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2 Presentació 
 

2.1 La Auditoria 

La Auditoria que es presenta en aquest document es va iniciar el dia 15/06/2016 amb la reunió 

de presa de contacte i es finalitza en la reunió explicativa que tindrà lloc el dia 17/7/2016 en la 

que es presentarà aquest document. 

La informació aquí reflectida és un estudi de les diferents àrees de la empresa des del punt de 

vista tecnològic. 

El document consta de quatre parts, la presentació,  una descripció de les observacions  fetes, 

una proposta de millores i finalment un quadre resum.  

2.1.1 Esforços 

Durant l’auditoria s’han realitzat els següents esforços/feines: 

Esforç Feina 

1h Preparació prèvia primera reunió  

2h Reunió de Presa de Contacte i preparació de la planificació 

3h Investigació Competència 

4h  Investigació sobre la pròpia web, fonts, seguretat, versions.  

5h Reunió amb Vendes, compres i direcció 

2h Anàlisi funcionament dels  repartiments /enviaments  

7h  El present document 

2h Reunió de lliurament 

26h Total 

  

2.2 La empresa 

XXXXXXX és una empresa de distribució del sector de les llaminadures. Especialitzada en la 

distribució a petits establiments de llaminadures en bossa per ser venudes a pes. Es tracta 

d’una empresa familiar amb 11 treballadors (ara mateix) 

El circuit bàsic de comercialització: 

 Compra a tercers de productes a l’engròs (segons el producte és una producció sota 

comanda i segons el producte de stock de fabricant). 

 Envasat del producte 

 Comercialització/Distribució a l’engròs 

2.3 Elements estudiats 

2.3.1 Externs 

 Presencia web 

 Accés a Intranet / B2B 

 Posicionament en cercadors 
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 Xarxes socials 

 Seguretat 

 Anàlisi de la competència 

2.3.2 Interns 

 Maquinari i xarxes 

 Comercial 

 Aprovisionament i magatzem 

 Administració i Direcció 

 Distribució i Repartiment 

 Comunicació interna 
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3 Observacions 
 

3.1 Aspectes Externs 

Com que aquesta és una Auditoria tecnològica ens basarem en la relació de la empresa amb el 

món des del punt de vista tecnològic, és a dir, Internet. 

3.1.1 Presència 

Actualitzada Estàtica 

Disseny Ajustat 

Imatges Gens o quasi gens 

Contingut Molt pobre 

Camps imprescindibles Tots 

Imatge de Marca Logo animat present a la capçalera de totes 
les subpàgines 

Colors corporatius No existeixen, excepte el logo no hi ha una 
coherència entre les games utilitzades. 

Ús de color Colors agressius: groc cridaner, vermell... text 
difícil de llegir i poc amigable  

 

El lloc web és correcte per tenir una presència. No brilla per la informació que s’ofereix però si 

que hi ha tota la que es considera imprescindible (dades de localització, petita ressenya...). En 

quant a contingut és correcta.  

La pàgina web és estàtica i la única part dinàmica és el catàleg (PDF) que no s’ha actualitzat 

des de fa més d’un any (cal corregir-ho). 

Pel que fa a disseny no és el més adequat. El ús dels colors és absolutament incorrecte. 

Caldria fer un repàs dels colors emprats. 

També caldria revisar les imatges “fotos” que s’ofereixen. A mode d’exemple, la imatge amb 

les furgonetes de repartiment hauria d’estar en l’apartat de “Sobre nosotros” i no en el de 

producte. 

3.1.2 Intranet / B2B 

No existeix una intranet i la comunicació amb els clients és, amb sort, via e-mail. Sovint és per 

telèfon.  

3.1.3 Cercadors / SEO 

No hi ha un ús de paraules clau ni una identificació de segments objectiu. Això suposa que la 

pàgina web serà difícil de trobar per aquells que realment la necessiten.  

