
���������	�
 � �� ���	�
 ���������	� 147

������������	��
����������������������������

����������������������������������������

De la mateixa manera que l'organització d'una empresa és el conjunt de procediments, formalitzats i no
formalitzats, i les relacions que s'estableixen entre les diferents unitats productives i de suport per tal
d'assolir els objectius de l'empresa, l'organització del Departament d'Informàtica ha de respondre als
mateixos principis i tenir un objectiu equivalent, a la seva escala empresarial.

De l'anterior definició d'Organització s'en desprèn el seu caràcter dinàmic, atesa l'evolució dels
objectius i les necessitats empresarials.  De la mateixa manera cal entendre el caràcter dinàmic de
l'organització dels Departaments o Serveis d'Informàtica.

Si analitzem  una part de l'organització com és l'estructura, entesa com les relacions entre les diferents
parts de l'Empresa o del Departament, trobarem diferències importants entre les empreses, alhora que
uns principis de validesa general i unes estructures típiques o patrons que es repeteixen amb matisos
en un nombre representatiu d'entitats.

Com a pricipis de validesa general aplicats als Departament d'Informàtica, i que formen part
de les  teories generals d'Organització sense ser patrimoni de la Informàtica, són d'aplicació:

- Assignació de responsabilitats clara, amb coherència funcional i pública.

- Establiment d'un nombre d'àrees de responsabilitat, limitat a la capacitat real de
comandament personal.

- Aplicació en les estructures complexes i distribuïdes dels principis de dependència
orgànica i funcional o tècnica.
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Les estructures típiques o patrons que trobem en els Departaments d'Informàtica de les empreses
contenen les àrees de responsabilitat següents:

 - Desenvolupament d'Aplicacions
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- Producció o Explotació

- Suport Tècnic o Tècnica de Sistemes

i, en alguns casos,

- Administració de Dades i Teleprocés

- Gestió de Telecomunicacions

- Suport a l'Usuari

- Formació

- Centre d'Informació

- Suport Metodologia

- Instal·lacions físiques i xarxes

Els canvis en l'organització Informàtica de les empreses vénen donats per diferents raons, que podem
agrupar de la manera següent:

- Canvis en l'estratègia i l'organització de l'Empresa

- Evolució de l'ús de les TIC en l'Empresa

- Canvis tecnològics

Els canvis en l'estratègia generaran canvis en l'organització general, i en particular al Departament
d'Informàtica. En aquest apartat inclourem els tres canvis més habituals en els serveis informàtics en
els darrers temps:

- Adquisició i implantació de paquets subtituint el desenvolupament clàssic a mida.

- Diferents nivells d'externalització (outsourcing), d'acord amb el principi filosòfic o
"idea-força" diu que una empresa ha de saber fer allò que li és propi i ha de subcontractar tot allò altre
que no ho és, i d'acord amb criteris econòmics i especialment financers, tal com ho veurem més
extensament en el capítol 15.

- Els moviments de Centralització i Descentralització dels serveis informàtics
responen a estratègies globals i també a canvis tecnològics. Aquest punt l'analitzem amb més detall en
el capítol 17, i podem citar com a referència bibliogràfica [SIMSO91].

Els canvis deguts a l'evolució de l'us de les TIC s'emmarquen en les idees ja citades i analitzades en les
corbes de Nolan [NOLAN74], on a cada etapa evolutiva correspon un model-patró organitzatiu típic.
Com a exemples d'aquests canvis podem citar:
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- L'establiment en general vinculat  a la gestió de la Informàtica de la unitat de
Gestió de Sistemes d'Informació.

- La vinculació més o menys estreta del departament d'Organització amb el
d'Informàtica.

Finalment, els canvis tecnològics poden generar modificacions en els organigrames i els procediments
dels departaments d'Informàtica. Com a exemples representatius dels darrers temps podem citar:

- L'aparició del Centre d'Informació o Infocentre, quan ha estat disponible
tecnologia per resoldre determinades necessitats d'informació dels usuaris.

- La creació d'unitats responsables en la gestió de les Telecomunicacions d'una
manera integrada a la de Sistemes d'Informació.

- L'existència d'unitats de suport a les Metodologies i Eines, quan l'existència
d'aquestes eines ha facilitat l'ús de determinats Mètodes.

- La creació d'unitats de Formació quan l'extensió de la Informàtica ha generat
necessitats massives en aquest sentit.
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El Departament de Desenvolupament d'Aplicacions té clàssicament assignades les funcions de:

- Anàlisi, Disseny i Construcció de Sistemes

- Manteniment d'Aplicacions

- Suport a l'usuari ( en molts casos )

El Departament de Desenvolupament pot organitzar-se de molt diverses maneres en funció de
l'evolució informàtica de l'empresa, en funció de l'estratègia de desenvolupament i també de factors de
caire personal dels seus professionals.

Els patrons clàssics d'organització d'aquest Departament són els següents:

- Per Àrees Funcionals de l'Empresa

- Per Tasques o Especialitats Informàtiques

- Per Tecnologies

- Per Projectes

El primer apartat fa referència a l'especialització dels professionals en les diferents activitats
funcionals de l'empresa: Finances, Vendes, Producció, Recursos Humans, etc. Es un sistema que
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afavoreix la integració amb els usuaris, i que es dóna molt en entorns amb un gran component
d'informàtics de formació empírica provinents d'altres àrees de l'empresa.

El segon apartat va ser dominant en els inicis de l'activitat informàtica i estructurava el personal en
grups d'activitats homogènies: Analistes, Programadors, etc. Actualment és la situació menys habitual.

El tercer apartat es basa en l'especialització tecnològica dels informàtics, especialment pel que fa a
arquitectures de màquines i amb menys importància en eines de desenvolupament. Ha estat i està
vigent en molts centres, i està essent qüestionat actualment per les necessitats d'integració de
tecnologia i l'ús d'arquitectures mixtes com la Client/Servidor.

Finalment l'estructuració per Projectes té poca implantació. De fet pot ser complementària de la
primera i la tercera i l'hem de veure com a línia tendencial.

Una segona forma d'estructurar el Departament de Desenvolupament és sobre la base de la divisió en:

- Nous Projectes o Aplicacions

- Manteniment

La divisió en aquest sentit és prou auto explicativa i hem de fer, però, algunes consideracions sobre les
seves implicacions:

- Permet controlar millor els recursos i costos de manteniment

- Té la consideració negativa de l'activitat de Manteniment envers la
generalment acceptada com a més creativa de nous Desenvolupaments.

A més de les divisions citades, el departament de desenvolupament pot tenir adscrites unitats
orgàniques responsables de:

- Formació.

- Suport a l'usuari.

- Centre d'Informació.

- Metodologia.

El Departament de Desenvolupament té com a factors crítics d'èxit els següents:

- Resoldre adequadamant el dilema entre Nou Desenvolupament i
Manteniment

- Flexibilitat per adaptar-se a les necessitats canviants dels usuaris.

- Temps de resposta adient en l'activitat de Desenvolupament.
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- Efectivitat i Mètode per realitzar el pas de les Aplicacions
Desenvolupades, al Departament de Producció.

