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1

INTRODUCCIÓ

El present document dona resposta als requeriments del concurs “PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA PER PROJECTES DE L'ERP
JD EDWARDS ENTERPRISE 9.2” .
Objecte
Constitueix l’objecte del contracte el servei d’ implantació de la gestió pressupostària per projectes a l’ERP JD Edwards
EnterpriseOne 9.2., la qual ha de permetre a la XAL l’obtenció de la informació necessària per a una anàlisi dels costos
per producte audiovisual i efectuar un control més eficient de la despesa, així com subministrar la informació
econòmica i financera necessària per a la presa de decisions.
Actualment La Xarxa utilitza l’ERP Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.2 per la gestió econòmica financera cobrint,
amb els mòduls corresponents de l’ERP, les següents àrees funcionals:
• Comptabilitat General i Pressupostària
• Comptes a Cobrar
• Comptes a Pagar
• Actius fixos
• Compres
• Vendes.
La XAL té en l’actualitat un sistema d’informació comptable basat en l’execució pressupostària per departaments. A
data d’avui la gestió pressupostària es realitza per departament (Unitat de Negoci) i partida (Compte Comptable). El
nombre de departaments per a l’exercici 2019 és de 15 unitats.
A més a més durant el registre de qualsevol sol·licitud de compra es valida si existeix pressupost suficient per
cadascuna de les partides implicats amb la compra. Si hi ha pressupost disponible es genera un compromès que,
posteriorment, es converteix amb realitzat un cop s’ha confirmat el servei i/o s’ha registrat la factura de compra.
La gestió de les sol·licituds de compra es realitza a través del Requisition Self Service (RSS), un cop aprovades, aquestes
passen a ser comandes i es gestionen a través del mòdul de compres.
La informació que dona, encara que correcta, és insuficient per poder assignar amb precisió els costos a les diferents
produccions en les que participa la XAL. Per aquest motiu es creu necessària afegir una altra “dimensió”, la gestió
pressupostària per projectes, que complementi al seguiment pressupostari per departaments i gestionar així l’entitat
amb més eficàcia i eficiència.
Entenem per “projecte” qualsevol producte, servei o producció, especialment en l’àmbit audiovisual, el qual requereix
de recursos pressupostaris d’un o més departaments, ja sigui de forma directa o indirecta. La validació pressupostària
s’haurà de realitzar per projecte i s’haurà de mantenir el tractament del compromès, realitzat i disponible. Degut a
que la implantació acabarà amb l’exercici ja començat, caldrà una migració de les dades comptables existents al nou
format.
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2
2.1

SOLUCIÓ PROPOSADA
RESUM EXECUTIU

Qualita proposa la creació d’un mestre de Projectes com a entitat principal de gestió i de control. Aquest mestre
contindrà informació bàsica del projecte i permetrà també enregistrar la informació pressupostaria. Veure capítol 3.2.
Entenem per “projecte” qualsevol producte, servei o producció, especialment en l’àmbit audiovisual, el qual requereix
de recursos pressupostaris d’un o més departaments, ja sigui de forma directa o indirecta.
Es crearà també una pàgina de benvinguda des d’on es podrà visualitzar la informació econòmica per projecte. Veure
exemples al capítol 3.5.
El sistema només mostrarà la informació relativa als projectes de l’usuari JDE corresponent.
La informació pressupostaria podrà ser introduïda per part de qualsevol usuari de JD Edwards, sigui del departament
de Finances de La Xarxa o directament per part del Productor Executiu. L’únic requisit serà que l’usuari corresponent:
1. Pugui accedir a JD Edwards. IP pública o VPN.
2. Tingui un navegador certificat
3. Disposi d’usuari per poder accedir a JD Edwards i amb els drets per obrir les pantalles requerides.
Qualita també incorpora la possibilitat de la càrrega de pressupostos a partir d’un EXCEL.
Important destacar que l’alta de pressupostos per projecte es podrà fer:
1. Registrant un assentament al llibre pressupostari.
2. Càrrega a partir d’un EXCEL
3. Utilitzant una nova pantalla, inclosa a la proposta, que permetrà treballar per Concepte (alies d’un Compte
Comptable). Veure capítol 3.2.
A partir de que un projecte tingui pressupost ja podrà rebré imputacions. Veure capítol 3.4.
El gestor corresponent podrà validar en tot moment l’evolució així com el disponible per projecte. Podrà:
1. Accedir a la pàgina de benvinguda per veure l’anàlisi pressupostari.
2. Accedir a les Alertes per veure si algun projecte
a. Ja no té pressupost disponible
b. Està al 80% del pressupost
3. Accedir a la Pantalla de Consulta de Pressupostos per partida.

