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Introducció

Aquest llibre presenta una visió general de la problemàtica de gestió als departaments d'informàtica.
Fonamentalment pretén respondre tres preguntes bàsiques que es plantegen a qualsevol gestor:

·  Què he de gestionar?

·     Per què, quins objectius m'he de plantejar en la gestió?

·     Quines tècniques puc utilitzar per aconseguir aquests objectius de gestió?

La cultura de gestió de la funció informàtica no solament és escassa entre els alumnes de les carreres
d'Informàtica (cosa comprensible). També ho és en bona part entre els professionals que avui dia
ocupen aquesta responsabilitat en empreses o institucions, públiques o privades. Hi ha raons
històriques per a això, que s'analitzaran en capítols posteriors, però aquestes raons no són excusa. Als
professionals que dirigeixen departaments d'informàtica se'ls exigeix avui, per damunt d'altres qualitats
de caràcter tècnic,  una gestió apropiada. Les persones que avui estan en formació no arribaran a
posicions de responsabilitat si no demostren la seva capacitat de gestió.

Aquesta obra no està escrita amb la finalitat de ser utilitzada com a receptari de gestió per a les
situacions que es presenten quotidianament. No seria raonable pretendre que la varietad de matisos i
peculiaritats de les situacions reals poguessin ser recollides, barrejades i resoltes en un llibre. Són
l'experiència del gerent, la seva capacitat de percepció de la realitat, la seva habilitat de valorar
correctament els aspectes importants, la seva capacitat de decisió, els factors que fan d'ell un bon
gerent.

L'obra, en resum, pretén orientar bàsicament sobre l'abast, els objectius i les tècniques utilitzables a la
gestió de la funció informàtica. Per a això, s'ha organitzat de la forma següent:

· La primera part, Anàlisi de l'entorn, pretén situar la informàtica dins l'empresa (utilitzant
aquest terme en el sentit més ampli, que inclou qualsevol organització dotada de Funció
Informàtica). Parteix de l'estudi de la Informàtica des del punt de vista de les possibilitats
que té potencialment per a l'empresa. Continua l'estudi de l'empresa, amb l'exposició de
tipologies, necessitats, característiques. Aquesta primera part acaba amb una reflexió
sobre la conjunció de la tecnologia i l'empresa. D'aquesta reflexió han de

sortir respostes a la segona pregunta objectiu del llibre: el perquè de la gestió informàtica.
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· La segona part, Àrees de gestió, presenta una visió de l'objecte de la gestió informàtica,
els elements sobre els quals ha d'aplicar-se l'esforç dels gestors de la funció informàtica
per mitjà d' una agrupació funcional en Àrees de Gestió.

· A la tercera part, Tècniques de gestió, s'expliquen les tècniques d'organització i gestió que
són a l'abast dels responsables per dur a terme una feina efectiva. Hi ha tècniques que
poden aplicar-se de forma general a molts elements de la gestió i d'altres de més
específiques de determinades Àrees.

· Finalment, a la quarta part, s'exposen les consideracions més relacionades amb l'estil de
Gestió, és a dir, amb la forma en què cada gestor combina les diferents tècniques de gestió
i les seves qualitats personals. Aquest últim capítol, que pren el nom d'Aspectes de
Personal i que és el menys “científic” del llibre, pretén presentar alguns arquetipus de
gestor amb els seus possibles avantatges i inconvenients en funció de les situacions  de les
Empreses.

En tota l'obra, s'utilitzen indistintament els conceptes de funció informàtica i de departament
d'informàtica. Aquest últim és una implementació organitzativa del que una empresa  determinada
entén per funció informàtica. Hi ha departaments informàtics que envaeixen clarament funcions que no
han de ser considerades com a informàtiques, i també a la inversa: molts departaments d'informàtica
no tenen cap responsabilitat sobre àrees que, evidentment, pertanyen a la funció.

De forma general, es considera que dins de la funció informàtica hi ha allò que té relació amb el
Sistema d'Informació de l'empresa i amb les tecnologies de la informació. Ambdós conceptes
necessiten una breu definició i una explicació dins el context d'aquest llibre:

Sistema d'Informació de l'Empresa. És el conjunt d'elements i procediments que permeten que la
Informació es generi o es reculli, es faci circular i es presenti a aquells que, internament o externament
a l'empresa, la necessiten. D'una forma implícita, en aquesta definició hi ha dues idees importants:

· La noció de sistema, que implica la presència de múltiples elements que comparteixen una
relació interna encara que cadascun d'ells tingui, també, objectius particulars.

· La inclusió de tota la informació, sense limitar-se a cap dels destinataris, els propòsits o
els mitjans pels quals circuli. Informació, per tant, definida en el concepte més general.

Tecnologies de la Informació. És un concepte que abraça totes les possibilitats que el mercat
tecnològic ofereix a les empreses per construir i fer evolucionar el seu sistema d'informació. En la
majoria dels casos, el sistema d'informació ja existeix a l'empresa i es basa en unes determinades
tecnologies de la informació. Fer que evolucioni de forma efectiva i equilibrada amb els elements
tecnològics més adequats, és l'objectiu d'una bona gestió.

Finalment, cal fer un breu comentari a l'entorn de la influència de la grandària dels Departaments
d'Informàtica. Com més grans són:

· El nombre d'elements que cal gestionar és superior. Cal distribuir la gestió a una
estructura de persones superior i encertar els nivells de decisió adequats.
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· L'esforç de coordinació i d'integració dels diversos elements creix fortament quan creix la
grandària. És molt més difícil mantenir una actuació coherent. Les metodologies, els
estàndards i  les normatives tenen més rellevància en aquestes circumstàncies.

· El risc d'ineficiència o d'improductivitat és superior en les instal-lacions petites. Una
decisió mal presa influeix més seriosament i de forma més permanent.

En general, com s'ha vist, la grandària complica la feina de gestió. Això no significa necessàriament
que la màxima dificultat de gestió sigui en els grans Departaments Informàtics. Aquests departaments
poden permetre's (i acostumen a tenir) un equip humà suficientment dimensionat, han reconegut la
importància de dedicar esforços a la gestió i, en definitiva, s'enfronten a la complicació amb recursos
més grans. Pot ser més problemàtica la situació als departaments de mida intermedia, que no han
reconegut la complexitat de les seves necessitats de gestió o no han aconseguit dotar-se d'una
estructura apropiada. En departaments encara més petits, podria entendre's que dedicar recursos a
alguna cosa que no sigui la pura producció és un luxe superflu. El temps acaba demostrant que la
gestió és necessària per a la producció.
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Primera part.  Anàlisi de l'entorn.

El valor de la informació.

La utilització de la tecnologia informàtica s'ha estès, amb gran rapidesa, en el teixit empresarial. En
uns quaranta anys d'existència, ha estat reconeguda per la gran majoria d'organitzacions com un mitjà
ideal, segurament indispensable, ja, per al maneig de la informació en aquestes unitats.

El valor de la Informació és molt alt per a qualsevol organització humana:

· Informació operativa:

En una unitat organitzada amb divisió de funcions, és imprescindible fer arribar, a totes
les unitats funcionals i de forma puntual i exacta, la informació necessària per tal que
puguin realitzar la part de la feina que tenen encarregada.

Per exemple, des que arriba una ordre de compra a una empresa de fabricació fins que es
factura al client, un bon nombre de departaments de l'empresa hi han participat: Venda,
Fabricació, Compres, Comptabilitat, Bancs... Tots ells han rebut informació i l'han
subministrada a d'altres departaments.

La informació pot equiparar-se al fluid elèctric que fa funcionar la maquinària de les
Empreses.

· Informació de gestió:

La selecció i l'agrupació d'informació operativa permet fer la feina als gestors, planificar,
pressupostar, controlar desviacions. Per exemple, per realitzar una bona gestió de clients
pot ser imprescindible conèixer quant compren, què compren i com evolucionen al llarg
del temps.

· Informació de Direcció:

En qualsevol unitat organitzativa, és importantíssim aconseguir que la Direcció transmeti
de forma clara les seves polítiques d'actuació en les respectives unitats. Per exemple, el
preu dels productes, les condicions dels descomptes, els compromisos de lliurament, els
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clients amb els quals no s'ha de treballar, els proveïdors admesos, els Bancs i les
operacions que s'han de realitzar amb ells.

En sentit contrari, és important per a la direcció el fet de conèixer si aquestes polítiques
s'estan complint i en quin grau, quines són les excepcions i per què s'han produït.

· Informació externa:

En primer lloc, als clients. A més de rebre el producte o el servei que compren, els clients
demanen i valoren la possibilitat d'obtenir informació addicional. Una factura clara i
puntual, un extracte de situació periòdic, la possibilitat de consultar, amb agilitat, dates de
lliurament, són exemples d'informació que un client apreciarà en la seva relació amb
l'Empresa. En una economia competitiva, pot arribar a ser fonamental donar una adequada
informació als clients.

En alguns casos, el producte o el servei que rep el client és, bàsicament, informació.

Els proveïdors són un segon grup extern que necessita informació, a més de pagaments
dels seus serveis.

Les autoritats econòmiques o fiscals, els auditors externs, les organitzacions sectorials, la
premsa i una llarga llista d'entitats, necessiten informació detallada o sumària de
l'empresa.

L'aportació de la informàtica.

Quan, cap al 1950, es van començar a usar els primers sistemes informàtics de gestió, existien i
s'usaven algunes tecnologies de la informació:

Existia el telèfon com a mitjà de transmissió a distància de la veu humana.

Existia una tecnologia desenvolupada d'edició de documents que permetia comunicar-se de forma
escrita amb l'organització, els clients, etc.

Exitien màquines calculadores, de configuració mecànica, que ajudaven a realitzar amb més rapidesa i
seguretat els càlculs precisos.

La tecnologia informàtica va aportar, en aquest escenari, una novetat fonamental: la possibilitat de
realitzar un tractament programat de la Informació. Ni el telèfon ni l'edició impresa permetien el
tractament de la informació. Solament servien per distribuir-la. Les calculadores mecàniques sí que
permetien un tractament de la informació, però eren màquines especialistes que no podien fer res més
que les operacions per a les quals havien estat dissenyades i construïdes.

La tecnologia informàtica va oferir una màquina d'ús general que podia programar-se per a un
tractament de la informació  depenent de les necessitats de l'usuari.

És cert que, inicialment, les computadores van usar aquesta capacitat per calcular (d'aquí ve el seu
nom en anglès). Però de seguida es va prendre consciència de les seves  possibilitats superiors i van



Anàlisi de l'entorn 19

anar usant-se en nous camps del tractament de la informació. Ho veurem de seguida: captura
d'informació, presentació, accés, distribució, emmagatzamatge... Actualment, hi ha molt bones

raons per adoptar la tecnologia informàtica, a més de la de la seva capacitat de calcular bé i molt de
pressa.

La rapidesa en l'extensió de la tecnologia és deguda a  la combinació de tres factors diferents:

· Potència de maneig d'informació:

Avui en dia, un sistema informàtic pot cobrir qualsevol necessitat de captura, accés o
distribució d'informació amb una qualitat adequada.

· Eficiència econòmica:

La seva capacitat és extraordinàriament econòmica en relació a qualsevol altra
alternativa.

· Integració:

La tecnologia informàtica s'ha constituït en la base de qualsevol sistema de
tractament d'informació. Fins i tot la telefonia és actualment una tecnologia
fonamentalment informàtica en la seva base. Aquesta posició de tecnologia bàsica
per a qualsevol Sistema d'Informació multiplica extraordinàriament la seva potència.
Vegeu el cas de l'àrea Multimèdia, que sobre la base informàtica pot integrar
telefonia, imatge, so i processos informàtics “clàssics”.

En resum, per a una empresa, la tecnologia informàtica sustenta el seu Sistema d'Informació

· amb major qualitat
· amb menor cost
· amb possibilitats de millorar sobre la mateixa base.

Els problemes sorgits.

Tan evident com l'excel·lent maridatge entre l'oferta de la Tecnologia Informàtica i la demanda de les
empreses, és el fet que l'aplicació pràctica d'aquesta tecnologia té al darrere una llarga llista de
fracassos.

L'activitat relacionada amb la tecnologia informàtica i els sistemes d'informació és una activitat de
risc, que ha estat realitzada sense tenir en compte aquest factor. En general, ni les Empreses
globalment ni els propis departaments d'informàtica s'han protegit i han adequat la seva actuació a
aquesta realitat. El resultat: l'enorme llista de decepcions produïdes.

Examinem a continuació els riscos més importants que es presenten en l'activitat:
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· Risc d'adequació:
Moltes empreses no saben, encara, què fer amb la informàtica. A vegades, es gasten
quantitas ingents de diners sense avaluar amb seriositat l'adequació dels objectius dels
projectes tecnològics  als objectius empresarials.

· Riscos tecnològics:
La tecnologia s'està desenvolupant a una velocitat vertiginosa. Contínuament estan sortint
productes nous al mercat. Les empreses no poden esperar que estiguin consolidats si volen
obtenir ràpidament avantatges de la seva utilització. S'obliguen a confiar en ells. Hi
inverteixen, hi dediquen esforços, construeixen els seus sistemes sobre ells.
Desgraciadament, el futur no està assegurat. Les tecnologies i els productes queden
abandonats, els seus usuaris es veuen obligats a decidir un nou canvi, perden bona part de
l'esforç realitzat i es troben en un punt de partida molt similar a l'anterior. Les empreses
depenen dels proveïdors de tecnologia.

· Risc de construcció:
La tecnologia informàtica proveeix les peces de la solució, no la solució en ella mateixa.
Les empreses no necessiten PC o fulls de càlcul. Necessiten gestionar les seves
operacions, els seus clients, els seus recursos... No n'hi ha prou amb comprar tecnologia,
s'han de fer complir els objectius de les Empreses.

Els riscos de construcció són diversos:

· Integració. Qualsevol solució tecnològica ha de poder integrar-se en el conjunt
del Sistema d'Informació de l'Empresa.

· Tècnic. El sistema d'informació pot usar incorrectament les possibilitats de la
tecnologia i resultar, en conseqüència, ineficient, fràgil o, fins i tot, inacceptable
per posar-lo en producció.

· Funcional. El sistema d'informació també pot ser inutilitzable per als usuaris o bé
no cobrir les seves necessitats reals; també pot ser difícil de manejar i d'entendre,
pot complicar l'operativa en lloc de simplificar-la, i acabar essent un sistema
inutilitzat.

· Explotació. Els Sistemes d'Informació difícilment s'exploten de forma aïllada.
Comparteixen els recursos hardware i software de la instal·lació. Pot construir-se
una peça que no pugui explotar-se en coordinació amb les altres tot i essent,
conceptualment, una peça integrable i de bona qualitat tècnica i funcional.

· Conversió. Finalment, pot donar-se el cas que no pugui alimentar-se el nou
sistema o que no pugui passar-se a la nova tecnologia des del punt anterior.
També pot ocórrer que s'aconsegueixi el traspàs o la conversió, però que
s'arrosseguin indefinidament en el sistema problemes d'un procés incorrecte de
conversió.
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Les vies de solució.

S'han obert tres fronts per lluitar contra aquesta situació:

· Potenciar la maduresa dels especialistes informàtics. Desenvolupar els Sistemes
d'Informació amb un mètode científic i segur.

Canviar els conceptes d'organització, de control i seguiment, impulsar la qualitat.
Realitzar enginyeria de software.

· Gestionar l'activitat informàtica amb criteris similars a qualsevol activitat dins de
l'Empresa. Planificar, controlar i avaluar l'activitat, gestionar els riscos. Prendre decisions
en el temps i en la forma adequats.

