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Segona part. Àrees de gestió

Des del moment en què la Informàtica pren un volum relativament important, s'inicia el procés
d'estructuració interna de la funció en subfuncions d'àrees de gestió.

L'impuls que desencadena aquesta evolució és el mateix que ha actuat en tots els processos
organitzatius de l'Empresa.

· L' efectivitat econòmica que prové de l'especialització de les persones que treballen en
una subfunció. L'especialització permet que la feina sigui coberta  en menys temps i/o
amb més qualitat i que s'hi dediquin persones d'un perfil perfectament ajustat a les
necessitats.

· El  més gran nivell de control que prové de la independència funcional.

Identificar objectius que puguin ser contradictoris a l'Empresa amb subfuncions diferents,
permet una protecció més gran davant el risc que un dels dos objectius domini clarament
sobre l'altre.
Per exemple, l'objectiu de desenvolupar Sistemes d'Informació amb el màxim de
funcionalitats i rapidesa pot entrar en conflicte amb el de mantenir els consums de
recursos en un límit raonable. Establir diversos responsables dels dos aspectes ajuda, en
general, a impedir que un dels dos domini completament l'altre.

En la Funció Informàtica s'han anat identificant les àrees de gestió següents:

· Àrea de producció.

És l'àrea especialitzada en les feines d'explotació dels sistemes d'informació de l'empresa i
responsable del control general de la utilització apropiada dels recursos físics de la
tecnologia de la informació.



Gestió dels sistemes d'informació a l'empresa80

· Àrea de desenvolupament

És l'àrea especialitzada en el desenvolupament i el manteniment dels Sistemes
d'Informació. La seva independència funcional d'usuaris concrets de l'empresa
proporciona a aquesta unitat un nivell de control  de coherència de les solucions aplicades
a cada usuari i de l'assignació raonable de les prioritats de desenvolupament.

És, per tant, una àrea la faceta de control de la qual es realitza fonamentalment de forma
externa, de cara als diferents departaments usuaris de l'empresa.

· Àrea de software de base.

És l'àrea especialista en la selecció, la instal·lació, la parametrització, etc., dels productes
de software de base de la instal·lació informàtica. Com ja s'ha dit, la peculiaritat del
software de base prové de la seva relació directa amb el hardware i del seu objectiu de
cobrir les necessitats genèriques de tractament de la informació. Els usuaris d'aquesta àrea
són, de fet, les que s'han mencionat anteriorment, és a dir, àrees de producció i
desenvolupament.

A causa de la concentració d'experts tècnics en aquesta àrea, generalment assumeix també
el suport tècnic a les dues àrees anteriors. Dins d'una funció amb un important component
tècnic, aquesta àrea representa la “súper” especialització. Hom situa a l'àrea coneixements
necessaris en Informàtica, la generalització dels quals a tots els equips tindria un cost
excessiu.

La seva responsabilitat en l'aspecte control és important i s'estén a les dues àrees anteriors:
en l'àrea de producció, quant al disseny òptim dels seus processos respecte de les
possibilitats disponibles al software de base;  la mateixa  funció respecte de l'àrea de
desenvolupament pel que fa al disseny dels Sistemes d'Informació.

Les tres àrees descrites formen la organització bàsica de la majoria de departaments informàtics. No
obstant això, l'evolució informàtica dels últims anys sembla apuntar a una segregació més important de
les àrees de gestió:

· Àrea de dades

La informació s'ha destacat com de primera importància en ella mateixa. L'organització
tradicional que assignava la responsabilitat del disseny de dades a l'equip de
desenvolupament s'ha vist, en primer lloc, desplaçada cap a L'àrea de software de base,
per l'especialització tècnica que necessita el disseny físic de dades. Sense que aquesta
evolució arribés a consolidar-se, s'està estenent la idea de portar la responsabilitat del
disseny lògic i físic de les dades de l'empresa a una unitat independent que garanteixi una
visió global coherent de l'actiu informació. En la seva faceta de control té la
responsabilitat de garantir la consistència de l'ús de les dades en els Sistemes
d'Informació.
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· Àrea d'autoservei usuaris.

És creixent el nombre d'instal·lacions informàtiques que resolen part de les necessitats
d'informació dotant d'eines apropiades els usuaris, per tal que ells configurin els aspectes
més variables i externs del seu sistema d'informació. En aquests casos, no és difícil trobar
la presència d'una àrea específica de suport a usuaris. Quan no ha estat identificada com a
àrea independent, acostuma a estar configurada entorn d'un grup centralitzat i força atípic
en les seves funcions dins de l'àrea de Desenvolupament. Nosaltres ho descriurem a part.

· Àrea d'investigació tecnològica.

En Empreses amb una percepció estratègica de la utilització de la Tecnologia de la
Informació, s'ha arribat a segregar la funció d'investigació tecnològica de les àrees de
Producció, Software de Base o Desenvolupament, per situar-la en un entorn separat de les
activitats del dia a dia, en una àrea específica. La missió d'aquesta àrea és filtrar, per a
l'Empresa i la resta d'Àrees informàtiques, aquelles tecnologies que poden ser vàlides per
a una aplicació a mitjà o a llarg termini.

· Àrea de seguretat informàtica.

És una àrea especialitzada en la protecció dels actius informàtics de l'empresa, tant físics
(instal·lacions, hardware), com lògics (software, dades), i també com en la verificació dels
dissenys de seguretat dels Sistemes d'Informació i la implementació de les definicions de
seguretat acordades.

És una àrea que, per un criteri clar d'independència, se situa fora de la responsabilitat de la
funció informàtica, però que convé registrar en aquesta visió de conjunt.

En el quadre següent, es resumeix el contingut d'especialització de cadascuna de les àrees descrites i la
missió de control que fonamentalment tenen assignada.
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Àrees de Gestió. Especialització i Funció  de Control

Àrea de Gestió Especialització Control

Producció Explotació dels sistemes
d'informació de l'empresa
Gestió dels recursos hardware.

Utilització dels recursos apropiats
pels Sistemes d'Informació.

Desenvolupament Definició, disseny,
desenvolupament i  manteniment
dels sistemes d'informació de
l'empresa.

Coherència de les solucions
demanades per usuaris i prioritats.

Software de Base Selecció, instal·lació i
parametrització dels productes de
software de base.
Suport tècnic a les Àrees de
Producció i Desenvolupament.

Disseny tècnic adequat dels
procediments de producció i
Sistemes d'Informació.

Dades Disseny lògic i físic de les dades.
Responsables de la coherència del
model de dades de l'Empresa.

Disseny lògic i físic dels Sistemes
d'Informació.

Investigació tecnològica Filtratge de Tecnologies
d'Informació interessants per a
l'Empresa.

No aplicable.

Autoservei usuari Suport de les Eines i d'ús a
usuaris.

Disseny de procediments i ús de
recursos.

Seguretat informàtica Anàlisi de Riscos de seguretat de
la tecnologia i dels sistemes
d'informació.

Disseny de Procediments d'ús de
Sistemes d'Informació.

Per a l'estudi de cadascuna de les àrees, usarem el concepte d'elements de gestió. Aquests elements ens
permeten observar les àrees com a petites unitats empresarials que, mitjançant de l'ús d'uns recursos,
han de gestionar uns elements propis a l'entorn general de l'empresa, atenent uns clients i relacionant-
se amb uns proveïdors. De forma més detallada, els elements de gestió són:

· Condicionants Empresa

La situació econòmica, la cultura empresarial, els objectius a curt, mitjà i llarg termini de
l'Empresa estableixen un marc general en el qual se situa la gestió de qualsevol de les
Àrees Funcionals de l'Empresa.
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· Condicionants Informàtics

Cadascuna de les Àrees de Gestió està implicada en el marc conjunt d'actuació de la
Funció Informàtica. L'autonomia de gestió té, en tots els casos, el límit dels objectius
comuns.

· Elements Propis

Totes les àrees de gestió són responsables d'una sèrie d'elements físics i lògics que són la
raó específica de la seva entitat com a Àrea de Gestió. A Producció, els recursos
hardware, l'aplicació en Desenvolupament o les Bases de Dades són exemples d'Elements
Propis.

· Recursos Humans

Totes les àrees estan dotades d'uns recursos humans apropiats per a les seves peculiaritats.

· Recursos Econòmics

Considerada de manera individual, cadascuna de les Àrees gestiona una part dels recursos
econòmics que l'Empresa dedica a la Funció Informàtica.

· Proveïdors

Cadascuna de les Àrees té, a la vegada, una sèrie de proveïdors de productes o serveis que
pot necessitar per al seu funcionament correcte.

· Clients

Totes les àrees fan la seva feina per a determinats “clients”. Algunes de les Àrees per a
clients externs a la Funció Informàtica, d'altres per a clients dins d'altres Àrees de gestió
Informàtica.

· Sistemes d' Informació.

L'ús de Sistemes d'Informació és bàsic a totes les Empreses per a un funcionament
adequat. A l'ànalisi de les àrees informàtiques revisarem, també, el tipus de Sistemes
d'Informació que aquestes necessiten per  cobrir les seves funcions a l'Empresa.

Per mitjà d'aquesta òptica s'aniran revisant totes les Àrees de Gestió Informàtiques.
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7. Àrea de Producció

L'Àrea de Producció és la responsable de l'explotació dels Sistemes d'Informació de l'Empresa i del
control dels recursos físics de la Tecnologia de la Informació, hardware i tota mena d'equips auxiliars i
instal·lacions.

És una Àrea de gestió complexa: té una responsabilitat important davant de l'Empresa, ja que ha de
subministrar el servei del dia a dia a tots els usuaris. Per altra banda, és molt dependent de la qualitat
del producte que s'explota, el qual està realitzat per altres àrees d'Informàtica.

Un altre aspecte que fa complexa la gestió de l'àrea és el gran nombre d'elements físics que cal
controlar dins de la seva responsabilitat. L'inventari hardware registra un volum molt extens i molt
variat de components amb una distribució física adaptada a la realitat de distribució geogràfica de
l'Empresa. En definitiva, complexitat pel volum d'elements a gestionar i per les dificultats logístiques
d'aquesta gestió.

Encara que és una àrea que ha sofert una certa minusvaloració històrica, basada en la consideració
inferior que mereixien les feines repetitives i mecàniques que els eren característiques, actualment,
aquest prejudici ha deixat de tenir justificació: les àrees de Producció han experimentat una evolució
molt significativa en la millora del seu rendiment mitjançant l'ús de la Tecnologia i de sistemes
d'informació, com descriurem en capítols posteriors. Són àrees amb un pes específic important en la
valoració global de la Informàtica d'una Empresa per part dels usuaris.

7.1 Àrea de Producció. Condicionants Empresa

Hi ha un nombre significatiu de factors que poden variar d'unes empreses a altres i que condicionen
l'actuació d'aquesta funció. Entre ells destacaríem:

· La presència geogràfica.

Producció és l'àrea més afectada per la distribució geogràfica de l'Empresa. L'activitat de
l'àrea ha d'arribar a totes les Unitats. Algunes decisions de l'àrea es veuran afectades per
aquest fet:



Gestió dels sistemes d'informació a l'empresa86

- L'estructura de comunicacions.
- L'estratègia d'instal·lacions i el manteniment dels equips informàtics.
- La constitució del suport a usuaris.

· Les instal·lacions físiques disponibles

Per una raó similar a l'anterior, l'actuació de Producció està condicionada per l'espai
disponible i les instal·lacions existents a l'Empresa.

· La percepció del risc per part de la direcció de l'empresa.

Les inversions de hardware i d'equips auxiliars representen una decisió de risc, una
juguesca en una situació determinada del mercat. La innovació tecnològica en els equips
informàtics ve obligada per la pressió que l'evolució del software bàsic i aplicatiu va
marcant. Incorpora millores de les prestacions anteriors tant en l'aspecte de més potència
disponible, com en el de millor operativitat.

La posició de l'empresa davant la presa d'aquest risc és un factor condicionant en
l'actuació de totes les Àrees Informàtiques, especialment significativa a l'àrea de
Producció.

Factors favorables per a l'assumpció d'un risc tecnològic elevat són:

· La possibilitat d'obtenir més ràpidament els avantatges de la utilització d'una
nova tecnologia.

En alguns casos, els avantatges d'una nova tecnologia poden usar-se per crear una
diferenciació competitiva en el sector d'activitat de l'Empresa. En altres, el
benefici serà una optimització més gran de recursos o una productivitat superior
o un millor temps de resposta. Si les empreses esperen que una tecnologia sigui
estàndard de mercat i sigui usada per una gran quantitat de departaments
informàtics, és possible que s'hagi retardat significativament la consecució dels
beneficis que aquesta tecnologia promet.

· Ajornar el punt d'obsolescència de la tecnologia.

En la situació descrita de dinàmica de necessitat de canvi i millora de tecnologia
constants i ràpids, si es vol obtenir un període de vida útil raonable d'una
inversió, no s'hauria d'ajustar tant el moment de la seva adopció.

Factors contraris a aquesta innovació són:

· Possibilitat de fracassar en la inversió. La tecnologia no totalment contrastada pot
arribar a plantejar problemes de viabilitat en la seva implantació.

· Possibilitat que, tot i que s'hagi encertat, el mercat es mogui en una altra direcció
i, de fet, faci obsoleta la nova tecnologia quan tot just acabi de néixer.
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Desgraciadament, en molts terrenys tecnològics hi ha batalles comercials entre
proveïdors per imposar-se amb estàndards del Mercat. Aquells productes que no
aconsegueixen una quota significativa del mercat no poden sobreviure i
desapareixen. No sempre desapareixen els productes tècnicament pitjors. Hi ha
molts altres factors que hi intervenen: la força dels proveïdors que els sustenten,

les aliances amb altres productes o constructors, el màrqueting, la distribució,
etc. Predir quins seran els productes dominants no és qüestió de valoració
tècnica. Encertar és difícil i equivocar-se, molt dolent.

Davant d'aquesta situació, les empreses prenen un partit en funció dels seus objectius
particulars, el sector en què se situen i la seva pròpia cultura interna. Factors, tots ells,
importants a l'hora d'estudiar, proposar i prendre decisions tecnològiques a l'àrea de
Producció.

· Les prioritats del negoci de l'empresa.

L'àrea de producció satisfà les necessitats de tota l'empresa, però ha de prioritzar aquest
servei en les àrees crítiques per al negoci. Concentrar les mesures de seguiment en
aquestes àrees i donar el màxim de qualitat a l'àrea és més rendible.

· La percepció de la qualitat del servei.

Producció és la responsable de la imatge de nivell de servei d'informàtica als usuaris. Tot
usuari té una percepció pròpia de la qualitat. Alguns són més exigents en uns aspectes i
d'altres donen més rellevància a d'altres. Per exemple, en algunes empreses un temps de
cinc segons de resposta de transaccions és intolerable, en altres es jutjarà en detriment de
la qualitat que la comptabilitat no estigui tancada a les vuit del matí.

La funció de producció ha d'entendre els criteris d'avaluació dels seus “clients” i actuar
conseqüentment.

S'ha de tenir en compte que els criteris de prioritat de negoci poden ser contraris als de
percepció de qualitat dels usuaris. Un dia determinat, el teleprocés pot estar donant temps
de resposta superiors al doble del que està tolerat perquè s'hagi donat prioritat a un procés
especial imprescindible per al negoci de l'empresa. L'àrea de producció tindrà una
comunitat d'usuaris enfurismats i, així i tot, haurà actuat correctament. No obstant això,
Producció ha de tenir cura que aquests efectes no es produeixin freqüentment si vol
conservar la seva credibilitat dins l'Organització.

· Les polítiques de personal.

En bona mesura, la política de personal ve fixada per una funció específica de l'Empresa.
Producció i la resta d'Àrees de Gestió han d'enquadrar-s'hi i reconèixer i usar els graus de
llibertat de que gaudeixin.

En general, els temes salarials i de progressió professional sempre fan referència a un
marc establert a l'empresa i, com veurem més endavant, a la informàtica globalment.

· La política econòmica.
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Usualment, existeix  una cultura específica a cada empresa relativa als procediments de
contractació  d'inversions i autorizació de despeses.

Algunes centralitzen totes les compres (ja siguin bolígrafs o ordinadors) en una funció de
compres única. N'hi ha d'altres que tenen unitats de control de despeses.

Els criteris d'amortització i, en general, de comptabilització no acostumen a ser fixats per
les diverses àrees, sinó per una autoritat central denominada Comptabilitat, intervenció,
control o qualsevol altra denominació.

Dins l'àrea de Producció, els factors més rellevants són els que ja han estat dits:

· Procediments per a inversions/despeses.

· Criteris comptables.

      ·       La  política de contractació externa.

Hi ha companyies que ofereixen serveis externs per a totes les activitats informàtiques.
Dins l'àrea de producció (com veurem amb més detall) existeixen àmplies possibilitats per
aplicar aquesta alternativa de consecució del servei.

7.2 Producció. Condicionants Informàtics

Ens referim amb aquest terme a tots aquells punts que marquen la gestió de l'àrea de Producció i que,
normalment, són decidits en l'àmbit global d'Informàtica.

· Estratègia de Hardware.

Donat que no és possible deslligar completament una estratègia de hardware d'una de
software de base i d'una arquitectura dels sistemes d'informació, la formulació de
l'estratègia de hardware no és responsabilitat exclusiva de producció, sinó que es pren
amb la seva participació en l'àmbit més global de la funció informàtica.

Això no significa que totes les decisions respecte de hardware vinguin determinades en
aquest entorn. Com a estratègia de hardware considerem:

· El disseny del tipus dels nivells de hardware que cal usar en el servei de la
companyia (host, departamental, xarxes, estacions de treball)

· Tipus de tecnologia en relació al software de base i de desenvolupament
disponible.