Página 3 de 37

Memòria Tècnica_La Xarxa_v1.docx

05/03/2019

GESTIÓ PRESSUPOSTARIA PER PROJECTES & MANTENIMENT JDE

2.2

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I PROJECTES

Un projecte pot ser Cross a tota la organització, és a dir, pot implicar a més d’un departament. Veure imatge:

Qualsevol imputació pressupostària podrà realitzar-se:
• Automàticament a partir d’una Ordre de Compra
• Manualment com un Assentament Comptable
Qualsevol de les imputacions anteriors permetrà tenir el control d’execució pressupostària per departament i
projecte. Exemple imputació:

Els conceptes econòmics a controlar seran els següents:
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•
•
•
•

Pressupost
Compromès
Executat
Disponible

Els Pressupostos Generals es registraran al sistema per Departament i Partida. Exemple de visualització:

El Pressupost per Projecte es registrarà al sistema identificat el Departament i la Partida, que poden ser N. Exemple
de visualització:

El Pressupost de la Xarxa serà la suma dels anteriors. Exemple de visualització:
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3
3.1

DETALL SOLUCIÓ
ALTA DE PROJECTES

Els Projectes es donaran d’alta a JDE com a Unitat de Negoci. Aquesta Unitat de Negoci s’informarà i es guardarà a les
imputacions, com a Subledger.
Addicionalment existirà un nou mestre per guardar informació detallada del projecte. Veure capítol 3.2.
Existirà també un mestre de Conceptes per projecte (veure capítol 3.2). Aquests Conceptes s’utilitzaran per:
1. Alta de pressupost per part d’un usuari no Financer
2. Mostrar la informació agregada als informes/Dashboards.
Cada Concepte estarà associat a un Departament (Unitat de Negoci) i una Partida (Compte i Subcompte).
La gestió d’Annexes de JDE serà utilitzada per guardar qualsevol tipus de documentació que es vulgui associar al
projecte.

3.2

MESTRE DE PROJECTES

Es proposa crear un Mestre de Projectes per guardar la informació addicional requerida per projecte.
Aquest Mestre de Projectes permetrà també que el Productor Executiu, o qualsevol usuari JDE no financer, pugui
registrar el pressupost per Concepte i Projecte.
Informació a destacar:
• Estat del projecte: Pendent, Actiu, Finalitzat
• Dates
• Concepte/Tipus de Servei
o Descripció
o Pressupost
La solució proposada permetrà la copia de Projectes, amb la informació relacionada corresponent.
Es crearà una pàgina de benvinguda per al productor executiu, amb la informació més rellevant relacionada amb la
seva activitat.
Aplicant la funcionalitat associada a la seguretat de JD Edwards, cada productor només podrà veure els seus projectes.
Els pressupostos es guardaran per Concepte (departament i partida de pressupostaria). Cada Concepte estarà associat
a un Compte Comptable. D’aquesta manera es podran generar els assentaments pressupostaris corresponents.
Aquest conceptes es copiaran automàticament durant l’alta del projecte.
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3.2.1 Pantalles
Mestre de Projectes
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Conceptes por Projecte
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Important: La imatge anterior reflecteix la possibilitat d’incloure unitats, preu unitari i tipologia del servei. Aquests
atributs no son imprescindibles per a la solució plantejada, però considerem adequat plantejar-ho com a una
possible nova fase de millora.

3.3

ALTA DE PRESSUPOSTOS

A continuació es descriuen els tipus de documents proposats:
• A2: Pressupost Inicial Departament
• A3: Pressupost por Projecte
• A5: Transferència Pressupost
• AX: Ajustos Pressupost

L’assignació de pressupost des del Departament al Projecte, es realitzarà mitjançant moviments Comptables al Llibre
Major de Pressupostos (BA).
NOTA: S’inclou a la proposta una nova pantalla per facilitar l’alta de pressupostos per part d’usuaris no financers, així
com la possibilitat de fer-ho a través d’una càrrega partint d’un full Excel.
Totes les imputacions relacionades amb un projecte hauran de tenir informat el camp Subledger.
El Projecte podrà tenir imputacions a través dels assentament realitzats per diferents Comptes Comptables.
El total del pressupost per Projecte serà la suma dels imports del llibre BA (Pressupost) per totes els comptes
comptables on intervingui el projecte com a Subledger.
Es definiran codis de categoria de Comptes per classificar els Conceptes i els Subconceptes (opcional) pressupostaris.
Aquesta classificació permetrà disposar d’anàlisis d’informació agregats. Veure capítol informes.
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Aprofitant aquesta capacitat d’agregació d’informació, també es proposa definir Codis de Categoria associats a la
Unitat de Negoci, permetent classificar els tipus de projecte.

3.4

IMPUTACIONS

Es contemplen 3 tipus de transaccions pressupostaries:
• Alta Pressupost
• Assignació o Transferència de Pressupost
• Consum pressupost (Despesa)
A continuació es detalla com es registraran les transaccions, per cadascun dels tipus anteriors, tenint en compte si
son imputacions Generals o per Projecte.
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3.5

INFORMES

A continuació es mostren els informes inclosos a la proposta.