· Implicar, efectivament, la direcció de l'empresa en la fixació d'objectius, de planificació i
de seguiment de la funció informàtica. Implicar, també, la informàtica dins l'empresa, per
tal que actuï integrada amb la resta de funcions, que hi participi en el nivell just per tal de
detectar oportunitats i aconseguir que altres gestors de l'Empresa les puguin detectar.

De tot això, en parlarem a continuació.
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1. La informàtica

Deixant de banda tots els aspectes tecnològics bàsics (ara no interessa la constitució de la memòria
RAM, l'arquitectura de processadors, els busos...) descriurem la informàtica en funció de la seva
relació amb l'Empresa, com a suport del sistema d'informació. Amb aquesta òptica revisarem:

· Les capacitats de la tecnologia Informàtica.

· La organització interna de la informàtica.

El programari bàsic o software bàsic.
El programari aplicatiu o software aplicatiu.
El maquinari o hardware.

· El sistema d'informació.

· Les característiques del producte sistema d'informació.

1.1 Les capacitats de la Tecnologia Informàtica

· Càlcul.

Comencem per aquesta funció per una raó històrica. Avui en dia, molt pocs sistemes
d'informació deuen la seva principal raó de ser a les capacitats de càlcul. Però durant molt
temps va ser així. El concepte computer prové d'aquest fet.

La tecnologia informàtica va ser tan efectiva en la seva capacitat de càlcul que, en els seus
començaments, es dedicaven esforços ingents per tal d'entrar dades en un ordinador amb
l'únic objectiu que, un cop allà dins, es realitzessin uns càlculs determinats.

L'esquema bàsic d'aquests sistemes era el següent:
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Un programa de tractament i unes dades s'introduïen a l'ordinador i se n'obtenien els
resultats necessaris.

Càlcul és, en realitat, un cas particular d'una funció més genèrica, el tractament programat,
que a continació s'explica.

· Tractament programat de la Informació.

La possibilitat de fixar un tractament de la informació de forma programada és, potser, el
punt fonamental de diferenciació d'aquesta tecnologia respecte de totes les preexistents.
Amb els ordinadors es fa possible establir una lògica de tractament de la informació que
podem fer que depengui de:

- Valors prefixats en els programes de tractament.

- Valors existents en registres d'entrada i de referència en fitxers del sistema.

- Valors subministrats per usuaris externs per a un pas del programa determinat.

- Qualsevol combinació dels anteriors.

Genèricament, aquests tractaments de la informació podrien agrupar-se en la categoria:

· Extracció d'informació
· Transferència d'informació
· Càlcul (Operacions aritmètiques o d'altres)
· Modificació
· Combinació

· Accessibilitat.

La possibilitat d'accedir a dades en una memòria auxiliar resident en el propi ordinador va
obrir un nou món: Poder arxivar dades a l'ordinador i accedir-hi per mitjà d'un programa.

Fig 1.1
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Actualment, la rapidesa i la facilitat d'accés a la informació en dispositius informàtics són
extraordinàries. Hi ha aplicacions l'única finalitat de les quals és posar la informació a
disposició dels usuaris per una via eficaç, sense necessitar cap tractament. Per exemple,
bases de dades de consulta, com l'ISBN.

Per una altra banda, la tecnologia informatica permet accedir a la informació amb una
ordenació qualsevol, independent de l'ordre físic en què els registres estan
emmagatzemats. Més encara, permet l'accés a dades que formen un conjunt lògic encara
que físicament corresponguin a registres diferents. La flexibilitat que aquestes possibilitats
atorguen als usuaris, en relació a d'altres sistemes d'arxiu, és decisiva.

· Possibilitat de distribució.

La integració d'Informàtica i Telecomunicacions ha beneficiat espectacularment les
possibilitats de transmetre informació a les empreses. Ha reduït sensiblement la barrera
geogràfica en les operacions de companyies i és una raó de primer ordre per pensar en un
sistema informatitzat.

· Captura d'informació

És una de les funcions que més malament ha realitzat, i encara realitza, la Informàtica.
Durant molts anys, per tal d'accedir a la informació i poder tractar-la, distribuirla, etc.,
calia entrar-la en un format “intel·ligible” per als equips i els programes. Al començament,
eren fitxes perforades. Després va ser un teclat de terminal o de PC.

En sistemes d'informàtica industrial, la sortida dels equips de mesura o senyalització es va
començar a usar com a entrada directa als sistemes informàtics. Ja es tractava d'una
captura automatitzada d'informació.

Avui s'exploten amb èxit uns primers i limitats sistemes de captura automàtica basats en el
reconeixement de la veu humana. Tot i que encara no entenen una expressió natural en
format lliure, poden recollir respostes simples i poden processar-les.

Hi ha sistemes de lectura de caràcters o codis que ja estan consolidats (per exemple, els
codis de barres). També comencen a usar-se els sistemes de “visió natural” que permeten
llegir informació no específicament preparada per a la seva introducció en un sistema
informàtic.

· Presentació de la informació.

La presentació de la informació ja no és el punt dèbil de la tecnologia informàtica. Les
interfícies gràfiques en PC, la qualitat de les impressores i d'altres avenços han fet, fins i
tot,  que alguns sistemes es trasplantin a la tecnologia informàtica per la qualitat de
presentació.
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· Generació d'informació.

La tecnologia informàtica permet generar o transformar informació de forma aleatòria o
per altres algoritmes, potencialitat que ha estat usada en el disseny.

· Emmagatzamatge de la informació.

La tecnologia permet una gran densitat de gravació d'informació, sobre dispositius molt
econòmics i amb més seguretat de manteniment, garantint les possibilitats d'accés. Moltes
empreses estan informatitzant, fins i tot, els seus arxius històrics, amb l'evident estalvi
d'espai.

1.2 Organització interna de la informàtica.

L'evolució informàtica ha anat decantant una divisió interna del software consistent en l'agrupació de
les funcions més genèriques i bàsiques en el denominat software bàsic,  deixant per al software
aplicatiu la resolució de les necessitats específiques d'usuaris. Sota els dos tipus de software es situa el
hardware.

1.2.1 El programari bàsic.

Les funcions més bàsiques del tractament de la informació s'han resolt mitjançant del software de
base:

· Sistema d'accés a fitxers i a base de dades.
· Programa de comunicacions.
· Maneig dels dispositius perifèrics.
· Funció de tractament genèric amb: classificació i fusió de fitxers.
· Gestors d'emmagatzematge.
· Monitors de rendiment.
· ...

Qualsevol instal·lació informàtica usa un gran nombre de productes de software de base. Seria un gran
error de gestió el fet d'intentar elaborar, a l'empresa, un software de base propi:

· El cost de desenvolupament és molt alt en relació al cost de llicència d'un producte de
mercat.

· El risc tecnològic és molt més acusat en aquests productes, es necessita una
especialització tècnica molt gran, que les empreses no necessiten generalment i que, per
tant, no acostumen a tenir.

· L'evolució del software de base va lligada al hardware; les empreses particulars tindrien
moltes dificultats per seguir el seu ritme.
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1.2.2 El programari d'aplicació

En oposició al software de base, aquest tipus de software, en la seva construcció, necessita la
interacció amb l'usuari i les seves maneres d'entendre el negoci, els objectius i els beneficis dels
sistemes d'informació.

La utilizació de paquets en aquesta àrea és desitjable, però no sempre possible o, almenys,
aconsellable.

El risc de construcció i d'adequació recau, especialment, en aquesta àrea.

L'evolució del software aplicatiu va lligada a la de les necessitats dels usuaris del sistema d'Informació
i, en un grau molt inferior, a la del software de base o la tecnologia bàsica.

1.2.3. El maquinari

Facilitant els recursos físics per cobrir les necessitats del software es troba finalment el hardware en
qualsevol de les seves possibiltats, que seràn estudiades més endavant.

1.3 El sistema d'informació.

El sistema d'informació de l'empresa és el conjunt d'elements i procediments que permeten que la
Informació es generi o es reculli, es faci circular i es presenti a aquells que, internament o externament
a l'Empresa, la necessiten. D'una forma implícita, en aquesta definició hi ha dues idees importants:

· La noció de Sistema, que implica la presència de múltiples elements que comparteixen
una relació interna, encara que cadascun d'ells tingui, també, objectius particulars.

· La inclusió de tota la informació, sense limitar-se a cap dels destinataris, propòsits o
mitjans pels quals circuli. Informació, per tant, definida en el concepte més general.

Els sistemes d'Informació es construeixen amb elements de hardware, de software de base i de
software aplicatiu.

En el model que s'exposa a continuació es podràobservar el fort caràcter de relació múltiple que tenen
tots els elements que constitueixen el sistema d'informació.

Un esquema de representació d'aquesta definició pot ser el següent:
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                                                                                          SISTEMA D'INFORMACIÓ

Fig 1.3

Usuaris.

Qualsevol de les persones o grups de persones que usin el Sistema, ja sigui alimentant-lo d'informació
o recollint resultats.
Els usuaris aconsegueixen, a través del Sistema, satisfer les seves necessitats d'informació. Diversos
usuaris poden compartir una mateixa necessitat d'informació. Cadascun dels usuaris té diverses
necessitats d'informació.

Necessitats d'informació.

L'objectiu del sistema és satisfer les necessitats d'informació dels seus usuaris. La informació pot haver
estat recollida, simplement, pel sistema, per poder lliurar-la a qui la necessiti. També es pot haver
generat aquesta informació a través d'un procés propi. L'obtenció d'aquesta informació s'aconsegueix
per mitjà de Procediments. Els procediments podrien estar dissenyats per satisfer diverses necessitats
d'informació de forma conjunta.

Procediments.

Els procediments d'un sistema d'informació no són necessàriament automatitzats. Poden ser totalment
manuals o mixtos. No ha d'oblidar-se aquesta característica en avaluar els sistemes d'informació.
Els procediments mecanitzats (i la part dels mixtos que ho està) són agrupats en unes unitats
denominades, generalment, Aplicacions.
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Tots els procediments fan servir dades. Aquestes dades poden estar informatitzades o no. Si ho estan
s'accedirà a elles mitjançant procediments automàtics d'alguna aplicació. Si són dades no
informatitzades s'hi accedirà per procediments manuals.
Un procediment pot usar diverses dades i una dada pot ser usada en diversos procediments.

Aplicació.

És un conjunt de procediments mecanitzats que generalment compleixen la majoria d'aquestes
condicions:

· Van ser desenvolupats després d'un disseny de fabricació conjunt.
· Comparteixen nomenclatura de tots els elements.
· Comparteixen els equips de manteniment.
· Poden identificar-se amb alguna àrea funcional de l'empresa (Nòmina, Facturació ...).

Històricament, les aplicacions corresponen a l'època en què el desenvolupament informàtic es
caracteritzava per dos conceptes que no existeixen en el sistema d'informació:

· Monousuari
· Propietat de les dades per a aplicacions

En Sistemes d'Informació, les aplicacions són unitats de menys rellevància.
Els procediments automatitzats usen elements de Software de base que permeten l'accés físic a les
dades i el maneig de la informació als recursos Hardware.
Un procediment mecanitzat pot usar diversos elements de soft base i un element pot ser usat per
diferents procediments.

Dades.

Cadascun dels ítems d'informació, entitats i bases de dades que contenen la informació del sistema.
Mecanitzades o no, s'hi accedeix per mitjà dels procediments del Sistema d'Informació.

Elements de Software Base.

Són usats pels procediments automatitzats com a intermediaris per tal d'obtenir els recursos. Els
elements    software poden accedir a diversos elements hardware i s'hi accedeix a través de diversos
elements software.

Elements Hardware.

Finalment, els elements hardware realitzen les funcions de procés que es necessiten pel sistema
d'informació.

Com a resum d'aquest esquema, calen recordar els següents fets:

1. El sistema d'informació és, per definició, multiusuari.
2. Les dades no són propietat de les aplicacions, ni tan sols d'un determinat Sistema

d'Informació.
3. Tots els elements, tant de software de base com de hardware, són compartits.
4. L'aplicació té una importància molt relativa en el conjunt del sistema d'informació.
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1.4 Característiques del producte sistemes d'informació.

Desenvolupar i fer evolucionar un sistema d'Informació és una activitat molt diferent a la de fabricació
d'un producte industrial. Les seves peculiars característiques ens permetran entendre posteriorment el
perquè de l'organització i la tècnica usada en la gestió de la funció informàtica. D'entre elles, se'n
poden destacar:

· Generalment, el Sistema d'Informació és un producte de disseny i de fabricació exclusius.
Això és degut al fet que les necessitats d'Informació dels usuaris d'un sistema no són fàcils
de resoldre d'una manera estàndard a priori. Fins i tot, en àrees comunes del negoci (per
exemple, una Nòmina), les Empreses acostumen a tenir visions diferents de la Informació
i de la seva importància relativa. La utilització de paquets sempre és una alternativa
interessant; però, fins i tot en els casos en què se'n decideix la utilització, cal un disseny de
la seva incorporació a l'Empresa i la fabricació d'una sèrie de peces que complementin
punts no coberts per paquets o connexions amb altres procediments del Sistema
d'Informació de l'Empresa.

Com amb qualsevol procés de fabricació exclusiu, el cost unitari del producte és molt
elevat. Per compensar aquest factor, s'aplica la utilització de paquets, les tècniques
d'Enginyeria de Software modern, la construcció de codi reutilitzable o d'objectes
reutilizables i les eines d'increment de productivitat.

· El desenvolupament i el manteniment d'un Sistema d'Informació incorporen un valor
afegit, fonamentalment intel·lectual. No obstant això, no es tracta d'obres personals (com
podria ser la pintura d'un artista) sinó d'obres col·lectives d'un grup de persones. Les
empreses necessiten conèixer aproximadament els terminis i els costos de l'activitat i
necessiten no dependre excessivament de les persones que facin la feina. Novament, aquí,
l'aplicació de mètodes de treball, de conceptes comuns d'Enginyeria del Software, intenten
encarrilar aquesta activitat intel·lectual dins d'uns criteris de productivitat i cap a la
independència de les persones.

· El Sistema d'Informació és un producte que mai no s'acaba de fer. Té un cicle vital.
Després d'una Definició, d'un Disseny i d'una Construcció, ve una fase de Manteniment.
El punt de mira de la gestió no pot ser exclusivament la construcció d'un nou sistema. S'ha
de pensar en l'evolució futura d'aquest sistema.

· Fer evolucionar el Sistema d'Informació és una feina d'integració que demana una visió
global. És impossible canviar, amb una sola acció, el Sistema d'Informació d'una Empresa.
Només és posible un procés continuat de substitució de peces (aplicacions, procediments)
o de millora de les que ja existeixen. Aquest procés, per tal que sigui efectiu, demana una
Planificació global en funció d'una estratègia.

· El producte es fabrica conjuntament amb l'usuari. La necessitat d'informació és massa
específica per intentar esbrinar-la en un laboratori d'“investigació”. No obstant això, el fet
de no poder realitzar una fabricació aïllada planteja els seus problemes.

· El desenvolupament de procediments informatitzats necessita una transcripció de
requeriments funcionals en les instruccions que han d'executar els elements de software
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base. La part del producte sistema d'informació, que és simplement una preparació per
realitzar aquestes crides als elements de software de base o una elaboració dels resultats

que transmeten, pot ser superior al 40% del total de la feina que cal desenvolupar en un
procediment.

Una altra vegada, el cost i la productivitat estan afectats. Les eines d'enginyeria de
software (CASE o, simplement, llenguatges de nivells més elevats) intenten fer més fàcil
el camí de la transcripció de les necessitats d'informació als procediments d'utilització.