3.1.4 Xarxes Socials 

Té perfil a Facebook i twitter. A Facebook hi ha unes quantes entrades de fa un any i res més 

(230 agrada). A twitter hi ha el compte i res més. 
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3.1.5 Seguretat 

Hi ha un problema greu de seguretat. Aquesta auditoria s’ha iniciat per un problema de 

seguretat recurrent (la web ha estat hackejada dues vegades en tres mesos). Es corregeix el 

problema però no l’origen.  

El principal problema de seguretat és la no actualització del software. De fet hi ha diverses 

alertes en la part d’administració del lloc web en aquest sentit. Hem vist que hi ha més de 10 

avisos de desactualització de software. De fet la web incompleix alguns dels estàndards més 

elementals, usuari administrador no deduïble, camps editables sense necessitat. 

Sens dubte el problema de seguretat és degut a una manca d’assessorament de normes 

elementals de seguretat. 

No s’ha detectat cap porta falsa ni cap contrasenya fàcilment desxifrable (s’han provat pel 

mètode de força bruta i un atac amb diccionari).  

3.1.6 Anàlisi competència 

Quan diem competència no significa que vagin al mateix segment de mercat, sinó que per 

paraules clau són competència en els cercadors. En aquest cas hem pres algunes de les 

primeres pàgines en fer una cerca de “distribución golosinas”  

Per saber com estem acostumem a mirar empreses del sector i veure en quins punts donen 

una imatge o servei millor que la nostra. Per aquest cas hem estudiat entre altres: 

http://www.gonvador.com/ 

http://www.disgo.es/ 

http://www.distribucionescamba.com/ 

Escollim aquestes tres perquè cadascuna ofereix un enfocament diferent i  coses interessants. 

Gonvador 

amb 4 centres de logística és la més gran. Desconeixem el nombre de treballadors però està 

clar que la empresa és més gran. La seva web ofereix aquests valors: 

 Professionalitat 

 Claredat 

 Transparència 

 Innovació 

I ofereix aquests serveis:  

 Quatre sistemes de venda: web / comercial telefònic / comercial tradicional / cash & 

carry 

 Assessoria al muntatge de negoci 

 Vídeos propis promocionals 

http://www.gonvador.com/
http://www.disgo.es/
http://www.distribucionescamba.com/
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Disgo 

ofereix una pàgina molt més simple i amb un funcionament molt més pobre. Afegeix l’anglès 

com a segon idioma. Té un logotip omnipresent. Transmet aquest valors: 

 Familiaritat 

 Confiança 

 Infantil/joc 

Sobre serveis, només ofereix un catàleg de difícil navegació amb la informació en forma de 

imatge (i per tant no interpretable pels cercadors) 

De fet l’únic factor que dona imatge de empresa de cert pes és el fet de tenir la web en anglès. 

Camba 

Dona una imatge molt seriosa i corporativa. Dóna molta importància al catàleg en menús però 

en canvi no és accessible al detall. Fa un ús  important de les xarxes socials amb canal propi a 

youtube, Instagram, Facebook. 

La seva web transmet imatge de empresa sòlida de molts anys de funcionament però molt 

poca importància a la imatge del seu producte.  

Té, en canvi, un blog boníssim (molt carregat d’informació) amb entrades setmanals i amb 

molt contingut. Segurament aquest és el motiu pel que els cercadors l’ubiquen a dalt de tot. 

3.1.7 Conclusions de l’anàlisi de la competència  

De la observació de les pàgines estudiades ens sorgeixen alguns aspectes de màrqueting 

electrònic que creiem que són de molta utilitat. 

1- El client és el comerç. Les paraules clau, el muntatge de la pàgina, tota comunicació 

amb el client ha d’anar dirigida a la persona que té o està muntant un negoci de 

llaminadures. 

2- Fora bo oferir al client un suport comercial, des d’assessorament al muntar la botiga 

(com fan a Gonvador), molta imatge de producte per a exposar, contingut útil per a 

venedors de llaminadures i evidentment, des de la nostra web oferir informació 

detallada dels nostres productes de tal manera que el nostre client la pugui 

proporcionar al client final. 

3- El canal de venda és important. Cada nova empresa té una forma diferent de treballar. 