3.5.1 Distribució Pressupost
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3.5.2 Pressupost Disponible/Utilitzat
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4

PLÀ D’IMPLEMENTACIÓ

4.1

METODOLOGIA D´ IMPLANTACIÓ

*qImplanta, la nostra metodologia d'implementació, és el resultat d'anys d'experiència, coneixement i participació,
en diferents tipus de projecte. Així mateix i com a aspecte bàsic, aquest mètode es complementa amb un equip
humà altament qualificat per a la implantació de les diferents solucions que incorpora el nostre *portfolio.
*qImplanta inclou tots els aspectes relacionats amb una oportunitat comercial, i per això no només recull les fases
d'implantació, sinó també les activitats prèvies i específiques del procés de venda. Aquesta fórmula ens permet
assegurar des de la fase comercial, el temps i cost aproximat de projecte.
*qProject és un producte que permet informatitzar la metodologia de treball intern, tant a nivell de gerència
comercial i administració, com dels propis consultors. Aquesta informació ens aporta nombroses millores associades
al procediment i la seva qualitat, permetent millorar la integració de dades, l'accés a consultes immediates i
facilitant un major control sobre les jornades i tasques previstes en el projecte. L'objectiu és detectar desviacions
respecte als plantejaments inicials i esmenar-ho amb la màxima antelació possible.
La metodologia d'implantació aplicada per *QUALITA, s'exposa en el següent gràfic:

A partir de la Fase d'Instal·lació, el projecte consta de quatre fases en ordre seqüencial. Considerem com una fase
addicional i cross del projecte, la corresponent al “seguiment del projecte”. Addicionalment, una vegada ha
finalitzat el projecte i s’ha implementat a l’entorn de producció, *Qualita presta un suport “post-arrencada”.
S'inclou el detall de cadascuna d'aquestes fases en el punt 4.2.2

4.2
4.2.1

MODEL DE GESTIÓ
Sistema de reporting y seguiment del projecte

El seguiment del projecte està directament relacionat amb l'organització del mateix i s'executa a dos nivells. El
seguiment operatiu és responsabilitat dels Caps de Projecte de *Qualita i *La Xarxa. El seguiment executiu es
realitza des de direcció, mitjançant el Comitè de Seguiment.
A l'inici del projecte es constitueix el Comitè de Seguiment format pels Patrocinadors i els Caps de Projecte. És
l'òrgan de màxima responsabilitat i decisió en l'àmbit del projecte i les seves principals funcions són:
•

Assumpció de la màxima responsabilitat sobre el Projecte

•

Assegurar la participació i la implicació de totes les Àrees i personal necessari

•

Prendre les decisions que es requereixin en l'àmbit i abast del Projecte
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•

Aprovar les desviacions sobre el Projecte inicial (si n’hi haguessin) i que donada la seva rellevància, així
ho requereixin

•

Autoritzar inversions i despeses relacionades amb el Projecte

•

Mantenir reunions periòdiques del Comitè, aportant les corresponents actes de seguiment

Les competències dels Caps de Projecte són:
•

Liderar l'Equip de Projecte

•

Planificar i Organitzar el Projecte

•

Controlar les Tasques i Costos

•

Convocar, per excepció, les reunions del Comitè de Seguiment necessàries per al bon govern del Projecte
(en els casos en què s'identifiquin riscos o incidències greus).

•

Establir una comunicació constant amb tots els responsables d'Àrea.

Tant els Caps de Projecte, com el Comitè de Seguiment, es reuneixen periòdicament i/o per excepció, i documenten
les reunions mitjançant un Acta de reunió.
A més d'aquest seguiment del Projecte, Qualita de forma interna, controla mitjançant un Sistema propi (*qProject)
els consums i despeses diàries, de l'Equip de Projecte.
Aquestes activitats queden registrades en el Sistema en “partes” digitals. És cas de necessitat, La Xarxa i Qualita,
podran revisar els consums i imputacions dels consultors de Qualita.
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4.2.2

Detall dels objectius i activitats de cadascuna de les fases

Abans de detallar les activitats i els documents a entregar, és important informar del contingut i importància del
document anomenat “Product Backlog”. Aquest conté tot el treball pendent, segons processos i/o Requeriments
identificats per La Xarxa. Aquest document (Annex 1 de la propoosta) s'haurà realitzat en la Fase corresponent al
procés de Prevenda i s'anirà actualitzant i tancant al llarg de les Fases 2 i 3. Detalla tant tasques tècniques com
funcionals, així com qualsevol altre tipus de casuística rellevant. Aquest document forma part de la memòria Tècnica
del Projecte i facilitarà el seguiment i planificació de les tasques i objectius a complir durant la implementació del
projecte.