· Els procediments d'un sistema d'informació no s'adapten a una feina en sèrie. A mesura
que s'avança en la construcció, cal replantejar i modificar els passos anteriors. Les
especificacions funcionals i tècniques experimenten necessàriament revisions en el procés
de desenvolupament. Cal una gestió adequada del procés de fabricació que controli un
excés innecessari de canvis i permeti realitzar els que són necessaris. Cal, a més, la
contribució d'usuaris, d'analistes funcionals i de tècnics al llarg de tot el procés de
desenvolupament per tal de poder contestar àgilment aquesta necessitat. L'organització per
projectes respon, fonamentalment, a aquesta característica. L'ús de prototipus, la
metodologia de desenvolupament iteratiu i d'altres tècniques, intenten reduir al màxim o
encarrilar aquesta característica.

· Qualsevol sistema d'informació ha de considerar-se dins el conjunt perquè no solament ha
de funcionar correctament en ell mateix, sinó que també ho ha de fer compartint els
elements de software-hardware amb la resta de sistemes d'informació. La funció
informàtica té la responsabilitat que els recursos bàsics necessaris estiguin disponibles.

Característica Tècnica o solucions buscades (objectius)

Disseny i fabricació únics Paquets (reducció de cost, de risc i de termini)
Eines de productivitat (augment de productivitat)
Rendibilitat. Enginyeria de software (augment de
productivitat)

Activitat intel·lectual Metodologia de desenvolupament (qualitat i
independència)
Estàndards. Arquitectura de desenvolupament.
Gestió detallada de l'activitat

Producte “viu” Disseny mantenible (reducció costos de manteniment)
Eina d'enginyeria del software (augment de productivitat)

Integració global Planificació de sistemes
Fabricació amb usuari Metodologies. Gestió de la relació amb usuari
Pes de la infraestructura Eines CASE (reduir cost de desenvolupament)
Fabricació progressiva Organització Projecte

Prototipatge
Metodologies iteratives

Recursos compartits Planificació de recursos
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La Gestió de la Informàtica té sentit en el marc més general de gestió de l'empresa on apliquem
aquesta tecnologia. L'estudi de les formes de gestió de la tecnologia de la informació, i l'organització
de la funció informàtica a l'empresa han de ser coherents amb la resta de funcions i amb els objectius
de l'empresa on apliquem la tecnologia.
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L'Empresa és, doncs el factor determinant per a analitzar i organitzar la funció Informàtica. Qualsevol
estudi d'aquesta funció que vulgui seguir una sistemàtica, difícilment s'escaparà de proposar diferents
classificacions de les empreses.

Assenyalarem, com a tipus d'empreses importants des de l`optica de la gestió informàtica, les següents:

a) En funció de l'estructura, entenent aquesta com la distribució de funcions, de tasques i els
mecanismes de coordinació i control en l'empresa.

-  Estructura simple, sense formalització de les tasques ni procediments de treball,
amb uns mecanismes de funcionaments basats en la tradició i amb la seva transmissió oral.

- Estructura jeràrquica, amb una línia de comandament i control basats en la posició
en un organigrama, amb responsabilitats ben definides en funció del nivell relatiu respecte al cap
immediatament superior.

- Estructura matricial, que combina la jerarquia amb divisions funcionals o
operacionals i que genera altres dependències a més de l'orgànica en base a la jerarquia.
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- Estructura complexa o combinació d'estructures matricials amb divisions
territorials, de
 productes o per altres temes d'interès.

b) En funció de la propietat sobre l'empresa

- Empresa familiar, on la part important de la propietat correspon a una o diverses
persones que mantenen com a lligam fonamental una relació familiar.

- Empresa de capital fortament personalitzat, distribuït entre un nombre limitat de
socis que comparteixen un interès econòmic en el negoci.

- Empresa amb capital distribuït entre un nombre important d'accionistes i que
eventualment cotitza en borsa com una font de finançament de l'activitat empresarial.

- Empresa multinacional, com a cas particular del tipus anterior, on els estats no
representen una frontera a la propietat.

c) En funció de la personalitat de la propietat de l'empresa,

- Empresa privada, on el capital de l'empresa pertany a persones físiques o jurídiques
particulars o privades.

- Empresa pública, on el capital pertany a l'Estat o a diferents organismes de
l'Administració Pública.

- Empresa participada o mixta, amb capital públic i privat.

d) En funció del paper de la Informació en els Productes o Serveis objectes del negoci o
empresa,

- Empresa on la Informació forma part important del Producte, com ara la Banca, les
Assegurances  l'Administració o alguns tipus de Serveis.

- Empresa on la Informació i la Tecnologia Informàtica són importants en el procés
de producció, com ara la moderna Distribució i determinades Indústries on el procés de la Informació
genera importants avantatges en costos com el sector de l'Automòvil o una part de l'Alimentació.

- Empresa on la informació no forma part del producte ni el procés d'aquesta
informació  és important en el procés industrial.

e) En funció de la gamma de productes o serveis de l'empresa,

- Empresa Monoproducte, amb un nombre limitat de productes i una gamma limitada
o basada en diferents formats.

- Empresa Multiproducte, amb una important cartera de productes i formats.
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f) En funció de la grandària de l'empresa. Malgrat la dificultat de tabular les grandàries de les
empreses i que aquesta tasca no pot ignorar l'entorn territorial o sectorial, hom pot classificar les
empreses en funció de la seva facturació, el pressupost  o el volum de negoci en,

- Empresa gran
- Empresa mitjana
- Empresa petita

g) En funció del nivell de descentralització i desconcentració de l'activitat,

- Empresa centralitzada en els mecanismes de control i presa de decisions.

- Empresa descentralitzada, amb uns mecanismes de control basats més en els
resultats que en els procediments i amb centralització només d'aquells recursos escasos i estratègics,
com ara les finances , els recursos humans o la investigació.

h) En funció de l'estil de direcció existent a l'empresa,

- Autoritari, tant en la fixació d'objectius com de procediments, sense mecanismes
formals de debat i presa de decisions.

- Participatiu, en els nivells estratègic i tàctic o operatiu, amb existència de comitès i
organismes per a la presa de decisions.

Els diferents tipus d'empreses, l'estratègia a mitjà i curt termini i la implementació d'aquesta estratègia
seran determinants a l'hora d'analitzar i decidir la forma de gestió de la Informàtica en les
organitzacions.
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Tot hom ha sentit i llegit moltes vegades que l'empresa es crea per obtenir beneficis. L'afirmació, que
és ben certa i concreta, cal no tant matitzar-la sino adaptar-la en cada moment a les condicions de
l'entorn (dit mercat) i a les pròpies de l'empresa i els seus recursos.  Cal adaptar l'objectiu a curt
termini per tal d'assolir els beneficis en els terminis possibles: curt, mitjà o llarg dins les limitacions
fixades per  la propietat de l'empresa.

Cal en aquest apartat reflexionar sobre diferents tipus d'empreses, i particularment en l'apartat
d'empreses públiques i privades.

És ben cert que l'empresa pública no es crea a priori, en les economies de mercat, per obtenir
beneficis, sinó que té les finalitats de prestar serveis bàsics que no prestaria de forma socialment justa
el sector privat, i de gestionar àrees del món productiu en crisi o reconversió amb un fort impacte en el
món del treball. En l'àmbit de la terminologia i per tal d'unificar objectius, moltes vegades es coneixen
aquests plantejaments com a Benefici Social. Així mateix dos factors incideixen cada vegada més en la
crítica a aquest plantejament i en l'aproximació d'objectius amb el sector privat.
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En primer lloc, l'obtenció de beneficis econòmics és una font de generació de recursos a la qual no té
sentit que renuncii, en la mesura possible, el sector públic, per tal de possibilitar una reinversió
d'aquests recursos sense agreujar el dèficit de les Administracions titulars de les empreses públiques.

El concepte de benefici es doncs cada vegada més complex en la seva forma, però alhora continua
apareixent com a objectiu bàsic de tota empresa.

L'adaptació del benefici a les possibilitats del mercat o l'entorn en cada moment és un objectiu per al
gestor que ha d'implementar l'estratègia, i en particular incideix directament en el directiu de
tecnologies de la informació.

L'estratègia de les empreses fixa com a objectius a diferents terminis dos grans blocs quasi sempre,
malauradament, excloents:

                         - El creixement en productes, grandària o territoris
                         - El benefici econòmic directe.

L'elecció d'una d'aquestes opcions vindrà determinada per:

                          - Les situacions d'oportunitat del mercat
                          - Les possibilitats financeres de l'empresa
                          - L'estratègia a mitjà i llarg termini de l'empresa.

Les formes de gestió i l'organització s'hauran d'adaptar a un dels dos escenaris possibles quant a
objectius d'empresa en cada moment, i la gestió de la informàtica vindrà determinada per aquests
escenaris.

En segón lloc, la recerca de l'eficiència en el sector públic porta a mesurar els seus gestors per
paràmetres cada vegada més a prop del sector privat. La definició d'indicadors de gestió, i en
particular l'index de beneficis, apareix com un indicador de mesura de l' eficiència al qual no cal
renunciar.

A l'hora de buscar aproximacions de models entre l'empresa pública i la privada, i fixant-nos ara en
aquesta última, cal dir que valors fins ara associats al sector públic com la conservació de la natura, la
protecció del medi, la informació i les garantíes jurídiques, etc. s'inclouen cada vegada més en els
productes i els serveis del sector privat. En aquesta obra no entrem en les raons de l'anterior
observació: marketing, pressió social, normativa o altruisme, però en qualsevol cas podem dir que
l'interès social no apareix ja com a monopoli del sector públic.

L'aproximació dels criteris de mesura dels sectors públic i privat és una de les dades de l'actualitat.
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Cal distingir dos nivells d'evolució a les empreses, segons els seus diferents cicles de vida: llarg
termini i mitjà termini.

En el llarg termini, les empreses evolucionen en referència a:
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- l'estructura
- la composició accionarial o propietat
- el mercat
- la cartera de productes.

Evidentment no totes les empreses evolucionen de la mateixa manera, ni tan sols totes evolucionen. En
aquest apartat assenyalem patrons habituals d'evolució, essent, però,  significatives les situacions de no
evolució total o parcial, que representen a més situacions diferenciades prou importants d'estudiar.
Així hi ha exemples d'empreses familiars que fan d'aquesta característica un principi d'actuació, al qual
no renuncien i fins i tot en el qual es basen per obtenir una sòlida posició, i que en canvi evolucionen
en l'estructura, el mercat i la cartera de productes.

Una característica essencial de l'evolució es que aquesta genera salts qualitatius i amb fort risc en tots
els casos. L'evolució d'una empresa monoproducte cap a convertir-se en una empresa amb una cartera
important requerirà inversions i segurament un canvi també en l'estructura. Una de les preguntes
clàssiques de l'empresari és si val la pena assumir  aquests riscs quan es disposa d'una bona situació en
el moment de prendre la decisió. La pregunta complementària és si es podrà continuar molt de temps
amb una bona posició sense evolucionar i prendre riscs. El problema, tanmateix, es planteja moltes
vegades en uns altres termes, i és quan la decisió cal prendre-la en moments de dificultats o crisis.

En el que fa referència a l'estructura, les empreses evolucionen seguint l'esquema plantejat en l'apartat
2.1, es a dir: estructura simple; model jeràrquic; model matricial, i models complexos. L'evolució en
aquest apartat la marquen les necessitats de gestió per adaptar-se a nous volums d'activitat o extensió
empresarial.

Pel que fa referència a la propietat de les empreses, aquestes evolucionen seguint habitualment un
esquema com: empresa familiar; nombre reduït de socis; accionariat important, i participació exterior
o multinacional. L'evolució, en aquest apartat, l'assenyala la necessitat d'inversió per tal de garantir l'
extensió en productes o mercats.

L'evolució quant a mercat va de: mercats locals, nacionals, o globals. Aquesta evolució requereix
sempre fortes inversions o aliances estratègiques amb d'altres empreses, que poden portar associats
intercanvis accionarials. Els objectius d'aquesta evolució són l'augment de competitivitat per la via de
la disminució de costos derivats del canvi d'escala de la producció, la recerca de nous mercats de
major rendibilitat i l'atac a la competència en els seus terrenys més propers.

Finalment, l'evolució pel que fa a la cartera de productes va des de l'empresa mono producte a les
situacions més complexes. En aquest cas l'evolució busca economies d'escala; complementarietat;
servei integral al client, i col·locació de barreres a la competència per tal de dificultar l'accés als

productes clàssics. En aquest cas, com en l'anterior, es necessiten importants inversions que cal
finançar amb qualsevol dels mecanismes habituals: aplicació de beneficis, endeutament o ampliacions
de capital. En aquest darrer cas, es propiciarà una evolució en l'apartat assenyalat en el paràgraf
anterior.
De manera general, i com ja apuntàvem abans, la decisió sobre línies d'evolució és una de les més
compromeses de l'empresari. Té implicacions econòmiques i organitzatives i cal prendre-la, com totes
les decisions, al més ailladament possible de la conjuntura, encara que moltes vegades forçats per
aquesta.
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La incorporació de les Tecnologies de la informació a l'empresa  s'inicia de forma generalitzada en els
anys seixanta i setanta, i en alguns casos més tardanament, en funció, entre altres paràmetres, del
sector empresarial i de la importància que té per a ell la informació, tal com expliquem en aquest
mateix punt.

La figura 3.1 presenta una visió del paper que ha representat l'evolució de la informàtica a l'empresa.

EVOLUCIÓ DE LA INFORMÀTICA A L'EMPRESA
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Ajut a la presa de decisions.
Obtenció d’avantatges competitius.
 Eina de canvi.

  Eina d’ajut a la gestió

Processos massius i repetitius

 Fig. 3.1
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La Metodologia per a l'estudi de l'evolució del paper de la informàtica a l'empresa es basa en tres
anàlisis possibles:

1. Anàlisi de l'evolució de la Informàtica.
               Per realitzar aquesta anàlisi s'han utilitzat clàssicament les corves de Nolan
[NOLAN74] on s'estructura l'evolució en sis etapes que es coneixen amb els noms de:

- Iniciació.
- Contagi.
- Control.
- Integració.
- Administració de dades.
- Maduresa.

2. Estudi dels Sistemes d'Informació a l'empresa.
    Cal analitzar el tipus i la planificació dels Sistemes d'Informació, com a forma per

conéixer el nivell evolutiu, i poder concretar l'estudi genèric seguint la Metodologi de Nolan.

3. Estudi de l'estratègia de l'empresa.
    Es basa en l'anàlisi dels Sistemes de Planificació Estratègica de l'empresa per tal

de veure-hi el paper dels Sistemes d'Informació.

Les figures 3.2 i 3.3 ens mostren l'evolució de l'ús de la Informàtica a les empreses des de dues
visions, una que anomenem operacional, la qual quadra o bé podem dir que és lineal amb l'evolució
cronològica assenyalada anteriorment, i una altra que anomenem nivell de planificació, la qual depèn
del sector empresarial i del paper de la informació en el sector i en l'empresa.

La Informàtica serveix en un primer nivell (base de la piràmide) per mecanitzar els treballs operatius
(en general de l'àrea administrativa) de les organitzacions, tasca que correspon a allò que, en l'evolució
històrica, en dèiem mecanitzar les tasques massives i repetitives.

En un segon nivell, la Informàtica passa a ser una eina de gestió i s'integra totalment en l'activitat de
l'organització a la qual dóna suport.

En un tercer nivell, la Informàtica proporciona avantatges competitius a l'empresa, és a dir li permet:

- obtenir estalvis en costos i
- obtenir productes diferenciats de la competència,

a causa de l'ús d'aquestes tecnologies.