El fet de oferir canals de venda online o remota afegeix clients i a sobre estalvia hores 

de feina de la part de vendes. 
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3.2 Aspectes Interns 

Quan tenim una auditoria el primer que mirem és si la empresa ja té un ERP (correctament 

dimensionat) en marxa. Això ens indica quin marge de millores i quins pressupostos es poden 

manejar. En el vostre cas, tenen un bon software de gestió adequat a les necessitats de la 

empresa.  

3.2.1 Hardware 

Servidors 

Hi ha un sol servidor que suporta el ERP. Els backups d’aquest servidor són deficients i cal 

assegurar-los d’alguna manera ja que la informació continguda és crítica. 

Es troba a faltar un centre de backup i disc compartit.  

Xarxa 

La xarxa interna està al límit de la seva capacitat. Només queden dos ports lliures al swich i 

això pot acabar portant problemes (de tota manera, sembla que les noves comunicacions es 

faran totes wireless). Ara, però, no hauria de ser una prioritat.  

La sortida amb fibra de 100Mb dona prou ample de banda per la feina del dia a dia sense 

problemes.  

Compte, la wifi té posada com a contrasenya per defecte. Cal modificar-la immediatament ja 

que segons el model de router la contrasenya és deduïble 

Llocs de treball 

Els llocs de treball estan correctament dimensionats i no es considera que hi hagi necessitats 

de Hardware no cobertes. 

Hi ha un possible problema. S’han detectat dos ordinadors amb software malintencionat 

(anàlisi remot) i pel que hem pogut veure hi ha programes diversos instal·lats en altres 

ordinadors.  

És importar mantenir actualitzat el software d’antivirus i cal ser molt disciplinat en el 

software que s’instal·la en els ordinadors de feina. Potser convindria configurar els 

ordinadors per fer que  calgui contrasenya per instal·lar software 

 

3.2.2 Vendes 

Tota la informació de vendes s’incorpora, en el mateix moment de rebre la comanda en el 

sistema. Els pressupostos i contactes es gestionen a part (en Excels). En el cas dels 

pressupostos, en cas de tirar endavant s’incorporen en el sistema en el cas que passin a 

comanda. 
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El comercial passa la comanda a través d’una fulla de càlcul, de tota manera, la majoria de 

comandes entren per telèfon. 

3.2.3 Aprovisionament i magatzem  

En general, el procés de compres i magatzem estan bastant ben organitzats. Millor que moltes 

empreses de dimensions similars. Les compres es fan segons existències al magatzem i 

aquestes es saben per el llistat de inventari del ERP. El inventari  es revisa bimensualment i es 

verifiquen les quantitats i lots (imprescindible al tractar-se de productes perennes).  Des de 

magatzem comenten que el procés és feixuc i que els caldria algun sistema d’ajuda via lector 

de codi de barres. Creiem que seria una bona idea però ara com ara no ho creiem una 

prioritat, en cas de creixement, passaria a ser una necessitat. 

Sí que hi ha un aspecte que creiem que es podria millorar i que es podria enllaçar amb el 

paràgraf anterior. Cada proveïdor té la seva pròpia manera de identificar les caixes, els lots, les 

dates de caducitat... Això ha de dificultar la tasca d’identificació de lots. Seria bona idea que 

s’implantés un sistema de etiquetes homogènies que permetés identificar més ràpid (i en el 

futur semiautomàticament) el producte lot i caducitat de qualsevol caixa. 

 

3.2.4 Administració i Direcció   

Gràcies a la implantació del ERP es pot, des de direcció , tenir visió de l’estat de la empresa en 

qualsevol moment. De tota manera, el quadre de comandament és insuficient ja que segons es 

comenta en reunió, ja hi ha hagut diversos problemes que no han estat correctament 

identificats quan calia. 

La part de RRHH s’ha optat per no incloure-la al ERP per no justificar els costos de implantació i 

degut a que es pensa mantenir el tema de contractació en mans d’un gestor extern. 

3.2.5 Comunicació 

Tot i que hi ha instal·lat el mòdul de missatgeria no s’utilitza i es fa servir el e-mail com a eina 

bàsica de comunicació. La informació operativa es mou dins del ERP sense que calgui generar 

molta informació externa.  La part de comunicació interna, doncs, no suposa cap problema. 