FASE
0. Prevenda

OBJETIVO
Demo

0. Prevenda

Proposta de Valor

0. Prevenda

Product Backlog

1. Instal·lació

Instal·lació de JDEE1

2. Disseny

Anàlisis

2. Disseny

Configuració
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ACTIVIDADES
Realització de Demostració sobre un entorn de
Donem, mostrant funcionalitats del producte així
com pren de requeriments per al
desenvolupament del primer Product Backlog
Desenvolupament i Presentació a La Xarxa de la
proposta de valor.
Es defineix abast de la solució, metodologia,
funcionalitats (*product *backlog), equip, inversió.
Conté tot el treball pendent, segons funcionalitats
de La Xarxa. Aquest document s'haurà realitzat en
la Fase 0, de Prevenda i s'anirà actualitzant i
tancant al llarg de les Fases 1 i 2. Detall tant
tasques tècniques com a funcionals així com
qualsevol altre tipus de casuística rellevant.
Instal·lació de *JDEE1
Creació dels entorns
Verificació de la Instal·lació
Documentació de la Instal·lació
Instal·lació *Bi *Publisher
Anàlisi dels Requeriments Funcionals per Procés o
nivells inferiors.
Revisió dels Formats necessaris
Anàlisis d'interfícies
Documentació per a càrrega de dades
Preparació en *JDEE1 de la funcionalitat
analitzada.
Desenvolupament en cas de ser requerit
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2. Disseny

Presentació

3. Integració

Proves Integrades
Formació

4. Producció

Arrancada efectiva del
sistema a l’entorn de
producció

La
Xarxa/
Qualita
La
Xarxa/
Qualita

La
Xarxa/
Qualita

Arrencada
Contracte manteniment (opcional)

Suport postproducció
4.2.3

Desenvolupa Interfases
Desenvolupa migració de Dades
Presentació al usuari clau de La Xarxa de la
funcionalitat. En caso d’aprovació, aquesta es
donarà per tancada i passarà a la Fase d’Integració.
Si el resultat no fos positiu, es torna a analitzar,
configurar i presentar
Validació de forma integrada dels processos
configurats i aprovats en la fase anterior.
Execució de les conversions amb dades reals
Validació de càrregues i interfases
Sessions de validació amb els usuaris clau
Definició i suport per la implementació de les
seguretats del software
Formació usuaris finals (recomanat)
Proves usuaris finals (recomanat)
Reunió de presa de decisions per a l'Arrencada en
real
Reunió per preparar l'arrencada i establir pla de
contingència
Definir el pla d'arrencada amb les activitats
identificades en el punt anterior
Preparació a l'arrencada: Alineació d'entorns,
ajustos i càrrega de dades finals i la seva validació

Productes i documents a entregar durant el projecte

Es descriu, a continuació, els productes i documentació a entregar per fase.
Tipus S: Programari / Tipus D: Documentació

FASE
0. Prevenda
1. Instal·lació

2. Disseny

ENTREGABLES
Proposta de Valor
Product Backlog
MTR’s per a Ia instal·lació
Instal·lació realitzada i validada
Informe de la instal·lació i els seus
corresponents especificacions
Calendari de Pla de Projecte
Document d'Anàlisi de Requeriments
segons àrea i procés
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D
D
D
S

EXEMPLES ENTREGABLES

D

N/A

N/A
N/A

D
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*Product *Backlog actualitzat
Descripció Funcional i Tècnica dels
*GAP’s

D
D
D

Flux processos de negoci

S
S

3. Integració
Configuració detallada i final Processos
de Negoci
Càrrega de Dades i Interfases
Producció
Gestió

4.2.4

S

S
D
Entorns alineats
S
Aprovació final de projecte
D
Control de Projecte: pla, seguiment, actes D
i tancament

Participants (funcions i dimensionament)
ROL
Patrocinador

QUANTITAT
1

Cap de Projecte

1

Consultor Especialista en
l’àrea de Finances JDEE1.

1

Consultor Especialista en
l’àrea de Distribució JDEE1.
Consultors

1
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DESCRIPCIÓ
És el responsable màxim del Projecte en
*Qualita. Pren les decisions al màxim nivell.
És el Responsable operatiu del projecte
Gestiona l'execució del projecte i el ‘dia a dia’
Proposa i valida els processos i fluxos de
negoci, a l'Àrea de Finances
Analitza, proposa, prova, documenta i
presenta les funcionalitats de Finances del
Product Backlog
Identifica els possibles GAPs, els analitza i
documenta per a l'aprovació de La Xarxa. Una
vegada desenvolupats, els prova.
Ajuda a La Xarxa en la definició de la càrrega
de dades i la validació dels mateixos.
Dirigeix el disseny i documentació dels
Escenaris de treball.
Forma al personal de La Xarxa
Supervisa les proves
Recolza en l'arrencada i en el suport *postarrencada
Realitza les mateixes funcions que el
Consultor Especialista de l'àrea de Finances
Assisteixen al Consultor Especialista de
cadascuna de les àrees en la realització de les
tasques esmentades per aquests perfils
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Tècnic CNC

1

És el Responsable de l'Arquitectura Tècnica
de *JDEE1.
Instal·la el Sistema.
Documenta i acorda amb La Xarxa, els
procediments de Backup i de recuperació,
davant contingències, del Sistema i les
comunicacions
Respon de les incidències en l'Arquitectura
Tècnica.