Usualment, les decisions de capacitat per contractar i els equips concrets queden dins de
les facultats de l'àrea.
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·    La percepció del risc tecnològic
·    Les polítiques de personal
·    La política econòmica
·    La política d'outsourcing.

Tots ells són factors que poden venir condicionats per l'empresa, però que usualment es
defineixen també amb més detall dins de l'entorn global de la Funció Informàtica. Són
vàlids els comentaris fets amb anterioritat, referits ara a la direcció de la funció
informàtica.

7.3 Producció. Elements propis

Els elements que ha de gestionar L'àrea de producció sont molt diversos i nombrosos. Es poden
estructurar en:

· Equipament hardware i configuracions
· Entorns de producció
· Recursos tècnics
· Procediments d'explotació

1. Equipament hardware i configuracions

En les instal.lacions informàtiques modernes s'ha assolit un nivell de sofisticació molt important
que fa a l'equipament hardware informàtic. El vell concepte de centre de procés de dades, associat
a la existencia d'una capacitat de procés centralitzada, ha evolucionat significativament cap a una
distribució fisica de l'equipament i la capacitat de procés a totes les unitats de l'empresa.

L'Ordinador central continua tenint un paper important com a consolidador dels processos de
l'empresa, dipositari de les dades corporatives i instal.lació centralitzada per a processos masius de
dades, d'impressio, enmagatzemament, etc.

Un equipament conplet de comunicacions connecta aquest ordinador central amb la resta de nivells
de processament de l'empresa.

Fa alguns anys aquests nivells eren:

· Departamental: basat en els denominats "miniordinadors". Representaven un nivell
intermedi de processament que pretenia aprofitar la flexibilitat que dóna el disposar
d'equips locals, independents de problemes de comunicacions i aliens a la competència de
recursos amb d'altres processos informatics de l'empresa.

· Personal: basat en els denominats "microordinadors". Oferia la posibilitat de donar una
capacitat de procés a llocs de treballs específics  de l'Empresa.

Aquesta situació ha anat variant significativament , conduïda per diverses forces:
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· Tecnològicament, l'aparició del PC i les xarxes locals han exercit una pressió molt forta
sobre el nivell intermedi, els "miniordinadors", fins al punt de fer-li abandonar la posició
de petits ordinadors centrals i deixarl-los reduïts a maquines connectades a una xarxa,
com un element més del conjunt.

Les xarxes aporten el gran avantatge, sobre l'estructura jerarquitzada típica de les
configuracions departamentals, de fer possible la distribució entre diferents màquines dels
recursos globals, i fer innecessaria la utilització de miniordinadors relativament cars i que
es convertien en colls d'ampolla.

La possibilitat de distribuir aquesta capacitat en màquinas barates i potents (els PC) ha
acabat marcant la victòria de les solucions xarxes sobre la d'estructures de miniordinadors
amb terminals.

PC i xarxes també han canviat el paper dels grans ordinadors centrals en el seu conjunt.
La seva capacitat de processament ha anat absorbint una part important de la feina que
tradicionalment es reservava a l'ordinador central.

· lògica de procesament
· impressió
· enmagatzematge

Desenvolupaments com ara el Procés Cooperatiu, el Procés Distribuït, les Bases de Dades
Distribuïdes han anat formalitzant el procés de l'adaptació de l'Enginyeria del Software
cap a la  utilització òptima de les plataformes de xarxes i pc.

De fet, conceptualment, la funció del gran ordinador tendeix a ser considerada, com la
descrita per als "miniordinadors", la d'un element mes (potser un de molt potent
individualment i certament especialitzat) de la xarxa global de l'empresa.

Aquesta evolució tecnològica ha complicat la responsabilitat de l'àrea de producció per
l'efecte de l'aparició de la distribució de recursos crítics, fora d'un entorn únic i
controlable com era el Centre de Procés de Dades.

· Des del punt de vista del Sistema d'Informació, l'evolució marcada ha estat clarament
integradora. Les solucions "autònomes" i no integrades han trobat, en general, moltes
dificultats en un món en que la informació és un actiu globalment compartit per tots en
l'organització. Les aplicacions departamentals requereixen molta informació corporativa i
viceversa.

La integració de dades en un model de procés distribuït no esta ara com ara resolta
tecnològicament per  instal.lar en aplicatius comercials de gran volum. El punt crític està
en la velocitat limitada de transmissions a través de xarxes de comunicacions.

La funció de l'àrea de producció supleix d'alguna manera les dificultats tecnològiques
aportant mitjajançant procediments propis de distribució i sincronització de dades, les
mancances que avui encara té la tecnologia.

En definitiva, la situació actual més habitual està configurada sobre la base de:
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· Una instal.lació central que concentra encara una capacitat significativa.

· Unes instal.lacions distribuïdes en les diferents unitats de l'empresa, fonamentalment
xarxes de pc, connectades entre si i a la instal.lació central, amb capacitat important de
procés i, per tant, crítiques per a la producció informàtica de l'empresa.

L'equipament hardware de l'ordinador central:
· Processadors centrals.
· Enmagatzemament secundari massiu: on-line, fonamentalment discos magnètics i discos òptics.
· Enmagatzemament secundari off-line massiu: cintes, cartutxos.
· El subsistema d'impressiócentralitzada.
· Processadors auxiliars: refrigeració, subministradors alternatius de corrent, detector d'incendis,

alarmes de temperatura, humitat, etc.

L'equipament hardware de les plataformes de xarxes:
· Estacions de treball.
· Servidors de la xarxa (poden ser estacions de treball també)
· Periferics d'impresió, amagatzament massiu off-line, ...
· Maquinaria auxiliar: subministrament alternatiu de corrent en emergències, ...

Equipament de comunicacions que lliga les diferents plataformes:
· Mòdems
· Multiplexors/Concentradors
· Cablejat de comunicacions

Tot aquest equipament simplificadament resumit es gestiona en l'aspecte configuració pròpia i
connexió a la resta d'elements.

La configuració d'un equipament hardware ve determinada per la seva constitució física particular i
per les opcions adoptades per l'àrea de producció amb vista a la seva utilització.

· La seva constitució física indica exactament la quantitat i el tipus dels seus components per
exemple, les plaques que te un PC: de comunicacions, de memòria, etc.

· Les opcions adoptades són assignacions voluntàries de l'àrea de producció per a l'operació de
l'equip. Per exemple: assignació de ports sèrie o paral.lels en equips PC en les diferents funcions.

· La connexió dels diferents elements hardware és també un element a definir i gestionar. Per motius
diversos i bàsicament de possibilitat de connexió alternativa en cas de problemes, s'estableix una
complicada connexió dels diferents elements.

La gestió del equipament hardware i la seva configuració requereix:
1.1.  Aprovisionament

L'àrea de producció, en base a las necessitats que es detecten en la Planificació de Capacitat, ha
de gestionar l'adquisició del hardware adequat en cadascuna de les plataformes de procés de
l'empresa.
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La definició de l'equipament exactament requerit prové de les anàlisis de necessitats.

El procés d'aprovisionament s'orienta de dues formes diferents, depenen de si l'equipament que es
busca és molt específic, o bé és un equipament molt genèric, disponible a través d'un grup
nombrós de proveïdors.

Els equipaments més específics (per exemple un robot de cartutxos) es contracten directament en
el mercat buscant la millor alternativa que compleixi les especificacions requerides. L'actuació de
l'àrea de Producció és activa en aquest cas.

En els equipaments més genèrics (per exemple PC o impressores), l'existència d'un gran nombre
d'equipaments compatibles i molt similars  permet fer un aprovisionament més passiu. Es fixan
unes especificacions determinades i els diferents proveïdors concursen  per aconseguir el
contracte d'aprovisionament. Per tal de verificar que els proveïdors compleixin les
especificacions es fa una prova d'homologació. Si el proveïdor supera aquesta prova, els seus
equips poden ser adquirits.

A caysa de la rapidesa amb què la tecnologia evoluciona, la determinació del tipus correcte de
hardwate a adquirir és singularment rellevant per motius financers. S'ha d'encertar en inversions
que siguin rendibles i puguin ser utilitzades un temps suficient i en el sentit més técnic, que no
condicionin negativament els desenvolupaments futurs de l'empresa.

1.2. Configuració/Instal.lació

Una vegada adquirit el hardware, cal  fer el disseny de la seva integració en el conjunt, adquirir la
seva configuració de connexió e instal.larlo fisicament.
S'ha de tenir molt en compte pera aquesta tasca la realitat geografica de l'empresa.

1.3.   Manteniment/Suport

L'àrea de producció és responsable de l'operació correcta de tots els equips instal.lats i del suport
als problemes que es puguin presentar en aquesta explotació.

Aquesta activitat inclou també el canvi de configuracions quan aquestes siguin necessaries.

1.4.   Avaluació de la situació hardware i previsió d'evolució

L'àrea de producció ha de tenir una visió global de l'estat de funcionament del seu equipament
hardware. Aquest coneixement serveix de informació d'entrada al procés de planificació de
necessitats, juntament amb els requeriments de nous sistemes d'informació i de creixement.

2.     Entorns de Producció.

La necessitat de fer conviure les activitats de producció real de l'Empresa amb les del propi
desenvolupament del sistema d'Informació sense interferencies, ha fet realitat l'existencia de
diferents entorns físics o bé lògics sota la responsabilitat de l'àrea de producció:
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- Entorn real, en el qual s'executen els procediments del Sistema d'Informació per respondre a
l'operativa normal de leEmpresa.

- Entorn de desenvolupament, suporta tot el procés de desenvolupament i manteniment dels
sistemes d'informació fins al moment en què són aprovats per passar a l'entorn de producció
real.

La mateixa necessitat de protecció davant d'interferencies ha actuat en l'entorn de
desenvolupament i ha provocat, a la vegada, la seva disgregació en diferents entorns:

- Entorn de Desenvolupament: Utilitzat per l'àrea de desenvolupament, per la
construcció o la modificació dels procediments del sistema d'Informació.

- Entorn de Proves: Segregat de l'anterior per evitar l'impacte de problemes de proves
en desenvolupament.

- Entorn de Formació: Utilitzat per a la formació dels usuaris en l 'ús dels nous
sistemes o de les seves modificacions.

Encara més, algunes instal.lacions han arribat a segregar aquests entorns. Per exemple, és
normal trobar un entorn de Proves Tècniques i un altre de Proves d'usuari.

L'avantatge principal dels diferents entorns és fer mes productives les tasques que se'ls
assignen.

Els inconvenients:

- Tot entorn independent aporta un sobrecost, bé de hardware, bé de recursos comuns
utilitzats: memòria, espai en disc ...

- Es multiplica l'esforç de L'àrea de producció pel nombre d'entorns que mantinguin
operatius.

- Es genera una problemàtica important de migració de software entre els diferents
entorns. En teoria serìa possible tenir una versió de procediment en cadascun dels
entorns:

- la versió 0 en producció
- una versió 1 a punt de traspassar, però en l'entorn de formació
- una versió 2 en l' entorn de proves
- una versió 3 en desenvolupament

Com es gestiona ara una modificació urgent per un error detectat en producció?

La segregació d'entorns de producció es pot aconseguir per mitjà d'una segregació del
propi hardware que utilitzen

- Ordinador per entorn
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- Terminals per entorn, etc...

Aquesta possibilitat, que dona en principi la garantía més gran d'independencia i falta
d'interferències pot ser irrealitzable per motius econòmics o purament físics.

El més habitual és que la segregació d'entorns sigui realitzada a nivell lògic i, de fet es
comparteixen els recursos hardware de la instal.lació.

La gestió dels diferents entorns exigeix:

2.1. Definició i Planificació de recursos:

Cada un dels entorns exigeix, i el d'explotació real amb prioritat absoluta, una definició
precisa de la seva constitució:

- els recursos que s'assignaran amb propietat a l'entorn
- les regles de prioritat i control que s'estableixen respecte a recursos compartits
- el màxim de recursos que podran utilitzar-se
- els procediments de creació i manteniment de cadascun dels entorns

2.2. Explotació de l'Entorn

De forma lògica, cadascun dels entorns de Producció requereix una atenció completa per
part de l'àrea:

- Planificació de processos a executar
- Execució i seguiment dels processos
- Obtenció de resultats i distribució als usuaris
- Control d'utilització de recursos, assignació de costos ...
- Resolució d'incidències
- Processos interns de copies de seguretat, reestructuració, etc.
- Interconnexió dels entorns, traspassos.

2.3. Avaluació de Funcionaments

Sobre cadascun dels entorns existeix la pressió del servei a usuaris. A tots ells 'es
aplicable la gestió de serveis. Aquesta funció d'avaluació es base per adoptar mesures de
canvis en la planificació de la distribució de recursos i, també, entrada per a la
Planificació Global de necessitats de l'àrea informática.

3. Recursos tècnics

L'àrea de producció és responsable del control dels recursos tècnics lògics de la instal.lació:

- Capacitat de procés
- Utilització de Memòria Central
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- Utilització de Capacitat d'emmagatzematge
- Utilització de Comunicacions
- Etc.

Aquest control està orientat a dos objectius bàsics:

- Els recursos tècnics s'utilitzen segons un criteri racional de prioritats, coherents amb les 
     necessitat de l'empresa.

- El consum individual dels diversos processos és raonable en funció a allò que fan.

Com tot procés de control exigeix:

3.1. Definició prèvia dels objectius, tant de distribució de recursos com d'eficiència dels
recursos.

3.2. Assignació de recursos i control de la seva utilització real.

3.3. Anàlisi de desviacions sobre el pressupost.

4. Procediments d'Explotació.

Els elements bàsics de l'Explotació són els Procediments. L'origen d'aquests procediments pot ser:
- Procediments desenvolupats en relació als sistemas d'Informació de l'Empresa.
- Procediments interns de l'àrea de producció que no van lligats a un Sistema d'Informació en

concret sino que son part de l'infraestructua de suport de l'àrea de producció:

- Preparació de rearrancada de processos.
- Còpia de seguretat
- Posta en marxa/aturada de processos
- Traspassos

Un procediment d'Explotació requereix una fase de disseny, prova i manteniment, similar a la
unitat de programació.

7.4 Producció. Recursos humans

L'activitat de l'àrea de producció ha estat associada a la visió de tasques repetitives i senzilles i, per
tant, a la d'uns recursos humans d'una qualificació professional més baixa en relació als de
Desenvolupament o Suport.

Aquestes tasques repetitives i senzilles són les d'operació dels Entorns de Producció. Amb el nivell de
mecanització que permeten els actuals hardware i software de base, la rellevancia d'aquesta tasca en el
conjunt és baixa.
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La resta de les tasques de L'àrea: Planificació i gestió de configuracions i entorns,  de procediments,
control de recursos, etc. exigeix un perfil bastant definit:

· L'especialització tècnica en l'àrea concreta de l'activitat, sigui instal.lació de hardware, planificació,
o qualsevol altra funció, és important.

· El contacte directe amb els usuaris és intens, l'actitud positiva envers aquesta relació, una bona
capacitat de comunicació és interessant.

· El component de control és important en la feina de L'àrea, és requereix que les persones siguin
exigents respecte dels utilitzadors de recursos, que protegeixin la seva correcta utilització. Han de
ser necessariament rigurosos en les seves exigències de qualitat als desenvolupaments i
d'especificacions de prioritat als usuaris.

· La capacitat de gestió és necessaria a cause del gran nombre i la diversitat d'elements que es
tracten.

En definitiva, un perfil professional bastant diferent de l'estereotip creat.

7.5 Producció. Recursos econòmics

L'àrea de producció obté els recursos economics, a través del pressupost aprovat en l'ambit de la
funció informática.

Les partides més importants del mateix són:

· Despeses de personal de l'àrea.

Es consideran despeses corrents de l'exercici en què es paguen.

· Inversió en hardware

La compra d'equipament hardware de qualsevol nivell es considera inversió.

Aquesta consideració permet anar amortitzan aquest cost, és a dir, traspasant el cost a despeses
anuals al llarg d'un determinat nombre d'anys.

La regulació comptable actual permet una amortització de fins a 7 anys per hardware, amb un
mínim de 5 anys.

L'obsolescència tecnològica dels equips informàtics no sempre permet esperar el compliment
d'aquest termini.

Per una altra banda la pèrdua de valor de l'equipament informàtic en el mercat és molt accentuada,
donat a que contínuament estàn apareixent noves màquines amb més funcionalitats i menys preu.
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Com a conseqüencia d'aquestes dues qüestions, la renovació d'un equip hardware abans de
complirse el període d'amortització genera pèrdues comptables significatives.

· Serveis externs contractats.

L'àrea de producció pot fer una utilització molt extensiva de la contractació externa de recursos per
realitzar part de les seves funcions. Fins i tot és una de les àreas en que l'outsourcing s'ha aplicat
més sobre manera.

Exemple molt típic de contractació externa pot ser el d'instal-lació i manteniment de hardware tant
local com perifèric.

· Compra de paquets/Llicències/Manteniment.

Tal com veurem posteriorment, la utilització de software per donar suport a l'activitat de l'àrea és
una possibilitat interessant. La consideració d'aquests paquets des del punt de vista comptable, és la
de despeses, tant en la seva compra com en el manteniment anual.

· Lloguer d'equips.

Com a alternativa a la compra, l'àrea de Producció pot utilitzar el lloguer d'equips. En altres casos,
el lloguer pot ser l'única alternativa viable, per exemple la línia telefònica de la xarxa pública.