3.2.6 Distribució 

La majoria de lliuraments es fan a casa el client amb els repartidors de la pròpia empresa. El 

ERP ja gestiona les zones a partir del codi postal i és cada repartidor qui marca la ruta en funció 

dels lliuraments pendents. Aquest sistema seria millorable calculant la ruta automàticament el 

propi sistema però sembla que ara com ara funciona i és més flexible, així que si no apareixen 

problemes en aquest sentit no sembla necessària cap millora. 
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4 Propostes 
 

En el aquest apartat detallarem les propostes de millora que es deriven de les observacions 

fetes. No hi ha una proposta genèrica i es tracta de propostes i alertes individuals amb costos i 

condicionants ben diferents. 

4.1 Web, presència i comunicació exterior 

La pàgina web és millorable. Proposem cinc àmbits de millora, la seguretat, el disseny, el 

contingut, màrqueting digital, B2B (inclús B2C) i xarxes socials. 

4.1.1 Seguretat 

Cal que algú s’encarregui de mantenir al dia les versions del software de la web. Si no es fa 

periòdicament acaba reportant problemes de seguretat. No es tracta d’una feina feixuga ni 

difícil però cal saber que s’està fent. En vistes als problemes que s’han detectat creiem que ara 

com ara els cal o bé formació o bé contractar algú per que ho faci. 

Alternativa 1: Manteniment Web (formació cursos) 

Hi ha cursos sobre la matèria, els seus preus oscil·len segons la empresa i temari 

Cost Extern 300-500€ Cost Intern L’assistència al curs 

Temps fins Depenent el curs Qui ho podria fer Persona interna 

Altres recursos S’hauria de seleccionar la persona que hi assisteix ja que ha de estar 
relativament familiaritzada en l’administració web per poder aprofitar 
el curs. 

Consideracions La selecció de la persona és crítica i es passarà a tenir una 
dependència molt gran d’aquest treballador.  

Avantatges Podran gestionar la pròpia web sense dependre de tercers 

 

 

Alternativa 2: Manteniment Web (contractat) 

Nosaltres mateixos oferim aquest servei però evidentment el poden contractar amb qualsevol 
altre. 

Cost Extern 20-50€/mes Cost Intern Cap 

Temps fins Immediata Qui ho podria fer Qualsevol empresa web 

Consideracions Es pot contractar com a tarifa plana o com a servei puntual.  

Avantatges No es depèn d’una persona. Disponibilitat immediata. 

 

4.1.2 Disseny Web 

Tot i que la missió de presència web està coberta amb la web actual, el disseny estètic de la 

pàgina web és deficient. Els colors no són correctes, la informació no està actualitzada ni ben 

estructurada. 

Caldria redissenyar la web. El cost d’un disseny web pot oscil·lar molt el seu cost depenent de 

les necessitats i requeriments.  Tenint en compte que la majoria de material gràfic és 

aprofitable el redisseny no hauria de ser molt costós. 
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Redisseny Web (contractat) 

Nosaltres mateixos oferim aquest servei però evidentment el poden contractar amb qualsevol 
altre. 

Cost Extern 250-500€ Cost Intern Cap 

Temps fins 1 setmana Qui ho podria fer Qualsevol empresa web 

Consideracions Segons com sigui el muntatge actual (que no s’ha pogut mirar a fons) 
podria suposar un cost inclús menor (150€?)  

Millora Millora la imatge externa de la empresa 

 

4.1.3 Contingut (SEO) 

Es detecta una manca de contingut i que aquest està molt poc dirigit a captar clients.   

Cal que el contingut que es mostra a l’exterior tingui una uniformitat i una estratègia. Així, el 

primer que cal fer és un estudi del públic objectiu, segmentació, paraules clau, estratègies de 

captació, publicitat. 

Seria, per tant, desitjable disposar d’una estratègia definida de màrqueting digital. 