Tècnic desenvolupador

1

Consultor BI si és requerit
BI Publisher

1

Assisteixen al responsable tècnic en les seves
tasques, tant de construcció de programes,
com de documentació i proves.
Analitza les necessitats de reporting de La
Xarxa.
Instal·la els components BI de ORACLE i valida
la instal·lació.
Confecciona els reportis sol·licitats

Per part de La Xarxa l’equip de projecte hauria d’estar constituït:
ROL
Patrocinador

QUANTITAT
1

Director de Projecte La Xarxa

1

Usuaris Clau

En funció de
l’àrea

Usuaris Finals

En funció de
l’àrea
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DESCRIPCIÓ
És el promotor del projecte a La Xarxa, amb
la màxima responsabilitat sobre el mateix.
Ha de tenir potestat per aprovar inversions,
despeses i canvis en l'abast del projecte.
És el responsable operatiu del projecte, per
part de La Xarxa.
Ha d'haver-hi, almenys, un usuari clau per
Àrea.
Donen suport al consultor especialista, tant
a l’Anàlisi com a totes les proves. Han de
ser coneixedors de les funcionalitats
actuals, objectius i punts clau a cobrir.
Són els responsables finals de la conversió,
depuració i/o entrada manual de dades.
Validen les proves
S'incorporen al projecte tutelats pels
usuaris clau.
Assisteixen a la formació d'usuaris finals,
impartida per Qualita o pels Usuaris Clau.
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Responsable de Sistemes

4.2.5
•

•

4.3
4.3.1

1

Proven les funcions implantades en el
Sistema i documenten les incidències (si
n’hi haguessin)
Es tracta de l'interlocutor del CNC de
Qualita.
És el responsable de l'Arquitectura Tècnica
a La Xarxa.
S'ocupa de mantenir o fer petits
desenvolupaments.
Interfases i Càrrega de Dades

Perfil de Cap de Projecte
Aptituds:
o

Una persona amb un coneixement funcional suficient, a fi efecte de ser un interlocutor amb criteri
durant tot el Projecte.

o

Ha de comprendre els principals aspectes de negoci i organització de La Xarxa, així com els
processos i circuits de gestió més importants.

o

Té a banda, un mínim de coneixement tècnic que li permeti avaluar possibles necessitats
addicionals que requereixin aplicar algun tipus de canvi en l’equip de projecte, o bé d’enfocament
de la solució proposada inicialment.

Actituds:
o

Ha de ser el “fil conductor” i “motor” del projecte.

o

Ha d'anticipar problemes i riscos i, si és necessari, escalar-los al Comitè de Seguiment.

o

Ha de ser un promotor de la “gestió del canvi” relacionada amb la implantació del Projecte.

ALTRES
Gestió del Canvi. Control de Qualitat

El control de qualitat comença amb l'elaboració de la següent proposta i acompanya totes les fases del projecte fins
a la seva posada en producció. En aquest sentit, s'ha definit una metodologia de qualitat de caràcter obligatori en la
realització de tots els projectes que aborda Qualita. La gestió de la qualitat està enllaçada amb les diferents etapes
de la metodologia de treball. Les tasques de qualitat s'aniran realitzant en diferents etapes i execució del projecte.

Nom

Descripció

Detalls

Gestió i Control de
Qualitat

La qualitat del producte final és
fonamental per a l'èxit del projecte. La
definició dels criteris de qualitat i el
seu seguiment durant el projecte,
garanteix assolir aquest objectiu.

Elaboració del pla de qualitat
Gestió de canvis si s’escau
Seguiment de qualitat
Gestió de riscos
Pla de contingència
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Nom

Descripció

Detalls

Gestió de la
Configuració

Les solucions informàtiques són
susceptibles de moltes configuracions
que poden variar en funció de les
necessitats de l'usuari. És molt
important tenir constància de totes
les variacions de les configuracions.
Inclou la gestió de tots els documents
que es creen al llarg del projecte i
descriuen tots els aspectes
significatius del projecte.
El pla de proves consisteix en una
sèrie de proves diferents que van des
de les proves unitàries que s'executen
diàriament durant la fase de disseny
fins a les proves d'acceptació que
determinen la base per a l'aprovació
del projecte.

Control de configuració
Control de canvis
Control dels repositoris relatius al
programari

Gestió de la
Documentació

Pla de Proves

4.3.2

Gestió del repositori documental

Execució continua de proves
unitàries
Proves d'integració
Proves d'estabilitat
Proves de rendiment
Proves d'acceptació
Etc.