Els ingressos:

És una pràctica habitual la facturació interna dels serveis donats per L'àrea de Producció als usuaris de
les màquines i els entorns de producció. Dintre dels Sistemes d'Informació de l'àrea s'exposen els
objectius i les problemàtiques principals d'aquesta mena d'actuació.

7.6 Producció. Proveïdors

L'àrea de Producció es proveeix de recursos hardware en el mercat de fabricants/distribuïdors de
hardware o per mitjà de la utilització d'un mercat secundari que es posa en moviment a través de
brokers.

Els fabricants de hardware són un grup molt reduït de companies de caràcter multinacional. Alguns
d'aquests proveïdors cobreixen la major part dels equipaments hardware: Processadors, discos,
comunicacions, pc, ... Uns altres s'han especialitzat en un segment determinat del mercat.

En general es pot afirmar que tots ells ofereixen un producte amb un nivell de fiabilitat suficient. El
hardware, tret de casos molt especials, és un producte en el qual no es posa en dubte un funcionament
correcte.

Els criteris d'elecció d'un hardware van més lligats a altres aspectes com ara:

· Qualitat de suport del proveïdor.
· Facilitat de intercambiar-lo en el mercat per equipament d'altres proveïdors.
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· Garantíes del Proveïdor.
· Cost/condicions econòmiques.
· Quantitat i qualitat del software bàsic i aplicatiu disponible per a aquest software.
· Disponibilitat de tècnics amb coneixement de l'entorn.

La tendència dels sistemes oberts intenta trencar la dependència entre hardware i software.
Constructors de hardware i software intenten treure'n profit:

· En la mesura en què un hardware és obert, s'amplia la possibilitat de software que és capaç
d'explotar. En la mesura en què el software està construït és més obert, té més plataformes en les
quals pot executar-se, amb la qual cosa amplia el seu mercat natural.

Des del punt de vista de les Empreses, és interessant fer-se independents d'un determinat proveïdor de
hardware o software de base

Altres proveïdors de l'àrea de Producció són Empreses de Serveis que poden suplir recursos interns en
gairebé totes les Àrees de Producció:

· Operació.
· Gestió d'instal-lacions.
· Gestió de xarxa, suport resposta.
· Serveis d'impressió, acabats, etc.
· Manteniment.

També són Proveïdors de Producció les unitat de recolzament logístic de l'Empresa, que faciliten
i acondicionen l'àrea de Software Bàsic.

7.7 Producció. Clients

Els clients de l'àrea de Producció són tots els usuaris dels diferents entorns d'Explotació de l'Empresa.
Com ja s'ha comentat, aquest servei és de primera línia, del día a día i d'una importància clau en
consideració del servei informátic a l'Empresa.

7.8 Producció. Sistemes d'Informació

La funció de producció pot aconseguir, per les seves característiques, una efectivitat i una qualitat molt
superiors en la seva feina mitjançant la utilització de Sistemes d'Informació.

Les empreses han estat prenent consciència d'aquestes possibilitats i han avançat amb força en els
terrenys de mecanització de processos, implantació de sistemes d'avaluació i d'ajuda a la presa de
decisions en aquesta àrea. De tot això n'ha resultat, en els últims anys, una disminució progressiva dels
recursos humans dedicats a la funció de producció, una elevació significativa del nivell
d'automatització de l'àrea i una posició que ha arribat a ser de lideratge tecnològic en els sistemes
usats.
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Com que la problemàtica de l'àrea de producció és bastant equiparable en diferents empreses, ha estat
un camp factible i atractiu per als constructors de hardware i les companyies de software. Els uns han
tingut un bon alicient per investigar i millorar els aspectes d'operació del seu hardware i els altres han
trobat un mercat de software excel·lent. La solució d'aquests Sistemes d'Informació s'ha mogut en les
línies següents:

· Millores en l'aspecte d'operació del hardware. Una sèrie molt substancial de novetats
s'han incorporat als equips hardware amb l'objectiu de facilitar o automatitzar-ne
l'operació.

· Millora dels productes de software bàsicexistents, com ara sistemes operatius, que han
estat elevant el nivell de suport a les activitats de producció.

· Paquets de mercat que han omplert buits que no eren coberts pel software bàsic. Per
exemple, planificadors de processos, gestors d'emmagatzematge.

Molt rarament, s'ha anat al desenvolupament propi de sistemes d'informació per a producció. La seva
proximitat al hardware i el risc de manteniment davant la seva evolució, a més de la relativa facilitat
de cobrir necessitats amb productes de mercat , han determinat aquesta evolució.

Algunes excepcions a aquesta regla són els Sistemes més externs de l'àrea, els que tenen més usuaris
aliens a ella. Veurem un exemple clar en el Sistema de Mesura i Avaluació del Nivell de Servei. En
aquest cas és la percepció de les prioritats dels Usuaris i les seves preferències a l'hora d'assumir uns
paràmetres de mesura o uns altres, el que marca el disseny del Sistema d'Informació. L'aplicació d'un
paquet no és tan simple i evident com en la majoria dels altres casos de l'àrea.

Descriurem, ara, breument, alguns d'aquests Sistemes d'Informació per a Producció:

7.8.1 Automatizació de la Planificació i l'Explotació.

L'objectiu d'aquests Sistemes és donar un suport efectiu a la funció de Planificació i Operació dins de
l'àrea de Producció.

Els beneficis que persegueix aquest tipus de sistemes són la reducció de recursos dedicats a aquestes
dues funcions i l'augment de la qualitat i la seguretat de l'explotació dels processos.

L'abast del Sistema varia depenent de les circumstàncies de l'Empresa i de les possibilitats de la
tecnologia bàsica que usa.

En aquest abast és habitual que hi figuri:

· La possibilitat d'establir una estructura de paral·lelismes i precedències entre processos
que es controli i s'executi d'una forma automàtica. D'aquesta manera, la planificació de
l'Explotació pot implantar-se sense cap intervenció activa d'operadors. Un planificador
automàtic comprova les dependències definides i va actuant en funció de la finalització
dels processos en producció.
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· La possibilitat d'establir procediments automàtics de còpia de seguretat i de rearrencada
de processos, sensibles a la situació produïda en l'explotació dels processos i que
reacciona d'una manera programada.

· L'ús de hardware (i el seu software de gestió relacionat) que faci innecessària la presència
d'operadors per al seu servei. Per exemple: robots de cartutxos en lloc de cintes
magnètiques.

· Eliminació de l'acció per consola dels operadors. Limitació de la seva actuació a la
supervisió de missatges d'ordinador.

· Connexió automàtica del sistema d'operació amb altres sistemes de l'àrea de Producció,
com ara la Gestió de Problemes i Canvis, Mesurade Nivell de Servei i d'altres.

· Llançament automàtic de processos de depuració de fitxers, sensibles a la seva situació.

 En Sistemes de més sofisticació també s'inclou:

· Generació automàtica de procediments d'Explotació des de l'entorn de Desenvolupament i
Manteniment. Fins i tot, generació sobre la base de Documentació de Disseny.

· Control/Autorització de processos no “Planificats” a executar en Producció. Sempre
existeix l'entrada de processos no inclosos en la planificació.

· Programació d'accions en cas d'incidències.

La solució per a aquests sistemes és una bona mostra dels diversos orígens mencionats: aportació
hardware, software de sistemes i algun desenvolupament complementari.

7.8.2 Control d' Inventaris i Configuracions

L' objectiu d'aquest sistema és permetre un coneixement puntual i exacte de la localització del
hardware existent i de la seva configuració exacta.

Els beneficis del sistema provenen de la reducció de càrrega administrativa humana en la realització
d'aquestes feines i de la millora de qualitat de gestió que s'obté.

A l'abast  del Sistema se situen els elements propis de l'àrea de Producció: Hardware Central i perifèric
i equip de Comunicacions. Si en el Sistema s'inclou informació econòmica, com ara cost d'adquisició i
manteniment i import de les amortitzacions, pot coordinar-se amb el Sistema d'Actius Immobilitzats de
l'Empresa i/o amb Comptabilitat. Generalment, el nivell de detall necessari per a gestió d'equips a
l'àrea de Producció és superior al que necessitaria la seva gestió comptable. Per aquest motiu, aquest
Sistema acostuma a proporcionar una entrada automàtica als altres.
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A més de conèixer la situació dels elements, aquest tipus de sistemes es pot usar per registrar la
història d'accions de manteniment i problemes que hagin sorgit. També s'usa com a eina potent en
l'anàlisi d'impacte de possibles canvis dels elements. Per exemple, ¿quants PC es veuran afectats si
s'implanta un aplicatiu que necessita 4Mb de RAM? El fet que algunes solucions software depenguin
de les configuracions exactes dels equips fa indispensable aquesta possibilitat.

L'abast del sistema pot arribar a cobrir, també, les configuracions detallades de software de base o
aplicatiu.

Aquests sistemes es recolzen en el suport d'una base de dades potent, amb la possibilitat d'accés per
tipus d'equip, localització geogràfica, etc. Hi ha solucions de mercat.

7.8.3 Control de consums

Una de les primeres necessitats d'informació coberta a les Àrees de Producció, ha estat la de conèixer
amb detall l'ús de recursos realitzat per cada usuari. Aquest és l'objectiu d'aquest tipus de Sistemes.

Els beneficis que aporten:

· En primer lloc, la capacitat d'analitzar les dades i poder reestructurar i racionalitzar l'ús
d'aquests recursos des d'uns criteris de lògica empresarial.

· En segon lloc permeten conèixer amb més precisió els costos reals d'explotació dels
productes o els serveis de l'Empresa, ja que els recursos usats poden ser valorats
econòmicament i, a través d'un procés d'imputació interna de costos, ser distribuïts sobre
els “comptes de resultats” d'aquests productes i serveis de la mateixa manera que altres
costos: financers, personal, màrqueting, etc.

Com passa en tots els processos d'imputació de costos, el punt crític no és en la recollida de la
informació, sinó en el càlcul del valor econòmic que finalment es carrega internament.

Alguns dels obstacles que han de superar aquests sistemes per aconseguir una acceptació raonable a
l'empresa  són:

· La majoria dels costos de Producció reals van relacionats amb els valors de compra i
manteniment dels equips i no amb l'ús que se'n fa.

Obtinguts aquests costos globalment, cal buscar alguna unitat de distribució relacionada
amb el consum raonable i un preu que cal aplicar a cada unitat.

Per exemple, suposem un cost anual de 1000 milions de pessetes (manteniment, llicències
i amortitzacions). Prenem com a unitat el consum de CPU en segons. Per calcular el preu
per segon de CPU podríem, ara, actuar en dues direccions diferents:

· Usar com a divisor del cost la capacitat total de CPU que té la instal·lació durant
l'any: 365 dies x 24 hores/dia x 3600 seg/hora = 31.536.000 seg.
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Amb això, el preu per segon que s'hauria d'aplicar seria 31,21 pessetes.

Al final de l'any, els usuaris pagarien el seu ús en segons de CPU, que sempre
seria una part del total perquè la CPU pot tenir llargs períodes d'inactivitat per
avaries o, simplement, perquè la capacitat disponible excedeix a les necessitats.

· Usar com a divisor per  al càlcul del cost els segons de CPU que realment han
estat usats. Amb aquest sistema el cost unitari de CPU pujarà.

Suposem que l'ordinador està aturat els 52 diumenges de l'any i 8 hores senceres
a causa d'avaries. En la resta de dies, la CPU s'usa durant el 85% del temps.
El càlcul del divisor ara seria:

365 - 52 = 313 dies = 7.512 hores
A les quals se'n resten 8 per avaria = 7.504 hores
De les quals se n'usa el 85% = 6.003 hores = 21.611.520 segons.

El preu que caldria aplicar ara seria 46,27 pessetes.

És evident que les diferències poden ser econòmicament importants i la política
que cal aplicar ha de definir-se i consensuar-se.

· El consum de recursos de forma individual no solament depèn d'allò que l'usuari
faci, sinó del disseny tècnic del software que cobreix la necessitat de l'usuari i,
fins i tot, de l'estructuració de recursos bàsics de la instal·lació. És a dir, l'usuari
podria estar pagant ineficiències dels desenvolupadors o de la pròpia
infrastructura informàtica.

· En cas que l'àrea de Producció fos facturada en funció del consum —per
exemple, les línies de comunicació que Telefónica factura pel temps d'ús—, el
trasllat de costos als usuaris és més simple: es tracta de traslladar l'import de la
factura al consumidor del servei. Tot i així, poden sorgir problemes. Per
exemple, si el centre de càlcul està situat a Barcelona, ¿quin sentit té que una
unitat de Màlaga pagui més que una unitat situada a Barcelona mateix?

En definitiva, aquest tipus de sistemes exigeixen un acord entre l'àrea de producció i els usuaris.
L'impacte de l'Organització no ha de ser menystingut.

La informació bàsica de consums s'obté del propi Sistema Operatiu o de paquets de software bàsic. La
seva conversió en dades econòmiques no és tècnicament difícil..

7.8.4 Pla de capacitat

L'objectiu del Sistema d' Informació del Pla de Capacitat és permetre un coneixement previ i concís de
les necessitats de recursos informàtics bàsics dins el futur inmediat.

El benefici que el sistema persegueix és  eliminar les tensions sobre recursos que existeixen en els
departaments informàtics que es troben amb el problema i no tenen temps per fer tots els processos
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d'estudi, adquisició i instal·lació de recursos addicionals. Una bona planificació de capacitat permet,
també, de forma activa, el replantejament de decisions de desenvolupament o la implantació, que
podrien dur a inversions globals que no convinguessin en un moment determinat.

L' abast cobreix, normalment, tots els elements crítics per a la prestació del servei de l'àrea de
producció, especialment aquells que tenen un cost significatiu i/o un temps significatiu de maduració
de la seva consecució:

· CPU (a totes les plataformes)
· Emmagatzematge (a totes les plataformes)
· Línies de comunicació
· Impressió

Les fonts d'informació d'un sistema de càlcul de capacitat són tan històriques com de previsió. Es
necessita un coneixement exacte del seu ús de recursos, i el millor que es pugui respecte de les
previsions de futur:

· Evolució en funció de les previsions de les operacions de l'Empresa.

· Evolució a causa de les millores funcionals i tècniques que cal aplicar. Increment a causa
de noves funcions o decreixement per optimització de processos.

· Evolució de consums per a la instal·lació de noves versions de software de base.

· Evolució de recursos necessaris segons l'estratègia d'explotació adoptada. La creació de
nous entorns d'explotació genera un consum d'overhead important, per exemple.

Un pla de capacitat confronta aquestes necessitats previstes amb les possibilitats de l'equip actual i de
l'oferta d'altres productes. És important tenir en compte que els salts de capacitat disponibles no són
continus, cal escollir un graó de salt que sembli coherent amb el termini de temps que es pretén
mantenir el recurs amb la nova configuració.

Un cop conegudes les previsions i les possibilitats existents pot decidir-se quan s'ha de buscar una
solució i i de quina manera ha de ser aquesta solució.

7.8.5 Gestió de problemes i canvis

L' objectiu que persegueix aquest sistema és permetre una gestió efectiva de Problemes i Canvis al
voltant d'una Àrea Informàtica. Respon a una necessitat que no és exclusiva de l'àrea de Producció. Els
beneficis que es persegueixen amb aquest sistema són:

· Reduir el temps de solució als problemes importants a través d'un procés d'avaluació de
prioritats i de control centralitzat de feines pendents, que asseguri que es tenen en compte
els problemes en el millor ordre que marca la seva urgència i la seva importància.

· La identificació i la solució de problemes repetitius que sense la visió global poder ser
molt més difícils de detectar.
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· Tenir un control de la relació entre el problema i els canvis, la qual cosa permetrà avaluar
la qualitat dels canvis i tenir la possibilitat de gestionar la seva marxa enrera, la qual cosa
és molt important.

· Poder informar els usuaris de la situació exacta dels problemes que els afecten.

· Servir de base a un sistema de mesura de la qualitat de servei.

En definitiva, optimitzar la solució dels problemes.

Dins l'abast d'aquests sistemes normalment hi ha:

· El registre de totes les incidències/problemes detectats.

· Dades corresponents a les unitats o persones encarregades de la seva resolució.

· Dades corresponents a la seva situació actual i previsions de data de finalització.

· Informació per a l'actuació que cal seguir en cas de repetició.

· Canvis i accions relacionades amb la solució del problema.

· Origen del problema per a la seva anàlisi posterior.

Com s'ha dit, aquests sistemes tenen la possibilitat de ser alimentats automàticament des dels sistemes
d'explotació/planificació i, a la vegada, són importants com a subministradors d'informació al sistema
de mesura del nivell de servei.

7.8.6 Mesura del nivell de servei

L'objectiu del Sistema és obtenir una avaluació quantitativa del nivell de servei que l'àrea de Producció
ofereix a l'Empresa. Això es fa per mitjà d'un conjunt d'indicadors prèviament acordats amb els
usuaris.

Mitjançant aquests indicadors s'estableix:

· El temps de resposta que l'àrea de Producció oferirà als usuaris per a cada procés que cal
realitzar en funció de la seva criticitat.

· El marge d'error compromès per l'àrea en els processos.

· El temps mitjà de solució d'incidències que es considera raonable.

Els beneficis d'un sistema de mesura provenen de diverses fonts:
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· Entesa per part de Producció dels processos crítics i del marge d'error i retard que hi són
acceptables. Concentració dels esforços de l'àrea en els punts crítics des del punt de vista
de l'Empresa.

· Base objectiva de mesura del rendiment de l'àrea de Producció, sobretot dins el seu
component d'evolució relativa, positiva o negativa. Possibilitat de proporcionar objectius
de millora determinats.