Estratègia de màrqueting digital 

Consisteix en una assessoria sobre màrqueting i SEO  

Cost Extern 100-300€ (25€/h) Cost Intern 3-12 h 

Temps fins Immediatament Qui ho podria fer Qualsevol empresa web 

Consideracions Bàsicament, la feina a fer és mantenir reunions per trobar quin és el 
públic objectiu de l’empresa i la millor manera d’arribar-hi.  

Millora Permet que tota la comunicació digital estigui dirigida. 

En aquest sentit caldria fer dues coses. Preparar la pàgina web per incorporar contingut de 

forma adient i crear aquest contingut. La primera part, preparar la pàgina es podria incorporar 

en el punt anterior. La segona, la creació de contingut ha de ser interpretada per l’empresa 

com una feina necessària, igual com ho és qualsevol altra activitat dins de la empresa. 

Creació de contingut 

No és recomanable deixar la creació de contingut a una empresa externa ja que ni tindrà prou 
informació ni serà prou eficient. El perfil és el d’una persona 

Cost Extern Cap Cost Intern 1-3 h/setmana 

Temps fins Immediatament Qui ho podria fer Persona interna 

Consideracions Ara com ara ja teniu una persona que ha fet algunes entrades a 
Facebook. Convindria que  aquesta persona tingués uns 
coneixements mínims de SEO i màrqueting digital. No cal que sigui 
una experta ni cal una formació en el sentit rigorós. 

Millora Millora el posicionament i el ús de la web per part dels clients 
(simplificant l’enviament d’informació al departament comercial) 

Com comentem caldria que aquesta persona tingués coneixements bàsics sobre SEO i 

continguts digitals. Si no tenen la persona adequada es podem oferir-los una petita formació 

per donar unes línies directius. 

Compte amb algunes empreses de posicionament SEO ja que algunes de les tècniques que 

utilitzen no són ben vistes pels cercadors i un error o algunes decisions massa arriscades 

poden deixar la web absolutament inservible.  
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4.1.4 Màrqueting Digital 

Ens referim concretament als e-mails periòdics per fidelitzar i informar als clients. Aprofitant la 

base de dades ja existent de clients i utilitzant una bona estratègia es pot aconseguir 

incrementar el volum de vendes.  

Mailing  

Estem pensant en enviaments mensuals més campanyes (Nadal, Halloween, St Jordi...) 

Cost Extern 0-15€/mes  Cost Intern 5 h/mes 

Temps fins Immediatament Qui ho podria fer Persona interna 

Consideracions Se n’hauria d’encarregar la mateixa persona que genera continguts. 
Hi ha serveis d’enviament de e-mails massius gratuïts i d’altres amb 
cost.  

Millora Millora la comunicació amb els clients i augmenta les vendes 

4.1.5 B2B 

Aprofitant la avinentesa de que a es disposa de la informació de clients i productes sembla que 

hauria de ser relativament senzill oferir als clients la possibilitat de realitzar les comandes 

directament des de la web. Evidentment es tracta d’un desenvolupament més fort però pot 

reportar beneficis a molt curt termini. Depenent del volum de ús que en facin els clients es pot 

arribar a reduir espectacularment el cost de atenció telefònica i de gestions normals.  

No seriem partidaris, donat el baix nivell d’incidències, de muntar un sistema complert 

(abonaments, devolucions, ports de devolucions...) i deixar aquestes incidències per a la 

atenció personal individualitzada. 

Això, a més, repercutirà en un augment de clients ja que sovint els possibles clients volen tenir 

informació abans de establir relacions comercials. 

Portal B2B 

El cost dependrà molt dels requeriments. 

Cost Extern 1000-2000€ Cost Intern Cap 

Temps fins 2-3 mesos Qui ho podria fer Qualsevol empresa web 

Consideracions Caldrà incloure en el projecte un apart de formació per al personal 
encarregat de gestionar-ho. 

Millora Millora i fa més eficient el procés de venda 

4.1.6 Xarxes Socials 

De fet és una extensió del punt de Continguts (4.1.3 Contingut (SEO)) la mateixa persona que 

gestiona el contingut web hauria de fer publicacions en les xarxes socials que es considerin 

adients per tal que es vegi moviment. Així mateix s’hauria d’encarregar de gestionar qualsevol 

queixa o dubte que arribi per aquests canals. Aquesta feina, no hauria de suposar més d’una 

hora setmanal de feina. 