Gestió de riscos

La gestió de riscos mereix una menció especial, per la seva important influència en l'èxit o fracàs d'un projecte.
La gestió de riscos permet la detecció a priori de riscos que podrien afectar a l'èxit del projecte i, així, desenvolupar
un pla de prevenció i / o de contingència.
La gestió de riscos en el projecte ha d'estar orientada a garantir que el projecte es lliuri en la forma, pressupostos i
els terminis establerts en l'inici del mateix.
Alguns factors que poden tenir influència en què el projecte entri en zona de risc són, entre d’altres, son els
següents:
•
•
•
•

Canvis en l'abast i en funcionalitats sol·licitades inicialment.
Falta de disponibilitat de persones clau a l'hora de prendre decisions que afectin a la marxa del
projecte.
Retards de tercers (ex.: retard en la data prevista de lliurament d'un servidor).
Desplegament homogeni per a totes les àrees de la companyia
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5

EQUIPS DE TREBALL

5.1

ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE

El personal de QUALITA, està descrit en el punt 3.2.4, del que resumim:
•
•
•
•

Un Patrocinador: A determinar
Un Cap de Projecte: A determinar
Dos Consultors Especialistes: A determinar
Dos tècnics desenvolupadors: A determinar

De la mateixa forma, del punt 4.2.4, també extraiem el personal intern de La Xarxa
•
•
•
•
•

5.2

Un Patrocinador
Un Cap de Projecte:
Usuaris clau (almenys un per Àrea)
Usuaris finals (si pertoca)
Un Responsable de Sistemes

AMBIT DE PARTICIPACIO DE CADASCUN DELS SEUS COMPONENTS
PERFIL / FASE

PATROCINADOR
(1)
DIRECTOR DE
PROJECTE (1)
CONSULTOR
ESPECIALISTA
FUNCIONAL (2)
CONSULTOR
FUNCIONAL (1)
CONSULTOR
TÈCNIC (2)
TÈCNIC CNC (1)
CONSULTOR BI
(1)

INSTALACIÓ

DISSENY
Anàlisis Configuració Presentació

FORMACIÓ

INTEGRACIÓ ARRANCADA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

És important destacar que Qualita realitzarà el projecte sol·licitat per La Xarxa amb una dedicació presencial del
60%.
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6

PLA DE FORMACIÓ

La formació és clau en l'èxit d'un projecte que implica gestió del canvi. És per això que abans d'arrencar el nou
sistema, s'haurà d'establir un pla de formació a tots els usuaris implicats. Aquest pla ha d'incloure la documentació
d'usuari necessària per a que aquest, pugui treballar fàcilment de forma autònoma.
Per aconseguir aquesta autosuficiència, és necessari que cada perfil diferenciat dins del sistema hagi tingut una
formació adequada segons les funcions assignades. La formació que es realitzarà serà la següent:
Formació als usuaris clau per cada àrea
Formació tècnica per garantir el coneixement intern de la solució
Revisió/Formació en seguretats
D'aquesta manera, s'obtindrà la fluïdesa necessària en el desenvolupament de cadascun dels processos, i s'evitarà
una sobrecàrrega de consultes innecessàries.
La nostra forma de treballar en els projectes d'implantació requereix d’una dedicació intensa del personal que,
coneixent els processos de negoci a implantar (o disposant en la seva majoria del suficient grau de coneixement),
permeti als nostres consultors l'entrenament, desenvolupament de les habilitats i la pràctica precisa en la
implementació de la solució.
Perseguim varis objectius:
1. Òptim nivell de formació a l'equip d'implantació del client.
2. Nivell de coneixement de la funcionalitat JDEdwards EnterpriseOne adequat a la necessitat de La Xarxa.
El Pla de Formació proposat per Qualita per aquest projecte, és el següent:
1.- Formació als usuaris clau funcionals, una vegada finalitzat el Disseny i la presentació del prototip.
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7

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ

El calendari d’execució proposat per Qualita s’iniciarà tant bon punt es disposi de la informació relativa a
l’adjudicació d’aquest plec. Si és la companyia seleccionada, s’iniciarà de forma immediata i es preveu una durada
de 20 setmanes. Aquesta durada està condicionada a la interacció amb els usuaris de LA XARXA. És a dir, les tasques
que s’assignen als usuaris clau, poden influir en el temps previst de entrega. Qualita ha estimat una dedicació al
projecte al voltant del 50% setmanal.
La concreció d’aquest calendari s’acordarà amb La Xarxa durant la primera sessió de Kick Off amb els respectius
Caps de Projecte.
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8
8.1

ALTRES CONSIDERACIONS
GARANTIA

a. Període de garantia:
La garantia d'implantació és de 6 mesos.
La garantia de la implantació de cadascun dels mòduls implantats s’iniciarà a partir de la data de lliurament de
Recepció Provisional de cadascun d'ells.
b. Serveis de garantia:
La garantia contractual cobreix les anomalies detectades en la parametrització i/o amb els desenvolupaments
lliurats segons les especificacions detallades en la Fase 1 (veure apartat de Metodologia).
L'aplicació de la garantia obligaria a QUALITA a modificar l'aplicació entregada (només parametritzacions i
desenvolupaments)
c. Exclusions:
La garantia d’implantació exclou els defectes propis del programari estàndard JD Edwards EnterpriseOne o del
programari lliurat per tercers. També exclou modificacions i/o parametritzacions realitzades en el Sistema per part
del Client, dels seus empleats o de representants sense el consentiment de QUALITA.