Finalment, al nivell més alt de la piràmide i com a darrer nivell evolutiu en aquesta visió operacional,
la Informàtica esdevé una eina d'ajut en la presa de decisions de la Direcció de l'empresa. En  aquest
nivell evolutiu s'apliquen dins l'empresa eines del tipus DSS (Decission Support Systems) i EIS
(Executive Information Systems), que, amb diferències que no tractem en aquest llibre, cobreixen
l'espai de la Informàtica per a la Direcció de l'Empresa.
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Operacions

 Gestió

Avantatges
competitius

Presa

decisions

EVOLUCIÓ ÚS INFORMÀTICA
        VISIÓ OPERACIONAL

Fig. 3.2

La figura 3.3 ens mostra la visió de nivell de planificació de l'ús de la Informàtica, que esmentavem
abans.



Gestió dels  sistemes d'informació a l'empresa42

Fig. 3.3

Aquesta visió es basa en l'anàlisi de la forma de planificar l'ús de la Informàtica en el marc de la
Planificació de l'empresa en general.

En un primer nivell (base de la piràmide), la Planificació és una relació d'aplicacions a desenvolupar,
d'acord amb unes prioritats i uns costos pressupostats. Aquest tipus de planificació té un abast en
general anual encara que de vegades pot arribar a una previsió de Pla Informàtic a dos o tres anys.

A un segon nivell, l'empresa realitza una planificació de la seva activitat informàtica, que anomenem
Pla de Sistemes d'Informació (PSI), i que desenvolupem en el capítol 14 d'aquest llibre, en el qual
s'analitza la Informació, els seus objectius, els circuits d'Informació, l'Organització i la tecnologia
Informàtica que s'hi aplica, i en particular les aplicacions a desenvolupar o implantar.

En un tercer nivell, que complementa el segon perfeccionant-lo, col·loquem aquell estadi evolutiu on
la Planificació de Sistemes es situa com a part i conseqüència del Plà Estratègic (PE) de l'empresa.
Les accions estratègiques derivades del PE necessiten tecnologia informàtica i de comunicacions que
el PSI concreta.

El següent nivell evolutiu de l'ús de la Informàtica a les organitzacions planteja la cultura d'incloure
l'anàlisi del paper de les Tecnologies Informàtica i de Comunicacions a l'hora de fer els plantejaments
estratègics de nous  negocis i generació de nous productes i sistemes de producció, gestió i decisió.

. T I recurs i inversió estratègica

. Buscar nous negocis sobre la base de TI

. Pensar paper T I abans nous negocis

. Integració PS en PE

.  Realització PSI

. Planificació “Cartera Aplicacions”

EVOLUCIÓ ÚS INFORMÀ TICA
VISIÓ NIVELL PLANIFICACI Ó 
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El penúltim nivell evolutiu que describim d'ús de la Informàtica és aquell supòsit en què els nous
negocis, els productes o els serveis es busquen en funció de les Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions i de les seves possibilitats. Evidentment el lector pot pensar que això no és sempre
possible, que depèn fonamentalment del sector de negoci en què es trobi l'empresa. La classificació
d'empreses atenent al paper de la Informació, que estructurem més endavant, explica aquesta situació.

Finalment, el darrer nivell evolutiu considera les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
(TIC) no ja com una despesa ni com una inversió "normal" sino com una inversió estratègica de
l'empresa, atenent els negocis i l'efecte que poden tenir sobre l'activitat empresarial.
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En diferents punts dels apartats anteriors s'ha citat explícitament, o es feia palès implícitament, que la
Informàtica té un paper diferent en base fonamentalment al sector empresarial en que s'aplica. Això
ens porta a classificar les empreses segons la importància que té per a elles la tecnologia Informàtica i
la Informació. La figura 3.4 ens mostra una forma habitual d'aquesta classificació.  Podem veure-ho
descrit més extensament a [ANDRE90].

Fig. 3.4

La incidència de les tecnologies de la informació és diferent en cada un dels apartats i el nivell
d'aquesta ens l'assenyala la figura 3.5

TIPUS D'EMPRESES DES DE
L'ÒPTICA DELS SI

- LA INFORMACIÓ FORMA PART DEL PRODUCTE

- LA INFORMACIÓ ÉS IMPORTANT EN EL PROCÉS

- LA INFORMACIÓ NO FORMA PART DEL PRODUCTE NI
     ÉS IMPORTANT EN EL PROCÉS
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SECTOR D'ACTIVITAT
(INCIDÈNCIA TI)

+

-
Importància

1. La informació forma part del producte.

2. La informació és part important del procés.

3. La informació com a element no essencial.

Apartat 1: Banca, Assegurances, Administració.

Apartat 2: Distribució, Fabricació (alguns sectors i empreses).

Apartat 3: Sector primari.
Fig. 3.5

Tanmateix, la classificació anterior  no cal veure-la com un sistema estàtic, sinó que evoluciona i a
l'hora presenta importants singularitats que justament marquen diferències (competitives) entre
empreses del mateix sector. Hi ha al mateix temps un conjunt de factors nous que modifiquen tambè la
figura anterior, i que podem estructurar en les raons següents:

1. La relació entre empreses.

Encara que parlem d'empreses on la Informació no formi part del producte
ni sigui important en el procés, en el cas d'existir relació entre aquests tipus d'empreses, les TIC sí que
hi són importants.

La situació actual de forta relació entre empreses i de globalització de
negocis i processos enforteix el paper de les TIC pel que fa referència als processos de relació.

2. La relació amb els Clients/Consumidors/Ciutadans.

A més de la relació empresarial, la situació actual porta a sofisticar i
facilitar la relació de les empreses amb els seus Clients, Consumidors i, en el cas de l'Administració,
amb els Ciutadans. Les tecnologies de la Informació i més les Comunicacions juguen un paper de
"facilitador" d'aquesta relació.

La expansió de tots els serveis telefònics d'atenció (010, 900, 901, 902,
etc), els serveis tipus Ibertex, Minitel o Audiotex són exemples d'aquesta nova situació.
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3. Les Tecnologies de la Informació com a desencadenant de canvis culturals i
organitzatius.

Independent del sector on estigui inclosa l'empresa des de l'òptica dels S.I.
les empreses utilitzen les TIC per facilitar i de vegades imposar canvis organitzatius i nous estils de
treball.

4. L'efecte sobre la imatge de les T.I.C.

La modernització de moltes empreses passa moltes vegades per l'ús de
tecnologia i la difusió d'aquest ús.  Al marge de l'ús més o menys eficient de la tecnologia, aquesta
aporta una imatge de modernitat a l'empresa.
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Hem recordat en l'apartat 3.1 la definició d'Avantatge Competitiu, (AC) La seva recerca és l'objecte
dels estudis i les investigacions de nous productes, processos i procediments a les empreses.
Actualment l'ús de la Informàtica i les Comunicacions és la primera font d'AC a les empreses del
Sector Terciari, i n'és una important font a la resta.

Els nous productes i serveis que des de fa anys presenta la Banca, l'Administració i bona part de la
resta d'empreses i ens de Serveis, estan basats en l'ús de TIC. Com a exemples podem posar l'accès a la
informació i la possibilitat de fer transaccions i operacions des de caixers o des de casa; els serveis
d'assessorament (immobiliari, financer, etc), les targes que permeten una pluralitat de serveis, etc.

Si intentem tipificar  els diferents avantatges competitius derivats de l'ús de les TIC, podem fer una
classificació com la següent:

1. Obtenció de nous productes i serveis.
2. Redisseny de processos.
3. Extensió geogràfica de l'empresa.

1. Obtenció de nous productes i serveis.

Pel que fa referència a l'obtenció de nous productes i serveis, ja hem esmentat que el sector terciari
basa en l'ús de la tecnologia aquesta part creativa de l'activitat empresarial.
En sector secundari o industrial, aquest plantejament ha de ser per força diferent, i no té sentit parlar
de nou producte en si mateix, derivat de la tecnologia de la informació. La modificació de determinats
productes i sobretot el concepte d'afegir valor als productes mitjançant l'ús de les T.I.C. és el concepte
a aplicar.

Podem posar com a exemples en el sector secundari tots els serveis de manteniment industrial que es
potencien i s'adapten més al client o l'usuari per l'aplicació d'aquestes Tecnologies. L'atenció a les
distribucions o al consumidor final, que es pot fer de manera ben diferent de la clàssica, mitjançant les
TIC en són exemples.
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En el sector primari, la línia de nous productes aniria en part en el mateix sentit que hem apuntat per a
la indústria. Com a exemple, la informació al consumidor seria un major valor per als poductes del
sector.

2. Redisseny de processos.

El cicle de vida clàssic de la implantació i el desenvolupament d'aplicacions informàtiques, on s'inclou
l'estudi de l'organització, ha sofert importants canvis darrerament. La fase que en el procés de
modelització entenem com a Model Sistema Objecte, anomenada Anàlisi en algunes Metodologies,
inclou modernament el concepte de Redisseny o de Reeinginyería de Processos, i de vegades  inclou
plantejaments més estratègics, el de Reeinginyería del negoci.

Algunes característiques de les empreses actuals comporten la necessitat de redissenyar les estructures
organitzatives i els processos fent un símil amb allò que en el procés de confecció dels Pressupostos
anomenem treball amb Base zero.  Tot es pot i cal replantejar. Cap cosa ha de ser així perquè ho ha
estat sempre, sinó perquè respon a alguna necessitat o estratègia. El lector pot pensar que aquest és un
plantejament utòpic, i no li falta raó: cal entendre que aquests plantejaments maximalistes s'apliquen
amb més o menys mesura, però el que destaca és que s'apliquen en àrees importants de la gestió i que
la tendència és en aquest sentit.

Com a característiques de la gestió actual que porten al Redisseny podem citar les següents:

- Canvi permanent en les empreses, amb un Cicle que no té res a veure amb els que
existien fa nomès vint anys. L'adaptació a nous mercats, productes o propietaris de les empreses
generen aquesta situació de canvis de cicle curt.

- Competitivitat creixent, per tal de guanyar o no perdre posicions en un mercat
agressiu i global.

- Complexitat organitzativa, funció de noves tasques, especialitats i  sistemes de
control que es donen en l'empresa.

En aquesta estratègia de Redisseny, hi són d'aplicació diferents tècniques i mètodes:

- Els Sistemes d'Anàlisi de Processos i Procediments, força arrelats a les empreses
industrials i que provenen dels antics estudis de Mètodes i Temps, d'arrels tayloristes, o Organització i
Sistemes i, actualment Reenginyería i Redisseny d'Organitzacions.

                 Com a exemple ja clàssic de Redisseny es pot citar el cas descrit en la gestió de compres de
l'empresa automovilística Ford  [HAMME91].

- La Gestió de Recursos Humans en les empreses, amb els seus components de
Formació i Motivació, donat l'aspecte clau que les formes de gestió i les actituds del personal tenen en
els processos de Redisseny.

- Les Telecomunicacions, tecnologia d'aplicació en els processos de centralització i
descentralització de sistemes.
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- La Informàtica, tecnologia per desenvolupar la part de Sistema d'Informació
continguda en el Sistema Objecte Redissenyat.

Pel que fa al paper de la informàtica en el redisseny, hem de fer, però, les següents
observacions negatives que poden arribar a produir-se:

-  La informàtica pot introduir més complexitat en els processos, i afegir tasques a les
que es realitzaven en els models de gestió anteriors.

-    La Informàtica pot consolidar  processos obsolets revestint-los de modernitat:
seria un exemple tecnològic dels girs tan importants que arriben als 360 º i que es produeixen en
alguns casos a les empreses i les administracions.

3. Extensió geogràfica de l'empresa.

La globalització dels mercats, la necessitat de buscar economies d'escala i de trobar llocs que aportin
un marge més gran per als productes porta a l'extensió geogràfica de les empreses.

Les tecnologies, i especialment les Telecomunicacions són el vehicle millor i menys car per ampliar el
camp d'acció.

Només les Telecomunicacions permeten intercanviar amb poc esforç informació entre llocs amb
horaris ben diferents. Des del punt de vista econòmic, el preu de les terminals i els enllaços telemàtics
és més econòmic que l'obertura de sucursals, l'obra civil i el trasllat o l'entrenament de nou personal.

Els exemples més clars d'extensió mitjançant la tecnologia els tenim en la Banca i en les empreses de
comercialització de productes d'àmplia difusió i amb pocs canals d'intermediació.
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L'organigrama de les empreses és només una manera de representar l'estructura i les relacions entre les
diferents unitats (la topologia, en termes de comunicacions), i dóna un primer nivell d'aproximació al
paper i la influència de les diferents àrees d'activitat o comandament.

Quan parlem de la Informàtica a l'Organigrama de l'empresa ho fem en un sentit ampli, i ens referim
als indicadors de la seva importància, que amb un elevat grau d'incertesa podem concretar en:

- Recursos dedicats a la Informàtica
- Situació en l'estructura de l'empresa
- Ubicació formal
- Influència real

Analitzarem en primer lloc els aspectes econòmics de la Informàtica.

Els recursos dedicats a la Informàtica en les empreses representen l'única dada objectiva i
quantificable sobre la importància d'aquesta tecnologia. És, però, una dada complexa i de difícil estudi
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comparatiu. És obvi que, en nombre absolut, el recursos informàtics no diuen res i cal referenciar-los
respecte a alguna magnitud representativa.

En tot estudi sobre recursos informàtics cal d'entrada diferenciar els dos tipus de despesa:

- Inversió
- Despesa corrent.

La Inversió en Informàtica podem referenciar-la sobre la base del conjunt de la inversió a l'empresa, i
obtenim així l'indicador més clar del que representa aquesta en relació al conjunt de la capacitat
inversora global. Les ratios que obtindrem, a part de la voluntat política de l'empresa o l'organització
en el període de realitzar l'estudi, estaràn en funció bàsicament del sector en que es trova l'empresa des
de l'òptica de les TIC, tal com ha estat explicat en el punt 3.2.

Evidentment, en una empresa en què la informació forma part del producte  (Banca...) hi haurà més
possibilitat que es doni prioritat a la Informàtica enfront d'altres inversions (edificis, actius
mobiliaris...)  que en el sector industrial, on amés de les inversions assenyalades en el cas anterior
haurà de competir amb aquelles lligades directament al procés productiu (maquinària, tecnologia de tot
tipus...).

La Inversió en qualsevol tipus d'empresa anirà relacionada amb el Pla Estratègic vigent i serà la
prevista en les Accions o Programes previstos i aprovats en el Pla. En aquest sentit no hi ha indicadors
sobre recomanacions de ratios en els diferents sectors. La inversió serà l'indicador que ens permetrà
situar la nostra empresa en el nivell corresponent de la piràmide representada en la figura.

La Despesa Corrent és l'indicador econòmic que els gestors d'empreses i de departaments
d'informàtica utilitzen més comunament per mesurar el valor per a ells d'aquesta tecnologia.  El ratio
que més habitualment s'utilitza és respecte a la facturació neta total, i les xifres que s'obtenen van des
d'el  0,1 0,2% en el sector primari i part del secundari, a l'entorn de l'1% en l'industrial avançat; entre 1
i 2% en distribució i en l'industrial amb fort component de distribució, i per damunt del 2% fins al 6%
en sectors com serveis, banca o assegurances. Les diferències són però molt importants a nivell
geogràfic i, reduint la reflexió al món desenvolupat, la ratio és més elevada a Amèrica del Nord que a
la resta.

Els components de la Despesa Corrent que generalment s'inclouen en donar aquestes dades són:

- Personal ( Nòmines i despeses associades, viatges, etc.)

