a introduït a l’omplir el formulari, quin 

valor cal donar a cada variable de la formula de l’INCO-I, deixant totes les variables 

a l’abast de l’informe per calcular els índex i generar les taules i gràfiques. 

A l’abast d’aquest projecte s’ha definit el fitxer de regles (*.drl) que permet aplicar 

les regles necessàries per realitzar el càlcul actual dels índex INCO-I Global i INCO-I 

Estratègic. 

Al següent fragment de codi del fitxer de regles es pot veure la inicialització de les 

variables de la formula i l’assignació de valors per les primeres preguntes. 

 

package com.icoin.forms; 
 
import com.icoin.sb.questions.model.Report; 
import java.math.BigDecimal; 
 
rule "set maximums" 
 when 
  report : Report(true) 
 then 

Omplir	el	
formulari

Aplicar	les	
regles	per	
calcular	els	

index

Generar	
l'informe
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  System.out.println("set Maximums"); 
  report.incVarStrategyWeAre("max-cost", 53); 
  report.incVarStrategyWeAre("max-quality", 38); 
  report.incVarStrategyWeAre("max-service", 41); 
  report.incVarStrategyWeAre("max-flexibility", 74); 
   
  report.incVarStrategyWeWannaBe("max-cost",25); 
  report.incVarStrategyWeWannaBe("max-quality",25); 
  report.incVarStrategyWeWannaBe("max-service",22); 
  report.incVarStrategyWeWannaBe("max-flexibility",46); 
   
  report.incVarOperationsWeAre("max-cost",25); 
  report.incVarOperationsWeAre("max-quality",25); 
  report.incVarOperationsWeAre("max-service",22); 
  report.incVarOperationsWeAre("max-flexibility",46); 
   
  report.incVarOperationsWeAre("max-lean",12); 
  report.incVarOperationsWeAre("max-qrm",15); 
end 
 
rule "icoin-20-es-s1-q1" 
 when 
  report : Report(getFormValue("icoin-20-es-s1-q1") >= 3) 
 then 
  System.out.println("20 ES Question 1"); 
  long value = report.getFormValue("icoin-20-es-s1-q1"); 
  if(value == 3){ 
   report.incVarStrategyWeAre("change", 0.5); 
   report.incVarStrategyWeWannaBe("change",0.5); 
  }else if(value == 4){ 
   report.incVarStrategyWeAre("change", 2); 
   report.incVarStrategyWeWannaBe("change",2); 
  }else if (value == 5){ 
   report.incVarStrategyWeAre("change", 3); 
   report.incVarStrategyWeWannaBe("change",3); 
  } 
   
end 
 
rule "icoin-20-es-s1-q2" 
 when 
  report : Report(getFormValue("icoin-20-es-s1-q2") >= 4) 
 then 
  System.out.println("20 ES Question 2"); 
  long value = report.getFormValue("icoin-20-es-s1-q2"); 
  if(value == 4){ 
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   report.incVarStrategyWeAre("change", 1); 
   report.incVarStrategyWeWannaBe("change",1); 
  }else if (value == 5){ 
   report.incVarStrategyWeAre("change", 2); 
   report.incVarStrategyWeWannaBe("change",2); 
  } 
end 
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7 Conclusions  

Aquest projecte és ambiciós en el seu plantejament i funcional a la seva 

execució.  

S’ha realitzat un enfocament ampli considerant les diferents utilitats que 

pot tenir en funció dels perfils que analitzin els resultats, perseguint 

apropar les visions estratègiques i operatives de les empreses que a 

vegades estan allunyades. 

Per l’altra banda s’ha assolit un portal amb unes funcionalitats de base 

ben treballades que permet començar a donar-se a conèixer l’indicador 

INCO-I i convertir-se en una eina de treball del departament d’operacions, 

i de comunicació entre operacions i direcció.  

Les possibilitats d’ampliació d’aquest projecte son molt amplies i en 

diferents direccions. 

Per una banda ens podríem plantejar millores del portal pels usuaris, com 

per exemple, adaptació a dispositius mòbils, recomanacions en funció dels 

resultats o foro de debat lligat al portal, el seu ús i les seves aplicacions. 

Considerant INCO-I com un indicador, es pot treballar en la direcció de 

convertir-lo en referencia entre empreses, generant una certificació o 

resultat auditat, que pugui servir per demostrar a altres que s’estan 

prenent bones decisions i es tracta d’una empresa madura i confiable. 

Com a model, també es podria analitzar altres àmbits com els sectors 

serveis i generar un qüestionari adaptat que permeti analitzar els aspectes 

més operatius i la seva relació amb la estratègia de l’empresa. Per 

exemple, a l’ambit de les consultores TIC, es podria avaluar el compliment 

d’objectius, la rotació de personal o l’organització en equips petits 

altament motivats.  
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Finalment, es poden dur a terme millores que facilitin el manteniment del 

portal INCO-I o millorin la seva disponibilitat al públic, com s’ha comentat 

durant el projecte, es podria ampliar la infraestructura per generar 

robustesa o integrar guvnor per facilitar la edició de noves preguntes 

sense intervenció de perfils tècnic.
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