En general, els Sistemes de mesura de Serveis tenen un abast global. Mesuren el servei en l'última
anella de la cadena, generalment, l'usuari. La cadena de prestació d'un servei pot ser llarga i complexa.
Fins i tot, no sempre pot ser sota control exclusiu de l'àrea de Producció.

Posem un exemple. Un usuari d'una unitat de l'Empresa situada a Cadis sol·licita, a través d'una
transacció en temps real, les dades d'un Client al Centre de Procés de Dades situat a La Corunya. La
cadena de serveis inclou, almenys, les següents etapes:

· Disponibilitat física del hardware de l'Oficina per a la introducció de l'ordre.

· Funcionament adequat del programa de terminal que recull la petició i inicia la
comunicació amb el CPD.

· Connexió correcta des de l'equip de l'Oficina amb la xarxa de comunicacions usada per fer
arribar el missatge a l'ordinador central.

· Transport correcte del missatge a través de la xarxa fins al Centre de La Corunya.

· Entrada de la xarxa als processadors centrals.

· Disponibilitat de recursos per a l'execució del procés sol·licitat.

· Correcta execució del servei al centre de procés.

· Camí de tornada de la resposta amb les etapes anàlogues a l'anada.

Al llarg d'aquest camí, l'àrea de Producció perd control en alguns punts: probablement a la Xarxa de
Comunicacions i també en el funcionament específic del software tant del terminal com a l'ordinador
central. Tot i això, l'àrea de Producció ha de registrar el nivell de qualitat final a l'usuari i respondre,
fins i tot, d'allò de què no és responsable.

L'anàlisi dels causants dels problemes i les responsabilitats que hi tenen altres àrees, es produeix en
una segona etapa. L'aspecte més important dels sistemes de mesura és que sàpiguen mesurar el servei
final.

Aquest tipus de Sistema és difícilment obtenible a través d'un paquet del mercat. Com tots els sistemes
orientats a gestió, el seu funcionament detallat i els productes que pot obtenir depenen del disseny
propi de l'Empresa i aquest disseny, de la fixació dels paràmetres de mesura que satisfacin les
percepcions de l'usuari. És un sistema que s'alimenta de dades dels sistemes de Monitorització i dels
de Gestió de Problemes/Canvis.
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7.8.7 Gestió de traspassos

L'objectiu del sistema és fer, de manera controlada i amb el màxim d'efectivitat possible, el traspàs de
software bàsic o aplicatiu entre els diversos entorns que conviuen a l'àrea de Producció: Real, Prova,
Formació, etc.

Els consums elevats, a causa de la duplicació d'entorns i la problemàtica d'haver de gestionar diverses
versions del mateix software a cada entorn, mantenint la seva coherència global, fa que sigui molt
necessari disposar d'un bon sistema que controli la situació.

Els beneficis s'obtenen per la disminució dels problemes relacionats amb l'activitat de traspàs i per la
major disponibilitat d'automatitzar, en cas de problemes, la marxa enrera del procés.

El sistema ha de cobrir el traspàs de software de base i aplicatiu. Quan existeixen diverses plataformes
d'explotació (Host, LANS, PC) sorgeix una problemàtica de distribució, que es comenta en el punt
següent.

El Sistema ha de poder-se connectar amb el de Gestió de Problemes i Canvis per establir una relació
operativa, que permeti una bona comunicació de les dates d'implementació de canvis o solució
d'incidències i faciliti, hipotèticament, la seva marxa enrera.

Hi ha productes de mercat capaços de realitzar aquest control automàtic.

7.8.8 Distribució de programari/dades

És un sistema complementari a l'anterior, indicat per als departaments de Procés de Dades amb
diversos nivells de procés informàtic. En aquests casos es dóna també la problemàtica de fer arribar,
als llocs precisos de l'Organització, les noves versions de Software que s'han de fer servir.

En la mesura en què aquest procés s'automatitzi s'aconsegueix un benefici important de reducció
d'esforç humà (realització de còpies per a la distribució, distribució física, aplicació manual de les
còpies rebudes) i la qualitat se'n beneficia.

La necessitat d'usar la xarxa de comunicacions per realitzar, físicament, la distribució obliga a
sofisticar el procés aplicant-hi millores de rendiment (per exemple, transmissió de canvis, únicament)
que minimitzin el cost de les alternatives.

Aquest tipus de sistemes s'aprofita, també, per distribuir dades en diferents unitats per tal que siguin
usades en els propis processos.

Amb la tendència actual, que es basa a recolzar-se en la capacitat de procés de PC, LAN i d'altres
equips intermedis, la rellevància d'aquests sistemes és important.
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7.8.9 Monitorització de recursos

L'àrea de Producció és responsable dels recursos bàsics de la Instal·lació Informàtica. Conèixer amb
precisió els aspectes següents és molt important:

· Els recursos als quals accedim en cada moment pels processos del sistema.

·     Els usuaris de cadascun dels components del sistema.

· La causa de les esperes de processos.

· El grau d'ús de recursos comuns de processos com CPU, memòria...

Aquesta informació es necessita tant en la seva visió de temps real, en el moment precís, com en una
versió acumulativa que permeti una anàlisi  de:

· Distribució de càrregues entre els diferents components del sistema.

· Problemes en processos per elevats consums  de recursos.

· Problemes de contenció entre els diversos components del sistema.

Els components bàsics d'un Sistema de Monitorització són el software base (Sistemes Operatius,
Gestors de Bases de Dades i Comunicacions entre els més rellevants), que incorporen la

Monitorització entre les  funcions que cobreixen. Tampoc no és estrany, no obstant això, que es vegin
complementats amb algun altre paquet que millori o integri la informació procedent del software de
base. L'àrea de Producció ha d'escollir l'enfocament d'anàlisi més convenient per a la seva activitat i
fixar, en conseqüència, els paràmetres que representin millor aquestes necessitats.

Amb aquest conjunt de Sistemes, la fisonomia clàssica de l'àrea de Producció experimenta un canvi
dràstic que es reflecteix en el nivell d'especialització dels seus components.
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8.  Àrea de desenvolupament

L'àrea de Desenvolupament és la responsable de la Definició, el Disseny, la Implementació i el
Manteniment dels Sistemes d'Informació de l´Empresa.

Es tracta de l'àrea amb un major protagonisme en la configuració del suport informàtic a mitjà i llarg
termini a l'empresa. Té una amplíssima relació amb tots els usuaris de tots els nivells. Concentra
l´atenció prioritària de tots els estudis de sistemes d'informació, probablement perquè se li confereix el
protagonisme en els canvis que es poden aconseguir per a l´Empresa, en l'ús de la tecnología de la
informació.

L'establiment d'una relació exclusiva de l'Àrea de Desenvolupament amb nous Sistemes d´Informació
per a l´Empresa, orientats a obtenir avantatges competitius o millores internes estratègiques, és una
visió parcial. L´activitat a llarg termini de l´àrea no exclou un compromís important amb el suport més
immediat del dia a dia en les activitats dels usuaris.

La dificultat de gestió de l´àrea prové en aquest cas de la dificultat de construcció dels Sistemes
d´Informació i de la necessitat d´un perfil molt complet de caràcter tècnic, funcional, administratiu, de
gestió i de comunicació. També de la capacitat d´assumir un cert lideratge de transformació en les
Empreses, mantenint un equilibri constant amb els riscos que s´assumeixen en les accions. La
incorporació de tasques de manteniment dificulta la gestió, però és segurament indispensable per tenir
una visió suficientment sòlida i completa de les possibilitats i els problemes actuals  dels Sistemes i
poder proposar  la seva utilizació i millora.

La generació de l´activitat de l´àrea prové de quatre fonts principals:

1. Suport a l´operativa actual dels Sistemes d´Informació de l´Empresa.

El Sistema d´Informació experimenta una evolució constant, a causa de la seva necessitat
d´adaptar-se a les necessitats canviants de les àrees de negoci que cobreix. També per a l´aparició
d´errors no detectats inicialment o bé generats de forma inadvertida en el propi procés de
manteniment del Sistema.

2. Reestructuració planificada dels Sistemes d´Informació.

L´objectiu primari no és l´adaptació a noves funcionalitats o requeriments d´usuari, sinó el
reforçament de la infraestructura del Sistema per poder respondre amb efectivitat a les necessitats
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funcionals o disminuir el risc de colapse en l´Explotació del Sistema en Producció. La iniciativa en
aquest supòsit prové usualment de la pròpia Àrea de Desenvolupament o de l´Àrea de Producció.

3. Renovació completa del Sistema d´Informació. Els Sistemes d´Informació acaben arribant, en el
seu cicle de vida, al punt en què unes quantes condicions següents es compleixen:

· El cost unitari de les accions realitzades sobre el software creix exponencialment. Els
recursos dedicats al Sistema no es justifiquen  pels resultats. El Sistema ha deixat de ser
modificable.

· Hi ha problemes importants d´integració d´aquest Sistema d´Informació amb la resta:
diferent entorn tecnològic, diferent arquitectura tècnica, diferent cicle de procés (per
exemple actualització batch diària, en un entorn en que es fa servir informació en temps
real).

· L´alternativa de reestructuració té un cost elevat i no ofereix garanties de resoldre la
situació de forma duradora.

· Existeix un risc extern que es tradueix en un risc per a l´Empresa quant a la utilització del
Sistema d´Informació. Imaginem que el S.I. es basa en la utilització d´un Paquet de
Software. L´Empresa que el mantenia interromp el seu suport. Altres clients del producte
l'abandonen. Es considera molt poc apròpiat assumir internament el paquet com si fos
producte d´un Desenvolupament intern. Possiblement, amb independència de la
satisfacció que es tingui sobre el funcionament del Producte, la millor solució serà
començar a planificar-ne la substitució. Singularment greu pot ser la situació de risc
extern respecte del software de base, que afecta normalment a diversos Sistemes
d´Informació i és virtualment impossible prendre'l com a producte propi.

El procés de Renovació total d´un Sistema d´Informació s´ha d´aprofitar per realitzar una nova
Definició i Disseny que permeti incloure no solament l´inventari de temes pendents del vell S.I. sinó
tot allò que es consideri necessari amb una òptica de supervivència del Nou Desenvolupament a llarg
termini.

4. Propostes de Desenvolupament de Sistemes d´Informació o Accions sobre els ja existents
(generades a la pròpia Àrea, a d´altres Àrees de la Funció Informàtica o a una Àrea d´usuari) que
permetin obtenir avantatges competitius a l´Empresa o que, simplement, li permetin cobrir els
objectius estratègics.

S´ha segregat aquesta font de generació de Sistemes d´Informació perquè conceptualment és
diferent: correspon a una aposta de futur. Existeix una tendència a identificar una proposta de futur
o estratègica amb un nou Sistema. És una visió limitada. Poden obtenir-se avantatges competitius i
objectius estratègics de l´Empresa amb accions de manteniment aplicatiu.  No obstant això, en
moltes altres ocasions, efectivament, aquestes accions estratègiques impliquen la realització de
nous Sistemes o modificacions extensives a Sistemes existents que impacten  en l'evolució prevista
del software. No es pot predir el moment en que pot arribar una idea interessant ni les seves

conseqüències sobre l´estructura d´un Sistema d´Informació. Aquest tipus d´activitat no segueix el
cicle de renovació dels Sistemes d´Informació, sinó l´evolució de les possibilitats de negoci.
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Pot observar-se, de la consideració d´aquestes quatre fonts del treball de l´àrea que conviuen en ella,
una activitat de millora i substitució d´uns actius productius i importants per a les empreses, els seus
Sistemes d´Informació, per una activitat molt menys "administrativa" i més compromesa amb la
transformació de les empreses. Aquesta ambivalència de les àrees de desenvolupament marca el seu
caràcter i exigeix una atenció especial.

És interessant aprofundir una mica més en l´activitat de renovació completa dels sistemes
d´informació, per entendre què és una activitat contínua a les àrees de desenvolupament.

L´envergadura del conjunt de Sistemes d´Informació a les Empreses fa que, en un moment donat,
convisquin Sistemes d'edats molt diferents. En decidir un canvi tecnològic important es donen les
circumstàncies següents

· No és possible renovar de cop tots els Sistemes d´Informació.

· El cost de la renovació seria difícilment justificable en, almenys, un grup important de
Sistemes d´Informació que són nous i estan proporcionant un bon servei.

Existeix una variant de la renovació d´un sistema que és la seva conversió tècnica. El
procés de conversió és més ràpid i barat perquè no exigeix un redisseny del sistema,
simplement es "tradueix" a la nova plataforma tecnològica. Aquesta alternativa permet
millorar terminis, però planteja seriosos  dubtes que arribin a utilitzar-se en els nous
Sistemes les possibilitats de la nova tecnologia. Pot ser una renovació aparent i insuficient
dels Sistemes, aplicable en algunes situacions concretes.

Com a conseqüència del joc d´aquests factors, la convivència de diferents tecnologies és una situació
habitual. Com que el cicle de renovació de tecnologia és bastant més ràpid que el d´envelliment dels
Sistemes d´Informació, des del punt de vista del seu funcionament, els departaments de
Desenvolupament es mouen sempre en el dilema de:

· Fer durables els Sistemes d´Informació per fer-los rendibles i a canvi haver de suportar períodes de
convivència tecnològica llargs i retardar l´ús de tecnologies més avantatjoses.

· Precipitar la renovació de Sistemes a costa de desaprofitar inversions importants ja realitzades, per
aconseguir situacions més senzilles de convivència i una anticipació de l´ús dels avantatges de les
noves tecnologies.

8.1 Desenvolupament. Condicionants empresa i informàtics.

L'Àrea de desenvolupament és segurament l'àrea que ha rebut més influència, quant a la seva actuació
de condicionants que provenen de l´Empresa. Alguns dels aspectes més rellevants en els quals es
produeix aquesta influència es comenten a continuació:

· L'Organització/Capacitat de canvi

El disseny dels Sistemes d´Informació no pot fer-se d'una manera desconnectada de l´estructura
organitzativa en  què s´hauran d´utilitzar. En moltes ocasions, el benefici d´un sistema s´obté si
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s´acompanya d´un canvi d´organització interna, d´una eliminació i una redistribució de funcions.
Totes les organitzacions ofereixen una resistència al canvi i les àrees de desenvolupament tenen
una determinada possibilitat de liderar-lo.

Mesurar les forces i valorar amb precisió l´impacte que poden provocar els Sistemes d´Informació
en aquest terreny és una dada general que condiciona fortament el disseny dels Sistemes.

La Funció d´Organització és més antiga a les Empreses que la de Sistemes d´Informació. Molt
abans que existisin els ordinadors ja existien equips de racionalització de tasques que intentaven
optimitzar el treball de les unitats de l´Empresa redactant procediments de treball i dissenyant
fluxos de transmissió de la informació.

Per una raó històrica (l´origen dels professionals informàtics és purament tècnic) els departaments
d'organització van quedar al marge de la Funció Informàtica.

Evidentment, l´activitat de disseny de procediments i fluxos d´Informació s´ha de fer de manera
inseparable en els projectes de Sistemes d´Informació, i això implica una forta coordinació entre
Informática i Organització.

· La rellevància del control

Per a un millor seguiment del significat d´aquest aspecte en el Desenvolupament de Sistemes
d´Informació, s´inclou una descripció més detallada del seus objectius i dels tipus d´accions que
imposa en els Sistemes en l'annex I del llibre.

Es defineix com a control, en general, qualsevol acció o procediment que es segueixi per tal de
comprovar que l´actuació de les persones i dels processos automàtics d´una Empresa reflecteixen
exactament la realitat i responen als objectius i les polítiques marcades per la Direcció.

Els Sistemes d´Informació poden controlar, fins en un determinat nivell, l´actuació de les persones
i també autocontrolar-se ells mateixos.

El problema prové del fet que implantar un disseny de control en un Sistema d´Informació pot
suposar un cost molt significatiu de Desenvolupament i, fins i tot, condicionar el disseny funcional
o tècnic de l´esmentat sistema.

En una selecció recent sobre solucions de diverses Entitats Financeres per a una determinada àrea
de negoci, es va arribar a l´elecció provisional d´una alternativa que complia els requisits
funcionals bàsics. La solució, però, va haver de ser descartada quan es va analitzar en detall el
tipus de reestructuració que s´hi havia de portar a terme per adaptar-la als requeriments de control.

La rellevància del control és factor diferenciador important entre empreses grans i petites, que en
general necessiten un èmfasi menor en aquest aspecte. Però no solament té a veure amb la
grandària, també és rellevant la cultura de l´Empresa, el sector econòmic i el tipus d´activitat de
l´àrea que cobreix el Sistema d´Informació.

· El valor dels Sistemes d´Informació per a l´Empresa.
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En capítols anteriors ja s´ha estudiat el marc que el tipus de sector d´activitat de l´Empresa, la seva
grandària, el valor de la informació en relació al producte de l´Empresa, etc. estableix en l´actuació
en l´àrea de Tecnologia i Sistemes d´Informació.

Segons la proposta de Mac Farlan (1983) i Cash, Mac Farlan (1988), aquesta posició respecte de
l´Empresa pot produir una òptica d´anàlisi interessant quan es creua la importància del Suport
Actual amb la del Desenvolupament en curs.

Aquest punt de vista ajuda a comprendre l´evolució a mitjà termini dels Sistemes d´Informació de
l´Empresa.