Els llocs de treball definits per aquest departament responen a l'structura clàssica de la carrera
informàtica:

- Cap d'Àrea

- Cap de projecte

- Analista

- Analista-programador

- Programadors

I tots ells amb diferents nivells en cada apartat descrit, per tal de garantir una carrera
professional evolutiva i que no s'esgoti immediatament.
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El Departament de Producció, conegut de vegades amb el nom d'Explotació, habitualment està adscrit
de manera directa a la Direcció d'Informàtica, i en algunes ocasions inclou el Department de Suport de
Sistemes, cas en què rep llavors noms com el de Departament de Tecnologia.

Les funcions que habitualment té assignades el Departament de Producció són les següents:

- Explotació (Operació) de les Aplicacions Corporatives,

- Suport a l'explotació descentralitzada d'Aplicacions,

- Suport a l'usuari final,

- Gestió de la Seguretat,

- Gestió de la Xarxa de Teleprocés, 

- Instal·lació d'Equips

Les dues darreres funcions, en Departaments especialment grans, poden ser desenvolupades per unitats
dedicades específicament a aquestes tasques.

Els patrons habituals d'organització d'aquest Departament responen a les funcions relacionades abans,
i en aquest sentit podem citar com a unitats orgàniques més habituals les següents:

- Explotació
- Preparació de treballs
- Operació
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- Instal·lacions físiques

- Gestió i Control de Xarxa

- Suport a l'usuari

- Control de qualitat de la producció

Els factors crítics d'èxit d'aquest Departament són:

- Nivell de servei d'acord amb la Planificació realitzada, que alhora podrem
estructurar en els grans apartats de:

- Disponibilitat d'Equips, Sistemes i Comunicacions.

- Temps de resposta, d'acord amb les necessitats i la planificació realitzada.

- Costos del Departament. L'eficiència és  un factor de mesura habitual en tots els
entorns de producció.

Els llocs de treball habituals d'aquest Departament són:

- Director o Cap d'Explotació

- Cap de Sala (del conjunt de Sistemes Corporatius)

- Cap de Control de Qualitat

- Tècnic de Suport

- Responsable d'Instal·lacions

- Tècnic de Xarxa

- Operador de Consola

- Operador de Perifèrics    
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El departament de sistemes constitueix amb els de desenvolupament i producció el triangle clàssic
d'organització d'un Departament d'Informàtica.

Les funcions assignades habitualment a aquest departament són les següents:
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- Instal·lar i mantenir els productes bàsics (Software de Base)

- Suport al Desenvolupament

- Suport a Producció

- Sel·lecció de la Tecnologia de base

- Suport a la Seguretat

i en cas que no hi hagi un departament especialitzat,

- Administració de Bases de dades

- Gestió dels productes bàsics de telecomunicacions

Els patrons organitzatius habituals d'aquest Departament responen a l'anterior classificació de funcions
i resulten habitualment esquemes simples donat que en la majoria dels casos el nombre de persones
que constitueix el Departament és baix. En moltes empreses mitjanes i petites és un Departament
unipersonal.

Els factors crítics d'èxit del Departament de Sistemes tenen una part comuna amb el de
Producció, i així podem citar:

- Nivell de Servei

- Disponibilitat

- Temps de resposta

- Seguretat en la implantació i suport dels nous productes i versions

Pel que fa a llocs de treball, el Departament de Sistemes normalment té definits:

- Director o Cap de Sistemes

- Tècnic de Sistemes ( amb diferents nivells )

- Programador de Sistems ( amb diferents nivells )
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Desenvoluparem en aquest capítol els aspectes de la gestió de projectes més vinculats a la Direcció
d'Informàtica, i remetrem el lector interessat en el tema al llibre d'aquesta mateixa col.lecció de
propera aparició. La gestió de projectes informàtics, del Professor  Miquel Barceló.

El concepte de Projecte és avui patrimoni de tots els àmbits d'activitat professional, si bé
tradicionalment ha estat  més  associat als entorns de les enginyeries, camp en que la Informàtica es
troba en fase d'incorporació, en la mesura que va aplicant els seus mètodes.

Definim projecte com aquella activitat que té ben definit un objectiu, uns terminis i uns recursos per
aconseguir aquest objectiu.

El projecte s'oposa com a concepte al d'idea, on no estàn ben definits els tres paràmetres bàsics
definits abans, i també a altres formes organitzatives per aconseguir la realització de funcions i
objectius.

Tradicionalment en el món informàtic, el concepte de  Projecte s'ha utilitzat en les tasques de
Desenvolupament d'Aplicacions, però no hi ha cap raó que impedeixi utilitzar-lo en els altres sectors
d'activitat: Manteniment, Instal·lacions, Formació, etc.

El Projecte serà doncs per a nosaltres una forma organitzativa que pot utilitzar-se en  l'activitat
informàtica per realitzar les diferents tasques que aquesta té assignada en l'empresa.

L'organització per Projectes es diferencia de la seva forma de competència més directa, l'organització
funcional, pels  punts representatius que assenyalem a continuació.

En l'organització per Projectes:

- Unitat d'acció de tots els recursos assignats per aconseguir l'objectiu del Projecte.

- Coordinació entre els diferents actors mitjançant un mètode i una autoritat comuns.

- Assignació rigurosa dels recursos necessaris d'acord amb els pressupostos aprovats.
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- Compromís en els terminis d'execució.

En l'organització Funcional:

- Especialització del personal en tasques tècniques ben diferenciades.

- Flexibilitat per adaptar-se a les tasques del dia a dia de l'empresa.

- Priorització del resultat enfront dels possibles compromisos de terminis i recursos.
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La utilització de la tècnica dels projectes té associat un factor crític que és el Cap de Projecte. Aquest
nom té associades les significacions de: categoria professional, funció en l'organització, situació
conjuntural d'un professional, etc. en funció de les estructures organitzatives i de la gestió de personal
de les diferents empreses.

El Cap de Projecte respon a un perfil polivalent a tres nivells:

- Tècnic

- Funcional

- Administratiu

El Cap de Projecte ha de tenir un bon nivell de coneixements sobre la tecnologia bàsica d'aplicació en
els projectes que gestiona, la qual cosa no és contradictòria amb el fet que els tècnics assignats al
Projecte puguin tenir un nivell tècnic superior i que, de vegades, calgui cercar tècnics externs al
Projecte per a determinades consultes o incidències.

Habitualment el perfil tècnic al nivell necessari és el més ben aconseguit pels caps de projecte donada
la procedència d'àmbits tècnics característica d'aquest.

La segona característica del Cap de Projecte respòn a un perfil Funcional, entès com el que permet
tenir uns coneixements importants sobre la part del negoci on s'estan aplicant les Tecnologies de la
Informació. És molt important l'emfasi en aquest aspecte, que ja esmentavem en la introducció
d'aquest llibre.

El nivell mínim ha de ser el d'entendre el llenguatge dels seus interlocutors usuaris, i a partir d'aquí
com més alt sigui el nivell de coneixement més es podrà aconseguir en l'àmbit dels Avantatges
Competitius, objectiu primer de l'aplicació de la Informàtica en la major part de les empreses
actualment.

Finalment, la tercera característica del Cap de projecte és el perfil administratiu, entenent com a tal la
cultura del rigor en l'administració dels recursos  assignats, la capacitat de reportar informes de gestió
econòmica als nivells superiors i la capacitat de resoldre les incidències de gestió que es produeixen al
llarg d'un Projecte amb el cost mínim.
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Les funcions d'un Cap de Projecte, podem estructurar-les en els apartats següents:

-  Planificació detallada del Projecte, entenent com a tal la divisió en tasques
elementals, la fixació de calendaris i l'assignació de recursos. En l'apartat següent incidim en aquesta
funció i la lliguem a l'ús de tècniques i productes adients.

