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2 Presentació 
 

2.1 La Auditoria 

La Auditoria que es presenta en aquest document es va iniciar el dia 15/04/2016 amb la reunió 

de presa de contacte i es finalitza en la reunió explicativa que tindrà lloc el dia 10/5/2016 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, aquesta, la primera, de presentació, la segona és un recull 

de les observacions fetes i la  proposta punts millorables, la tercera és un quadre resum amb 

les propostes de millora quantificades i ordenades i la quarta unes reflexions generals.   

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 

1h  Investigació sobre la pròpia web, fonts, seguretat, versions.  

8h Reunió amb Vendes, compres i direcció 

6h Observació producció i reunió amb caps de producció 

3h Cerca solucions ERP vidreria 

7h  El present document 

2h Reunió de lliurament 

30h Total 

2.2 La empresa 

XXXXXXX és una comercialitzadora de vidre pla. Especialitzada en vidres amb càmera i de alt 

índex de reflexió. Forma part d’un grup d’empreses YYYYYY que agrupen compres i cadenes de 

producció. 

La part de producció de la empresa es pot dividir en: 

 Magatzem de vidre 

 Secció de vidres amb càmera 

 Secció de Tall i poliment 

 Secció de lliurament de mercaderies  

2.3 Elements estudiats 

2.3.1 Externs 

 Presencia web 

 Accés a Intranet / B2B 

 Posicionament en cercadors 



   

4 
 

 Imatge personal de l’equip directiu a Internet 

 Xarxes socials 

2.3.2 Interns 

 Maquinari i xarxes 

 Departament de Vendes (comercial). 

 Departament de Compres. 

 Administració i Comptabilitat 

 Comunicació interna 

 Producció i fabricació 
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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 

Web corporativa 

Actualitzada Fa més de 5 mesos 

Disseny Molt pobre 

Seguretat Cap (estàtica) 

Imatges Copyright Original, Pixelades, No stock  

Contingut Molt pobre 

Camps imprescindibles Tots 

Imatge de Marca Logo pixelat. Confusió entre empresa i grup 

Colors corporatius No hi són 

Ús de color Erràtic 

 

El lloc web està molt lluny del que es podria esperar i és d’una qualitat molt baixa. Tot i que els 

clients potencials son industrials i per tant la projecció de marca al gran públic no és prioritària 

si que dona una imatge de empresa petita i caòtica que no és adequada a XXXXX. 

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 cal dir que amb la web de la que es disposa és impossible tenir un posicionament 

mínimament decent. De fet, la única paraula clau per la que es posiciona bé és pel propi nom 

de la empresa. No es fa l’estudi a fons de paraules claus perquè es considera innecessari. 

3.1.4 Xarxes Socials 

No està en cap xarxa social, hi ha una pàgina a Facebook no mantinguda.  

3.1.5 Imatge Personal Equip directiu 

No es detecta cap directiu amb problemes de imatge personal a la web. El que es cerca en 

aquest apartat és la presència de informacions poc recomanables o delicades que podrien 

afectar de retruc a la pròpia empresa. Hi ha dos articles (ben posicionats) d’en Luis XXXXXXXX. 

De la resta d’equip directiu no hi ha res delicat o fora de lloc. 
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3.1.6 Propostes de millora 

Com ja vam comentar a la primera reunió i durant la auditoria, la presencia web de la empresa 

és quasi inexistent. La immensa majoria de empreses unipersonals tenen més presència a 

internet de la que te XXXXXX.  

Caldria fer una pàgina web de presència i amb un disseny atractiu i publicar-hi algun contingut 

de tant en tant. 

A més, en els temps que corren, caldria oferir un portal B2B per a que els clients facin les 

comandes. Això estalviarà molta feina a tot el departament de Vendes ja que la feina de Gestió 

es reduirà a menys de la meitat.  

No tot és dolent, teniu l’avantatge que el contingut i disseny web/SEO/B2B es poden dissenyar 

bé i de 0. Això és un avantatge perquè es podrà fer seguint estàndards moderns que milloren 

molt la eficiència. 