Importància estratègica dels proyectes en cartera

Importància
del suport

Alta Fàbrica Estratègia

actual Baixa Suport Transició

Baixa Alta

La situació de Suport representa la d´una Informàtica que no té una importància estratègica en
l´Empresa i tampoc la tindrà en el futur, ja que no hi ha projectes en curs de naturalesa estratègica.

La situació de Transició reflecteix el despertar de la importància dels Sistemes d´Informació a
l´Empresa. El suport actual no és important, però hi ha projectes en cartera que sí que tenen un
impacte estratègic.

La situació de Fàbrica s´assoleix amb uns Sistemes de producció importants per al suport actual de
les necessitats de l´Empresa, però amb una cartera de projectes pendents no estratègics.

Finalment, la posició d´Estratègia correspon a Empreses que tenen una alta dependència del suport
de Sistemes actuals i a més estàn desenvolupant nous Sistemes d´importància estratègica per al
futur de l´Empresa.

L´evolució temporal dins d´aquestes quatre categories i les pròpies característiques de cada fase
condicionen la gestió de l´Àrea de Desenvolupament.

El punt de partida històric és la situació de Suport. A mesura que es van realitzant Sistemes
d´Informació més importants per a l´Empresa, es passa per la fase de Transició a la de Fàbrica. Si
el procés continua pot arribar-se a la Fase Estratègica. Aquesta fase pot allargar-se durant un
període de temps significatiu, o pot tornar-se a la situació de Fàbrica si els desenvolupaments
estratègics es fan més esporàdics.

Un canvi radical en l´enfoçament de negoci de l´Empresa, tant si és voluntari com forçat pel
mercat, pot retornar l´Empresa a la fase de Transició, si els Sistemes actuals deixen de tenir
importància estratègica en la nova situació.
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Un bon exemple d´això pot ser la situació del Sector Financer quan va entrar en escena el
teleprocés, captura en temps real de les operacions de clients des de les oficines dels Bancs i
Caixes d´Estalvi. Una situació de Fàbrica: Sistemes Comptables i d´administració de productes en
producció i fonamentals per a l´operació de les Entitats. Una revolució del sector que provoca un
canvi de percepció en la importància: és imprescindible poder procesar l´entrada d´operacions en
temps real o la nostra posició competitiva en el sector correrà un perill seriós. S´ha passat a una
etapa de Transició.

· Cultura de planificació de l´empresa.

Hi ha empreses que valoren més que altres l´ús de les tècniques de planificació, que segueixen una
metodologia estricta de definició d´objectius, recerca d´alternatives, dotació de recursos,
planificació del treball, etcètera. D´altres semblen moure´s més per intuïció i per improvisació.

En general és més còmode per a l´Àrea de Desenvolupament treballar en el primer tipus
d´empresa, ja que es l´activitat de Desenvolupament interfereixen negativament  la improvisació i
la superficialitat de les anàlisis, prèvies a la iniciació de projectes de Sistemes d´Informació i
durant el seu Desenvolupament.

Una resposta àgil al mercat o l´adopció ràpida d´una bona idea, no està renyida necessàriament
amb una consideració profunda de les accions a seguir.

· Polítiques de Personal i Econòmiques i Contractació Externa.

Ja han estat comentades a l'Àrea de producció

8.2 Desenvolupament. Elements Propis

La responsabilitat de l´àrea de Desenvolupament s´exerceix sobre dos elements:

· Projectes de Desenvolupament de Nous Sistemes d´Informació.
· Sistemes d´Informació en fase de Manteniment.

Els projectes són, tal com s´explica a la tercera part d´aquest llibre, la forma d´organització que millors
resultats ha produit en l´activitat de Desenvolupament de Sistemes d´Informació.

La gestió dels projectes, de l´Àrea de Desenvolupament requereix:

1. Una planificació conjunta, que permeti assegurar una coherència dels diferents objectius que
s´assignen. El marc temporal d´aquesta planificació ha de ser prou ampli per poder realitzar-lo amb
una perspectiva suficient (2-3 anys). El resultat de la planificació conjunta es plasma en el Pla de
Sistemes, el qual es comenta en detall més endavant en aquest llibre.

2. Triar l´estratègia adequada de desenvolupament dels  Sistemes d´Informació.
Cash i Mac Farlan (1988) identifiquen com una de les tres raons dels múltiples fracassos en el
desenvolupament dels Sistemes d´Informació la falta de flexibilitat per adaptar l´estratègia de
desenvolupament i de direcció de projecte a les necessitats específiques.
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L´estratègia de desenvolupament es configura per mitjà dels següents aspectes més rellevants:

· Origen primari del Sistema d´Informació.

Una vegada els objectius i l´abast d´un Sistema d´Informació estan definits, s´ha de decidir un
dels camins alternatius per obtenir el software:

· Desenvolupament d´un nou Software.

És l´alternativa en general més cara i, a priori, de major risc, en canvi és la que sens dubte
pot aconseguir una adaptació millor tant tècnicament com funcionalment, a les necessitats
del Sistema. També és la solució més fàcil d´integrar en el conjunt de Sistemes de
l´Empresa. En molts casos, no hi ha altra alternativa.

· Adquisició d´un Paquet de Software.

Si al Mercat es pot trobar una alternativa que cobreixi raonablement les necessitats del Nou
Sistema, aquesta sol ser una solució de cost més reduït, menor termini d´implantació i
menor risc.

Això no obstant, un punt crític de la solució Paquet és la mentalitat d´adaptació que mostrin
els usuaris a les prestacions del Paquet. Modificar extensivament un paquet o afegir-li
funcionalitats en una proporció elevada, pot arribar a elevar el  risc, el termini i el cost del
projecte per sobre de l´alternativa de Desenvolupament des de zero. També són aspectes
crítics a considerar la integració del paquet amb la resta de Sistemes de l´Empresa i el  risc
que es pren amb el proveïdor del paquet pel que fa al compromís de manteniment i
l'evolució del producte.

· Utilització d´un sistema actual de l´Empresa.

Ja s´ha esmentat amb anterioritat que una nova idea no exigeix un nou Sistema. Trobar la
possibilitat d´utilitzar un Sistema ja existent i conegut és una alternativa similar a la
utilització d´un  Paquet, amb avantatges en cost, problemàtica d´integració i risc "de
proveïdor". Tot i així, han d´avaluar-se amb deteniment, igual que en el Paquet, els
impactes de les modificacions o les funcions afegides sobre el sistema tant a curt com a
llarg termini (manteniment, etc.).

· Lliurament d´una eina i no d´un Sistema.

Hi ha determinats Sistemes d´Informació per als quals la millor solució s´obté mitjançant el
lliurament als usuaris d´una eina d´autoservei i de les dades necessàries per a la seva
operació: Sistemes tipus Centre d´Informació.
Usualment aquesta mena de Sistemes tenen unes quantes  de les característiques següents:

· La base d´Informació que requereixen és molt estable i coneguda.

· La necessitat de combinació d´aquesta base d´Informació és molt dinàmica. No té sentit
especificar uns dissenys formalitzats d´Entrades/Sortides perquè no restaran estables un
temps raonable.
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· El temps de resposta no és crític. Pot treballar-se amb informació actualitzada amb certa
periodicitat (usualment semanal o mensual).

· L´objectiu del Sistema és fonamentalment la consulta d´Informació.

· Utilització d´un Sistema Extern, ja existent.

En ocasions existeixen al Mercat possibilitats d´utilització directa de Sistemes Externs que
cobreixen les necessitats de negoci dels usuaris. Un bon exemple d´això són els Sistemes de
consulta de Bases de Dades de caràcter públic o sectorial. Una alternativa a aconseguir les
Dades d´aquesta Base i desenvolupar un sistema intern d´explotació és subscriure-s´hi i
utilitzar-la, integrant-la en el conjunt dels Sistemes existents a la Companyia.

3. Enfocament de Disseny i Conversió.

Les característiques del Sistema d´Informació poden aconsellar estratègies de disseny i conversió
diferents:

· Disseny i conversió completes.

El Sistema es dissenya en el seu conjunt i s´implanta el total del disseny realitzat. És
l´enfocament amb més garanties d´integritat i a priori més efectiu económicament.

No obstant això pot ser inapropiat per una variada llista de motius:

· El termini de lliurament del sistema és llarg, el volum del projecte és gran. El projecte
s´avalua com d´alt  risc.

· Si no hi ha una raonable seguretat que el disseny serà prou estàtic, s´adquireix un alt  risc
d´improductivitat atacant aquest tipus de Desenvolupament.

· L´impacte organitzatiu d´una implantació total del Sistema pot ser difícil de digerir.

En general aquest enfocament exigiria el compliment de les condicions següents:

· Referir-se a àrees de negoci ben conegudes i que es puguin preveure estables a curt termini.

· Volum global i terminis dins de marges raonables.

· Seguretat que l'impacte del canvi de sistema a l'organització és controlable.

· Disseny i  Conversió parcials.

En l´altre extrem de l´estratègia hi hauria el disseny per capes successives (Metodologia iterativa o
espiral). Una vegada definits els objectius globals d´un sistema, s´ataca el disseny d´una part
d´aquests objectius i a continuació s´implementa aquest disseny parcial.

Aquesta estratègia aconsegueix escurçar el temps d´espera dels usuaris, el volum i el  risc del projecte.
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Pot resultar inapropiada per una sèrie de motius:

· La falta d´un disseny global pot provocar un treball continu de redisseny, a mesura que es va
avançant en la consecució d´objectius parcials del Sistema. L´activitat de redisseny sol ser molt
costosa. Finalment, assolir tots els objectius pot costar quantitats molt superiors en comparació
amb l´alternativa anterior.

· Es produeix una succesió de situacions intermèdies al llarg del procés que tenen un cost de
convivència tècnica elevat i poden desorientar els mateixos usuaris. Aquest problema és
especialment crític quan el Sistema d´Informació n'està substituint un altre ja existent. La
substitució de peces d´un sistema és molt més complicada organitzativament que la substitució
completa.

En general, aquest segon enfocament exigiria que s´acomplissin les condicions següents:

· Referir-se a àrees de negoci noves, amb una dificultat específica de disseny complet.

· Seguretat del fet que l´impacte de la provisionalitat de les solucions és controlable.

· Disseny Complet i Conversions Parcials.

Solució mixta de les dues anteriors, que permet arribar a un punt mitjà entre els avantatges i  els
riscos de cadascuna d´elles. Especialment indicat per a Sistemes d´Informació de gran volum.

4. Selecció de la gerència de projecte adequada i de l´estructura de control i suport.

El perfil del cap de projecte ha de ser acuradament seleccionat en funció del tipus de Sistema
d´Informació. No s´ha de descartar la possibilitat d´escollir aquest cap de projecte de l´equip
d´usuaris.

També s´ha de decidir quina estructura de control i seguiment s´aplica: Si es configura un Comitè
de Seguiment s´ha de determinar la seva constitució exacta, les periodicitats de reunió, les
responsabilitats que assumeix, etc.

5. Un control i un seguiment dels projectes, de forma individualitzada, i en forma col.lectiva, dins del
Pla de Sistemes (vegeu capítol 13).

6. Una anàlisi detallada de l´evolució dels  riscos pertinents que poden haver-se d´afrontar a cada
projecte.

Els factors de risc que poden afectar els projectes són coneguts. És possible realitzar una
investigació detallada de cadascun d´aquests factors en la situació particular d´un projecte amb
l´objectiu de:

· avaluar si el  risc és potencialment alt per al projecte.
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preveure l´impacte que podria tenir el risc en cas de materialitzar-se en un problema per al
projecte. Per exemple, suposem que el factor de risc és la inexperiència tècnica. En funció del
grau d´aquesta inexperiència i del perfil del projecte hem d´avaluar si l´impacte es reflectiria en
un retard en els terminis, en una baixa qualitat del producte o, fins i tot,  en un problema de
solució tècnica inviable.

· proposar i prendre mesures protectores amb respecte del risc. En l´exemple anterior: dedicar un
temps superior a la supervisió tècnica del projecte, reforçar els equips amb tècnics externs, fins
i tot canviar l´assignació de persones al projecte.

7. Una anàlisi d´oportunitats d´utilització dels Sistemes Actuals i de la Tecnología de la Informació
per cobrir els objectius de l´Empresa.

Els Sistemes d´Informació en producció són el segon element bàsic de l´àrea de Desenvolupament. Tal
com s´ha esmentat prèviament, el Sistema d´Informació és un conjunt coordinat de:

Procediments d´usuari (mecanitzats o manuals) que, actuant sobre unes dades, cobreixen necessitats
d´Informació de diferents usuaris. Els procediments mecanitzats solen agrupar-se en una o diverses
Aplicacions. L´aplicació és la unitat organitzativa del treball de manteniment.

L´activitat de Manteniment continua tenint un alt contingut de relació amb usuaris i d´influència en els
elements de software i hardware bàsics.

Una gestió adequada dels Sistemes d´Informació en Producció requereix:

1. Una acció de Planificació de l´esforç que s'ha de dedicar a l´activitat de manteniment del Sistema
d´Informació.

La tècnica de Planificació difereix de la que es fa servir en la construcció de Nous Sistemes
d´Informació. El mètode proposat és el  següent:

· Fixar un període per a la planificació, per exemple un any. L´objectiu de la planificació
consistirà a aproximar els recursos que s´invertiran en aquest període en el manteniment del
Sistema d´Informació.

· Segregar el Manteniment en els blocs següents:

· Accions "no prioritzables".

Petites accions individualment (es pot fixar un màxim de 4-8 hores per acció) originades per
alguna d´aquestes causes:

· Errors de correcció fàcil i urgent esdevinguts al Sistema d´Informació.

· Temps dedicat a investigació de possibles problemes que tenen després una correcció
mitjançant una acció planificada de manteniment o finalitzen en una simple explicació
als usuaris si no es requereix acció posterior.
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· Consulta de dubtes per part d´usuaris, o d´altres persones de l'entorn de l'àrea
informàtica (producció, suport, altres projectes de l´àrea, altres equips de manteniment,
...).

Des d´un punt de vista de gestió, aquestes petites accions suposen un obstacle per a un treball
concentrat i, per tant, més efectiu a l´entorn de Manteniment. No obstant això, no reconèixer la seva
existència  provoca sistemàticament l´incompliment dels compromisos de manteniment.

El volum d´aquestes tasques en el termini d´un any és aproximable de forma estadística. No podrà
assegurar-se quin dia i a quina hora es realitzaran accions, però sí la mitjana de dedicació que aquestes
tasques requeriran en un determinat període de temps.

Els factors més importants que influeixen en aquest grup de tasques són:

A.  El nivell de qualitat del software que constitueix el Sistema d´Informació.

B.  El nivell de qualitat del treball de l´equip de Manteniment, que influeix en l´existència d´errors
induïts pel propi manteniment.

C. L'estabilitat dels Entorns de Producció, perquè,  en cas de problemes, aquest repercuteixen en
cadena sobre els Sistemes d´Informació, errors, repeticions de processos, etc.

D. El comportament dels usuaris. Hi ha usuaris que utilitzen en excés els equips de manteniment per
consultar dubtes d´operativa.

E.  El comportament dels equips de manteniment, que en algunes ocasions abusen també de la relació
amb els usuaris.

F.  L´entorn de treball de l´equip de Manteniment, eines disponibles, etc., disponibilitat de recursos
hardware en entorns de desenvolupament i proves, etc.

L´estimació d´aquest primer bloc d´accions de manteniment pot realitzar-se sobre la base d'una anàlisi
històrica corregida.

La dada de partida és el consum d´hores en el període anterior. La correcció prové de l´anàlisi de
variació dels anteriors factors en el proper període.

· Accions inventariades en el moment de la planificació.

Es tracta de peticions d´usuaris  (de producció, suport, etc.) del propi equip de manteniment del
Sistema d´Informació, o d´altres equips de l´àrea de desenvolupament, que estan registrats en el
sistema de gestió de manteniment, prioritzats i valorats en l'esforç. Provenen de diferents origens:

· Errors en curs de solució o en espera.

· Millores al Sistema d´Informació sol-licitades per usuaris finals, per l´àrea de Producció o per
altres àrees informàtiques.
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· Millores d´infraestructura, la necessitat de les quals ha detectat el propi equip o bé altres equips
Informàtics i que són necessàries per mantenir l´operativitat del sistema en el  futur.

· Incorporació de noves prestacions funcionals al Sistema d´Informació.

Els factors més rellevants que influeixen en aquest tipus de Mantiment coincideixen amb els
descrits en el grup anterior, tret de D, i E. Els comportaments de dependència mútua no són aquí
tan rellevants.

· Accions No Inventariades en el moment de la Planificació.

Quan es planifica per a un període d´un any és evident que al llarg d´aquest temps sorgiran certes
necessitats de manteniment planificable i prioritzable desconegudes en el moment de la
planificació. Conceptualment són accions idèntiques a les explicades abans.

El seu volum és influit pels factors  següents:

G.  Estabilitat/Dinamisme de l´àrea de negoci que cobreix el Sistema d´Informació.

H.  Capacitat d´anàlisi i anticipació de problemes per part d´usuaris i informàtics. Qualitat del
procés de Planificació.

L´estimació d´aquest tercer grup de tasques pot ser realitzada sobre una base històrica amb una
correcció que tingui en compte els factors descrits.

2. Decisió d´una estratègia de dotació de recursos a Manteniment.

El dilema més important de la gestió de manteniment és l´elecció del nombre de cues de
manteniment a establir.

Des d´un punt de vista teòric, la millor solució és establir una sola cua per a TOTS els Sistemes
d´Informació de l´Empresa. D´aquesta manera s´assegura que la priorització d´accions es realitza a
nivell global d´empresa i sempre s´està treballant en les accions més prioritàries. El fet de crear
diverses cues de manteniment condueix a una diversificació de l´anàlisi de prioritats. Pot passar
que es doni servei abans a accions de menor prioritat perquè pertanyin a una cua en la qual no n´hi
havien d´altres d´ordre superior.