- Administració del Projecte, resolent les incidències i controlant els recursos i els
terminis.

- Assignació de responsabilitats sobre les tasques als diferents tècnics vinculats al
Projecte.

- Coordinació dels diferents equips que en un Projecte complex poden estar-hi
assignats.

- Decisió de la direcció a seguir davant dels problemes i les situacions que es
produeixen en l'execució d'un Projecte.

- Anticipació de problemes potencials que poden tenir incidència en l`èxit del
Projecte i, si més no, implicaran la reassignació de recursos i/o canvis en els terminis.

- Comunicació cap dalt i cap baix, trametent tranquilitat i motivació respectivament
o bé punts de presa de decisions o de consulta tècnica o funcional.

- Suport tècnic i/o funcional o capacitat d'accés al mateix per als integrants del
Projecte.

- Relacions externes an l`àmbit d'influència o entorn del Projecte.

- Gestió de personal, al nivell previst en l'Empresa, respecte al personal assignat al
Projecte.

En resum, la posició del Cap de Projecte en la cadena de responsabilitat de
l'Empresa es de tal manera que comparteix amb la Direcció d'Informàtica un nivell elevat de
responsabilitat respecte al Projecte i alhora hi participa directament.
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L'ús de la forma de gestió mitjançant Projectes genera la necessitat de treballar amb metodologies
formalitzades, la qual cosa origina problemes a les empreses derivats de la situació actual que hi té la
Informàtica.

Si intentem representar les característiques de la Informàtica actual que més incideixen sobre la forma
de gestió per Projectes a les empreses, i això ho fem seguint l'esquema clàssic de relacionar les
Fortaleses i les Debilitats dels diferents aspectes representatius, podríem plantejar una situació com la
següent segons els aspectes de: Personal, Màquines, Aplicacions i Gestió.



Gestió dels sistemes d'informació a l'empresa158

A) PERSONAL INFORMÀTIC

                           Fortaleses                                   Debilitats

- Coneixement de l'Empresa
- Interès i dedicació
                                                                            - Nivell de formació acadèmica
                                                                            - Formació en Disseny
                                                                            - Formació en tècniques de
                                                                              Programació
                                                                            - Formació en Microinformàtica
                                                                               i xarxes
                                                                             - Orientació en nous
                                                                               paradigmes
                                                                             - Metodologies

B) MÀQUINES i PROGRAMES DE BASE

                           Fortaleses                                   Debilitats

- Estabilitat de Sistemes
- Coneixement de les arquitectures instal·lades
- Serveis de manteniment
                                                                            - Telecomunicacions
                                                                            - Costos
                                                                            - Noves arquitectures

C) APLICACIONS

                           Fortaleses                                     Debilitats

- Resolen processos massius
  i repetitius
- Coneixement pels usuaris
  i informàtics
                                                                              - Antiguitat
                                                                              - Procedència de migracions
                                                                              - Tècniques emprades en el
                                                                                 seu desenvolupament
                                                                              - Baixa integració
                                                                              - Interfície d'usuari
                                                                              - Seguretat
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D) GESTIÓ DELS S.I.

                          Fortaleses                                     Debilitats

- Estabilitat Sistemes Operacionals
                                                                               - Aportació d'avantatges competitius
                                                                               - Redisseny
                                                                               - Sistemes per a la Direcció

La situació actual d'implantació de Metodologies és d'un àmbit molt reduït entre les empreses usuàries
de la Informàtica, essent una realitat de vegades només parcial en les grans empreses.

La implantació d'una Metodologiaen un Centre de Serveis Informàtics implica tot un conjunt de
problemes, que podem estructurar en els següents:

A) De Personal

                - Formació en Mètodes i Metodologies
                - Formació en Disseny
                - Canvi de formes de treball

B) Econòmics

                 - Renovació màquines i eines per a desenvolupament
                 - Període llarg de formació
                 - Baix rendiment inicial

C) De les Metodologies

                 - Complexitat intrínseca d'aquestes
- Generen treball addicional
- No sempre tenen eines associades
- Aporten els beneficis a mitjà i llarg termini
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La Implantació d'una Metodologia a les empreses constitueix una tasca completa i la seva  realització
ha de ser objecte d'un projecte en ell mateix. En les properes línies relacionarem una guia o un
esquema de tasques a tenir en compte per assolir un objectiu d'aquesta mena, fent referència a les àrees
bàsiques d'actuació: Tècnica, Personal i Econòmica.

1 Aspectes Tècnics

  1.1. Adaptació i acotament d'una Metodologia existent
  1.2. Sel·lecció de Mètodes per a les etapes fonamentals
  1.3. Sel·lecció de les eines
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2. Aspectes de gestió de Personal

  2.1 Participació des de l'inici (Processos de sel·lecció)
  2.2 Formació
  2.3 Nomenament d'un Cap de Projecte
  2.4 Sel·lecció d'un equip inicial (pilot) més qualificat i motivat

3. Aspectes Econòmics

  3.1 Estudi Cost-Benefici a mitjà termini
 3.2 Plantejament per etapes del Projecte

L'evolució cap a la gestió mitjançant Projectes en els Departaments d'Informàtica, utilitzant
Metodologies, es reflecteix en el conjunt de la història de la funció informàtica i dels coneixements
dels seus professionals, que podem representar en la figura 12.1.

90

 

80

70

 60

50

- Gestió de projectes.
- Desenvolupament amb
   eines de productivitat.
- Suport general a l’usuari.
- Planificació de sistemes.
- Anàlisi i programació.

- Artesanal d’anàlisi i
  programació .

- Capacitat de gestió.

- Tecnologies de la informació.

- El negoci de l’empresa.
- Comunicacions.

- Metodologies i tècniques
   d’anàlisi, disseny  i pro-
   gramació.

- Llenguatges.
- Coneixements específics,
    máquines i sistemes.

CARACTERÍSTIQUES
       DEL TREBALL

CONEIXEMENTS
   NECESSARIS

Fig. 12.1
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En l'evolució del treball informàtic partim d'una situació artesanal de progamació i posteriorment
d'Anàlisi i Programació, per anar progressivament introduint tasques lligades a la Planificació i a
l'Anàlisi de Sistemes, al Suport als usuaris i com a situació dels darrers 10 anys, encara que de forma
reduïda, la introducció de Mètodes i Eines d'ajut i d'automatització de tasques  de Disseny i
Programació. Finalment, la situació actual ens dóna en les instal·lacions capdavanteres un paper
rellevant en la gestió de projectes com a forma característica de treball.

Analitzant paral·lel.lament els coneixements necessaris per als informàtics, podem esmentar una
situació inicial en la qual calien coneixements específics de les tecnologies (màquines) utilitzades, per
avançar després cap al coneixement de Llenguatges d'utilització més general.

El començament de l'ús de les Comunicacions lligada a la Informàtica se'ns presenta com una etapa
posterior, així com l'avanç progressiu cap a un coneixement del negoci, de la capacitat d'integració de
tecnologies i de capacitat de gestió.
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La següent Tècnica de gestió que analitzem és el Control de Projectes, Evidentment lligada a l'ús del
Projecte com a forma d'organització per aconseguir uns objectius.

El Control de Projectes té com a objectius el coneixement de l'avanç cap a l'Objectiu en els terminis i
amb els recursos pressupostats, l'anticipació de problemes de gestió i l'anàlisi de les desviacions que,
respecte al Pressupost, s'obtenen en els projectes.