- Lloguers d'equips

- Manteniments d'equips i aplicacions

- Contractació de personal exterior

- Contractació de serveis exteriors

- Formació
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No és habitual incloure-hi les amortitzacions, derivades de l'esforç inversor dels exercicis precedents.
La raó justificativa d'aquesta lògica exclusió és que, habitualment, en els Pressupostos d'Informàtica de
les empreses es discuteixen i s'aproven els dos Blocs: Despesa Corrent i Inversió, i ambdós
proporcionen la visió conjunta de la despesa informàtica. Comptar en la despesa corrent les
amortitzacions equivaldria des d'el punt de vista de gestió (altra cosa són les visions comptables i
fiscals) a comptar dues vegades la despesa per inversió informàtica. D'altra banda els criteris
d'amortització són externs a la gestió de la informàtica i a l'hora, l'amortització és una despesa que no
té efecte en el Pressupost de Tresoreria.

És Evidentment que la ratio despesa informàtica/facturació presenta problemes a l'hora de comparar
empreses que fins i tot dins del mateix sector tenen importants diferències quant a preus (genera més
feina informàtica gestionar un milió d'albarans de cinquanta mil pessetes que cinquanta mil albarans
d'un milió de pessetes), o diferències quant a centres de producció o a nombre d'empleats o a cartera
de productes.

Per tal de disposar d'elements de comparació, necessaris sobre tot en entorns multinacionals o de grups
d'empreses, existeixen en aquests grups formes de modelització de la despesa informàtica o algorismes
que juguen amb diferents factors diferencials, com ara:

- Facturació neta

- Nombre de productes en cartera

- Nombre de fàbriques

- Nombre de centres de distribució

- Nombre de centres d'emmagatzematge

- Nombre de clients

- Nombre d'empleats.

Tot i així, moltes vegades aquestes formes d'avaluació no són més que un exercici acadèmic i
s'imposen, com en les unitats de mesura de projectes, les unitats simples, es a dir,
Despesa_Informàtica/Facturació, tabulada per als diferents sectors productius.

El segon indicador de la importància de la informàtica en l'empresa és la seva situació en l'estructura, i
això tant pel que fa a la ubicació formal (organigrama) com en la influència real.

La posició de la responsabilitat sobre les tecnologies de la Informació en l'empresa, que describim
amb detall en el capítol següent, ha evolucionat al llarg del temps i es trova en diferents estadis en
funció de l'evolució de l'ús de les tecnologies, tal com ho descriu Nolan [NOLAN74] i en funció del
tipus d'empresa des de l'òptica dels S.I. , com hem descrit en l'apartat 3.2.

La situació orgànica de la informàtica segueix un patró, que amb el risc de tota generalització
representem en la figura 3.6.
La posició de la Informàtica en l'organigrama es pot representar correlacionada amb dues altres
variables: la forma de gestió i el control de costos informàtics.
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La posició inicial d'Informàtica la trobem relacionada, i dependent, amb les Àrees de gestió
Econòmica i Financera de les empreses, primeres usuàries dels serveis informàtics en els seus
processos massius i posteriorment també transaccionals. La responsabilitat sobre Informàtica es situa
en aquesta fase en un segon o tercer nivell de l'estructura jeràrquica de l'empresa. Es parla de
Departament de Mecanització, Procés de Dades o Informàtica, i encara no ha arribat el moment de
parlar de Sistemes d'Informació ni de relacionar la Informàtica amb el Departament d'Organització.

En aquesta fase la forma de gestió de la Informàtica és un Departament Intern, amb
poca interacció amb l'exterior i amb un nivell de contractació de serveis externs molt lligat als
subministradors de màquines i programació de base.

En l'apartat de control de costos no hi ha cap sistema específic de control diferenciat
d'altres costos corporatius. En l'àmbit pressupostari difícilment podem parlar de Pressupost
d'Informàtica, que és en canvi un apartat del Pressupost de despeses de gestió administrativa.

El següent nivell evolutiu ens presenta la Informàtica vinculada a Àrees de Serveis
Generals de l'empresa.  Aquesta situació és típica en entorns de l'Administració Pública i grans
Corporacions, i permet exterioritzar que s'ha assolit un nivell de servei al conjunt de la Organització i
no solament a les àrees administratives i econòmiques. Té associat el component negatiu de vincular-
se a tasques de vegades molt disperses que només tenen en comú que no hi ha un altre lloc on situar-
les i que no tenen, cap d'elles, prou entitat per assolir posicions de primer nivell.

La forma de gestió continua essent en general un departament intern i de vegades es creen
organismes autònoms de gestió, situació que trobem en determinades Corporacions Públiques, Banca i
Empreses de Serveis Públics.

En la anàlisi de costos trobem un control de la despesa informàtica per departaments de l'empresa i
l'establiment de pressupostos específics, particularment imprescindible quan hi ha gestió autònoma. La
Direcció General i la Direcció Financera tenen interès a conèixer i començar a controlar la factura
informàtica de les diferents àrees de l'organització.

El tercer nivell evolutiu, situació assolida actualment en moltes empreses del primer grup des de
l'òptica dels SI (la informació forma part del producte) i en part del segon (informació important en el
procés), és aquell en què la Informàtica es situa a un primer nivell en l'Organització, amb dependència
de la Direcció General ( o la denominació adient en cada cas ).

Aquesta trajectòria no és específica de la Informàtica, i amb pocs anys d'anticipació havia estat
seguida per un departament com el de Recursos Humans o Personal, el qual si bé ara té un paper
plenament assolit a primer nivell organitzatiu, havia sorgit també de les Àrees Administratives i havia
fet un pas intermedi pels Serveis Generals en moltes empreses i entitats públiques i privades.

Pel que fa a la forma de gestió, apareixen en aquest estadi víncles entre el Departament d'Informàtica o
de Procés de Dades i els Departaments o Unitats gestores de les Comunicacions i amb els
Departaments d'Organització. D'acord amb el que preveu Nolan [NOLAN74]  en els seus estudis, la
preocupació per les dades o informació porta a globalitzar el tractament de la tecnologia amb la
responsabilitat sobre la Informació. En aquesta època, actual, la gestió sobre les Tecnologies de la
Informació pren el nom i la responsabilitat de "Sistemes d'Informació", "Organització i Sistemes" o
denominacions similars que reflecteixen de fet un mateix estadi evolutiu i una voluntat política de
l'empresa.
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En aquesta època apareix també la gestió externa de la informàtica, i formes mixtes de gestió, a la
qual cosa dediquem el capítol 15 d'aquest llibre.

En el control de costos, trobem una sofisticació de la situació anterior, i apareixen els sistemes de
facturació (interna o externa) dels costos als departaments usuaris, les imputacions de costos o
conceptes utilitzats en altres àmbits com el de Contracte-Programa, en que el Departament
d'Informàtica es compromet a un determinat nivell de servei pel qual rep una contraprestació
econòmica pactada prèviament.

Malgrat la imatge de l'assoliment d'un nivell de maduresa que podem donar, en parlar de conceptes
com el de facturació, imputació de costos o contracte-programa, volem fer esment que aquest nivell és
difícil de tabular o estructurar i que només s'assoleix, pel que fa referència al control de costos, quan
els departaments usuaris de la informàtica poden prioritzar aquests respecte d'altres despeses del seu
Departament. D'altra manera, la Direcció General i la Direcció Financera tenen informació sobre els
costos de la Informàtica, però els sistemes d'imputació no deixen de ser mecanismes comptables i
formals sense que tradueixin una voluntat dels departaments usuaris d'invertir i gastar en informàtica,
sobre la base que per a ells representa una inversió estratègica.

En les línies anteriors hem analitzat l'evolució del Departament d'Informàtica des d'el punt de vista de
la situació en l'Organigrama de l'Empresa, és a dir, de la situació formal. Un altre tema no forçosament
lligat és la influència real. La influència o posició real en l'estructura depèn fonamentalment del sector
d'activitat, de la història de la Informàtica a l'Organització i de les actituds i situacions  del personal
directiu de l'empresa.

En l'apartat següent plantegem els mecanismes per fer progressar la Informàtica en una Organització i
millorar-ne la posició formal i real.

��! "�����	�	 
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L' evolució de la informàtica en una empresa segueix unes pautes com les que hem assenyalat en els
apartats anteriors, però d'això no n'hem de treure una visió determinista, sinó que cal pensar que les
actituds proactives dels responsables d'Informàtica poden influir directament en l'esdevenidor i en
l'augment d'influència real.

Si fem l'exercici de tabular els principals mitjans de fer progressar la Informàtica, podem citar els
següents:

- Integració del Departament en l'Organització.

- Recerca de noves possibilitats d'ús de la Informàtica.

- Millora del nivell de servei.

- Control i disminució de costos.
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La integració en l'Organització és l'actitud contrària a la de l'aïllament i el caràcter críptic dels tècnics.
Implica la vinculació en el negoci buscant la manera de millorar-ho mitjançant l'aplicació de
Tecnologia.

La integració en l'Organització pot concretar-se en els punts següents.

- Coneixement del negoci.

- Relació amb els usuaris.

- Participació i Difusió de la Planificació de Sistemes.

- Participació en la Planificació Estratègica.

- Adaptació de les formes de gestió de la Informàtica a l'interès de l'empresa.

Cal entendre el coneixement del negoci com una condició necessària per poder aplicar-hi la tecnologia
informàtica i poder aconseguir avantatges competitius per a  l'empresa. Quan en el capítol 23 parlem
de la carrera professional informàtica, analitzarem els coneixements i els perfils necessaris.

La relació amb els usuaris és el següent element d'integració que considerem, i que cal veure no en el
marc d'una aplicació des d'el punt de vista de l'estudi de requeriments i de les altres etapes que
preveuen els Mètodes, sinó com una relació permanent que facilita la planificació de sistemes,
l'Auditoria i el manteniment d'aplicacions i que permet el coneixement de l'evolució del negoci.

La participació de l'organització en la planificació de sistemes i la seva difusió evita que aquest sigui
un pla dels informàtics i facilita la corresponsabilitat en ell i la seva implantació posterior.

La participació del Departament d'Informàtica en el procés de Planificació Estratègica  ha de ser un
objectiu que permeti analitzar i concretar l'aportació de les Tecnologies de la informació als plans de
futur de l'empresa, i que permet assolir els tres nivells més alts de la piràmide estudiada en la figura
3.3.

Finalment, l'adaptació de les formes de gestió de la Informàtica als objectius financers i organitzatius
de l'empresa constitueix una forma d'integració en l'estructura global.

La segona forma que plantegem per millorar la posició de la Informàtica en l'empresa és la recerca de
noves possibilitats d'ús per tal d'aconseguir avantatges competitius. La postura pro-activa dels
directius d'Informàtica, basada en el coneixement de les capacitats de la tecnologia i del funcionament
del negoci, permet avançar en la consecució d'avantatges per a l'empresa.

La tercera estratègia que plantegem és la millora del nivell de servei. Aquesta es basa en l'aplicació
dels principis següents:

- Coneixement del nivell de servei, com a pas previ, del qual no sempre es disposa,
per conèixer l'eficàcia i l'eficiència dels sistemes.

- Contrast amb els usuaris del nivell de servei, que converteix la mesura d'aquest en
un instrument de l'empresa i no solament en un instrument de curiositat tecnològica.
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- Adaptació de l'estructura del Departament d'Informàtica a les necessitats de servei
i a les Tecnologies canviants.

- Adaptació de la tecnologia al nivell de servei requerit, armonitzant adequadament
els paràmetres:

- Nova Tecnologia

- Nivell de seguretat

- Capacitat d'ús

- Costos

Finalment, el factor que plantegem per millorar la posició del Departament d'Informàtica és el control
i la disminució de costos, coherent amb els plantejaments de totes les empreses en l'actualitat. Aquesta
actuació pot concretar-se en les següents:

- Disposar d'un sistema de control de costos integrat en el sistema de control de
gestió d'àmbit general de l'empresa.

- Disposar de fórmules d'imputació de costos als serveis, o ús alternatiu dels models
de facturació interna o contracte-programa, tal com s'ha citat en l'apartat 1.3.4.

- Analitzar i aplicar formes de disminució de costos que afecten prioritàriament a:

- La Tecnologia

- El Manteniment

- El Desenvolupament de Sistemes.

- Desenvolupar les formes de disminució de costos relacionats en l'apartat anterior
sobre la base de:

- La limitació de prestacions

- L'externalització total o parcial de serveis, tal com ho
desenvolupem en el capítol 15.

- L'aplicació de canvis tecnològics que aportin un balanç
cost/benefici i permetin un estalvi net de costos.

- Formació del personal usuari i informàtic per rendibilitzar l'ús de
les noves Tecnologies aplicades.
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4. La informàtica a l´empresa. Evolució històrica

Encara no s´han acomplert els cinquanta anys d´existència de la tecnologia informàtica. Per tant,
sembla prudent relativitzar qualsevol afirmació en el sentit que ja s´ha arribat al punt de maduresa. És
aviat per assegurar que el que avui es postula tindrà ja una validesa definitiva. La tecnologia continua
avançant, encara hi ha problemes que no estan resolts satisfactoriament. ¿S´aconseguirà en el futur?
¿Com?

Malgrat tot, han passat ja tantes coses i s´han après tantes lliçons que és convenient, això sí,
reflexionar sobre el passat.

En aquest llibre ho farem des d´un punt de vista no exclusivament tecnològic, fent-hi intervenir
l´evolució paral-lela del conjunt de l´empresa.

L´estudi de Nolan (1979) és el més conegut i comentat d'entre els que han intentat estructurar la
història d´aquesta relació informàtica-empresa en una sèrie de suposades etapes. La divisió de les
etapes no té un calendari fix, sinó que es fa coincidir amb la superació d´una sèrie de fites que
representen salts qualitatius en l´organització, els usuaris o la pròpia manera de treballar dels tècnics
informàtics. Aplicat a l´estudi de la informàtica en una empresa determinada, permet valorar, en funció
de les fites superades, el nivell de maduresa assolit.

L'última de les sis etapes que descriu  Nolan s´anomena etapa de maduresa. Representava per a ell la
posició ideal, encara no assolida el 1979. En la nostra explicació, que segueix  la guia de Nolan, hem
desplaçat també la sisena fase perquè continuï essent aquesta etapa de maduresa encara  no assolida
per la gran majoria d'organitzacions.

La virtut del mètode resideix en el fet que desglossa l´anàlisi de cada etapa en una sèrie de plans paral-
lels. En cadascun d´ells es va avançant fins una determinada fita en cadascuna de las etapes. Aquesta
visió és molt encertada per entendre que l´avanç de la informàtica a les empresas s´ha de perseguir fent
evolucionar coordinadament una sèrie de factors interns al Departament d´Informàtica, i externs en
l´àmbit dels usuaris.

El mètode ha estat àmpliament utilitzat per empreses consultores al llarg de l'última dècada, ja que
permet identificar amb senzillesa:

· La posició relativa de la Informàtica en una Empresa en relació a altres del sector o bé
d´altres sectors. Això, tant en un sentit global com en un sentit particular de cadascun dels
factors o plans que el model de Nolan analitza.
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· El grau de coherència que té el nivell de desenvolupament a l´empresa. Pot existir algun
factor o factors que estiguin excessivament retardats en relació a la resta, cosa que
significa un llast per al conjunt, o bé factors excessivament avançats, la qual cosa pot
provocar també problemes de desajust seriosos.

A causa de la seva formulació en termes no tècnics ha estat una eina apta per a la discusió en l´àmbit
de l´empresa.
Els factors que Nolan identifica són:

· Tipus de sistemes d´informació en desenvolupament.