Propostes de millora 
Pàgina web estàtica 
Pàgina web dinàmica i amb contingut de qualitat 
Intranet 
B2B 
Xarxes Socials 
 

3.2 Aspectes Interns 

3.2.1 Hardware 

Servidors 

Hi ha dos ordinadors que estan fent de servidors. Estan integrats en la mateixa xarxa i per tant 

no tenen unes necessitats fortes. Pel que s’estan fent servir tenen una dimensió correcta. 

A més e disposa d’un NAS que si bé està al límit de la seva capacitat és fàcilment ampliable. 

Xarxa 

La xarxa interna està ben muntada i portada (un swich amb el 50% dels ports lliures) la sortida 

a l’exterior està limitada per l’ample de banda disponible. No hauria de ser un problema 

excepte per a visualització de vídeos o elements que necessitin d’una velocitat realment 

elevada.  

Llocs de treball 

A part dels portàtils dels comercials, que no s’han revisat en l’auditoria,  s’han analitzat 22 

ordinadors. 3 d’ells estan en Windows XP i amb RAM i Disc dur limitats. Això ens deixa que un 

13% dels ordinadors estan clarament obsolets. A més, hi ha alguns ordinadors (n’hem detectat 

2) que si bé no són obsolets si que no tenen prou capacitat per la feina que se’ls demana.  
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Propostes 

La part de Hardware està prou bé. Cal renovar alguns ordinadors i comprar un disc dur pel NAS 

però res que no es pugui fer amb un pressupost relativament baix: 

Propostes de millora 
Disc dur pel NAS 
Canvi de 3 ordinadors obsolets 
Canvi de 2 ordinadors lents 
 

3.2.2 Vendes 

El funcionament actual de comunicació en la part de vendes és el Excel. Tot son document 

d’Excel que els comercials envien a les oficines, allà s’ajunten les línies de comandes i 

s’introdueixen al sistema de producció. Hi ha una persona encarregada, principalment, 

d’aquesta tasca i quan sorgeixen dubtes s’encarrega de trucar al client per confirmar aspectes. 

Com es veu, la comanda del client la introdueixen dues vegades en el sistema. Quan hi ha 

alguna modificació questa ha de fer el circuit invers. Això provoca dos problemes: 

 Duplicitat de feina 

 Quantitat d’errors molt elevada (que comporta una pèrdua d’hores i material) 

Propostes 

Cal millorar el circuit d’entrada de comandes. Convindria que el propi client fos qui introduís 

les comandes. Es reduiria el error humà imputable a XXXXX a 0. A més s’estalviaria la doble 

entrada (comercial i equip de vendes) alliberant més de la meitat d’hores de tot el 

departament de vendes. 

3.2.3 Producció / Fabricació 

Les línies de tall i fabricació estan perfectament i completament automatitzades. Excepte la de 

polit i el tall manual. Tot funciona com una seda. El sistema de papers que van enganxats al 

vidre treballat és tant pre-tecnològic com efectiu. Segurament es podria millorar i fer més 

eficient el desplaçament d’un departament a un altre però a trets generals és absolutament 

impressionant. 

El stock entre magatzems és d’un volum prou baix (menys d’un dia de acumulats) i per tant no 

sembla que sigui un problema. Segurament això és així gràcies a la perícia dels diferents caps 

de processos. I per tant, s’està exposat a problemes de stock intern en qualsevol moment. 

Ens quedaria saber si la maquinaria nova permet connexió d’alguna mena (suposem que si 

però caldria parlar amb el fabricant) amb la xarxa interna. Si es fes així, les dades del vidre que 

ha d’introduir el operari cada cop que arriba un vidre es podrien automatitzar. 

Proposta 
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Convindria mirar la possibilitat de permetre una entrada automàtica de dades a les màquines. 

Així, en arribar el vidre només caldria identificar-lo. 