8.2

SEGUIMENT POST ARRANCADA (PROJECTE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA)

a. Temps de resposta de serveis:
El termini de resposta és d'un màxim de 24 hores laborables, i la resposta mínima consistirà amb una
notificació de recepció de la incidència.
És responsabilitat del Client facilitar a QUALITA la descripció per escrit de l’anomalia detectada, així com
dels elements d'informació necessaris per la seva anàlisi.
b. Tractament, seguiment i resolució d'incidències:
El procediment a seguir per la resolució d'incidències seguirà les següents pautes:
Els canals establerts per l'assistència a l'usuari són els següents:
i. Correu electrònic
ii. Telèfon
A la recepció de les incidències, aquestes es classificaran segons la gravetat i seguint les pautes definides
conjuntament amb LA XARXA.
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9
9.1

MANTENIMENT JD EDWARDS
GESTIÓ GLOBAL DE LES INCIDÈNCIES

NOTA: Les sol·licituds hauran de ser gestionades amb l’aplicació qDesk (solució de Ticketing de Qualita).
La Solució qDesk, programari utilitzat per QUALITA, està orientat a la millora de la resolució de sol·licituds i
incidències. És una solució 100% web que ens permetrà crear llistes de sol·licituds i conèixer les tasques pendents a
realitzar, en curs i finalitzades. La Solució està dissenyada per a gestionar les sol·licituds i incidències, de forma àgil,
senzilla i eficient.
A través de qDesk, el responsable (a partir d'aquest moment denominat ‘Gestor’) accedeix a la pantalla del tiquet,
assignant:
• Tipus de Sol·licitud: Incidència, Correctiu, Evolutiu. En aquest apartat, especifiquem descripció tècnica per a la
incidència equivalent al tipus correctiu.
• La prioritat : Crítica, Urgent, Lleu.
• Tipus de suport: Telefònic, forma remota, presencial.
• Estat: Sense assignar, En curs, Pendent Funcional, Pendent Client, Pendent Proves, Finalitzat
Per a major detall, veure punt 3.2 i 3.3 d'aquest document.
Procediments a seguir mitjançant l'ús del sistema de ticketing de QUALITA.

ENVIAMENT I RECEPCIÓ D'INCIDÈNCIES I PETICIONS:
Qualsevol incidència o petició ha de ser enviada a l'adreça de correu electrònic solicitudes@qualita.es indicant en
l'assumpte, una breu descripció de la incidència o petició.
S'enviarà per part de qDesk un correu resposta amb el número de tiquet assignat a aquesta incidència o petició. El
correu de resposta sempre indicarà en la descripció el núm. de tiquet amb el següent format: #núm. de tiquet#.
LA XARXA informarà dels correus dels interlocutors autoritzats a reportar incidències i/o peticions.
Qualsevol usuari no inclòs en la llista que reporti una incidència o petició, rebrà un correu informatiu indicant-li que
no està autoritzat per a aquest servei.
En cas de màxima urgència, l'enviament de correu podrà anar acompanyat d'una trucada telefònica al responsable
del servei. Si el Servei requerit és un dubte/consulta, s'entrarà un tiquet que tindrà resposta telefònica, una vegada
hagi estat classificat depenent de l'àrea funcional.
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GESTIÓ DE INCIDÈNCIES I PETICIONS:
És imprescindible mantenir el núm. de tiquet en el format #núm. de tiquet# en l'assumpte de qualsevol correu que
s'enviï referent a aquesta incidència o petició.
La incidència s'assignarà a un consultor que iniciarà l'anàlisi d’acord amb els temps de resposta i condicions
previstes en el contracte.
Tots els correus i accions quedaran registrats dins de l'historial del tiquet.

TANCAMENT D’INCIDÈNCIES I PETICIONS
Una vegada finalitzada la incidència o petició, s'enviarà un correu de tancament amb la resolució corresponent.
En cas de reobertura de la incidència o petició, s’indicarà el núm. de tiquet de la incidència inicial.

Página 29 de 37

Memòria Tècnica_La Xarxa_v1.docx

05/03/2019

GESTIÓ PRESSUPOSTARIA PER PROJECTES & MANTENIMENT JDE

SISTEMA DE REPORTING
QUALITA enviarà mensualment l'estat de totes les incidències treballades, segons el següent exemple:

9.2

GESTIÓ MANTENIMENT CORRECTIU

El manteniment correctiu donarà resposta a diferents tipus de sol·licitud. El detall i Workflow per a aquest tipus
d’incidència, és el següent:

Página 30 de 37

Memòria Tècnica_La Xarxa_v1.docx

05/03/2019

GESTIÓ PRESSUPOSTARIA PER PROJECTES & MANTENIMENT JDE

Tipus de Sol·licitud: Correctiu
S'utilitzarà un document denominat Part d'Intervenció, que haurà de ser aprovat per LA XARXA abans de qualsevol
intervenció.
Algunes tasques a realitzar, a modus d'exemple:
• Anàlisi desquadres i resolució
• Llistats o report financer
• Incidències associades a funcionalitat i/o configuració
• Anàlisi funcional i tècnic de la solució
o
o
o
o
o