El focus d´activitat de desenvolupament dels sistemes d´informació ha anat variant
progressivament al llarg de la història de la funció d´informàtica a l´empresa. En primer
lloc perquè les prioritats naturals van marcant l´ordre de realització dels treballs. En segon
lloc perquè alguns tipus de sistemes entren en discusió a les empreses, una vegada s´ha
assolit un nivell de consciència de les possibilitats de la tecnologia informàtica. Per
ambdues raons és un bon indicador de maduresa.

· Organització interna de la funció informàtica.

El tipus d´organització que una funció informàtica escull és un reflex fidel de la percepció
de la seva missió i de les seves prioritats. Una organització determinada sempre

afavoreix uns objectius i en  perjudica d´altres i, per tant, indica allò que és més
important. A través dels diferents canvis organitzatius es pot seguir també el procés de
maduració de l´Empresa.

· Planificació i control interns en la funció informàtica.

L´entrada i la progressió dels conceptes de gestió interna en els Departaments
d´Informàtica és un indicador del grau d´avanç aconseguit. El 1.979 això era segurament
el màxim que es preveia. Avui, a més, s´ha de parlar del nivell de professionalització
intern del departament, incloent-hi la utilizació d´eines CASE, Garantia de Qualitat i altres
aspectes que estan relacionats.

· Paper dels usuaris.

Un altre dels paràmetres clau que marquen el grau de maduresa conjunt d'Informàtica i
Empresa és el paper assumit pels usuaris dels sistemes d´informació en el procés de
desenvolupament.

· Nivell de les despeses del departament.

Aquest últim paràmetre permet una constatació del nivell de producció relacionat amb
cadascuna de les etapes de maduració. El grau de creixement del pressupost està en
correlació amb el tipus d´activitat que s´està desenvolupant primàriament en un determinat
moment i, sens dubte, amb la disposició de l´empresa a invertir en tecnologia.

Així doncs, partint d´aquests plans d´anàlisi,  Nolan distingeix les següents sis etapes de maduració.



La informàtica a l'empresa. Evolució històrica 57

4.1 Iniciació

Correspon a la primera fase, de presa de contacte de l´empresa amb la tecnologia.

Els sistemes d´informació no existeixen com a tals. L'activitat d'informàtica consisteix a desenvolupar
aplicacions senzilles i limitades a la resolució de tasques repetitives i singularment millorables a causa
de l´existencia d´una quantitat important de procés aritmètic.

La sofisticació tecnològica d´aquests sistemes és petita i  no permet l´actuació en temps real.

Les àrees comptables de l'empresa són candidats perfectes: tasques repetitives, grans quantitats
d´aritmètica (senzilla pero tediosa) i baixa criticitat quant al temps de resposta desitjat. Per aquí varen
començar la majoria d´empreses la seva experiència informàtica.

Organització interna de la funció.

Pràcticament inexistent. No hi ha una clara segregació de les funcions de desenvolupament i preval
l'organització per experiència tècnica. Es tracta d'un grup tècnic bastant poc diferenciat en funcions,
que s´organitza de la millor manera per aconseguir els seus objectius tècnics.

Planificació i control interns.

Pràcticament inexistents. El tema ocupa un lloc d'importància ínfima entre les preocupacions del
departament informàtic. El temps és massa preciós per  perdre'l en tasques improductives.

Paper dels usuaris.

El mínim necessari i de mutu acord. Els usuaris no saben ni volen intervenir, els informàtics n'estan
encantats.  Dues pinzellades del problema, i el tècnic es retira a elaborar la solució.

Nivell de les despeses.

Extraordinariament baix.

4.2 Contagi

Després d´aquests passos inicials centrats en uns usuaris determinats, sorgeix el contagi. L´empresa
descobreix un important potencial d´estalvi de costos de transformació i comencen a ploure sobre la
Funció Informàtica peticions de tots els possibles usuaris. El departament assimila el seu èxit amb
penes i treballs intenta respondre a les noves necessitats amb l'estil de l'etapa anterior.

Els sistemes d'informació continuen sense existir com a tals, però proliferen les aplicacions com  a
solucions de negoci a diferents problemes de les arees usuaries. Comencen a detectar-se els primers
problemes d'integració. Els usuaris comencen a queixar-se perquè reben una resposta més lenta.
Comencen a protestar per les incoherències entre unes i altres solucions parcials. Admeten que això
perjudiqui la seva operativa però demanen modificacions que a la vegada incrementen el volum de
treball.
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Organització interna.

Com a primera mesura d´organització interna s´intenta especialitzar  les persones per àrea funcional
perquè puguin optimitzar els seus coneixements sobre les solucions a realitzar i les ja realitzades, i
puguin controlar d'alguna manera les prioritats i la seqüència d´actuació sobre les diferents
aplicacions. L'organització tècnica passa a segon pla, superada per les circumstàncies.

Planificació i control interns.

Totalment inexistent. La realitat elimina les mínimes dedicacions que existien en l'etapa anterior.

Paper de l´usuari.

Atret per la pròpia necessitat, mostra més interès a participar. Superficialment es mostra entusiasta
amb la nova tecnologia. Cap al final de la fase comença a estar seriosament preocupat per les
dificultats

d´obtenir allò que vol, s´ha tornat més sofisticat, no admet qualsevol cosa. Comença a veure que els
informàtics no entenen bé les seves necessitats, que aporten solucions molt tècniques. Va perdent
l´entusiasme i va tornant-se crític.

Nivell de les despeses.

Creix de manera important. S'obtenen més recursos per  poder donar sortida a l'elevat nombre de
peticions. Malgrat això, el rendiment de l´esforç econòmic no sembla ser proporcional a l´increment.

Cap al final d´aquesta etapa s´arriba a una situació de crisi que exigeix un replantejament seriós.

4.3 Control

La crisi esclata i es produeixen canvis.

Es dedica un esforç important a documentar la situació actual i a reestructurar aplicacions
desenvolupades en les fases anteriors. Es pretén establir una base sòlida sobre la qual treballar.
Organització interna.

S´incorporen o s´alliberen persones dels equips actuals per realitzar tasques de coordinació i
supervisió. S´acaben de definir les diferents funcions internes del departament tant a les àrees de
Producció com a les de desenvolupament i suport.

Planificació i control interns.

S´estableixen procediments formals de control i seguiment de peticions d´usuaris, priorització i
planificació.

Paper de l´usuari.
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Se'l responsabilitza de forma arbitrària en el resultat dels desenvolupaments. Se li comencen a imputar
càrrecs interns per l´ús dels recursos informàtics. La seva participació real, però, encara és mínima.
Participa en l´elaboració dels procedimients administratius i en les proves finals, però no en el procés
de disseny i desenvolupament. No millora excessivament la seva opinió sobre la Informàtica. Ara
potser no hi ha tants problemes però els informàtics estan contínuament reestructurant parts ja fetes i
no tenen pressupost per respóndre amb suficient agilitat.

Nivell de les despeses.

La direcció de l'empresa pren el control de la situació i com a mesura addicional retalla el creixement
dels pressupostos del departament. Les despeses es mantenen o creixen molt lleugerament al llarg
d´aquesta etapa.

4.4 Integració

El canvi de panorama es produeix quan, una vegada controlada la situació explosiva que s´havia creat,
comencen a aparèixer noves idees per a la utilització de la tecnologia de la informació com a eina
d´ajuda en el posicionament estratègic de la Companyia. S´incrementa la necessitat de diàleg  i s´eleva
el nivell dels interlocutors de la companyia. Es comencen a justificar inversions por motius diferents
als del creixement vegetatiu. Un exemple d´això és l´interès per l´ús de la tecnologia de Bases de
Dades per poder consolidar amb facilitat la informació de clients, productes, etc. El Departament
d´Informàtica ja no es denomina Procés de Dades, sinó Sistemes d´Informació. La funció recupera el
protagonisme que havia tingut en la primera fase històrica i que havia perdut en les dues següents.

Apareix el concepte de Sistema d´Informació que, superat el d´aplicació i hi afegeix un matís
integrador, com a conjunt de procediments manuals o automàtics que de forma conjunta cobreixen
unes necessitats de negoci de diferents grups d´usuaris.

Organització interna.

S´identifica clarament la necessitat de recursos de gerència efectiva en la funció informàtica.
Disminueix el pes del component tècnic de les persones amb major responsabilitat en benefici de les
habilitats funcionals i directives. Es participa, en diferents modalitats, en la gestió a nivell global de
l'empresa.

Planificació i control interns.

S´incorporen els conceptes de metodologies i mètriques del rendiment per al desenvolupament. Es
busquen solucions per aconseguir productivitats millors, es milloren substancialment les prestacions de
l'àrea de producció mitjatçant l´ús de la pròpia tecnologia informàtica.

S´implanten sistemes d´estimació formalitzada de projectes, es dóna importància al compliment dels
compromisos de termini. Es dediquen esforços a la investigació tecnològica.

Paper de l´usuari.

Es reconeix internament la necessitat de participació de l´usuari en el procés de disseny i fabricació
dels Sistemes d´Informació. L´usuari rep formació per tal de poder realitzar adientment aquesta tasca,
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se li dóna responsabilitat amés de exigir-li compromís. La seva postura varia en sentit positiu, no sense
importants dificultats d´adaptació al nou paper.

Nivell de les despeses.

Es produeix un punt d´inflexió amb un fort creixement al principi de l´etapa, coincidint amb les
primeres inversions després d´haver assumit el nou valor estratègic de la tecnologia de la informació,
per després  anar limitant el  creixement, cap al final de l´etapa.

4.5 Administració de Dades

Aquesta cinquena etapa es caracteritza per la importància que la Informació adquireix en si mateixa ,
de forma independent dels processos. No solament es considera important el sistema d´informació,
sinó

la pròpia Informació amb que treballa, que pot ser utilitzada com un recurs estratègic per l´empresa.

Els sistemes d'informació en els quals es treballa responen a la utilizació estratègica de la informació
per part de l´Empresa. Por exemple, s´utilitzen les bases de dades de clients per realitzar campanyes
selectives de marketing o per estudiar el seu comportament a l´hora de dissenyar nous productes.
S´analitzen els comportaments de proveïdors o clients per tal de preveure problemes o detectar
oportunitats.

Organització interna.

S´independitza la funció d´Administració de dades, tant des del punt de vista tècnic (disseny físic de
bases de dades, diccionaris de desenvolupament) com funcional. Els nous desenvolupaments
s´integren en un model corporatiu de dades que millora la utilització coherent d´aquestes en tots els
sistemes d'informació i en tota l'organiztació.

Planificació i control interns.

Es  formalitza la responsabilitat centralitzada del disseny de dades i es lliga la funció d´investigació
tecnològica amb els planificadors de negoci.

Paper de l'usuari.

L´usuari assumeix conscientment i efectivament la seva responsabilitat en l'àrea de Tecnologies i
Sistemes d´Informació. Amb el protagonisme de les dades, l´usuari també incrementa el seu
protagonisme.

Nivell de les despeses.

Continua creixent, amb més força que a la fase anterior en general.
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4.6 Maduresa

L'última etapa de maduresa recull una posició que poques empreses han assolit en l´actualitat.

Sistemes d´informació orientats a suportar l´estratègia competitiva de l´empresa, intervenint a la
cadena de valor que les uneix als proveïdors i els clients, és a dir, desbordant els límits de la pròpia
empresa.

Organització interna.

Dependència jeràrquica del màxim executiu de l´empresa o bé d´un  CIO (vegeu capítol 6) amb una
clara vocació estratègica. Obertura a la participació d´usuaris en la direcció de projectes, utilització
selectiva i productiva de l'autoservei d´usuaris. Outsourcing de diverses parts de l´activitat de la
funció.

Planificació i control interns.

Planificació estratègica de Sistemes d´Informació i  de recursos de Dades. El concepte estratègic
exigeix dues condicions bàsiques:

·Correlació amb l´estratègia empresarial.
 Mitjà/llarg termini en l'enfocament.

Paper de l´usuari.

Equip conjunt de treball, en tots els aspectes, des de la definició fins al mantenimient dels sistemes
d'informació i de les dades.

Nivell de les despeses.

Creixent d´una manera més suau que la de las fases anteriors.

Segons diversos autors, els departaments d´informàtica i empreses que haguessin seguit una evolució
temporal normal haurien de trobar-se ara a la cinquena etapa d´evolució.

L'afirmació és optimista. Fins i tot en entitats per a les quals el valor de la Información és estratègic, és
molt habitual trobar-se majoritàriament situats al quart nivell, potser amb alguna de les fites del cinquè
ja assolides.

Com deiem en la introducció d'aquesta exposició, és molt difícil trobar una posició uniforme respecte
dels cinc plans d´análisi que es prenen.

És interessant utilitzar el mètode descrit amb una profunditat d´anàlisi major, diferenciant, per
exemple, la posició per àrea de negoci de l´empresa.

També és rellevant tenir en compte que la possessió d´una bona tecnologia de la informació no és
garantia que s´estigui utilitzant correctament. Abans es mencionava el cas de les bases de dades lligat a
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una concepció més estratègica de la utilizació de la informació. Desgraciadament són molts els casos
d'empreses que tenen un gran gestor de Base de Dades i han perpetuat amb ell el vell disseny
redundant i desintegrat de dades que posseien. També és veritat el contrari. De vegades es pot fer un
ús estratègic de la tecnologia sense disposar de les eines adequades, a base lògicament d´acceptar
algunes limitacions i dedicar-hi un esforç important.

Malgrat totes les limitacions i consideracions exposades, una anàlisi com la plantejada ofereix una
bona comprensió de la situació real de la informàtica a l´empresa.
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5. La comunicació factor clau d'èxit

La comunicació iInformàtica-empresa, en els dos sentits, és un factor clau per a l'èxit de la funció
informàtica a l'empresa. També ho és la comunicació interna dins de la pròpia Funció Informàtica.
Usarem l' esquema següent  per explicar els aspectes més rellevants d'aquesta comunicació:

5.1 El model de comunicació

Fig 5.1
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A. Direcció d'empresa amb les direccions d'informàtica i usuaris i des d'elles.

És la comunicació estratègicament més  important, ja que ha d'assegurar-se, en primer
lloc, una comprensió exacta dels objectius de l'empresa per part de tots els primers
responsables de les funcions de negoci,  incloent-hi els de la Informàtica.

La comunicació informàtica-empresa, en tots dos sentits, és un factor clau per a l'èxit de la
funció informàtica a l'empresa. Aquesta comunicació ha de tendir a disminuir els riscos
més importants d'origen no tècnic:

La falta d'acord entre els objectius empresarials i els informàtics. Aquesta falta d'acord, és
significativament més perillosa pel que fa a objectius estratègics a llarg termini. Si la
informàtica no cobreix els objectius immediats de l'empresa, ni es prepara per cobrir els
objectius futurs, està portant la seva gestió per un camí sense sortida: a curt o mitjà
termini es farà palesa la discrepància i es posarà en evidència la responsabilitat dels uns i
dels altres.

La falta de comunicació d'objectius acostuma a ser una responsabilitat compartida. Moltes
direccions d'empresa no consideren que la funció informàtica sigui prou important
respecte del futur de l'empresa i, per això, no troben que calgui fer-la partícip dels
objectius de negoci a mitjà i a llarg termini. A vegades, aquests objectius a mitjà termini
ni tan sols  són formulats a l'empresa. N'hi ha moltes que sobreviuen seguint, sempre, els
impulsos dels líders del sector. Per a aquest tipus de companyies, és difícil precisar-ne les
necessitats a mitjà termini. Aquest cas seria el més extrem a causa de la manca de
comunicació d'objectius, ja que aquests objectius no es poden precisar. No obstant això,
en casos com aquest,  una bona comprensió de la posició real de la companyia per part
dels informàtics pot orientar-los vers una acció més flexible i menys compromesa amb un
model determinat.