Com a productes que a més llarg termini s'obtenen del Control, podem citar: el coneixement dels
recursos humans que hi participen, el coneixement dels rendiments de la tecnologia emprada i la
revisió dels estàndards d'avaluació utilitzats en l'empresa.

La Tècnica de Control té dos temps de realització: un  Curt Termini,  que podem associar al concepte
de Seguiment del Projecte, i un Mitjà i Llarg Termini, on realitzem l'Anàlisi i l'Avaluació de resultats
amb els productes que esmentavem en el paràgraf anterior.

El Seguiment de Projectes necessita dos instruments per ser eficaç:

- Comitè de seguiment

- Eines de seguiment

El Comitè de Seguiment el componen la Direcció d'Informàtica o de Desenvolupament de Sistemes i
la Direcció dels Departaments usuaris de la Tecnologia. Les funcions bàsiques del Comitè de
Seguiment són les següents:

- Impulsar el desenvolupament del Sistema d'Informació.

- Decidir accions d'alt nivell, respecte a assignació de recursos, a decissions
funcionals o a qualsevol altra que afecti l'avanç del Projecte i la resolució de la qual depassi l'àmbit del
Cap de Projecte.

- Garantir el compromís de l'usuari amb el futur del projecte.
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El Comitè de Seguiment celebra sessions periòdiques durant la realització del Projecte, amb una
freqüència que variarà entre una setmana i un mes en funció de la durada del Projecte. Les sessions del
Comitè les prepara el Cap de Projecte, que també hi assisteix.
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Les Eines de Seguiment són els diferents Productes Informàtics que permeten estructurar i seguir un
Projecte, no forçosament lligat a Sistemes d'Informació. Moltes d'aquestes eines van néixer lligades a
Projectes d'Obra Civil o a Projectes Militars.

Hi ha Metodologies que porten associada una eina de gestió de projectes, però la situació més corrent
és la de Productes-Programa de Gestió que s'adapten a qualsevol Mètode o Metodologia.

Totes les Eines tenen la seva semàntica, la seva sintaxi i la seva grafía, peró hi ha un conjunt de
tasques o actuacions per representar i seguir un Projecte comunes a totes elles, les quals passem a citar
com a Guia Tècnica per gestionar un Projecte.

- Identificació del Projecte.

- Esquematització de les tasques necessàries en què es vol dividir el Projecte.

- Establiment dels Calendaris vigents per als diferents tècnics associats al Projecte.

- Definició dels Recursos possibles per als Projectes de la instal·lació.

- Introducció de les Tasques, Estimació de durada per a cada una en Temps/Home.

- Introducció de Restriccions Temporals per a cada una de les Tasques.

- Introducció de Relacions de Precessió per a les diferents Tasques, comunicant així al
Sistema quines poden fer-se en paral·lel i quines han de realitzar-se seqüencialment.

- Assignació de Recursos a cada una de les Tasques.

- Una vegada aprovat el Projecte, passar-lo a un estat que el doni com a vigent i que permeti
introduir moviments i consums sobre aquest.

- Introduir les tasques realitzades i les dedicacions imputades a cada tasca.

Com a eines conegudes de gestió i seguiment de Projectes podem citar: CA Super-Project, de
Computer Associates, Microsoft Project for Windows, de Microsoft, etc.
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La Planificació de Sistemes d'Informació cal emmarcar-la en el conjunt de processos de
planificació de les empreses, els quals atenent als seus diferents cicles de vida en general
podem relacionar-los com:

- Planificació estratègica. Període plurianual.

- Pressupostació. Període anual.

- Programació. Període en general mensual o inferior.

El procés de Planificació de Sistemes d'Informació s'inclou en el procés de Planificació
Estratègica de l'empresa, de manera vinculada a ell, amb coincidència en el temps,  o com a
procés posterior amb l'objectiu d'analitzar la contribució de la Informació als objectius de
l'empresa.

La Planificació de Sistemes no ha estat concebuda sempre en el marc que apuntàvem en el
paràgraf anterior, i podem en citar com a antecedents els Models:

- Planificació-Anàlisi del Sistema d'Informació de l'empresa

- Planificació-Inventari d'Aplicacions a desenvolupar.

Des del punt de vista de la Direcció informàtica de l'empresa, el Pla de Sistemes és una
activitat fonamental, que permet a aquesta Direcció:

- Contribuir a l'elaboració de l'estratègia del negoci.

- Aportar possibles avantatges competitius derivats de l'ús de les
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

- Delimitar el marc de treball del període definit en el Pla.
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- Optimitzar costos a partir de la Planificació envers la
Improvisació.

- Definir el nivell de servei als usuaris dels Sistemes d'Informació.

La realització d'un Pla de Sistemes d'Informació requereix la dedicació de recursos humans
de l'empresa: vinculats als S.I. i usuaris dels mateixos, i eventualment de recursos exteriors a
l'empresa, especialment Consultors de Firmes especialitzades.

Requereix així mateix l'ús de Mètodes, Tècniques i Eines, com en totes les activitats de
construcció de Sistemes d'Informació.
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Els diferents Mètodes per Planificar Sistemes d'Informació poden ser part de Metodologies
més àmplies que cobreixen tot el Cicle de Vida dels Sistemes.

Com a denominador comú a diverses Metodologies podem citar en qualitat d'Etapes de
realització d'un Pla de Sistemes a partir de la Planificació Estratègica les següents:

1. Definició, abast i objectius del Projecte.

2.Organització del Projecte.

3. Estudi del Pla Estratègic.

4. Avaluació de la situació actual.

5. Estudi d'aplicació de les TIC als objectius del negoci.

6. Redacció del Model d'organització de les TIC.

7. Redacció de l'inventari d'aplicacions.

8. Estratègia de Tecnologia

9. Anàlisi Cost/Benefici.

10. Pla d'acció.

Hi ha molts Mètodes que permeten realitzar Planificació de Sistemes. Podem citar nomès
com a exemples: Merise, SSADM, Method 1, System Management, etc.
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L'externalització, més coneguda amb la seva accepció anglesa, és actualment la
forma de gestió tendencial, o com a  mínim de  referència, per a  la prestació de serveis informàtics a
l'empresa.

La contractació exterior de serveis informàtics no és un fenòmen nascut en els
darrers anys. Els inicis de l'activitat informàtica en les empreses van suposar, en la major part dels
casos, el lloguer de serveis de màquines i eventualment programes en llocs especialitzats coneguts amb
el nom de Centre de Càlcul. Aquestes empreses rendibilitzaven costoses inversions en maquinària
mitjançant la seva utilització en diverses empreses, i disposaven alhora de personal format per a
l'explotació dels equips.

La situació actual de l'externalització no es pot veure deslligada d'un discurs
considerat vigent actualment en la major part de les empreses, que considera l'especialització com un
bon sistema de gestió i proposa per tant realitzar internament aquelles activitats directament vinculades
a l'estratègia del negoci, per a les quals l'empresa disposa de cultura pròpia, i subcontractar tots aquells
serveis o activitats auxiliars o de suport que hom considera que exteriorment poden fer-se més
eficientment.