Desenvolupament, tant tècnic com funcional de la solució
Proves modificacions
Suport a l'usuari en proves key users o final users
Suport a la posada en marxa
Es realitzaran les proves en dos entorns:
Primer Desenvolupament
Segon test
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Worflow entrada d’un tiquet de manteniment Correctiu:

El recurs o recursos assignats analitzen la incidència.
Es comunica al client el tipus de correcció a aplicar així com la
seva valoració, tant per a l'anàlisi funcional com l'anàlisi
tècnica.
Si es rep aprovació client, s'aplica la correcció
S'indica tipus de resolució en el tiquet, amb el següent detall:
Correcció de dades
Correcció Programa Tècnic
Instal·lació ESUS
Anàlisis/valoració evolutius o projectes
Altres
L'estat de les incidències pot ser:
Sense assignar
En curs
Pendent Funcional
Pendent Client
Pendent Proves
Finalitzat
Es tanca el tiquet mitjançant correu de tancament.
Canvi d'estat de Gestió i Tasca a finalitzat.

9.3

GESTIÓ MANTENIMENT EVOLUTIU

Aquest tipus de servei té com a objectiu, la millora dels diferents sistemes. Aquesta sol·licitud pot originar-se pels
propis usuaris de LA XARXA, o bé per QUALITA a causa de possibles incidències recurrents que s’hagin analitzat i que
siguin beneficioses per a LA XARXA.
S'utilitzarà un document denominat Part d'Intervenció, que haurà de ser aprovat per LA XARXA abans de qualsevol
intervenció. Aquest document es compon dels següents apartats: Situació actual, Situació Desitjada,
Anàlisi/Diagnòstic Funcional, Solució, Riscos i Cauteles, Pròximes accions, Dedicacions i Planificació. En aquest últim
apartat es valoraran les jornades/hores necessàries per a la solució.
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Worflow d’un tiquet incorporat com a evolutiu:

El recurs o recursos assignats analitzen la incidència i redacten un
Comunicat d'Intervenció valorat.
S'envia el comunicat d'Intervenció al client per a la seva aprovació
Canvi d'estat pendent client.
Si no es rep aprovació de LA XARXA es tanca el tiquet.
Si es rep aprovació del client, es planifiquen els recursos per a la
seva execució.
Canvi d'estat a Planificat.
Es comunica a client finalització de l'evolutiu i la necessitat de
realitzar proves per part del client
Canvi d'estat Pendent Proves.
Si LA XARXA comunica que les proves són correctes, es tanca el
tiquet mitjançant correu informatiu.
Canvi d'estat Gestió i Tasca a finalitzat.

9.4

EQUIP DE MANTENIMENT

L’equip de Manteniment assignat per Qualita, consta dels següents perfils:
Coordinador: És la persona responsable de rebre i analitzar la prioritat de cadascuna de les sol·licituds rebudes i fer
l’assignació al consultor que correspongui, així com del seu seguiment fins al tancament del tiquet obert.
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Consultor Funcional Sènior: Son els consultors que atenent els diferents tiquets assignats, en funció de la seva àrea
d’especialització. Son perfils sènior i amb una àmplia experiència en implementació del software ERP de JD Edwards,
així com d’atenció d’aquests tipus de servei de Manteniment.
Consultor Tècnic Sènior: Son els consultors que atenent els diferents tiquets assignats en col·laboració amb el
consultor funcional que sigui responsable del tiquet. Son perfils sènior i amb una àmplia experiència en el software
ERP de JD Edwards, així com d’atenció d’aquests tipus de servei de Manteniment.

9.5

SLA’S O NIVELL DE SERVEI

Prioritat Tipus
Incidència

Temps Resposta

1

Crítica

½ hora

2

Greu

16 hores

Fiabilitat de les dades, procediments importants però no crítics. Per ex.:
lots incorrectes, informes, etc.

3

Lleus

36 hores

Sol·licituds de millora o incidències lleus que no impedeixen el
funcionament de cap dels processos diaris o periòdics de companyia.

9.6

Descripció
Quan afecti un procediment crític per a la companyia (Impossibilitat de
tancament d'un procés diari, periòdic, etc.) Per ex.: tancament de
facturació, albarans, etc.

PENALITZACIONS

Qualita s’adaptarà a les penalitzacions que La Xarxa ha establert en el Plec de Prescripcions Tècniques relatius al
Projecte d’Implementació d’un Sistema de Gestió Pressupostària per Projecte, així com del Manteniment, establert
en l’apartat del punt 2.6 i pàgina 13 del mencionat document.
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10 ANNEXOS
10.1 XAL_RESPOSTA_RFP_REQUISITS
A continuació es relaciona el document que serà el punt de partida per crear el “Product Backlog” identificant tots
els requeriments traslladats per LA XARXA. Iniciat el projecte, aquest documents es treballarà per identificar les
diferents tasques que s’associen a cadascun dels requisits i s’emmarcaran dins dels diferents “Sprints” d’entrega.
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