D´altra banda, la cua única planteja problemes organitzatius:

· Els grups d´usuaris sempre estan subjectes a una competència global amb la resta d´usuaris, és
més difícil assegurar un nivell de resposta determinat. Es pot provocar una crispació
innecessària: l´avaluació de les prioritats no és demostrablement objectiva en la majoria dels
casos i necessàriament es produiran problemes.

· El procés d´avaluació de prioritats pot convertir-se en un coll d'ampolla administratiu per a la
gestió del Manteniment.

· La cua única té la seva màxima efectivitat quan tots els recursos involucrats en el Mantiment
són intercanviables amb productivitat similar. Això no sol ser la realitat. Programadors i, en
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major mesura, analistes tècnics i funcionals no són igualment productius en tots els Sistemes
d´Informació. La intercanviabilitat és millorable a base de metodologia i de documentació, però
només fins a cert nivell.

Encertar una solució adequada per a l´estructura de Sistemes d´Informació de l´Empresa i la
cultura de l´organització és un factor clau d´èxit en la funció de Manteniment.

Algunes de les alternatives possibles es presenten a continuació:

A)  Cua única

      Possiblement la més correcta teòricament però ...

B)   Divisió per Àrea Usuari.

S´estableixen cues de Manteniment per Usuari, de manera que es facilita  la comunicació amb
ell, s'estructuren els Sistemes d´Informació en tant que sigui possible  amb el mateix criteri i
realitza una funció d´intermediaris en els casos en què les peticions d´un usuari facin referència
a Sistemes d´Informació sota la responsabilitat de manteniment d´un altre grup.

       Divisió que beneficia el treball amb Usuaris.
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C)   Divisió per Sistemes d´Informació.

En aquest cas s´obliga els usuaris a identificar el sistema d´Informació sobre el qual s´ha de
realitzar la petició i el seu responsable de manteniment. Un usuari està relacionat amb
diferents equips de manteniment, té diferents interlocutors i percep l´existència de diferents
cues de funcionament. Simplifica l´acció interna de l´àrea, però dificulta la dels usuaris.

D) Mixt d'algun dels dos models anteriors. Recepció i Anàlisi Centralitzats i Implantació en poll
comú.

Es fa una captura descentralitzada per usuari o per Sistema d´Informació però, després d´una
anàlisi realitzada per grups especialistes, es lliura la implantació a un pool.

 

Aquest tipus d´Organització és possible, però exigeix un nivell molt superior de formalització
d´anàlisi i presenta els problemes típics d´una divisió funcional del treball, dificultat de treball
straight-forward. Multitud de petites accions per a les quals la tècnica de pool no especialitzat pot
ser contraproduent.
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3. Seguiment periòdic dels resultats del treball de manteniment amb els usuaris per a validar els
criteris de prioritat aplicats o a aplicar, i aconseguir feed back de la satisfacció dels usuaris
sobre les accions realitzades.

4. Control i seguiment de cadascuna de les accions de Manteniment i recollida d´Informació
rellevant per a l´anàlisi dels factors que influeixen en el Manteniment, qualitat del software.

5. Identificació d´accions de Manteniment amb capacitat d´impacte estratègic en el negoci de
l´Empresa.

6. Previsió anticipada dels processos de Reestructuració i Renovació dels Sistemes d´Informació.

8.3 Desenvolupament. Recursos humans

Com correspon a una activitat fonamentalment intel-lectual com la de Desenvolupament de Sistemes
d´Informació, l´existència d´uns recursos humans apropiats és un factor clau de l´èxit de la Funció.
S´ha de considerar, amb una visió global,  que aquests recursos humans són necessàriament interns i
externs a l´Àrea de Desenvolupament. Tal com ja s´ha esmentat amb anterioritat, la participació
efectiva dels usuaris, per exemple, és absolutament necessària. També ho són les col-laboracions de
l´Àrea de Suport, de Producció i de Dades. Aquesta qualitat apropiada d´usuaris, desenvolupadors i
recursos de control i suport ve marcada per la tipologia del treball a desenvolupar:

· Es tracta d´un treball en equip. La capacitat de relació personal, la predisposició per a la
comunicació ascendent i descendent són qualitats importants.

· L´especialització tècnica no és l'element fonamental. La capacitat per a la polivalència funcional i
tècnica ajuda a poder entendre i fins i tot realitzar bé les diferents tasques del projecte o del
manteniment.

· És un tipus de treball fortament estructurat. No pot passar-se al detall sense tenir un marc clar i un
disseny sòlid. S´ha de seguir una metodologia de definició, disseny  i implantació. Tant els tècnics
com els usuaris tenen de vegades dificultats per prescindir dels detalls i treballar per posar
fonaments sòlids.

· És important l´aspecte d´administració del treball. Conèixer amb precisió els consums realitzats al
nivell tasca, estimar periòdicament els temps que són necessaris per completar les tasques. Són
inputs  fonamentals per a una gestió apropiada del projecte i per poder perfeccionar en el futur els
sistemes d´estimació i planificació.

· La creativitat és important ja que no existeixen solucions predeterminades per als problemes que
plantegen els Sistemes d´Informació. Una actitud oberta, imaginació a l'hora alternatives aplicables
són qualitats de molt valor en aquesta activitat (insistim, en tots els recursos que hi intervinguin).

D´altra banda la creativitat s´ha d´enfocar cap als aspectes nous dels projectes, aquells en què
aquesta creativitat representa un valor afegit positiu. Existeix el perill d´exagerar la seva utilització
i perdre una gran part de la productivitat, de "reinventar la roda" en tasques o activitats conegudes i
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estudiades. Estàndards que guien l´actuació en els temes repetitius són importants per marcar les
barreres del que ha de ser un camp d´actuació normalitzada i del que ha de ser terreny d´aplicacio
de creativitat.

· Capacitat de gestió: planificació, seguiment i presa de decisions sobre situacions complexes amb
variables difícils de determinar.

· El valor de la supervisió de tasques és significatiu. La major experiència d´unes persones de
l´equip ha d´ajudar a millorar el nivell de qualitat del producte, mitjançant d´una supervisió
compromesa amb aquest objectiu.

· Encara que es tracta d´un treball intel-lectual, s´ha de fer independent de l´equip que el va
desenvolupar. Les Empreses no poden dependre d´unes persones determinades en Sistemes que
poden ser crítics. La documentació, els mètodes comuns de treball, la utilització d´estàndards
ajuden a aconseguir aquesta independència.

· El Desenvolupament és una activitat que requereix una visió a llarg termini, les condicions
personals han d´ajustar-se a aquesta necessitat.

· El Desenvolupament requereix un treball exhaustiu en l´anàlisi, en el disseny, en la prova. De la
mateixa manera que hi ha persones que deriven instintivament al detall, n´hi ha que són incapaces
de tenir la paciència i el rigor que es requereix per finalitzar correctament les tasques i deixar-ho
tot ben lligat.

· Sens dubte són importants els coneixements tècnics i funcionals.

En resum, és un perfil exigent.

També és interessant recalcar l´evolució de la importància relativa que experimenten els diferents
factors del perfil descrit, a mesura que la carrera professional va progressant.

Per als programadors, els coneixements tècnics són encara la característica més important. Per a un
cap de projecte, la capacitat de gestió ja ocupa, junt amb la capacitat de "relació humana",  el primer
lloc.

L´Àrea de Desenvolupament posseeix aquesta peculiaritat de metamorfosi permanent.

En el quadre  següent es pot veure, de forma resumida, aquesta evolució.

Coneixements
Tècnics

Coneixements
Funcionals

Admin/Superv. Gestió Relació
Humana

Programador Alta Baixa Mitjana Baixa Mitjana
Analista Alta Mitjana Alta Mitjana Mitjana

Funcional Mitjana Alta Alta Mitjana Alta

Cap de Projecte Mitjana Mitjana Alta Alta Alta
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8.4 Desenvolupament. Recursos econòmics

L´Àrea de desenvolupament aconsegueix la seva dotació de recursos econòmics per mitjà d´un
pressupost aprovat inicialmenten l'ambit de la de Funció Informàtica i, posteriorment, per l'Empresa.

Les partides més importants d´aquest pressupost solen ser:

· Despeses de Personal de l´àrea de Desenvolupament.

Inclou tots els conceptes de despeses en que l´Empresa incorre per al manteniment de les persones
de plantilla interna.

Amb independència del destí dels recursos a Nous Sistemes o Manteniment, l´ortodoxia comptable
assigna aquestes quantitats a despeses corrents de l´Empresa en l'Exercici corresponent al seu
pagament.

· Serveis externs de col-laboració en desenvolupament.

Factures pagades a Empreses Proveïdores de Serveis de Desenvolupament o Manteniment de
Sistemes d´Informació.

En el nou Pla de Comptes oficial, és possible considerar aquest concepte com a Inversió, tot i que
algunes Organitzacions sectorials han limitat aquesta possibilitat general.

La consideració d´inversió en aquest concepte implica que l´impacte en el compte de resultats de
l´Empresa que provoquen  les factures pagades en un any es divideix entre el nombre d´anys en
què es realitzi l´amortització de la inversió.

En la taula  següent s´analitza la diferència dels dos criteris (inversió o despesa) suposant un
període d´amortització en tres anys i tres suposits diferents d´àrea de Desenvolupament amb
col-laboració externa.

1992 1993 1994 1995 1996 Total 94-96
Col.laboració Opció
Estable 120 MM/any Despesa 120 120 120 120 120 360

Inversió 120 120 120 360
Creixent Despesa 60 90 120 150 180 450

Inversió 90 120 150 360
Decreixent Despesa 180 150 120 90 60 270

Inversió 150 120 90 360

Com pot observar-se, l´opció d´inversió produeix despeses anuals menors en fases de creixement,
majors en fases de regressió, i molt similars en època d´estabilització.
· Compra de Paquets, usualment llicències d´utilització.
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Són aplicables les mateixes consideracions que en el punt anterior. Malgrat que en aquest cas
sembla més raonable assimilar la compra a una inversió, les regles comptables són molt
similars.

· Imports anuals a satisfer en concepte de Manteniment de paquets.
Tenen la consideració de despesa.

· Utilització d´infraestructura informàtica i d´immobles de l´Empresa.

L´Àrea de Desenvolupament rep els càrrecs corresponents a la utilització dels recursos
informàtics dels entorns de Desenvolupament, prova i reals, i també les imputacions
corresponents a la utilització de l´espai físic de treball, emmagatzenatge, etc., com qualsevol
altre Departament de l´Empresa.

· Consums directes.
Telèfon, Energia, etc., sempre que aquests puguin ser directament individualitzats i traslladats

a l´Àrea.

Els Ingressos de l´àrea de Desenvolupament poden provenir de dues fonts diverses:

· La facturació interna del treball de Desenvolupament i/o Manteniment als usuaris.
No és habitual que l´esforç de nous desenvolupaments es facturi als usuaris. Algunes raons per
això són:

· l´alt cost a imputar en el període de Desenvolupament podria "refredar" l´interès dels
usuaris per modificar els Sistemes actuals. En situacions de Transició o Estratègiques això
podria resultar molt problemàtic.

· existeix un  risc que el Desenvolupament fracassi o bé no acabi de satisfer les necessitats de
l´usuari. No obstant això, se li està cobrant per endevant.

· no és fàcil establir un preu de mercat objectivable per al Desenvolupament d´un Sistema
d´Informació. Els usuaris no acceptaran fàcilment suportar un cost que és clarament
dependent de la productivitat i de la infraestructura tècnica de l´àrea informàtica.

És més habitual, en canvi, el càrrec als serveis de Manteniment. Els costos poden
individualitzar-se a nivell acció i llavors no existeix la dificultat dels dos primers punts
anteriors. El tercer continua patent però suavitzat. En canvi, un sistema d´imputació de
Manteniment ajuda a seleccionar els objectius a usuaris tendents a considerar qualsevol petita
acció com d´importància màxima i urgència ineludible.

· La cessió o venda de Sistemes d´Informació a tercers.

Un Sistema d´Informació desenvolupat internament podria arribar a considerar-se un Paquet de
Mercat. En general aquesta visió és més hipotètica que real, perquè el sistema no ha estat dissenyat
segons aquests criteris.
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8.5 Desenvolupament. Proveïdors

L´Àrea de Desenvolupament pot obtenir els recursos necessaris per cobrir les seves funcions de
diferents entorns externs i interns a l´Empresa. En alguns casos l´elecció de proveïdors interns o
externs per a l´obtenció d´uns recursos és una elecció lliure de l´àrea en funció de les necessitats
específiques, en altres casos és una política definida en l'àmbit Empresa o Àrea Informàtica.

Els grups més significatius de Proveïdors són:

· Serveis de Logística de l´Empresa, que faciliten locals i el seu acondicionament.

· Àrea de Producció Interna o Externa (Outsourcing) que cedeix els recursos necessaris per realitzar
la tasca de Desenvolupament en els entorns de Desenvolupament, Prova, etc.

· Àrea de Suport Informàtic, que suporta tècnicament diverses tasques del Desenvolupament.

· Empreses de Serveis Informàtics que poden col-laborar en qualsevol aspecte amb L´Àrea de
Desenvolupament, des de la Planificació Estratègica a la Programació.

La contractació d´empreses de Serveis pretén un o diversos dels objectius  següents:

· Permetre un contrast de les opinions o estratègies internes.

· Disposar d´un know-how o experiència inexistent a l´Àrea de Desenvolupament en qualsevol
aspecte del Desenvolupament: tècnic, funcional, de gestió, etc.

· Cobrir una necessitat de recursos temporal o de forma permanent.

8.6  Desenvolupament. Clients

Els clients de l´àrea de Desenvolupament són:

· Els usuaris, de tots els nivells de l´Empresa. Alta Direcció, Gerència de Funcions, Gerents
Operatius i Operatius.

En l´activitat de Manteniment és més fàcil identificar els clients perquè, generalment, són els que
fan les peticions de manteniment.

En els nous desenvolupaments es dóna la problemàtica de tenir moltes vegades un col-lectiu
d´usuaris molt superior al  que seria raonable integrar en el procés de Desenvolupament.

A les hores sorgeix un dels temes clau de gestió de l´àrea, que és la selecció correcta dels usuaris
que participaran en el procés de Desenvolupament.

Per a aquesta selecció haurien de tenir-se en compte les qualitats següents:

· Coneixements Globals.
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L´usuari o el grup d´usuaris escollits hauria de tenir un coneixement global de la situació i de
les necessitats de la comunitat d´usuaris que representen. Els coneixements específics de detall
són menys importants, ja que poden aconseguir-se amb una acció d´investigació senzilla.

· Representativitat

L´usuari o el grup ha de representar bé els objectius del conjunt, i evitar el baix que pot
provenir del seu lloc de treball particular.

· Capacitat de lideratge.

El conjunt d´usuaris ha d´identificar-se amb els usuaris elegits. No és adequat seleccionar
usuaris, les propostes dels quals seran d´entrada discutides pels seus propis companys. S´han de
buscar usuaris capaços de transmetre entusiasme i d´impulsar els nous Sistemes.

· Actitud envers el projecte.

Un usuari amb una actitud negativa envers el projecte en el qual s'integra pot posar en alt risc el
seu resultat.

· Perfil innovador.

Ja s´ha esmentat àmpliament la importància d´aquest aspecte en l´activitat de Desenvolupament
de Sistemes d´Informació.

· Capacitat d´integració.

L´adaptació dels usuaris al tipus de treball en equip, estructural, que s´ha descrit amb
anterioritat és fonamental per a l´èxit dels projectes.

Uns altres clients rellevants de l´àrea de Desenvolupament són les Àrees de Producció i Software de
Base, Dades, etc. És bastant habitual que se les situi en un nivell de prioritat més baix que a la resta.
Això no obstant, hauria de tenir-se en compte la important funció de control que aquestes àrees
exerceixen sobre el Desenvolupament i acceptar i prioritzar les seves peticions i els seus suggeriments
amb uns criteris equivalents a la resta.

8.7. Desenvolupament. Sistemes d´informació

L´activitat de desenvolupament requereix un grup important d´eines tècniques i sistemes d´informació
per aconseguir una productivitat i un nivell de qualitat adequat.

Enginyeria de software és un concepte equiparable al d´eines tècniques més mètodes. La implantació
d´un procés "professionalitzat" de desenvolupament; de software és un aspecte clau per aconseguir la
rendibilitat i la qualitat del treball de l'àrea de desenvolupament; seguint PRESSMAN (1992),

· Metodologies de desenvolupament adaptables
· Mètodes d´estimació d´esforç
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· Mètodes de mètriques del software
· Estàndards de disseny de dades
· Estàndards d´anàlisi
· Eines CASE
· Programes de garantia de qualitat
· Tècniques de prova de software
· Tècniques de reenginyeria de software

Entre els sistemes d´informació més importants per a la gestió de l´àrea es troben:

· Gestió d´accions/projectes
· Estimació d´accions/projectes
· Gestió de manteniment

Una descripció detallada de la resta de conceptes i sistemes pot trobar-se en les obres d´enginyeria de
software.

8.7.1. Gestió d´accions/projectes

L´objectiu del sistema és obtenir la informació precisa per a la gestió individualitzada i global de les
accions i projectes. Fonamentalment:

· Grau d´avanç de les tasques dels projectes. Recursos invertits i estimació de treball
pendent.