Sobre l'anterior esquema de discurs, generalment acceptat avui, hom pot pensar però, que no té per què
no estar afectat pels principis de canvis pendulars que es donen en les empreses i en la societat en
general, i no hi ha cap raó per pensar que d'aquí a uns anys pugui estar de moda un discurs del tipus:
"la integració de les diferents activitats i del conjunt del personal en una cultura comuna d'empresa és
una font d'avantatges competitius i alhora un instrument de motivació que millora l'eficiència
global...".  Tanmateix, el discurs actual és el de la focalització de l'empresa en el camp que per
estratègia li és propi i subcontractació de la resta d'activitats. Coherentment amb aquesta situació
emergeix amb força l'externalització.

En l'àmbit de la terminología, i abans d'avançar, hem de fer una consideració sobre què entenem per
Externalització (que assumirem com a traducció del mot anglès "outsourcing").

En un sentit restrictiu entendrem com externalització la contractació global dels serveis informàtics
d'una empresa a un altra empresa especialitzada en aquesta tasca, i ens referirem a aquest abast quan
parlem d'externalització sense qualificatius.
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En un sentit ampli, l'Externalització és la contractació externa de serveis informàtics totalment o
parcialment. Quan ens referim a aquesta visió àmplia parlarem d'Externalització parcial.
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L'Externalització total o parcial està relacionada, i no l'hem de confondre, amb dues formes de
contractació de serveis externs:

- La cessió de personal (antigament, i fins a cert punt pejorativament,
anomenada prestamisme laboral, i en anglès, encara pitjor, "body shopping").

- La contractació externa de Projectes.

En el primer cas, empreses de serveis d'Informàtica i més darrerament empreses de Treball
Temporal cedeixen personal informàtic per prestar serveis en empreses terceres, el qual passa a
dependre a nivell funcional i tècnic de l'empresa tercera.

Aquesta forma de contractació aporta a les empreses una flexibilitat laboral superior a la que aporta
l'ordenament laboral vigent, i converteix uns costos fixos de personal en costos variables.

El sistema ha arrelat en la societat i, donada la situació de meitat dels anys 90 quant a la poca creació
de llocs de treball i la constatació que les empreses de treball temporal eren de les poques que en
creaven, la legislació ha reconegut aquesta situació, reconeixent-li aquesta situació i hi ha aportat un
marc legal de referència.

Respecte a la cessió de personal en l'àmbit informàtic, hem de fer unes reflexions diferencials respecte
a altres àrees funcionals de les empreses:

- En el sector empresarial de la cessió de personal, hi han competit fins ara
les empreses de serveis informàtics en règim quasi d'oligopoli, i les empreses de treball temporal han
quedat en general reduides a l'àmbit més administratiu i auxiliar. En la mesura que adquireixin un nou
paper aquestes empreses de treball temporal, encoratjades pel mercat i amb un bon marc normatiu,
competiran amb les de serveis informàtics per aquest mercat i segurament en bones condicions
competitives quant a costos.

El discurs de les empreses de serveis informàtics per generar una barrera
d'entrada als nous competidors es basa en el valor afegit que poden ofertar a causa de la seva cultura,
l'experiència de gestió informàtica i el coneixement de la tecnologia, cosa que pot aportar una bona
resolució de puntes de treball, d'incidències i de suport permanent.

El gestor de serveis d'informàtica, a qui va adreçat aquest llibre, ha de saber
donar als discursos el valor que tenen, reconèixer la seva aportació positiva, però valorar-la, és a dir
quantificar-la i tenir-la com un element d'avaluació i negociació. Saber quin cost té el diferencial del
valor afegit i decidir si representa una bona relació Cost/Benefici és la seva tasca.
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Les empreses de serveis d'informàtica, no poden ignorar aquesta realitat,
sobre tot aquelles per a les quals la cessió de personal constitueix una part representativa de la
facturació. Sense cap pretensió de voler donar consells a aquest sector empresarial, segurament farà
una tasca de reconversió cap a la potenciació d'altres línies de negoci: Els Projectes, els Serveis de
suport i especialment l'Externalització, per a la qual cosa haurà de cercar aliances i realitzar fortes
inversions.

- Un altre element a considerar és la situació del personal cedit a una tercera
empresa. La variabilitat dels costos i la flexibilitat laboral han de ser avaluades pel Director
d'Informàtica i pel Director Financer i han de rebre un pes enfront de la possible rotació d'aquest
personal, que pot ser superior a la de la resta i ha de tenir en cada moment cobertes o previstes les
contingències que puguin donar-se.

Respecte al personal cedit, l'altre tema important a plantejar és el de la
motivació, aspecte sobre el qual reflexionem en el capítol dedicat a la Gestió de Personal.

El segon aspecte que esmentàvem quant a una possible confusió amb l'externalització és la
Contractació de Projectes. Hem de dir al respecte que constitueix una forma habitual de gestió comuna
a altres àmbits de l'activitat econòmica, i especialment al món de les enginyeries d'altres àmbits (civil,
electrònica, telecomunicacions...).

En aquest cas, la contractació serà una part de la gestió dels projectes, on l'èxit anirà lligat a la
Definició precisa del Projecte, dels seus Recursos i dels seus Terminis, i a l'existència d'un seguiment i
control.

L' única observació addicional que podem fer és la confusió que es dóna de vegades entre la cessió de
personal i la contractació de projectes, en vestir la primera amb la segona. Clarament aconsellem dir
les coses pel seu nom com a forma d'actuació transparent per a l'empresa a la qual la Informàtica
presta servei.
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L'externalització porta associats uns trets característics al marge de la pròpia definició com a forma de
prestació de serveis:

- Paper clau del contracte

- Cessió d'equipaments físics i d'aplicacions

- Transferència de Recursos Humans

En tot negoci de prestació de serveis, les clàusules contractuals són importants com a forma de
delimitar allò que s'obté i les responsabilitats de cada part actuant. En el negoci de l'externalització hi
ha unes especificitats que fan més important que en altres la claredat i la concreció del Contracte:

- Les garanties de confidencialitat necessàries per a la prestació d'aquests
serveis.
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- La dificultat de definir i de controlar el compliment de paràmetres adients
per a la qualitat del servei prestat. Cal en aquest apartat definir els indicadors de servei adients per a
les activitats de Desenvolupament, Explotació i Suport. Evidentment la situació es fa més fàcil quan
l'empresa ja disposa d'un sistema de control del servei en la seva situació de prestació interna.

- El caire estratègic que per a una part important d'empreses té la prestació
eficient dels serveis informàtics o, expressat en termes negatius, les conseqüències que tenen per a les
empreses els defectes en la prestació d'aquests serveis.

El segon apartat característic que citem és la cessió d'equipaments físics i aplicatius. L'externalització
suposa que l'empresa prestatària del servei es fa càrrec dels equipaments esmentats. Això té
implicacions per a les dues parts interessades, que relacionem a continuació.

a) Per a l'empresa que presta els serveis.

- Capacitat financera suficient per adquirir els equipaments i per invertir
continuadament en millores tecnològiques sobre la base de les prestacions definides en el Contracte.

- Disponibilitat d'espai físic i d'equipament que garanteixi els nivells de
seguretat definits en el Contracte.

- Garantia de manteniment, mijançant els drets oportuns, dels equips
adquirits.

b) Per a l'empresa que rep els serveis.

- Increment de la liquiditat derivada de la venda d'uns actius.

- Supressió del concepte d'Inversió Informàtica, la qual passa a ser una
despesa en termes de compte d'explotació.

- Modificació de les condicions de tresoreria derivades dels canvis de
naturalesa de la despesa i eventualment de la seva periodificació.