Propostes de millora 
Verificar connectivitat nova maquinaria 
Si no és via xarxa que sigui via codi de barres però cal introduir automàticament les dades del 
vidre. 
Stock Intern – Millora de processos 
 

3.2.4 Administració  

Incorporem el departament de compres dins de tot el que és administració perquè en aquesta 

empresa és el mateix grup de gent.  

Les tipologies de feines que s’hi desenvolupen són moltes i diverses. Compres, RRHH,  

comptabilitat (financera, fiscal i analítica), hisenda, legal... El funcionament, per regla general 

és el mateix, excels per temàtica, facturació i comptabilitat amb un programa simple 

(FactuPlus/ContaPLUS) i una organització estricta dels fitxers en el directori. La copia de 

seguretat, crítica, hi està prou ben definida. 

Suposem, per la tipologia de feina, que la corba d’aprenentatge de noves persones en aquest 

departament és molt alta. No pot ser fàcil saber moure’s per aquesta organització tant estricta 

de la informació i no provocar errors i problemes. Així, tot i que el funciona, creiem que caldria 

millorar la gestió de la documentació 

Propostes de millora 
Millora Gestió Documental 
Implantació d’un ERP 
 

3.2.5 Comunicació 

La comunicació tant dins de la empresa com cap a fora es fa via e-mail i trucades telefòniques. 

No hi ha aplicacions de captura ni de mostrat de dades. 

Pot ser un problema en la part de vendes que la manca de una homogeneïtzació de comandes 

acaba suposant un cost molt elevat de reintroducció de dades i de marge per al error en les 

comandes. Això, ja s’ha comentat en el apartat corresponent. 

Es detecta, també, una dificultat gran en la presa de decisions perquè els grups son molt 

autònoms i tenen una idiosincràsia molt marcada. Sovint hi ha d’haver situacions de nivell de 

risc elevat que no arriben a les orelles correctes.  

Propostes de millora 
Disposar d’alguna mena de quadre de comandament o BI (Bussines Intelligence) 
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4 Propostes 
 

En el apartat anterior ja s’han anat esmentant algunes millores que caldria fer. Ara, intentarem 

definir les prioritats, costos, alternatives i viabilitats.  

A primer cop d’ull i de forma general cal dir que la part de interlocució amb el món està a 0 i 

per tant hi ha molta feina a fer. 

Detallem les alternatives i propostes individualment. De tota manera, hi ha una de les 

solucions que seria transversal i que requereix per si sola tot un apartat. La instal·lació d’un 

ERP solucionaria alhora molts (quasi tots) els problemes que s’han detectat, però com és una 

solució cara es plantegen altres alternatives.  

També hi ha una altra solució transversal que convindria estudiar en cas de no implantar un 

ERP (que normalment ja ho inclou). Un Sistema de Gestió Documental que permeti un 

versionat, copia de seguretat i comunicació entre departaments. També es planteja a part. 

4.1 Web, presència i comunicació exterior 

No es pot estar al segle XXI , tenir més de 80 treballadors i no tenir presència. Simplement és 

un aspecte que perjudica la imatge de la empresa.  

La web és la imatge que es projecta a l’exterior en tot el món i per tant és crític que tingui una 

certa coherència i un disseny estudiat. Per aquest motiu  valdria la pena tenir algunes imatges 

pròpies de la empresa per poder completar i vestir la web però també catàlegs i altres 

comunicacions corporatives. Convindria, per tant, tenir algú de disseny de marca, fotògraf... És 

fa impossible de valorar perquè ni tenim elements per saber exactament què hi ha, ara com 

ara, fet. A més aquest tipus de feina es paguen molt segons prestigi i relació amb el 

dissenyador o el fotògraf. 

Alternatives: 

Alternativa 1: Web Estàtica 

Tenir una web estàtica molt senzilla per com a mínim tenir presència, un posicionament 
simple i una activitat quasui nul·la. 