Xarxes Socials 

Mantenir actualitzades les xarxes socials 

Cost Extern Cap Cost Intern 1h/setmana 

Temps fins Immediatament Qui ho podria fer Qualsevol 

Millora Millora imatge de marca i comunicació amb els clients 
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4.2 Hardware 

Durant l’auditoria s’han detectat dos problemes. Tots dos referents a seguretat: 

4.2.1 Backup Servidor 

Primer hi ha un sistema de backup deficient en el servidor del ERP. S’ha detectat que es desa 

una sola copia i en un disc dur del mateix servidor. Per tant, en cas d’accident en aquesta 

màquina hi hauria risc d’una pèrdua d’informació quasi total. Segons ens diuen a vegades es 

fan copies de seguretat manuals en un disc dur extern (en el moment de la auditoria 35 dies 

enrere).  

Avui en dia hi ha sistemes molt barats i prou extesos com per no ser acceptable. 

Backup 

Configurar un client de backup en el servidor per evitar una caiguda total. S’està pensant en 
una opció tipus Dropbox o similar que permet emmagatzemar diversos Gb a un  cost mínim 

Cost Extern Configuració: 100€ 
Manteniment: 10€/mes 

Cost Intern Cap 

Temps fins Immediatament Qui ho podria fer Qualsevol 

Millora Imprescindible. Seguretat 

 

4.2.2 Antivirus i Software  

Tothom és conscient dels riscos d’un virus dins d’una organització empresarial. En cas de 

deixar instal·lar software indiscriminadament als ordinadors de feina hi ha perill de infringir 

alguna llicència i per tant de tenir  multes o penalitzacions.  En front a aquesta situació les 

empreses acostumen a prendre una d’aquestes decisions: 

 Prohibir, via memoràndum, la instal·lació de software extern 

 Capar la instal·lació de software en les pròpies màquines demanant una aprovació 

d’un administrador. 

 Oferir plataformes completament tancades segons tasques a realitzar i capar molt la 

instal·lació de software nou (doble autorització, permisos per escrit...) 

La primera no acostuma a tenir l’efecte desitjat. La última necessita molts recursos per a ser 

rendible. Així, recomanem que es designi un responsable (Administrador) i qualsevol petició 

de software passi per ell. 

Així mateix hi ha altres necessitats de manteniment dels equips. Fins al moment s’anaven fent 

correctius sobre els equips que es demanaven a una empresa externa. El cost mitja per 

correctiu és de uns 150€ i s’han de portar els equips més o menys un cop l’any. Tenint en 

compte que hi ha 12 estacions de treball, segons la informació que ens heu proporcionat, són 

uns 1800€/any.  

A més del cost en manteniments correctius cal tenir en compte, que cadascun suposa uns dies 

de tenir l’ordinador no accessible. És molt millor fer un manteniment continuat. Podreu veure 

que qualsevol empresa de serveis informàtics us en pot oferir serveis de manteniments 

preventius continuats. Acostumen a oferir-se a preu de tarifa plana i pot suposar uns 200-

300€/any per equip.  
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Manteniment equips 

Estem comptant un manteniment d’equips i administració de configuracions i lllicències 
(llicències a part) 

Cost Extern 20-30€ /equip/mes Cost Intern Cap 

Temps fins Immediatament Qui ho podria fer Qualsevol empresa 

Millora Imprescindible. Seguretat 

 

4.2.3 Xarxa switch 

En cas de necessitar ampliar la xarxa caldrà comprar un nou switch (element de distribució 

d’informació de xarxa). No es considera imprescindible ja que cada cop esteu utilitzant més 

portàtils amb connexió wifi.   

Switch 

Els switch no són elements cars. Estem pensant en un de 24 ports amb característiques no 
molt avançades. 