El darrer apartat, i el més important, que considerem com a característic de l'externalització és la
cessió majoritària del personal informàtic, del qual en resta una petita part per a funcions de gestió del
contracte d'externalització. Això té també coseqüències per a les tres parts implicades (ara són tres les
parts: les dues empreses i els professionals informàtics), que passem a relacionar a continuació.

a) Per a l'empresa que presta els serveis.

- Capacitat d'absorció de personal amb l'increment corresponent dels costos
d'administració i d'estructura en general.

- Capacitat d'integració de pesonal de diverses cultures mitjançant salts
discrets.
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- Capacitat d'integració de personal que eventualment pot tenir diferents
condicions laborals almenys conjunturalment.

- Capacitat d'assumir drets que generin costos u obligacions en general que
cal respectar en el personal absorbit, d'acord amb les condicions del Contracte.

- Necessitat d'oferir carrera professional al personal integrat.

b) Per part de l'empresa que rep els serveis.

- Capacitat de venda i de negociació amb els treballadors informàtics i amb
els òrgans de negociació general de la part treballadora, de les condicions laborals del Contracte
d'Externalització.

- Capacitat d'administrar els inicis del servei, període crític, sense pèrdua
d'eficiència.

-   Comunicació a la resta de l'organització de la nova modalitat del servei
informàtic, per tal de comunicar confiança en el nou sistema.

c) Per part dels professionals informàtics:
- Canvis en la seva carrera professional pel fet de passar a una empresa de

serveis informàtics on la carrera anirà lligada a l'aplicació de la tecnologia i a la gestió de la mateixa, i
disminuiran els límits que eventualment poguessin existir.

- Inseguretat associada a tot canvi d'empresa. Èxit vinculat parcialment a la
capacitat d'administrar el canvi i a la seva adaptació.

- Pèrdua de possibles condicions beneficioses de l'antiga empresa.
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La forma de gestió dels Serveis Informàtics que estem analitzant presenta situacions
d'avantatge respecte a la gestió interna i les situacions on aquesta supera la prestació de serveis
externs. Relacionem a continuació les nostres opinions al respecte.

a) Fortaleses de l'Externalització:

- Financerament, i tal com ho hem explicat en el punt 15.1, permet augmentar la
liquiditat i concentrar l'esforç inversor en les activitats "naturals" de l'empresa. Converteix en una
despesa un conjunt de despeses i inversions.

- Permet gaudir a l'empresa que rep els serveis de les economies d'escala que el
prestador obté dels constructors de productes informàtics.
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- Permet controlar els costos informàtics, de la manera que ho fa tota activitat
contractada a l'exterior.

- Possibilita l'accés a serveis de seguretat i resolució de contingències, que té un cost
alt per a empreses aïllades.

- Facilita l'accés a noves tecnologies, inicialment a l'abast de centres especialitzats.

- Permet concentrar l'empresa en el negoci que li és propi, i disminuir l'atenció en les
activitats de suport com la Informàtica, per a la majoria d'empreses.

- Possibilita una carrera informàtica als professionals interessats especialment en
aquesta tecnologia.

b) Fortaleses de la gestió interna:

- Major integració en l'organització

- Major sensació de control sobre la Informació i sobre la Informàtica

- Menys burocratització del servei

- Més facilitat d'adaptació a les necessitats dels usuaris
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Ja hem citat al començament d'aquest apartat la importància del contracte en els processos
d'externalització. Volem però, fer l'observació que, com en tot negoci on aquest és important, el
Contracte complementa la confiança necessària entre les parts i la voluntat de col·laboració i interès
mutu que ha de tenir  tota activitat continuada entre empreses perquè sigui exitosa. El millor document
mercantil no garanteix l'èxit quan hi han reserves i falta de claredat entre les parts.

El Contracte és condició necessària però no suficient en la gestió externa dels serveis informàtics.

El Contracte en els processos d'Externalització ha de recollir com a mínim els aspectes següents:

- Servei que es prestarà i contraprestació econòmica d'aquest servei.

- Clàusules de confidencialitat de la Informació.

- Sistema de mesurament del servei amb especificació dels paràmetres de mesura i
els marges de tolerància.

-  Penalitzacions d'aplicació en els casos d'incompliment dels nivells de servei
pactats.
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- Condicions de compra dels actius informàtics de l'empresa receptora del servei,
amb especificació de les condicions de cessió dels contractes de manteniment.

- Condicions d'ús de les aplicacions informàtiques de les empreses receptora i
prestadora del servei.

- Condicions d'absorció del personal informàtic per l'empresa prestadora del servei.

- Període de vigència del Contracte i Clàusules de continuació i de rescissió
anticipada amb les compensacions corresponents.

- Marc organitzatiu per a la resolució d'interpretacions i conflictes.

- Marc jurídic per a la resolució de litigis.
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Existeix un nombre important d'empreses, molt grans, especialment Banca  i
Organismes de l'Administració Pública que, al llarg de la seva història informàtica, han creat centres
autònoms amb forma jurídica d'empresa o similar per a la prestació de serveis informàtics a les seves
empreses matrius.

Aquests Centres Informàtics han evolucionat i han prestat serveis informàtics a altres
empreses. Com a exemples, a Catalunya tenim l'Ajuntament de Barcelona, que va crear l'Institut
Municipal d'Informàtica; la Generalitat de Catalunya, que va crear el Centre Informàtic de la
Generalitat, o La Caixa, que va crear Tecnocaixa com a ajuda en la prestació de serveis informàtics.
En l'àmbit de l'Estat espanyol, un nombre important de caixes d'estalvi van crear Ibermàtica, i entitats
com El Corte Inglés van realitzar estratègies similars. L'experiència més important a nivell mundial ha
estat la de General Motors, que va crear EDS, líder actual en el mercat d'externalització.

En els casos d'empreses prestadores de serveis informàtics als seus centres originaris,
podem parlar d'una certa externalització interna, que assoleix bona part dels avantatges de gestió (no
forçosament podem dir el mateix dels avantatges econòmics i financers) de l'externalització, però
mantenint una relació sense modificar les situacions existents de confidencialitat o integració.

Aquesta cura per la confidencialitat o, encara més, aquesta voluntat de mantenir la
interiorització dels procediments i de la informació, molt més estesa en els països llatins que en els
anglosaxons, porta de vegades a l'establiment d'aliances, lligams i fins i tot intercanvi  d'accions entre
les empreses contractants com a garantia per a les situacions d'externalització. Sembla en els entorns o
països on aquestes postures es manifesten més, que hi ha més confiança en els vincles familiars
(accions en termes empresarials) que en les garanties jurídiques.
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Hem vist el marc general i hem analitzat avantatges de la forma de gestió externa
envers la interna  per a la prestació de serveis informàtics. Si analitzem els tres grans apartats de
factors diferencials:

- de gestió

- econòmic

- financer,

veurem que és en aquest darrer punt on pot haver-hi un guany absolutament significatiu en la gestió
externa.

Quant a la gestió, podem balancejar entre la previsible millor competència tecnològica i les
possibilitats de carrera professional que ofereix la gestió externa, enfront de la integració en l'empresa
i la seva cultura, tal com es planteja en la gestió interna.

Pel que fa als apartats econòmics podem posar a un i altre costat les economies d'escala que pot
obtenir una empresa de serveis i la seva capacitat de control de costos en base a un contracte, però
paral·lelament l'empresa prestadora de serveis ha de tenir beneficis, i és necessari que en tingui, i hom
podria dir que el control de costos també pot fer-se internament, i en qualsevol cas estarà basat en la
limitació de les prestacions als usuaris.