Altres vegades, els objectius existeixen i són els directius informàtics els que no volen
escoltar aquests objectius, perquè no resisteixen la temptació de posicionar la tecnologia
de l'empresa en allò que “ells” creuen convenient, tot i que sobrepassi o, simplement, no
respongui a les necessitats de l'empresa. Molts directius informàtics sembla  que tinguin
més por davant d'allò que altres informàtics del sector o altres sectors opinin sobre la
informàtica de la seva Empresa, que davant l'opinió que es tingui dins d'aquesta empresa.

Els canals de comunicació d'objectius mutus haurien de ser com més directes i permanents
millor, com la participació dels responsables de la funció informàtica als comitès de
direcció de l'empresa i a les comissions de planificació estratègica.

Un segon aspecte d'aquesta comunicació és la de costos, terminis i riscos que les diferents
unitats funcionals han d'assumir per aconseguir els objectius marcats. La gestió de
l'empresa necessita que la direcció conegui, amb el màxim de precisió possible, el cost de
les accions que desitgi emprendre i una valoració objectiva del risc que corre. El
reconeixement del risc pot condicionar una decisió sobre un pla o una acció i, en tot cas,

és important que la direcció de l'empresa comprengui i assumeixi la responsabilitat sobre
els riscos presos en les diferents àrees funcionals.
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Un tercer aspecte és la situació d'accions i de projectes. Quines desviacions s'estan
produint, per què, com està evolucionant el risc que inicialment ha estat assumit.

B. Direcció d'informàtica-usuaris

El canal de comunicació a nivell de direcció de funció dins de les empreses té uns
objectius molt similars als que hem descrit abans. A través d'ell han de circular la
informació dels objectius perseguits per les accions, els costos, els terminis, els riscos i la
situació, amb els problemes. Potser, en moltes ocasions, és un canal més directe i efectiu
que l'anterior i en molts casos hauria d'usar-se prèviament al de la Direcció de l'Empresa.
Una bona comunicació en aquest nivell té efectes molt positius, tant cap amunt, vers la
Direcció d'Empresa, com vers la comunicació de què es parla a continuació.

C. Direcció Informàtica - Equips Desenvolupament

La Direcció Informàtica ha de saber transmetre, clarament, els objectius que es
persegueixen amb una acció. Addicionalment, ha de ser capaç d'acordar amb aquests
equips les possibles peculiaritats del projecte; la importància relativa que tenen en l'acció,
el termini, l'abast, la qualitat, la relació d'aquest projecte amb d'altres que ja siguin en
marxa, la línia recomanada d'actuació amb els usuaris.

Els equips de desenvolupament han de transmetre, per la seva banda, els costos, els
terminis i els riscos de les seves accions, la seva situació, els problemes sorgits i les
accions que demanen que es prenguin.

D. Direcció d'Usuaris - Usuaris

Un dels aspectes clau per aconseguir l'èxit dels projectes de desenvolupament de Sistemes
d'Informació és el funcionament d'aquesta comunicació. La Direcció d'Usuaris ha
d'assumir els objectius de les accions informàtiques que tenen  relació amb la seva àrea, i
recolzar-los. Cal evitar que l'objectiu d'una acció informàtica pertanyi només a l'informàtic
o només a l'usuari. Es tracta d'objectius de l'Empresa aprovats per la Direcció. Un
recolzament explícit de la Direcció dels Usuaris és, moltes vegades, indispensable per tal
que aquestos hi dediquin el temps necessari i l'interès adequat.

Els usuaris, a la vegada, han d'informar-se, des del seu punt de vista,  de quin és l'avanç de
les accions informàtiques. I també dels riscos que ells perceben, dels problemes, etc.

E. Equips de Desenvolupament - Usuari

Fonamental. Les necessitats de l'usuari i les solucions aportades formen el tronc principal
de la comunicació informàtica. L'usuari ha de sentir-se com una part del desenvolupament,
ha de conèixer la situació dels projectes, els problemes que s'han presentat, els motius de
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les desviacions, el que va bé i el que va malament. Tot això dins d'un equilibri que no faci
que l'usuari entri en terrenys on no hauria d'actuar.

F. Equips de Desenvolupament - Direcció Usuaris

La Direcció de l'Usuari és generalment, també, un usuari del Sistema. En aquest sentit, la
comunicació amb l'equip de desenvolupament hauria de seguir els mateixos patrons
descrits en el punt anterior. Això no obstant, és important no usar aquest canal directe en
detriment de la relació amb els usuaris, no generar innecessàriament desconfiança o usar-
lo per desautoritzar opinions.

G. Equips de Desenvolupament - Suport

Els equips de desenvolupament necessiten, per realitzar algunes tasques, el suport d'altres
companys informàtics o de diversos departaments de l'Empresa. Comunicar a aquests
equips la planificació pròpia i pactar o “contractar” el tipus d'ajuda necessària, el moment
i els objectius que es plantegen, amb el temps previ suficient, són punts importants per
poder complir la planificació dels projectes. Els equips de disseny acostumen a queixar-se
que els suports sempre estan ocupats i que no poden obtenir compromisos fiables de
finalització de les seves feines. Els de suport opinen que les accions els són demanades
sempre amb urgència, sense cap mena d'explicació precisa i que són ells els que han
d'assumir els problemes d'ajustament dels altres.

En una situació organitzativa difícil com la d'un equip de desenvolupament que depengui
d'un suport extern que es regeix per les seves pròpies prioritats, una comunicació bona i
puntual és l'únic antídot per evitar problemes.

H. Equips de Desenvolupament - Responsables de recursos compartits

L'ús de recursos compartits demana una comunicació formalitzada i contínua entre els
equips de desenvolupament i els administradors d'aquests recursos. Les necessitats
previstes han d'explicar-se amb temps per tal que l'administrador pugui ampliar o variar la
configuració. Se n'han de fer proves i comunicar-ne els resultats. Han de tancar-se els
compromisos de servei dels administradors al nivell de les prestacions que se'ls demana.
S'ha de mantenir una vigilància comuna al llarg del procés de desenvolupament i
comunicar els canvis de l'entorn de desenvolupament que poguessin afectar els recursos
necessaris o, a l'inrevés, els canvis en l'estructura de recursos que podrien afectar els
desenvolupaments.

I/J. Direcció Informàtica / Responsables de Recursos / Suport

De forma similar a la relació descrita entre la Direcció d'Usuari i els Usuaris, és important
que la Direcció d'Informàtica assumeixi els objectius de les accions i en faci partícips a les
unitats que, sota la seva dependència, intervindran en el procés de desenvolupament.
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Marcar les prioritats, recolzar les accions sol·licitades. Per contra, els responsables de
recursos i suport són els que han de donar la seva visió de la situació dels projectes i, en
definitiva, assumiran una part important de la responsabilitat de la Funció Informàtica.

K. Comunicació interna

Finalment, no s'ha d'oblidar la necessitat que hi hagi una bona informació entre membres
de diferents equips de desenvolupament, de suport o de recursos, usuaris inclosos, amb
l'objectiu de coordinar les múltiples accions en marxa que en qualsevol cas poden estar
portant a terme.

5.2 Tipus de comunicació / Característiques de la comunicació

L'elecció del tipus de comunicació que cal fer-se servir en cada moment és important per aconseguir
els resultats desitjats. El procés de comunicació és complex. Una bona comunicació no depèn només
de la capacitat de l'emissor per comunicar, de forma efectiva, el missatge, també depèn del mitjà usat i
de la comprensió del receptor.

Són moltes les variants que poden usar-se en comunicació:

La forma de presentació del missatge: comunicació formal o informal.
L'existència d'un únic destinatari o de diversos: no és el mateix realitzar una reunió individual
que col·lectiva.
El mitjà: oral, escrit, telefònic...
Els objectius del missatge que cal transmetre:

. informar

. rebre resposta

. accions que cal realitzar

5.2.1. La forma de comunicació

En la seva formulació, una comuniació pot ser de caràcter formal o informal.

La comunicació formal pretén deixar un rastre oficial i clar del fet que s'ha produït la
comunicació i dels continguts previs d'aquesta comunicació.

És un tipus de comunicació que compromet tant l'emissor com el receptor de la comunicació i
té un pes important en cas de conflictes.

És interessant utilitzar aquest tipus de comunicació per reforçar el compromís dels diversos
participants en el desenvolupement dels sistemes d'informació.

No obstant això, abusar de la comunicació formal pot plantejar problemes d'efectivitat i fins i
tot de rebuig. En efecte, es tracta d'una comunicació més elaborada, que requereix més temps
de preparació,  i també més agressiva.
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La comunicació informal deixa només un rastre "personal" entre els comunicants emissor i
receptor. Aquest fet fa que, en cas de conflicte, sigui més difícil acudir al contingut d'aquestes
comunicacions. Els emissors poden perfectament atenir-se al fet que ells "volien dir" una altra
cosa. Els receptors, dir que ells van "entendre" un altre missatge.

No obstant el caracter difícilment probatori que tenen aquestes comunicacions, poden ser molt
efectives en incorporar la qualitat d'espontaneïtat, de rapidesa i de "no oficialitat", molt
apropiada en determinadas situacions.

5.2.2. El nombre de destinataris

El plantejament d'una comunicació varia radicalment en funció dels seus receptors: Una
comunicació individual permet una matització particular per a cada receptor; una comunicació
col-lectiva ha de ser pensada des del punt de vista dels diversos receptors als quals es farà
arribar. La reunió de detalls particulars en comunicacions col-lectives els resta eficàcia i una
comunicació massa general perd interès. Per una altra banda, és obvi que s'estalvia temps amb
una comunicació col-lectiva.

Amb tots aquests elements,  una bona solució per a una situació concreta es forma a base d'una
explotació entre cost i efectivitat.

5.2.3. El mitjà de comunicació

La tria del mitjà de  comunicació és un altre factor interessant per aconseguir l'èxit.

La comunicació escrita és molt vàlida per a comunicacions formals i informals, individuals i
col-lectives. Té el problema que el feed-back de la comunicació no és tan immediat, és una
comunicació lineal.

La comunicació oral (per qualsevol mitjà físic) fa possible una interacció més directa entre
emissor i receptor, però en general no és tan vàlida quan es busca una comunicació formal.

En alguns casos, la presència física pot ser important: els gestos, les expressions de la cara,
poden ajudar a entendre o transmetre més adequadament un missatge.

5.2.4. Els objectius dels missatges

Per aconseguir una eficiència de la comunicació, el receptor ha de conèixer perfectament quin
és el objectiu d'aquesta, què és el que l'emissor en pretén aconseguir.

L'emissor pot voler simplement informar al receptor. També, però,  pot voler demanar un
contrast o una opinió. Pot tractar-se d'una ordre o d'una proposta. S'ha de transmetre clarament
al receptor què és allò que s'espera d'ell arran de la informació que se li dóna.
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6. Relació de la Funció Informàtica amb l´Empresa. El CIO (Chief
Information Officer).

6.1 El C.I.O.

A meitat de la década dels 80, l´utilització de la tecnologia informàtica en benefici dels objectius
estratègics de l´Empresa estava començant a esser una realitat. Alguns èxits espectaculars de sistemes
d´informació en el terreny de la competència Empresarial animaven a pensar que els alts directius no
tardarien en adoptar fermament l´ús de la nova "arma de guerra" que s´havia posat al seu abast.

La realitat contradeia aquesta suposició. L´utilizació estratègica de la Tecnologia i els Sistemes
d´informació es produia per excepció, en casos que anaven de boca en boca i es publicaven en revistes
especialitzades. Malgrat l´esforç realitzat en el "marketing" de la idea, aquesta no acabava d´esser
assimilada.

L´anàlisi de les causes d´aquesta falta de reacció no podia buscar-se en aspectes tècnics. L´accés de les
Empreses a les tecnologies era possible i fàcil. La raó havia de trobar-se a les pròpies organitzacions i
en vers elles es va dirigí el focus de l´anàlisi.

L´utilització de qualsevol arma de competitivitat exigeix:

· Coneixement de les possibilitats d´utilització que aquesta arma té per part de les personas
i grups de l´empresa que tenen la responsabilitat de plantejar l´estratègia de competència.

· Confiança suficient de la direcció de l´empresa en aquestes possibilitats per assumir els
riscos econòmics de la seva preparació i la seva utilització.

· Capacitat de previsió a llarg termini de l'impacte que la utilització de la nova arma
produirà a l´entorn competitiu de l´empresa. ¿Podran reaccionar els nostres competidors?
¿Quina serà la nostra situació després de la seva reacció? ¿Haurem millorat la nostra
posició?

Aquest conjunt de condicions estava lluny d´acomplir-se en la majoria de les empreses:
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· Les direccions i els equips de planificació estratègica no coneixien bé les possibilitats de
la tecnologia. Els responsables de la funció informàtica de l´empresa no sabien transmetre
aquestes possibilitats. Parlaven un llenguatge diferent. Moltes vegades simplement no
tenien accés a les persones que decidien l´estratègia. Eren considerats dins de l´empresa
com a responsables d´un suport operatiu i no se'ls donava entrada als fors de decisió
competitiva. A les direccions, els faltava cultura en l´àrea informàtica. Als informàtics,
cultura empresarial i, habitualment, nivell jeràrquic suficient per participar en el procés.

· Era un mal moment per demanar confiança en la tecnologia informàtica. L´experiència de
l´empresa era, en general, negativa. La maduresa professional de la funció informàtica no
estava a l'altura d´altres funcions més consolidades de l´empresa. ¿Com confiar per a
l´estratègia competitiva en algú que no acabava de convèncer en la senzilla tasca de
mecanitzar les activitats operatives de l´empresa?

En aquest context d´incongruència entre expectatives raonables d´utilització de la tecnologia i realitat,
és on sorgeix la Funció del CIO.

Tal com ho descriu Wisocki (1990) es tracta de:

Un home d´empresa.
Un innovador.
Un bon coneixedor de la tecnologia.
Un agitador.
Un facilitador.
Un promotor.
Un comunicador.

La seva dependència jeràrquica és directa del màxim executiu de l´empresa i, per tant, d´igualtat amb
els responsables de les funcions bàsiques de l´empresa; producció, financera, etc. Ha de ser un lloc
separat de les operacions del "dia a dia". Aquesta última condició suggereix que no convé que el CIO
sigui el responsable de la funció informàtica a l´empresa.

Amb una figura d´aquesta descripció es pretén resoldre el problema plantejat:

· Pel fet de ser un home d´empresa, orientat al negoci, i estar situat al nivell de l´alta
direcció de l´empresa, pot servir de pont efectiu entre tecnologia i objectius de l´empresa.

· Les qualitats personals d'innovador, comunicador, promotor, facilitador, etc., són les
necessàries per dinamitzar l´equip directiu en la consideració de les possibilitats
estratègiques de la Tecnologia.

· La separació de la responsabilitat del dia a dia li permet una visió més global i cap al
futur. També li permet, i aquest és un aspecte rellevant, ser una figura desmarcada de la
imatge de problema que, en aquella època, arrossegaven els directius informàtics.

Una dècada després del naixement d´aquesta nova funció a les empreses, la figura del CIO es troba en
crisi. Avui es planteja obertament la pregunta de si els Directors d´Informàtica a les Empreses que no
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tenen CIO fan o no les mateixes tasques que els CIO a les empreses que en tenen. D´una altra manera,
si el director d´informàtica no és, en la pràctica dels anys 90, la mateixa figura  que el CIO, amb
diferent nom.