Cost Extern 200-600€ Cost Intern 15h 

Temps fins 3 setmanes Qui ho podria fer Qualsevol 

Altres recursos Hosting i manteniment de domini. 

Consideracions S’està pensant en un wordpress senzill, amb personalització de 
plantilla. Muntatge verificació i alta.  A part de la despesa de 
desenvolupament hi ha la des manteniment, uns 40-50€/any 

Millora Millora lleugera de imatge de marca. Continuarà veient-se deficient 
però és quasi immediat i com a mínim dóna una mínima aparença. 

 

Alternativa 2: Portal/intranet 

Tenir una web corporativa amb cert nivell. Actualitzada quinzenalment i amb cert contingut 
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Cost Extern 1000-4000€ Cost Intern 200h 

Temps fins 2 mesos Qui ho podria fer Qualsevol empresa web 

Altres recursos Hosting i manteniment de domini. 

Consideracions S’està pensant la instal·lació d’un CRM (codi obert, normalment) amb 
una petita Intranet per penjar informació interna. Una personalització 
de plantilles i una mínima formació per a la persona interna que 
s’encarregui de continguts.  A part de la despesa de desenvolupament 
hi ha la des manteniment, uns 40-50€/any i el cost en hores de la 
persona encarregada de continguts, aprox. 3-5h/mes com a mínim i 
unes 10-15h/mes com a màxim. 

Millora Millora gran de la imatge de marca. Permet una comunicació vertical 
dins de la mateixa empresa i a més afavoreix la comunicació amb els 
clients més importants (intranet)  

  

Alternativa 3: Portal ERP 

En cas que es munti un ERP podria ser bo que la web la gestionés també el mateix ERP. 
Permetria una retroalimentació de la web (externa), intranet (pròpia i B2B) i el propi ERP.  

Cost Extern S’avalua a part Cost Intern S’avalua a part 

Temps fins S’avalua a part Qui ho podria fer La mateixa que el ERP 

Altres recursos  

Consideracions Dependrà del ERP implantat oferirà més o menys personalització i 
estructuració de dades. Si es vol optar per aquesta alternativa cal 
tenir-ho en compte per tal seleccionar el ERP en funció, també, 
d’això. 

Millora Millora gran de la imatge de marca. Permet la comunicació amb tots 
els actors, direcció, treballadors, clients i fins i tot proveïdors.  

  

4.2 Xarxes i SEO 

També s’ha detectat una mancança en quant a la comunicació a través de xarxes i de 

estratègia de posicionament. Convindria que hi hagués una persona encarregada d’aquests 

aspectes. I que hi dediqués unes hores (1-5) a la setmana. Aquesta persona, normalment 

hauria de ser de la pròpia empresa per facilitar la comunicació amb els elements de decisió. 

Proposta 

Una persona que s’encarregui de les tasques de SEO i xarxes socials unes quantes hores a la 
setmana (1 a 5).  A més hauria de ser la persona encarregada d’omplir de contingut la web 
corporativa. 

Cost Extern 0€ Cost Intern 3h/setm. 

Temps fins Sempre Qui ho podria fer Persona interna 

Altres recursos Aquesta persona, si no els té, necessitarà unes nocions bàsiques de 
posicionament SEO i Comunity Manager. Com que no es pretén fer 
una campanya i només és un tema de imatge no creiem que calgui un 
professional d’això, sinó que una persona de l’equip que tingui un 
coneixement mínim d’informàtica i a la que se li expliquin alguns 
conceptes bàsics. Entenem que a no ser que tinguin el perfil adequat 
caldrà formació i assessorament (100-300 €)    

Millora La imatge exterior de la empresa millora. És fa més accessible, més 
comprensible, amb un posicionament orgànic millor i crea xarxa al 
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voltant de la empresa, creant comunitat. 

 

4.3 Hardware 

Hi ha tres canvis que creiem que cal fer. En tots tres casos el motiu és el mateix. 