L'aspecte financer no ofereix cap dubte: l'empresa que rep el servei pot obtenir un increment de
liquiditat i sobre tot no ha de preocupar-se d'invertir els seus recursos en una tecnologia que no li és
pròpia.

Evidentment no podem fer recomanacions generals sobre la conveniència o no de l'externalització ni
en la bondat del model. Dependrà de cada empresa i de cada moment el fet que li interessi en termes
financers aquesta forma de gestió i que, per les seves circumstàcies organitzatives i de personal,
obtingui també avantatges en la gestió i en el compte d'explotació.
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Dins l'activitat del departament d'informàtica de les empreses existeix la gestió o l'ajut a la
gestió de les compres que fan referència als béns (equips) i els serveis informàtics. Per realitzar la
gestió de Compres, les empreses disposen de Departaments específics, ja sigui autònoms o bé integrats
en l'àrea logística de l'empresa.

La situació més general és que els departaments de compres coneixen plenament els articles
directament lligats a la producció de l'empresa, i requereixen suport tècnic dels Departaments usuaris
per als altres productes i serveis.

Des del punt de vista normatiu, les empreses disposen de procediments de contractació i les
Administracions Públiques disposen de lleis i reglaments que regulen aquesta activitat. Les
reglamentacions en els casos públics i privats busquen l'eficiència en la utilització dels recursos i les
Administracions Públiques busquen amés la transparència i la igualtat d'oportunitats en el sector
empresarial que pot ser proveïdor.

Els procediments de contractació tenen sempre uns principis comuns que són els que podem tractar en
un texte no específic de Contractació com és aquest. Com a  característiques generals dels
Procediments podem citar:

- Definició del circuit d'informació que hi és d'aplicació.

- Definició de l'ens que té la responsabilitat de la decisió. Aquest ens, que
pot ser unipersonal o col·legiat, variarà en funció bàsicament de l'import de la contractació.

- Definició de les Condicions Generals de Contractació, que seran recollides
en un text que pot ser conegut com a Plec de Condicions Generals o Plec de Condicions
Administratives, etc.

- Definició de les característiques tècniques o específiques dels béns o
serveis a contractar, que seran recollides en un text que habitualment és conegut com Plec de
Condicions Tècniques.

- Definició de la forma i els terminis de presentació de les ofertes.

- Definició del marc general d'avaluació, la concreció del qual serà recollida
en els Plecs citats anteriorment.
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El Departament d'Informàtica en general tindrà competència per el·laborar el Plec de Condicions
Tècniques i participarà en la comissió d'avaluació de les ofertes i en la redacció de l'informe-proposta
per a l'ens responsable de l'adjudicació.

Com a recomanacions específiques per a la contractació de béns i serveis informàtics podem fer les
següents consideracions generals:

- Eventualment i en funció de la complexitat dels bens o serveis a contractar és
aconsellable cercar ajuda externa d'assessorament per persones o empreses solvents en les tecnologies
o sistemes d'interès.

- És important la definició precisa d'allò que es vol contractar, i no ha de fer por
fragmentar en el temps una contractació per tal d'anar-ne acotant l'objectiu i l'avaluació.

En aquest sentit, i com a exemple pel que fa a la contractació de projectes de
desenvolupament i d'implantació, és aconsellable fragmentar el projecte en els tres apartats clàssics i
seqüencials de: Definició, Disseny i Construcció, per tal de minimitzar les desviacions mitjançant un
millor coneixement.

- Tendència progressiva a la realització d'experiències pilot, amb diversos licitadors,
assumint l'empresa client tots o part dels costos. Els costos de les experiències pilot solen ésser mínims
comparats amb el cost d'una mala decisió.

- El Directiu d'Informàtica ha de considerar elements de solvència dels possibles
proveïdors i consideracions estratègiques d'evolució de la tecnologia i del negoci a l'hora de
col.laborar en la presa de decisions. Un error massa corrent és la simple avaluació tecnològica puntual
de les solucions ofertades.

Aquesta consideració en contractacions com els serveis d'externalització on la
solvència dels proveïdors és fonamental, cal tenirla especialment en compte.
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La gestió moderna dels Sistemes d'Informació a les empreses dóna un paper
important als usuaris finals en quasi totes les etapes del Cicle de Vida dels Sistemes. Es pot estudiar
amb més detall aquest concepte en [PRESS93], [COSTA80] i [PERAL94]. Per als departaments
d'Informàtica, reconèixer i potenciar aquest paper genera l' obligació de donar suport tècnic als usuaris
allà on es trobin realitzant la seva tasca.

Les empreses, per altra banda, tenen la seva estructura repartida en el territori més o menys extens en
funció del tipus de negoci, de l'empresa i del volum de la mateixa. El Departament d'Informàtica ha de
donar suport a aquesta extensió territorial.

Al llarg del temps, l'organització de la Informàtica ha anat resolent de diverses maneres aquest suport
al territori empresarial.

Podem estructurar aquesta evolució en els esquemes de funcionament que detallem a continuació.

a) Informàtica centralitzada sense suport estructurat al territori.

Aquest model correspon a etapes inicials de la implantació d'Informàtica a les empreses, i és
coherent amb una Informàtica fonamentalment corporativa on el paper dels usuaris es redueix a
l'especificació de requeriments dins el procés de Disseny de Sistemes i a la utilització d'aplicacions
transaccionals i recepció de llistats.

b) Informàtica distribuïda amb suport personalitzat en el territori.

Aquest model representa un moviment pendular respecte a l'estadi anterior. En ell es
configuren conceptualment les aplicacions departamentals separades de les corporatives. Els usuaris
tenen un paper pro-actiu en el disseny i l'explotació dels Sistemes d'Informació.

El suport als usuaris es dóna localment i apareix la figura de l'informàtic distribuït, que
s'integra en els ens territorials i va assolint una dependència orgànica de la Direcció dels mateixos i
funcional o tècnica del Departament d'Informàtica.

Aquest model porta associats uns costos importants pel que fa a equips i al seu suport personal, però
possibilita una expansió controlada localment de la Informàtica en les organitzacions.
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El model s'utilitza en ens del tipus administratiu o de gestió de la informació amb molta capil·laritat, i
en el món industrial per arribar a les fàbriques i a les delegacions comercials.

La crisi d'aquest model vé donada per un conjunt divers de factors, que podem resumir en els apartats
següents:

- Costos elevats del model distribuït.

- Perill de pas d'un Sistema d'Informació Distribuït (SID) a un Sistema
d'Informació Dispers (SID).

- Progressiva pèrdua de control sobre els Informàtics Distribuïts, que
s'integren en els serveis perifèrics.

- Dificultat tècnica i econòmica d'aplicar en tot el territori els avenços de les
Tecnologies de la Informació.

- Enfortiment de la informàtica personal enfront de la departamental. El
model distribuït no arriba tampoc a donar tot el suport local necessari.

c) Informàtica centralitzada amb suport remot i/o local al territori, on priva la informàtica personal i
les xarxes.

En aquest model es recentralitzen els recursos humans informàtics, de manera que es resolen
els problemes de personal de l'etapa anterior, i les millores en les tecnologies de telecomunicacions
permeten donar serveis de suport remot d'alta qualitat.