La resposta és afirmativa, amb algunes matitzacions:

· La figura del CIO té un caràcter provisional. En la mesura en què les Direccions de
l´empresa vagin profunditzant en el coneixement de les possibilitats tecnològiques i les
hagin experimentat, la presència d´un innovador, comunicador, etc. es fa menys
necessària. En la mesura en què els Directors Informàtics van prenent consciència d'aquets
aspectes i millorant  la seva disposició i els seus coneixements de l´empresa, es
converteixen en interlocutors vàlids de negoci.

· La separació del CIO del dia a dia, que inicialment era una condició buscada,  planteja
dificultats importants:

La segregació de la generació d´idees i la seva posterior execució en dues
responsabilitats diferents despotencia la rellevància de l´activitat de la Funció
Informàtica. Uns pensen i d´altres executen. Per executar correctament una idea és
convenient assumir-la en la seva totalitat, tenir possibilitat de treballar-hi, participar
en la seva elaboració. Per que una idea sigui implementable cal coneixer amb detall
les possibilitats reals de l´empresa, recolzar-se en coses existents.

L´experiència ha demostrat que molts dels èxits d´aplicació dels sistemes
d´informació a l´empresa provenen de la utilització intel-ligent de la tecnologia i els
sistemes que ja hi són presents. Una senzilla acció de manteniment ha aconseguit en
ocasions un efecte espectacular. La possibilitat d´identificació d´aquestes
oportunitats depèn d´un coneixement en detall del Sistema d´Informació de
l´empresa, que difícilment pot adquirir-se des de la posició independent del CIO. Els
directors informàtics poden trobar-se desmotivats a l'hora buscar aquestes
oportunitats si el paper que se'ls  assigna en l´empresa és el d´executor.

En realitat, la figura del CIO, tal com s´ha definit anteriorment, no ha tingut temps suficient per anar
calant a les Organitzacions (els canvis organitzatius són moltes vegades més difícils i llargs que els
tecnològics) fora dels Estat Units, on es va generar la idea. És bastant probable que ja no arribi a
arrelar. La línia per la qual s´aposta en l´actualitat és la de potenciar la funció del Director
d´Informàtica, fent-li assumir les responsabilitats descrites pel CIO.

Independentment de la seva llarga o curta vida, la discusió sobre el CIO introdueix la important
qüestió de la situació organitzativa de la Funció Informàtica a l´empresa. A continuació s´analitzen
alguns models d´aquesta relació:

· CIO dependent del màxim executiu de l´empresa i sense responsabilitat jeràrquica sobre la
direcció de la funció informàtica.

Es tracta del model inicialment proposat i després superat.
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· CIO dependent del màxim executiu de l´empresa amb responsabilitat jeràrquica sobre la
Direcció de la Funció Informàtica (també pot ser responsable d´altres àrees funcionals).

És un model intermedi amb més probabilitats de supervivència. La responsabilitat de línia
que té el CIO facilita la identificació d´oportunitats basades en la situació actual i també
permet integrar la responsabilitat d´idees i relització. Un CIO que sàpiga treballar
conjuntament amb l´equip informàtic aconseguirà el grau de motivació i corresponsabilitat
necessari perquè la funció sigui efectiva.

· Director de la Funció Informàtica dependent del màxim executiu de l´empresa.

Aquest model potencia la figura del Director Informàtic i elimina l´intermediari CIO. Pot
ser la més efectiva sempre que aquest  director sigui capaç de parlar  i entendre el
"llenguatge empresa" i que la resta de la direcció de l´empresa sigui conscient de les
possibilitats estratègiques que aporten la tecnologia i els sistemes d´informació.

· Director de la informàtica de l´empresa sense relació amb el màxim executiu i dependent
d´un directiu intermedi sense funcions de CIO.

Aquest últim model, encara àmpliament estès, correspon a les empreses amb una
consideració més auxiliar de la Informàtica. El director d´informàtica no és present als
fors de decisió estratègica de l´empresa, i es pot dir que ni tan sols hi està representat.
L´empresa no ho considera necessari.

Dels quatre models organitzatius presentats, el segon i el tercer són els que tenen millors perspectives
de desenvolupament futur.

La discusió sobre la figura del CIO dóna peu a un estudi més global de la posició de la Informàtica a
l´empresa.

6.2 Relació de la funció Informatica i l´empresa

En capítols anteriors s´ha analitzat el paper de la Funció Informàtica dins de l´empresa en funció del
valor que es dóna a la informació, del tipus d´activitat, del tipus d´estratègia de negoci que es vol
seguir en el mercat, etc. En aquest capítol, i seguint l´enfocament iniciat amb l´estudi del CIO, es
pretén donar una idea dels paràmetres més rellevants que juguen en la visió que altres unitats de
l´empresa tenen de la Informàtica.

El poder de la Funció Informàtica

Un primer corrent d´opinió descriu molt gràficament la posició que per a altres departaments de
l´empresa té la Funció Informàtica com un "poder dins del poder". Aquesta expressió conté dos
elements bàsics:

· La funció té capacitat d´influir en la situació d´altres departaments de l´empresa.
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· Té capacitat de fer-ho pel seu compte, sense seguir necessàriament la pauta marcada per la
direcció.

Abans de valorar aquesta afirmació, analitzem en detall el concepte de "poder" dins l´àmbit
empresarial.

Hickson (1971) presenta una llista dels factors determinants per al repartiment del poder a les
organitzacions:

· Incertesa.

Un departament guanya poder sobre un altre quan rep d´aquest part de la responsabilitat
operativa que li correspon. El que ha cedit la responsabilitat es veu subjecte a la incertesa
de dependre de la resposta de l´altre per al seu propi funcionament.

La funció de Producció Informàtica ha assumit clarament un paper actiu en les operacions
que abans es desenvolupaven per complet a departaments usuaris. Aquests continuen
mantenint el control, però la incertesa existeix.

· Alternatives.

El poder d´un departamet augmenta en la mesura en què no existeixin alternatives fàcils
per a la  seva substitució en la funció que realitza, en cas de necessitat.

El procés d´utilització de sistemes d´informació és pràcticament irreversible. Plantejar la
marxa enrera no sembla justificable. Podria, això sí, realitzar-se una substitució dels
responsables o fins i tot de tot l´equip informàtic (per exemple, passant a l'Outsourcing,
canviant de proveïdor d'Outsourcing  o tornant a la responsabilitat interna).  En tot cas, la
funció informàtica continuaria sense tenir alternativa en ella mateixa.

· Nombre de Connexions.

Aquest factor fa referència a la major capacitat de poder que atorga el fet d´estar
connectat amb molts departaments de l´empresa.

Efectivament, la Funció Informàtica serveix a tots els departaments de l´empresa i
gestiona una quantitat de recursos per a cadascun d´ells. Això li dóna una posició de
rellevància. Els departaments han de lluitar entre ells per aconseguir una atenció superior.

· Dependència.

Un departament posseeix  un poder major en la mesura en què altres departaments
necessitin treballar conjuntament amb ell (un pas inferior a la cessió de responsabilitat que
comportava la incertesa; ara es tracta d'haver de fer les tasques conjuntament).

La dependència es dóna respecte de la Funció Informàtica en els dos sentits. És cert que
els usuaris necessiten comptar amb els informàtics per dissenyar els seus plans de nous
productes, serveis, procediments, etc. També és cert que els informàtics, per realitzar el
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desenvolupament dels sistemes d´informació, requereixen la col-laboració dels usuaris,
sense la qual estan abocats al fracàs.

Sembla que després de la revisió dels factors anteriors es dedueix efectivament que la Funció
Informàtica té poder dins de l´empresa. ¿Pot usar-lo amb independència dels objetius del poder de la
pròpia Empresa?

No sembla que sigui impensable, sobre tot si es donen una o diverses de les circumstàncies següents:

· La direcció de l´empresa no controla els objectius de la Funció Informàtica. Ha delegat
aquesta responsabilitat, per falta de coneixements, al Director d´ Informàtica.

· La direcció de l´empresa no intervé en la fixació de prioritats entre els diferents
Departaments Usuaris i delega la facultat de distribuir els recursos a la Direcció
Informàtica.

· La direcció de l´empresa no força els Departaments Usuaris a comprometre´s en la
selecció dels objetius dins de les seves àrees, i així permet que aquests usuaris quedin al
marge de la responsabilitat de les decisions preses que els afecten directament. En canvi
permet que aquestes responsabilitats siguin assumides exclusivament pels informàtics, que
tenen un coneixement menor del problema i escasa capacitat d'impulsar des de fora
l'adopció de noves solucions.

· La direcció de l´empresa mostra clarament que no està capacitada per avaluar l´actuació
de la funció informàtica sota paràmetres similars als que utilitza per altres departaments.

La visió precedent correspon a una de les possibles situacions de la informàtica a l´empresa. És per
cert molt perillosa per a l´empresa i, segurament, per a la propia funció informàtica.

Però no és l'única situació que es pot plantejar. De fet es poden trobar un nombre igual o superior de
casos en què la situació és pràcticament la inversa
.
Les debilitats de la funció informàtica.

L´anàlisi Hickson que s´ha reproduït presenta factors que influeixen positivament en la posició de
poder d´uns departaments enfront d´uns altres, però no analitza alguns punts de debilitat que juguen en
sentit invers:

· Servei.

La Funció Informàtica presta un servei a l´empresa. Si no existeix una garantia mínima
que l´avaluació de la qualitat d´aquest servei serà realitzada segons paràmetres objectius, i
no en funció d´opinions subjectives dels departaments usuaris, el factor d'incertesa també
existeix en  relació al departament informàtic. En quelcom tan important com és la seva
avaluació.

· Herència històrica.

Els departaments usuaris solen tenir una llarga llista de greuges històrics contra la Funció
Informàtica. L´usuari admet difícilment la seva part de culpa en aquesta llista i relega la
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funció informàtica al paper de deutor. Aquest paper, amés de ser incòmode, condiciona
l´actuació de la funció. La pot induir a sobreactuar, a acceptar compromisos forçats pels
usuaris per demostrar una capacitat que se li nega, tot i sabent que seran pràcticament
incomplibles. En definitiva, a ampliar la llista de greuges i seguir en l´espiral de la mala
imatge.

· Missió/Jerarquia.

Tenir nivell de jerarquia suficient en una Organització no és condició indispensable però
sí molt necessària per poder complir una determinada missió dins de l´empresa.

És bastant freqüent que s´atorgui a la Funció Informàtica una missió de transformació de
l´empresa, sense donar suport a aquesta petició amb un reconeixement suficient a nivell
organitzatiu d'aquesta responsabilitat. Directors de departament que han de transformar
les Àrees de Directors Generals no es troben precisament en una situació favorable.

Hi ha empreses i organitzacions més jerarquitzades que d´altres,  però en cap d´elles la
influència de la jerarquia és irrellevant. Pot afirmar-se que:

· Propostes que provenen d´una jerarquia superior directa són rebudes com
naturals i no desperten una oposició a priori.

· Propostes que provenen d´una jerarquia superior però fora de la línia directa no
són rebudes amb oposició a priori, però desperten recels en la jerarquia directa.

· Propostes que provenen del mateix nivell de jerarquia són rebudes amb un clima
millor o pitjor en funció de la relació particular que s´hagi establert entre les dues
persones o unitats.

· Propostes que provenen de nivells inferiors fora de la línia jeràrquica poden
generar recels importants.

S´ha de tenir present que, en moltes ocasions, és dificil evitar la part de crítica a
una situació actual que representa una nova proposta informàtica.

· Dependència.

Ja s´ha esmentat que, entre els factors favorables al poder d´un departament, la
dependència jugava en els dos sentidos. Avui dia no hi ha dubte que el correcte
desenvolupament dels Sistemes d´informació requereix un treball conjunt amb els usuaris.
En general, en aquesta situació de dependència mútua, el qui té la posició inferior és
l´informàtic, perquè també, en general, la Funció Informàtica està més compromesa en
l´èxit del Sistema d´Informació. En cas de problemes, els ulls de tothom (i de la direcció
de l´empresa sobretot) miren amb més fúria els Informàtics. Això fa que l´interès de
l'iInformàtic en la col-laboració efectiva amb l´usuari sigui més alt. En conseqüuència, a
efectes de relació de forces, l´informàtic depèn més de l´usuari.
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Una síntesi proposada

Cap de les dues situacions extremes presentades és favorable per a una actuació raonable i efectiva de
la funció informàtica a l´empresa. No és un tema fàcil de solucionar donat l´elevat nombre de factors
que poden jugar impulsant la realitat en un sentit o en un altre, però a continuació es presenta una llista
d´accions, a prendre per la direcció de l´empresa, que poden reduir significativament el nivell de
interferència de qüestions organitzatives.

· Implicar-se en la definició dels objectius de la funció informàtica.

Per molt desconeixement que hi hagi, cal evitar la delegació d´aquesta tasca.

· Responsabilitzar els departaments usuaris en l´èxit dels projectes. No permetre que només
adoptin la posició d´espectadors.

· Analitzar els resultats de l´activitat informàtica amb criteris de negoci. Examinar la
productivitat, la qualitat i el grau de compliment d´objetius.

· Situar els responsables de la Funció Informàtica en una situació jeràrquica coherent amb
la missió que se'ls assigna i amb la pròpia cultura de l´empresa.

· Donar la importància adequada als aspectes d´interrelació personal que juguen en la
relació de la informàtica amb la resta de l´empresa. Escollir per a la funció persones d´un
perfil conciliador, capaces de generar un clima de treball en equip.

· Donar suport i promoure els esforços de professionalització que plantegin les Funcions
Informàtiques, encara que això suposi inversions no productives a curt termini en eines,
metodologies i formació (tant d´informàtics com d´usuaris).

L'única manera de superar una herència històrica negativa és demostrar que s'és capaç de
treballar amb qualitat en els terminis compromesos. La direcció ha d'estar disposada a
acceptar terminis i recursos realistes.

Una altra sèrie de mesures a l´abast de les pròpies direccions informàtiques són:

· Incloure usuaris qualificats en els projectes de sistemes d´informació, amb nivell de
responsabilitat en les tasques del projecte, acceptant fins i tot que siguin els caps de
projecte.

· Negociar conjuntament els paràmetres d´avaluació del nivell de servei de la funció
informàtica.

· Potenciar la via d´autoservei Informàtic d´usuaris, en els casos en què sigui adient.

· Mantenir una transparència de gestió de projectes. Explicar la situació real i no amagar-se
en conceptes tècnics.
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· Gestionar ( i fer gestionar a l´equip de treball) amb un esperit positiu. Plantejar objectius
comuns amb els usuaris. Compartir amb ells els èxits. En definitiva, donar importància a
la relació interpersonal.

· Apostar a mitjà-llarg termini, no prometre allò que es incomplible, resistir les pressions.

Superar les tradicionals barreres de desconfiança que bloquegen la utilització correcta de la funció
informàtica a les empreses suposa un esforç conjunt de l´Organització que, en resum, podria
sintetitzar-se a aconseguir les metes següents:

· Entendre les possibilitats de la tecnologia de la Informació i dels actuals sistemes
d´informació de l´empresa en un nivell suficient per poder utilitzar-les.

· Situar aquest coneixement en l´equip directiu de l´empresa.

· Ser capaços de crear una dinàmica de treball en equip que permeti treballar amb
efectivitat una vegada decidits els objetius. Compartir la responsabilitat.

· Apostar per la professionalització de l´activitat informàtica. Promoure el realisme. Exigir
resultats.
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