Necessitats de Hardware 

Nou disc dur per al NAS (100-300€) 
Tres ordinadors nous de capacitat mitjana (350*3=1050) 
Dos ordinadors nous de capacitat alta (500*2=1000) 

Cost Extern 2500€ + Llicències 
que corresponguin 

Cost Intern Unes 30h tècnic 
informàtic 

Temps fins Una setmana Qui ho podria fer Persona interna 

Altres recursos Comptem que el tècnic pot fer la instal·lació i una valoració més 
aproximada dels aspectes d’aquest punt. 

Millora Necessitats de eficiència 

 

4.4 Circuit de vendes 

Com s’ha comentat el circuit de vendes té alguns factors que el fan poc eficient i perillosament 

susceptible a errors. Hi ha dues millores, tranversals que ajudarien en aquest sentit i una de 

individual. 

D’una banda es pot implantar un ERP  (que es comenta a part) o  un sistema de Gestió 

Documental. També hi ha la possibilitat de muntar algun software a mida que permeti 

introduir les dades automàticament i puguin ser importades a les diferents àrees. 

Millora de Vendes amb Software fet a Mida 

Software desenvolupat en VBA (Office) que permetria emmagatzemar les dades i migrar-les 
d’un departament a un altre. 

Cost Extern 800-3000€ Cost Intern 0h 

Temps fins 3 mesos Qui ho podria fer Empresa Externa 

Consideracions Requerirà que els venedors siguin extremadament disciplinats amb 
les dades i caldrà un circuit diferent per les dades tractables a mà i les 
que no. 

Millora Millorarà sensiblement el rati d’errors de producció. 

 

4.5 Gestió Documental 

A part de les millores puntuals que s’han descrit anteriorment es proposen dues alternatives  

transversals que afectarien i millorarien el funcionament general de la empresa. El primer és 

un Sistema de Gestió Documental. 

Una gestió documental és una eina per compartir, versionar i mantenir segurs tots els 

documents generats en una empresa. En la vostra empresa, la utilitat seria permetre que un 

cop introduïdes les dades aquestes ja no calgués tornar-les a incorporar. Així, si un document 

es versiona tots els que hi accedeixen en reben notificacions, de la mateixa manera, un 

document penjat en el lloc adequat és accessible a una determinada persona però no a una 

altra. És a dir, fa les funcions de disc dur compartit (crec que en dieu unitat Z:) però gestionant 
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permisos i mantenint un històric de canvis per evitar errors de sobre-escriptura i de 

modificacions errònies. 

Hi ha solucions sota llicència bastant bones, athento, nuxeo, abox... Però també hi ha diverses 

de codi obert que també són plenament funcionals i amb caracterísitues superiors a les de 

pagament. La més ben valorada és Alfresco (CE) en funcionament des del 2005 cobreix totes 

les necessitats (excepte pel que fa a tractament de plantilles) que les llicenciades. A eccIT som 

uns ferms promotors del software lliure. I per tant els oferim un detall de la implementació de 

Alfresco: 

Instal·lació d’un Gestor Documental (Alpesto) 

La versió (Community Edition) és lliure i sense llicència. És un software que no necessita molta 
personalització i força robust. 
Es preveu instal·lació, personalització, posada en marxa i migració de la documentació 
existent. Com a servidor utilitzarem un dels dos existents actualment.  

Cost Extern 1500-2300€ Cost Intern La formació 

Temps fins 1 mes Qui ho podria fer Empresa Externa 

Consideracions  

Millora Millorarà sensiblement el rati d’errors i permetrà una revisió de 
documentació lliure de riscos. 

4.6 ERP 

4.6.1 Que ens faria un ERP? 

L’objectiu hauria de ser que tot. Hauria de servir com a eina comptable, com a sistema de 

gestió de comandes, com a sistema de control de producció, de informació al minut. Pel cap 

baix, en la seva organització alliberaria de feina a unes 3-10 persones. Podent-se dedicar a 

tasques comercials. Per dir-ho clarament, l’estalvi anual que suposaria un ERP en la seva 

empresa seria d’unes 5.000-25.000 hores de treball el que suposa aproximadament un estalvi 

de 70.000€ a 500.000€ anual. 