El suport local es dóna amb les dotacions mínimes, subcontractant tot el suport que és directament
tecnològic. Progressivament es va formant la figura de l'administratiu que és capaç de donar un cert
nivell de suport fins i tot en temes d'administració de xarxa, i que sap recórrer als serveis centrals quan
hi ha problemes d'un altre nivell. Els productes informàtics d'ajut a l'explotació descentralitzada i la
tecnologia de comunicacions en general col·laboren en aquesta estratègia.
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El concepte d'Auditoria, prou estès en els àmbits econòmics, financers i de gestió de
les empreses, arriba a la Informàtica a partir de la consideració d'allò que la Informàtica gestiona, la
Informació, com un actiu més de les organitzacions, que s'homologa per tant a tot el que ja era objecte
d'Auditoria.

La relació de l'Auditoria amb la Informàtica la trobem al llarg de la seva curta
història en diferents àmbits que actualment coexisteixen. Trobem en primer lloc el suport informàtic a
les tasques d'Auditoria Econòmica i de Gestió. A continuació, la Informàtica passa a ser objecte
d'Auditoria, en el marc més ampli de la gestió global, i donada la importància que té el processament
d'informació per al control dels actius clàssicament objecte d'Auditoria. Finalment s'audita directament
la Informàtica com a fi en ell mateix de l'Auditoria.

En el darrer sentit en què ho plantejàvem en el pàragraf anterior, l'Auditoria
Informàtica estudia l'empresa, els seus sistemes d'informació i les Tecnologies que s'hi apliquen amb
els objectius d'avaluar:

- La seguretat dels actius d'Informació en els seus nivells físics i lògics

- L'adequació de l'ús dels sistemes a l'estratègia de l'empresa

- L'eficiència en l'ús dels recursos

Els moments per a la realització d'una Auditoria Informàtica poden ser vinculats o
independents d'altres processos d'Auditoria a l'Empresa.

Habitualment, lligat al procés anual d'Auditoria econòmico-financera i de Gestió es
realitza, com a part d'aquest procés, una Auditoria Informàtica d'abast restringit i en qualitat de
complement i recolzament del procés global.

En altres circumstàncies és aconsellat realitzar una Auditoria Informàtica específica,
éssent les causes que més habitualment ho motiven les següents:

- Inici o finalització d'un Cicle de Planificació de Sistemes d'Informació.



Gestió dels sistemes d'informació a l'empresa180

- Canvis en l'estratègia de l'empresa que incideixin fortament sobre els
Sistemes d'Informació.

- Canvis en la composició accionarial o de direcció en l'Empresa.

- Insatisfacció generalitzada dels usuaris en la prestació dels serveis
informàtics

- Fort increment dels costos informàtics.

- Previsió de noves inversions importants.

- Manca de confiança de la direcció de l'empresa amb la direcció
d'informàtica.

18.2 Etapes d'una auditoria informàtica

La realització d'una auditoria informàtica requereix l'us d'una Metodologia. N'existeixen moltes en el
mercat, però podem trobar, com a  guía general de les Fases de realització d'una Auditoria Informàtica,
les següents:

1. Definició d'objectius.

2. Estudi inicial, que reconeix sobre el terreny la grandària,
    la complexitat i aspectes a considerar.

3. Determinació dels recursos necessaris, humans,
                                                   màquines i aplicacions.

4. Realització del plà de treball.

5. Realització de l'auditoria.

Identificació de riscs
Realització de proves
Obtenció de resultats

6. Redacció de les conclusions.

7. Redacció de l'esborrany d'informe

8. Discussió de l'informe

9. Distribució de l'informe definitiu.

10. Seguiment de les recomanacions.
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El directiu d'informàtica d'una empresa necessita, com qualsevol altre director de funció o general,
informació per poder dur a terme la seva tasca i alhora  per poder informar, a qui correspongui, de la
seva gestió.

El conjunt d'Informacions rellevants que permeten conèixer fàcilment un àrea empresarial, el seu
estat i el compliment dels seus objectius, és el Quadre de Comandament d'aquella àrea. Són
especialment coneguts a les empreses els quadres de comandament d'Economia i Finances i de
Vendes, que tenen generalment com a informacions rellevants:

Economia i Finances
- Balanç amb alt nivell d'agregació en les masses patrimonials
- Comptes de resultats per Canals, Productes i Territoris
- Ratios financeres
- Costos més rellevants
- Seguiment de Pressupostos
- Indicadors (o semàfors) de les magnituts anteriors amb valors fora de

límits predefinits.

Vendes
- Vendes per Canals, Productes i Territoris
- Contrast amb Pressupostos
- Contrast amb exercicis anteriors
- Rendibilitats per Canals, Productes i Territoris
- Rànquings de Clients i Productes
- Preguntes clàssiques de vendes,

- Qui compra
- Qui no compra
- Qui comprava i no compra
...
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- Indicadors (o semàfors) de les magnituts anteriors amb valors fora de
límits predefinits.

El quadre de comandament és un instrument per al Directiu responsable de la informació de què és
objecte, i per al control de la seva activitat per tercers. Els responsables dels quadres de comandament
en les empreses poden ser directament de les àrees afectades i, en el cas de la Direcció General, els
òrgans de suport o secretaries tècniques corresponents, o bé Departaments especialitzats en aquesta
tasca; i en aquest sentit com a més rellevant, podem citar les àrees de control de gestió.
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La Funció Informàtica de l'empresa, com a òrgan de prestació de serveis interns a l'organització,
presenta els problemes de dificultat de mesura de qualsevol tipus de Servei, pel que fa als seus
aspectes qualitatius.

El quadre de comandament d'informàtica ha de donar informació de tot allò  que fa referència a la
funció informàtica, en tots els seus vessants: Desenvolupament i Implantació de Sistemes; Explotació;
Suport; Instal·lacions, etc.

El quadre de comanament d'Informàtica ha de ser coherent amb els instruments similars de control a
l'empresa, i s'hi ha de poder integrar en aquells aspectes més globals que ho requereixin.

Les fonts d'informació per poder construir-lo són:

- El Sistema d'Informació del Control de Gestió de l'Empresa, d'on
especialment rebrà les informacions econòmiques Pressupostàries i Realitzades.

- L'activitat de Desenvolupament i Manteniment de Sistemes, la qual
aportarà dades de producció informàtica d'aquest àmbit.

- L'activitat d'Explotació, de Suport Tècnic, d'Instal.lacions i de Suport
general als usuaris.

- El Sistema de Control de Projectes implantat a l'empresa o al
Departament.

- La relació amb els usuaris, a efectes d'avaluació de la satisfacció sobre el
servei.
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El quadre de comandament tindrà informació que podem estructurar en els apartats següents:

- Informació econòmica
- Despesa corrent i d'inversió per conceptes.
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- Desviacions pressupostàries de la despesa.

- Informació de desenvolupament i manteniment
- Consum de recursos per projectes.
- Consum de recursos per tipus d'activitat.
- Consum de recursos per àrees usuàries.
- Desviacions dels projectes.
- Qualitat de la tasca de desenvolupament i de manteniment.

- Informació d'explotació i suport
- Consums de màquines per tasques i usuaris.
- Temps de resposta de processos transaccionals.
- Consums de processos per lots.
- Incidències (caigudes i temps fora de servei) dels sistemes.
- Mesura de les activitats de suport.

- Formació
- Hores i ratios de formació per a productes i usuaris.
- Qualitat percebuda de la formació.
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