· Detecció de desviacions del projecte quant a recursos a invertir i quant a termini de
realització.

· Evolució de les desviacions detectades al llarg de l´acció/projecte.

· Nivell d´obtenció dels resultats previstos (nombre de programes provats, nombre
d´informes dissenyats i aprovats pels usuaris).

· Anàlisi de les causes de les desviacions, comunicació de solucions previstes, anàlisi de
l´evolució del  risc del projecte.

El bon funcionament d´aquest Sistema i d'altres que s´alimenten d´ell, com el d'estimació, depèn del
fet que:

· Es registrin amb precisió totes les hores dedicades als projectes/accions per tots els
participants.

És aconsellable que la recollida de les hores es faci amb una freqüència suficient, per tal
d'evitar que les persones hagin d´inventar la seva dedicació si el període de recollida és
massa llarg.
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També és aconsellable registrar les hores dedicades per persones que participen en els
projectes, però que no formen part de l´equip de treball: usuaris, suport tècnic, direcció,
etc.

· El nivell de registre dels esforços esmerçats ha de ser coherent amb l´objectiu de gestió a
curt termini del projecte i amb la necessitat d´utilitzar la seva informació en la millora dels
Sistemes posteriors. Si el nivell de detall és massa exhaustiu, la imputació d´hores és més
laboriosa i perd significació. Si el nivell és molt general, es poden establir poques
conseqüències vàlides.

· El Sistema ha de recollir tota l´activitat de l´àrea, incloent-hi Manteniment i qualsevol
altra manera de tasques addicionals.

· Una bona estimació de l´esforç necessari per finalitzar cada tasca és una manera potent de
realitzar una gestió anticipada de problemes, i és clau en l´èxit d´un sistema de control de
projectes.

Els procediments automatitzats del sistema poden realitzar la preparació d´informes quantitatius de
seguiment. Junt amb aquesta informació és important la informació qualitativa, preparada per les
persones de l´equip de treball i singularment pel seu cap de projecte, que interpreta les dades de gestió.
El conjunt d´ambdues informacions, quantitativa i qualitativa, serveix de suport a l´acció de gerència
del projecte.

8.7.2 Estimació d´accions/projectes

L´objectiu d´aquest Sistema d´Informació és disposar d´un sistema objectivat i prou aproximat per a la
mesura de l´esforç de desenvolupament necessari en una determinada acció/projecte.

Disposar d´una estimació suficientment aproximada d´una acció permet:

· Avaluar-ne el cost amb suficient precisió i poder decidir sòlidament sobre la conveniència
de realitzar-la (estudi cost/benefici).

· Conèixer amb antelació els recursos necessaris i preparar la seva assignació a
l´acció/projecte.

· Adquirir compromisos de termini i cost  realistes davant dels usuaris i la Direcció de
l´Empresa.

· L´estimació és imprescindible per a la planificació

Tot i així, convé no deixar de recordar les limitacions d´aquests Sistemes:

· No són Sistemes matemàtics. La seva precisió és relativa .
· Existeix un risc d´estimar per sobre del que és realment necessari. És difícil que, si es

dóna el cas, puguin recuperar-se les hores de més lliurades, de la qual cosa resulta  una
ineficiència econòmica.
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· Una estimació baixa provoca, d´entrada, tensions sobre els terminis de lliurament i la
càrrega de l´equip de treball. Fins i tot pot arribar a posar en perill la qualitat del sistema.

En definitiva, l´activitat d´estimació és imprecisa però absolutament necessària.

El resultat d´un sistema d´estimació és un volum d´hores per tasca a realitzar en una acció/projecte,
segregada per perfils de treball.

La segregació per perfils (programador, usuari, analista,) és orientativa per al cap de projecte, però és
necessària ja que no qualsevol tipus de professional pot fer qualsevol tasca, encara que es treballi en
modalitat projecte (que afavoreix un cert dinamisme).

Una vegada es disposa de l´esforç necessari per tasca i tipus de perfil, pot procedir-se a planificar, si es
coneix  l´equip de treball assignat.

Conceptualment, tots els Sistemes d´estimació segueixen unes guies similars:

1. Definició de les tasques que han de realitzar-se en el projecte i que, per tant, seran objecte
d´estimació.

Aquesta definició ha de tenir una gran precisió per tal d´evitar mesuraments erronis
posteriors.

2. Definició d´unes unitats senzilles i tangibles que estableixin una proporcionalitat amb el
cost de la tasca.

Per exemple, una tasca de programació serà segurament proporcional al nombre de
programes a realitzar, o al nombre de línies de codi a escriure, etc.

És important que les unitats elegides siguin físiques, és a dir, que es puguin comptar
realment quan el sistema s´hagi finalitzat. D´aquesta manera es podran analitzar per
separat les dues possibles causes de desviació:

· El volum de treball esperat era erroni.

· El volum de treball esperat era correcte, però per alguna raó s´ha consumit més o
menys esforç del normal.

3. Fixació de l´estàndard, que és el factor de proporcionalitat entre la unitat elegida i l´esforç
de la tasca. Per exemple suposem que s´hagi elegit la línia de codi com a unitat de mesura
de l´esforç a realitzar en programació. L´estàndard és el nombre d´hores per línia de codi.
Suposem que es fixa un estàndard en 0,05 hores/línia. Si estimem que un sistema
d´Informació tindrà 80.000 línies, el cost de la programació serà

Programació = 80.000 línies x 0,05 hores/línia = 4.000 hores
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També és important definir amb precisió el significat de la unitat a fi que la seva mesura
no es presti a equívocs.

Fins en aquest punt el sistema ha de ser seguit uniformement en l´estimació de tots els
projectes/accions.

Com que tot Sistema d´estimació pren una referència de projecte idealment "normal", una
última fase del sistema  permet un cert ajust controlat.

4. Ajust a l´estimació estàndard a nivell tasca per raons de peculiaritat de l´acció/projecte
sobre el tipus mitjà. Aquestes correccions són potestat del cap de projecte que fa
l'estimació, però han de ser ratificades pels seus supervisors. En tot cas es recomana que
s´utilitzin límits superiors i inferiors de variació.

Tal com ja s´ha mencionat, qualsevol sistema d´estimació requereix una retroalimentació posterior
amb l´objectiu d´analitzar amb una base estadística la validesa de les unitats elegides pel sistema i dels
estàndards utilitzats per cadascuna d´elles.

8.7.3. Gestió de manteniment

L´activitat de manteniment té un control i un seguiment similar al descrit en l´apartat 7.8.1. Malgrat
això, presenta un aspecte diferencial que prové de la necessitat de gestionar la "cartera de peticions" i
la seva evolució al llarg del temps. Un sistema de gestió de manteniment ha de saber respondre
preguntes com:

· Quines peticions tenim pendents d´atendre?
· Quina és la seva prioritat i quan està planificat iniciar-les i acabar-les?
· Qui les ha sol-licitat i quin és el seu objectiu?
· Quins components del Sistema d´Informació afecta?
· Quins usuaris han de ser informats de la seva solució?
· Té relació funcional amb alguna altra petició?
· Té relació tècnica amb d´altres accions?
· Qui és el responsable del seu seguiment?
· ¿Ha de passar control de qualitat?

Tota aquesta informació és rellevant per portar la gestió del manteniment d'una manera diàfana i eficaç
per realitzar una gestió propera i eficaç del Manteniment.
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9. Àrea de Programari bàsic

El naixement d'aquesta àrea es produeix després d'un procés d'especialització tècnica a la qual tant
l''àrea de desenvolupament com la de producció necessitaven accedir i no es justificava la dispersió
d'aquest coneixement.

Es tracta d'una àrea peculiar en quant a la gestió, perquè està molt marcada pels seus caràcters tècnics i
de suport. A cuasa del seu caràcter més técnic, ha estat un àrea mes refractària a la implantació de
tècniques de planificació, metodologia, etc. És L'àrea que més ha conservat l'esperit improvisador i
voluntarista de les primeres èpoques informàtiques.

Donat el  seu volum de tasques de suport, és una àrea amb importants, quan no constants, puntes de
feina.

Tal com deiem de l'àrea de producció, també l'àrea de software bàsic té una missió important com a
controladora de les altres dues àrees, fonamentalment com a experts tècnics en la garantìa de la
qualitat tècnica del software i dels procediments d'Explotació.

També ha jugat amb molta freqüencia un paper d'àrbitre entre les altres dues àreas.També ha estat un
"calaix de sastre" i ha acollit algunes funcions de difícil encaix amb alguna d'aquestes àrees. Com a
exemple d'això podem citar el cas de l'administració de dades que, si no és que existeix una àrea
específica, ha estat assignada generalment a l'àrea de Software Bàsic, per independitzar-la de
desenvolupament; o la funció de control de qualitat que, també amb un sentit d'independència, no es
sitùa ni a producció ni a desenvolupament.

És l'àrea amb menys contacte amb el món exterior al departament Informàtic.

Una altra funció que a vegades desenvolupa és la descrita aqui dintre de l'àrea de Producció, en
l'apartat de gestió d'entorns, planificació i control de recursos i d'altres. Per raons històriques,  en
alguns departaments informàtics s'han deixat a Producció sols les tasques més mecàniques i repetitives
(operació i planificació) i la resta han estat absorbides per aquesta àrea tècnica de software bàsic.
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9.1 Programari  bàsic. Condicionants empresa/condicions Informàtiques

Com que es tracta d'una àrea amb poca presència directa a l'Empresa, normalment es veu afectada més
indirectament per aquesta en el seu treball del dia a dia. És més directament influida per l'àrea de
Producció i Desenvolupament, o per directrius que provenen de la Direcció de l'àrea Informàtica.

Com ja es va comentar a propòsit de l'àrea de Producció, l'estratègia global de hardware i software es
un dels condicionants bàsic  per a l'àrea. La seva contribució a la proposta d'estratègia de software
bàsic es fonamental, si bé la decisió sobre aquest aspectees pren en l'ambit global del departament
informàtic.

Les polítiques de Personal i les econòmiques són condicionants de l'activitat pròpia de l'àrea.

9.2 Programari Bàsic. Elements propis

Per les característiques descrites per l'àrea, és més difícil establir un inventari tancat dels elements que
ocupen la seva gestió. Evidentment, el software bàsic es un dels conjunts que formen part del seu
abast. Un altre és el suport a Desenvolupament i Producció. Ens centrarem en aquests dos:

· El Software de Base.

En el procés d'evolució de la tecnologia informàtica es va fer molt patent la conveniència de
resoldra de forma estàndardd les funcions genèriques de tractament d'informació que eren comunes
a les necessitats de tots els Sistemes d'Informació.

Durant un temps, per exemple, els programes aplicatius van gestionar la comunicació física amb
terminals remots. Avui en dia, aquestes funcions es cobreixen amb un software bàsic denominat
Monitor de Teleprocés.

D'aquesta forma s'han anat identificant productes que han anat incrementant la llista de software
bàsic. Només a tall d'exemple, es poden citar el següents:

· El sistema operatiu, com a especialista en el diàleg amb el hardware i els seus recursos
· Els gestors de dades, primer gestors de fitxers, després de base de dades
· Els monitors de teleprocés, ja comentats
· Utilitats de gestió d'informació, com ara programes de classificació, de còpia de seguretat, de

control de seguretat ...
· Monitors de la utilització de recursos
· Analitzadors de problemes
· Optimitzadors

Per extensió, s'han considerat software de base també els paquets de suport al propi desenvolupament i
editors, compiladors, eines CASE ...

Per a tots aquests elements, les funcions de l'àrea són:
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1.1. Selecció de software

Donat el gran nombre d'usuaris potencials d'aquesta mena de productes, n'existeix un mercat ampli.
La selecció d'un software bàsic pot tenir una importància molt estratègica si es tracta d'un producte
bàsic en l'arquitectura del sistema d'informació. Exemples d'aquesta situació són el sistema
operatiu o el gestor de base de dades. Encara és més relevant aquesta decisió quan no són
productes fàcilment substituïbles perque no segueixen estàndards del mercat.

Seleccionar un Unix te, en aquest sentit, una rellevància diferent que la tria d'un sistema operatiu
propietari.

Una decisió de software bàsic pot ser molt costosa de rectificar.

Així doncs, la capacitat de substitucions simple del software és una de las característiques a tenir
en compte.

Una altra de molt important és la integració del software en la problemàtica dels sistemes
tecnològics de l'empresa.

És una situació molt freqüent la coincidència de prestacions que es produeix entre diferents
productes de software bàsic. Donada la limitada capacitat de completar desenvolupaments
complementaris a aquest software bàsic, moltes vegades s'han d'adquirir productes amb una certa
prestació que estava coberta. La gestió de L'àrea ha de pretendre reduir al màxim aquestes
duplicitats.

Altres condicionaments de la selecció són la fiabilitat del proveïdor, el seu suport local, l'extensió
del producte en el mercat, les condicions econòmiques.

1.2. Instal.lació i parametrització

Tot software bàsic requereix un procés d'instal.lació i personificació respecte a les necessitats de
l'empresa.

Els paràmetres de definició de funcionament de software bàsic poden impactar de manera
dramàtica en el rendiment que s'obtingui de la seva utilització. És de primera importancia, doncs,
que el personal de l'àrea tingui coneixement d'aquest impacte i que sigui possible  prendre
decisions sobre aquesta definició en els moments que calgui. El rendiment d'un determinat sistema
d'informació depèn del disseny i de la seva programació i de la utilització efectiva del software
bàsic en un binomi inseparable entre la configuració d'aquest software i el disseny de la seva
utilització.

1.3. Seguiment

El procés de parametrització és continu. Es realitza en el moment de l'instalació i s'ha d'anar
revisant, fins i tot modificant en casos específics.
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És bastant habitual que en un procés especial, per exemple una conversió, sigui interessant canviar
la configuració de funcionament d'un gestor de Base de Dades.

La parametrització té una part de fixar opcions i una altra d'assignar recursos de memòria, espai en
disc, etc. En aquesta segona l'àrea de producció n'ha de ser la responsable.

1.4. Avaluació del software

L'àrea també es responsable de l'avaluació global de la situació del Software de Base per proposar
la millora i els canvis que es considerin necessaris.

2. El suport.

Pel que fa al suport, és un element més abstracte i difícil de definir.

Algunes de les activitats que componen el suport són:

· Recolzament de la programació i en general de les tasques de caràcter tècnic en el
desenvolupament de sistemas d'informació o de tasques d'avaluació.

· Recolzament específic en el disseny fisic de les dades i en la revisió del disseny de la interfície
aplicativa amb el software bàsic.

· Col.laboració en el procés de conversió i en la previsió de consum dels processos crítics als
nous sistemes.

· Identificació de causes de problemes de rendiments en transaccions i processos.

2.1. Planificació

La planificació adequada en una activitat de suport depèn de la disposició d'una bona informació
sobre les terminis i els objectius de desenvolupament de nous sistemes d'Informació.

Quan aixó sigui possible, l'opció desitjable és assignar recursos de manera permanent als projectes
de desenvolupament. Quan el volum i la criticitat ho justifiquen, s'hauria d'alliberar persones del
grup de suport per integrar en els equips de desenvolupament.

Si no és possible hauria de formalitzar-se la petició dels recursos de suport amb temps suficient per
a la seva entrega. És justificable no saber quan es necessitarà una ajuda per detectar la causa d'una
incidència gran en l'entorn real, però és injustificable no avisar amb temps quan s'estará en
disposició de poder revisar un disseny tècnic d'un nou sistema.

Així doncs, la planificació de l'activitat de suport no és realitzable objectivament en tots el casos.
El model proposat s'assembla al comentat prèviament per al manteniment:

· Suport "no prioritzable", corresponent a accions que haurien de ser realitzades desplaçant-
ne la resta. Pot ser avaluat i pressupostat sobre la base d'una experiència històrica, corregida
per l'avaluació prevista.
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· Suport/supervisió inventariat en el moment de la planificació. La seva exactitud depèn de la
qualitat de la Planificació d'altres `àrees d'Informàtica.

· Suport/supervisió no inventariat en el moment de la planificació, aproximable segons
l'experiència històrica.

2.2. Suport/supervisió

L'activitat de suport té un caràcter substitutori d'una experiència que no existeix en la resta d'àrees.
Amb un criteri econòmic es important aprofitar les accions de suport per ampliar el coneixement.

L'activitat de supervisió i control és més institucional en l'àrea, no es delegable, s'ha d'exercir amb
seguretat i amb una òptica positiva.

2.3. Avaluació

 L'activitat de suport/supervisió ha d'avaluarse globalment per poder compondre'n una visió global
i detectar deficiències en el suport per falta de formació o de recursos o altres causes, i també
poder detectar deficiències en el nivell de coneixement general de les àrees de Desenvolupament o
Producció que puguin ser corregides a base de  formació, estàndards definits, etc.

9.3 Programari bàsic. Recursos humans.

El perfil dels recursos humans de l'àrea de Software bàsic té una diferenciació interessant respecte als
de l'entorn de Desenvolupament. Individualment és un perfil amb una rellevància molt més gran del
component tècnic.

Des d'un punt de vista global, es requereix una proporció molt elevada de professionals amb
experiència i són poc significatives les necessitats de recursos de baix nivell, tipus programador. El
programador de Sistemes, no és comparable, en el seu nivell de formació necessaria, al programador
de Desenvolupament. Aquesta particularitat prové del fet que l'activitat de desenvolupaments en
aquesta àrea és molt reduïda, però molt qualificada. La funció de suport requereix també una
qualificació elevada.

En funció d'això, un bon perfil humà hauria de tenir:

· Forta especialització tècnica en les àrees de responsabilitat.