Així, la instal·lació d’un ERP és una inversió que acostuma a ser molt rendible. En una empresa 

d’un volum com el seu, el realment estrany és que no l’hagin fet abans. 

4.6.2 Quines Alternatives tenim 

Hem estat mirant els ERPs que s’ofereixen per temes de vidreria al mercat, n’hi ha molts, la 

majoria d’una qualitat, com a molt mediocre o dirigits a la instal·lació de vidre (finestres, 

portes...) i no  ala producció. N’hem vist una, però, que podria ser interessant: 

FeneVision (Fenetech) és específic per a la producció de vidre, aporta la avantatja d’incorporar 

un CAD. Seria un candidat ferm a ser instal·lat. Per avaluar costos, però caldria que es posessin 

en contacte amb la empresa subministradora ja que és opaca a donar informació a persones 

que no són possibles clients finals. Per la nostra experiència en empreses similars no es pot 

esperar un pressupost de menys de 100.000€. Possiblement sigui ben bé el doble.  

També hi hauria la possibilitat d’anar a un generalista i SAP, SAGE i demanar adaptacions. La 

instal·lació bàsica no baixaria de 70.000€ i les adaptacions una quantitat com a mínim igual. 



   

13 
 

Finalment hi hauria la possibilitat de d’usar i ampliar un ERP de lliure distribució i fer-ne les 

adaptacions. Tot i que les adaptacions a fer són més el preu hora desenvolupament en aquests 

entorns és radicalment més baix. I per tant podria quedar tot per uns 80.000€ 

Qualsevol d’aquestes tres alternatives és massa gran per estudiar-la en aquest document i els 

nombres que s’hi indiquen poden ser molt diferents a la realitat. Som de la opinió que la 

primera i la darrera són les que a priori semblen millors però qualsevol canvi d’aquest tipus 

requereix de molt esforç. Des de eccIT ens oferim a fer un estudi detallat de la opció 3. Per fer-

ho ens caldrà prendre molts més requeriments i reunions amb els diferents departaments. 

Tot i ser solucions extremadament cares, creiem que realment són imprescindibles per al bon 

funcionament de la empresa ja que, com ja heu comentat en la reunió prèvia, teniu sensació 

d’estar perdent competivitat per manca d’estructura/organització. 

4.6.3 Quant temps trigaria? 

La implantació d’un ERP no acostuma a ser ràpida i sovint s’allarga en el temps, en el cas de 

utilitzar la versió de FeneVision, s’hauria de parlar amb la empresa. Pel que fa a una instal·lació 

de SAP/SAGE creiem que el temps de resposta pot ser d’uns 18 mesos. Si el que es vol és una 

personalització d’un ERP obert, creiem que qualsevol personalització pot costar de l’ordre de 

18-24 mesos. 
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5  Recomanacions 
De la Auditoria hi ha algunes tasques que per cost i per necessitat s’haurien d’abordar 

immediatament. Els canvis de hardware, la implantació d’una visibilitat web o les millores en el 

circuit de vendes és imprescindible atacar-los ara. 

En una setmana tindran una proposta nostra concreta i pressupostada per cada tema per 

separat. Son lliures de buscar solucions alternatives. 

Pel que fa al tema de la implantació de un sistema de Gestió Documental no prendríem la 

decisió sense haver pres abans la del ERP ja que són complementaries. 

Al nostre entendre és imprescindible que la seva empresa tingui un ERP en condicions i 

personalitzat a les seves necessitats, l’estalvi de costos és massa gran per ignorar-lo. Així, al 

nostre entendre, cal que tinguin reunions amb els diferents ERPs i optin per una solució. 

Veient el temps d’implantació i les característiques del software que s’utilitzi podran prendre 

decisions sobre per on seguir. Tinguin clar que podran comptar sempre amb la nostra opinió 

sincera per ajudar a prendre decisions. 

 