Cost Extern 250-350€  Cost Intern Cap 

Temps fins Una setmana Qui ho podria fer Qualsevol empresa 

Consideracions Es compta el preu del switch i la instal·lació 

Millora Permet el creixement de la xarxa cablejada 

4.2.4 Contrasenya wifi 

És una acció que pot realitzar qualsevol. Ara com ara, la xarxa wifi és vulnerable a atacs per 

tenir una contrasenya deduïble. Cal que la canvieu immediatament. I convindria canviar-la 

cada uns mesos (6 mesos?) 

Canvi contrasenya wifi 

Ho podeu fer vosaltres mateixos. Caldria canviar-la cada 6 mesos 

Cost Extern Cap Cost Intern 1h 

Temps fins Immediat Qui ho podria fer Qualsevol 

Millora Imprescindible. Seguretat. 

 

4.3 Magatzem 

Es proposa un sistema de etiquetes adhesives per al magatzem per tal homogeneïtzar la 

identificació dels productes d’entrada. 

És una solució que  ara com ara no és imprescindible i pot esperar però a mig termini segur 

que aportarà beneficis.  

S’està pensant en algun sistema que a petició i des del magatzem es puguin llistar les etiquetes 

d’albarans d’arribada. Així, en la entrada a magatzem s’imprimirien una etiqueta per caixa i 

tantes com productes hi hagi dins de la caixa deixant constància de Data d’arribada producte, 

lot, caducitat... Aquesta etiqueta incorporaria els codis de barres necessaris per informar el 

ERP, a mig termini es podria incorporar la informació dels albarans de sortida des d’un lector 

de codis de barres. 
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Etiquetes magatzem 

Caldrà fer un estudi detallat però a grans trets el que caldria és: equip informàtic, 
etiquetadora, lector codi de barres i modificacions ERP. 

Cost Extern 1000-2500€  Cost Intern 0 

Temps fins 3 mesos Qui ho podria fer Qualsevol empresa 

Consideracions Es comptat tot, equip i software 

Millora Converteix el magatzem en semiautomàtic. 
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5 Recomanacions 
 

ID Nom Despesa  Intern 

1 Manteniment web Alternativa: formació 300-500€ 20h 

2 Manteniment web Alternativa: contractat 20-50€/mes 0 

3 Redisseny web 250-300€ 0 

4 Estratègia Màrqueting digital 100-300€ 3-12h 

5 Creació de contingut 0 € 1-3h/setm 

6 Mailing 0-15€/mes 5h/mes 

7 Portal B2B 1000-2000€ 0 

8 Xarxes Socials 0 1h/setm 

9 Backup Servidor 100€ + 10€/mes 0 

10 Manteniment Equips 20-30€/equip/mes 0 

11 Switch 250-350€ 0 

12 Canvi contrasenya wifi 0 1h 

13 Etiquetes Magatzem 100-2500€ 0 

 

5.1 Intern / extern 

El primer que cal analitzar de la llista de millores proposades és si val la pena incorporar en 

plantilla un tècnic informàtic. Creiem que no per dos motius: 

 No hi ha prou hores/mes per justificar un horari ni de 4h/dia 

 Les feines de xarxes socials i estratègia màrqueting digital i continguts (en contra del 

que es creu) no són pròpies d’un perfil tècnic sinó d’un perfil comercial/directiu 

Així,  considerem més eficient contractar empreses externes per fer la feina. 

5.2 Prioritats i ordre 

 Hi ha un tres tasques que cal fer immediatament i sens falta: 9, 10 i 12. 

 Seria desitjable atacar totes les tasques amb component web alhora. Això estalviarà 

despeses i farà que estiguin, en general més ràpid. Ens referim a les tasques 1 o 2, 3, 4, 

5, 7 

 Les tasques 5,6,8 són a fer internament i s’haurien de iniciar el més aviat possible 

(depenen en part de la 4). 

5.3 eccIT s’ofereix 

Evidentment, des de eccIT ens oferim a valorar i fer totes aquelles tasques que es desprenen 

del present document. En una setmana tindran una proposta nostra concreta i pressupostada 

per cada tema per separat. Son lliures de buscar solucions alternatives. 

   

 