· Capacitat d'anàlisis a llarg termini, suficient per aportar alternatives viables i coherents, que puguin
sobreviure.

· Capacitat de treball efectiu en situació de múltiples tasques, pràcticament contínues. Capacitat
d'avaluació de prioritats.
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· Capacitat de col-laboració amb els equips als quals s'han de donar suport i capacitat de transmissió
de la seva experiència.

· Capacitat d'optimització del seu temps, sense absorbir les parts de la feina que poden ser
realitzades perfectament amb recursos menys crítics.

· Prou flexibilitat per assumir les necessitats de l'Empresa que els transmeten Producció o
Desenvolupament.

9.4 Programari bàsic. Recursos econòmics

L'àrea de Software de Base dedica els seus recursos econòmics a:

· Despeses de Personal de l'àrea.
· Compra de paquets de Software de Base
· Llicències anuals de manteniment de software
· Serveis externs contractats

Els comentaris aplicables són similars als efectuats en les àrees anteriorment descrites.

Una peculiarietat en el software bàsic és que el seu preu de compra i manteniment es relaciona
usualment amb la capacitat de la màquina utilitzada. Aquest procediment de tarifació obliga a tenir en
compte la possibilitat d'incórrer en una important despesa de software bàsic sempre que es fa un
upgrade, una millora de la pòtencia de las màquines.

També és usual que companyies dedicades al software de base intentin fer més atractives les seves
propostes oferint preus especials per un conjunt de productes. En alguns casos fins i tot és possible
establir acords marc amb companyies de soft base que permeten la utilització de qualsevol producte
específic sense càrrec addicional definit.

En definitiva, la gestió econòmica de l'àrea de Software de Base ha d'enfocar-se des d' un vessant
individual i també des d'un punt de vista conjunt, que permeti optimitzar els recursos econòmics
utilitzats, de manera que es mantingui una indepèndencia suficient i es cobreixin correctament les
necessitats de l'àrea de Producció i Desenvolupament.

Els serveis externs contractats poden cobrir totes les activitats de l'àrea. Es habitual la utilització de
suport dels propis proveïdors del software bàsic com a coneixedors del producte, quan es requereix
una feina d'adaptació del mateix a l'entorn propi de l'Empresa.

Si es tracta de productes molt estesos en el mercat (per exemple el DOS o el Windows) es poden
aconseguir experts independents en el mercat.
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9.5 Programari bàsic. Proveïdors

Els grups més significatius de Proveïdors de l'àrea són:

· Serveis de Logística de l'Empresa, que faciliten els locals i el seu acondicionament.

· Companyies de Software de base que subministren els elements bàsics de la gestió de l'àrea.

· Empreses de Serveis que poden col-laborar en la realització de desenvolupament intern de
software de base o en el manteniment o suport del software estàndard adoptat a l'Empresa.

9.6 Programari bàsic. Clients

La gènesi de l'àrea de Software de base es produeix, com ja s'ha comentat, per la optimització del
coneixement técnic necessari en les àrees de Producció i Desenvolupament. Aquestes dues àrees són,
doncs, els dos clientes principals de la de Software bàsic. Ès interessant tenir en compte, però, la
funció de control que està assignada a aquest grup respecte del disseny tècnic en aquestes dues àrees.
Aquesta posició de "Proveïdor i Controlador" que te l'àrea de Software bàsic fa especialment peculiar
el seu caracter.

9.7 Programari bàsic. Sistemes d'informació

L'àrea de Software de Base té una activitat molt elevada relacionada amb el suport a accions d'altres
àrees. Des d'un punt de vista de gestió és important integrar la informació dels recursos dedicats a
cadascuna de les accions dintre de l'àmbit global del sistema de Gestió d'Accions/Projectes.

Gestió d'accions/Projectes

Tal com es va descriure per a l'àrea de Desenvolupament, l'objectiu d'aquest sistema és  conèixer:

· Grau d'avanç de les tasques de projectes. Recursos invertits i estimació de treball pendent.

· Detecció de desviacions del projecte en els aspectes de recursos a invertir i terminis.

· Evolució de desviacions.

· Nivell d'obtenció de resultats.

L'abast d'aquest Sistema d'Informació hauria d'anar des de les tasques de suport a projectes d'altres
àrees, fins a les accions específiques de l'àrea de Software de Base, com ara:

· Implantació d'una nova release de producte software bàsic.
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· Elaboració de normativa d'utilització de la tecnologia per a les àrees de desenvolupament i/o
producció.

Estimació d'accions/Projectes.

La peculiaritat de les accions de suport pot dificultar l'aplicació d'un sistema objectiu d'estimació. No
obstant això, l'existència d'un sistema formalitzat d'estimació servira com a garantia en la realització de
compromisos acceptats per l'àrea. D'un altra banda, hi ha una sèrie d'accions/projectes propis,
perfectament estimables amb un sistema comú al de L'àrea de Desenvolupament.

Gestió de manteniment.

El manteniment del software bàsic té la complexitat afegida de ser extern als departaments informàtics.
Quan es detecta  un error en un software bàsic, s'ha de recórrer usualment al proveïdor.

Alguns d'aquest proveïdors posen a disposició del clientes unes bases de dades de consulta que els
permeten:

· Investigar si el problema ha estat reportat prèviament per algun altre client del software

· Conèixer la correcció recomenada a la incidència, via aplicació d'una modificació inventariada, o
mitjançant'una determinada acció en la configuració del sistema.

· Reportar als proveïdors de software les incidències ocorregudes.

Aquests tipus de Sistema d'Informació externs són habituals pel que fa als grans proveïdors de
Sistemes Operatius, monitors de teleprocés i Bases de Dades.

De manera  interna, les àrees de Software Bàsic hauríen d'utilitzar un sistema de control de les seves
accions de manteniment que responguessin  les preguntes:

· Quines són les incidències pendents de resolució?
· Quina és la seva prioritat?
· A quins components del sistema afecten?
· Quins usuaris han de ser informats de la seva resolució?
· Té relació amb altres accions?
· Qui és el responsable del seu seguiment?
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10. Altres Àrees de gestió informàtica

Les àrees descrites en els capítols anteriors són les tradicionalment presents en totes les organitzacions
informàtiques. L'evolució històrica està portant a la consolidació d'álgunes altres àrees de gestió,
segregades d´aquestes tres tradicionals.

En aquest capítol es comentaran de forma resumida.

10.1 Àrea de dades

Sorgeix en les Empreses després que es prengui consciència de la importància estratègica de la
Informació, independentment de la utilització que en facin els Sistemes d´Informació. El seu objectiu,
al voltant de l'actiu Informació és doble:

Assegurar la responsabilitat única de l'actiu Informació i facilitar-ne la consideració global i la
utilització efectiva.

Controlar la utilització de la informació realitzada per mitjà dels Sistemes d´Informació.

Elements habituals de la seva activitat són:

El Model de Dades Corporatiu. És una modelització lògica de les entitats i els items de dades
que prenen part en el negoci de l´Empresa. Representa una visió estàtica de l'actiu informació a
la Empresa independent de l'us que fan els sistemes. S'utilitza com a eina de base per identificar
utilitzacions estratègiques de la informació i com a marc de validació de qualsevol disseny de
dades pel que fa al sistema d´informació.

Els models de dades lògic dels sistemes d´informació,  que són visions parcials del model de
dades corporatiu en determinades àrees de negoci de l´Empresa.

Els models de dades físics, finalment implementats en les eines de gestió de bases de dades i
fitxers de què disposa l´Empresa.

Accions comunes en l'Àrea de Dades són:
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Inclusió o modificació d' entitats i items de dades en el models de dades.

Aprovació de dissenys lògics i físics.

Planificació de la utilització d'informació a l'Empresa.

Anàlisis d'impacte de la inclusió, l'eliminació o la modificació de dades en els sistemes
d´informació.

Des del punt de vista de gestió, l'àrea s´enfronta en general a una dura problemàtica d'una situació
existent que arrossega un disseny de dades no elaborat amb visió global. Aquesta situació és molt
difícil de reenfocar sense haver hi d´invertir un esforç molt important.

La concepció d´un model corporatiu de les dades sorgeix en una etapa avançada del procés de
maduració informàtica. La proliferació de sistemes d´informació no dissenyats amb aquesta òptica fa
que un treball de reconversió sigui llarg, costós i difícil.

A més, deixant de banda la funció de control de dissenys de dades, que és relativament senzill
d'implementar també en una àrea com ara la de Software Bàsic, la rao fonamental que justifica
l'existencia d'una àrea segregada de dades és l'interès d'utilitzar aquestes dades estratègicament per part
de l´Empresa. Si aquest interès no existeix, l'àrea quedarà molt buida de contingut.

El perfil dels recursos humans de l'àrea ha de ser fortament "empresarial", amb una bona capacitat
d´anàlisi i organitzativa. Els components creatius d'àquest perfil també són indispensables.

10.2 Àrea d´autoservei usuaris

L'objectiu de l'àrea és donar un suport adequat als sistemes d´Informació basats en eines d´usuari final.

A molts departaments informàtics aquesta àrea està inclosa en la de Desenvolupament. No obstant
això la peculiaritat de les seves funcions n'afavoreix la segregació.

L'autosevei d'úsuaris es basa en dos elements:

· Un disseny de dades comú per a tot l'autoservei que asseguri una utilització coherent i
eficaç de la informació per a tots els usuaris.

· Unes eines d´autoservei  que  facilitin a l'usuari l'accés adequat a la informació.

El disseny  de les dades a utilitzar exigeix sempre un compromís entre la qantitat i la qualitat de la
informació i els recursos necessaris per posar-la a disposició dels usuaris i explotar-la.

Alternatives bàsiques d´aquest disseny són:

· Accés a fitxers/dades reals o còpies.
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La protecció de les dades de l'entorn real de l´Empresa requereix molta prudència a l´hora
de permetre la seva utilització mitjançant potents eines d'ácces d´usuari, que podríen
bloquejar el treball de processos urgents més prioritaris.

Si, en camvi, es decideix la utilització de còpies, s´ha de tenir en compte el temps i la
capacitat de procés necessari per a la seva realització. També s´ha de tenir present que, si
l'entorn de producció real operatiu i el d'autoservei usuari comparteixen algun recurs del
sistema, no necessariament les dades, això pot ser també causa de bloqueig. Per exemple
si ambdós entorns s'executen sobre la mateixa cpu, competirán per aquest recurs i poden
interferir mùtuament.

· Nivell de detall de la informació.

És important  definir estrictament el nivell de detall amb què s´obtindrà la informació en
l'autoservei.  El criteri d´aquesta elecció ha d´anar lligat logicament a la utilització que es
vulgui fer en aquest autoservei. Com que aquesta utilització normalment es en activitats de
tipus gestió, el fet que la informació sigui relativament sumària no és cap inconvenient,
més aviat al contrari, és un avantatge que en facilita l'us i disminueix els temps de procés.
El processos de còpies de dades de l'entorn de producció operativa a d'autoservei es
veuran reduïts en la seva necessitat de recursos si es fa un bon procés de selecció i
agrupació de dades. És evident que el fet de no traspassar tota la informació i en el nivell
màxim de detall a l'entorn d'autoservei fa perdre possibilitats d'ácces a aquest entorn. El
compromís, però, entre aquesta redució de costos d'explotació i la capacitat d´accés
disponible és absolutament necessari.

· Qualitat de la Informació.

La informació a traspassar l'entorn d'Autoservei  pot necessitar un nivell de qualitat
màxim; utlitzarem el terme "comptable" per refer-nos-hi. La informació comptable s'obté
després de processos de tancament dels diferents sistemes d´informació, recullint tota
mena d´ajusts o correccions que hagi estat necessari efectuar.

La utilització d'informació "comptable o tancada" permet una anàlisi sobre dades
consolidades de l'Empresa.

En alguns casos, però, aquestes dades tancades no es poden obtenir amb prou agilitat i cal
treballar amb informacions provisionals.

Definir quin és el punt d'equilibri entre la qualitat de les dades i la rapidesa de la seva
obtenció és un altre punt interessant de disseny de l'Autoservei.

Quant a la seva operació, l'Autoservei d'usuari ha de tenir molt present:

· El control dels recursos utilitzats. Eines molt potents poden ocasionar un consum
extraordinari de recursos no justificats.

· L'autonomia d'utilització. No hauria de perdress el concepte de la via de l'autoservei com
a estrategia complementaria d'altres per a l'elaboració d'un Sistema d'Informació.
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D'alguna manera s'ha de mantenir un control estricte del conjunt de les solucions d'usuaris,
a fi d'evitar la duplicitat d'accions o bé la utilització incorrecta d'aquesta via per part de
Sistemes d'Informació que haurien de tenir un caracter corporatiu.

· El control d'accés a les funciones de l'Autoservei pel que fa a les personas de
l'Organització que es considerin adequades per  realitzar aquesta funció.

En funció de les característiques descrites, L'àrea d'Autoservei té un perfil de:

1. Assesorament a usuaris en la utilització tècnica de les eines i funcional de les dades.

2. Control estricte dels usuaris d'autoservei i de les seves realitzacions.

3. Desenvolupaments propis de solucions interessants amb l'eina de l'autoservei quan es vol assegurar
un disseny aprofitable per a molts usuaris i/o una eficiència tècnica determinada.

4. Capacitat de control i integració dels desenvolupaments en l'àrea dintre, del conjunt de
desenvolupaments del Sistema d'Informació.

Els recursos humans de l'àrea han de tenir un fort coneixement global del Sistema d'Informació de
l'Empresa i una capacitat de formació, de transmissió de coneixements i capacitat de control.

10.3. Àrea d'Investigació Tecnològica

Les empreses que han concedit una importància estratégica a la utilització de les tecnologies de
la informació han detectat la necessitat de dedicar uns recursos alliberats de l'activitat de suport
al dia a dia i a la planificació a mitjà termini, per investigar les novetats tecnològiques que es
presenten.

Es pretén, d'aquesta manera:

· Assegurar una dedicació específica a la investigació de mercat tecnològic.

· Filtrar d'entre totes les possibilitats ofertes, aquelles més prometedores per a l'Empresa.

El perfil de l'àrea està marcat, per tant, per una necessitat de coneixement tècnic i empresarial,
que  en pugui treure profit.

El punt clau de la gestió de l'àrea es troba en el nivell de detall al qual s'han de treballar les idees
d'investigació:

· Si l'àrea es limita a seleccionar una tecnologia, sense provar-ne la utilització, pot donar un
índex elevat de fracassos, una vegada que la idea seleccionada es posa en marxa.

· Si l'àrea finalitza els projectes tecnològics, envaeix de fet  funcions de l'àrea de
Desenvolupament, Software Bàsic o Producció.
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L'equilibri no és senzill. Normalment es resol arribant en les àrees d'Investigació a la realització
d'experiències pilot de la nova tecnologia.

· Prou elaborades per lliurar-les a l'Organització amb garantia d'exit.

· Que no requereixin un gran volum d'esforços, que podrien resultar infructuosos i exigir una
àrea de investigació massa gran en volum de persones.

Un altre possible inconvenient en aquesta àrea és la posibilitat d'anul-lar iniciatives
de les altres, Producció, Software Bàsic i Desenvolupament de l'evolució tecnològica, i convertir-
las en  simples  seguidores del dia a dia. L'àrea d'investigació hauria de ser un vehicle de
comunicació cap a les altres àrees, sense agafar un monopoli de la informació tecnològica.

El perfil dels recursos humans és altament qualificat en tres factors:

· Coneixement tècnic per avaluar amb precisió el valor de les noves tecnologies a l'Empresa.

· Coneixement funcional i capacitat de comunicació per transmetre les possibilitats i entendre
les necessitats de l'Empresa.

· Capacitat de comunicació amb la resta d'Àrees Informàtiques per transmetre la informació de
forma adequada, sense descapitalitzar-les en el desenvolupament de les seves funcions
bàsiques.

10.4. Àrea de Seguretat Informàtica.

Finalment comentarem bàsicament la funció d'aquesta àrea, que d'una manera lògica hauria de
estar situada fora de l'entorn de la responsabilitat informàtica.

L'objectiu de l'àrea és controlar la seguretat dels actius informatics de l'Empresa: físics i lògics.

La seguretat física del actius informàtics, hardware i instal-lacions, es refereix al control d'accés
a totes les instal-laciones informàtiques amb un especial èmfasis en les instal-lacions centrals.

La seguretat lògica pretén que solament les persones autoritzades tinguin accés a les funcions i a
les informacions.

Entre les funcions de l'Àrea es troben:

1. Definició i proposta de les mesures de seguretat física d'accés als actius informàtics. Entre
d'altres:

· Instal-lacions centrals
· Llocs de treball
· Xarxes de comunicacions
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2. Definició i proposta de la mesura d'acondicionament de seguretat dels locals que tenen
equipaments informàtics.

3. Lliurament i custodia de les claus d'accés de les persones al Sistema.

4. Autorització de funcions de procés a les persones adequades de l'Empresa.

5. Autorització d'acces a dades per a cada una de les funcions de procés per a cada persona.

6. Control i seguiment dels procediments de treball de les Àreas Informàtiques en relació a la
possible manipulació dels actius lògics informàtics.

7. Elaboració i coordinació de plans de contingència per a situacions extremes de falta de servei
dels recursos crítics informàtics.

El perfil dels recursos humans de l'àrea es molt específic i requereix una gran capacitat de control
positiu. S'enten com a tal una posició seriosa  de defensa de les mesures de seguretat i una flexibilitat
d'acceptació de resolucions imperfectes en benefici de l'operativitat i la rendibilitat econòmica dels
Sistemes d'Informació.
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