
����	��"���!�� � �� ���		�
 �����������	� 185

2����������	�23����������� �������

�4�����������5�����������������������.�����������

�4�� $�������,
��-��
 ��	����
 �� �� ��������

Les empreses i al seu nivell els departaments tenen la necessitat de distribuir el treball i coordinar les
tasques que realitza el seu personal, i això d'una manera coherent amb els objectius i l'estratègia de
l'empresa. A aquesta necessitat serveix l'estructura interna de l'empresa i dels seus departaments, que
per tant  té les finalitats de:

- Distribució de
- Tasques
- Responsabilitats
- Poder

- Agrupació de les tasques en Unitats

- Establiment de les formes de Coordinació.

La paraula Estructura té també una connotació econòmica dins l'àmbit empresarial. S'hi associen els
costos fixos de personal no lligats al procés productiu. És per tant, en aquesta accepció i en la
terminología moderna, un concepte que cal controlar i disminuir. Rebaixar l'estructura, alleugerir-la,
flexibilitzar-la, són objectius dels temps moderns.
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Respecte a la Direcció d'Informàtica, hem de dir en primer lloc que, en qualsevol de les formes que
hem estudiat en els capítols anteriors, participa de les característiques dels altres àmbits de Direcció de
l'empresa, i hi són per tant d'aplicació les consideracions que hom pot fer sobre estils i formes de
direcció en general.
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La  segona consideració que hem de fer sobre la Direcció d'Informàtica és que no es pot veure
deslligada del conjunt del sistema de Direcció de l'Empresa, i que per tant ha de ser coherent amb:

- la situació de l'empresa i l'entorn, en l'aspecte organitzatiu i econòmic de
l'empresa i en el sector empresarial en què aquesta es troba.

- les formes de direcció de l'empresa, assumint unes pautes de
comportament comunes, que modulen els estils personals de direcció propis de cada professional.

- la cultura de l'organització, assolida pel conjunt de l'empresa, o bé que vol
ser modificada i per la qual cosa es necessita la col·laboració també de les direccions funcionals.

- la forma de comunicació en l'empresa, i les formes habituals de
transmissió d'informació: de dalt cap baix, possibilitat en horitzontal, etc.

- els procediments de premi i sanció, amb les possibilitats d'influència per
part de les direccions funcionals, el rigor en l'aplicació i la incidència sobre les carreres professionals.

Les situacions de no coherència entre la Direcció d'Informàtica i altres Direccions o la Direcció
General de l'empresa seran font de conflictes per a les Direccions i per als Professionals, i així es
crearan situacions diferencials i greuges comparatius en l'empresa, situació a la qual caldrà buscar
solucions que, de vegades, seràn traumàtiques.

La tercera consideració que fem dels directius d'Informàtica i que és també comuna a la resta de
directius de l'empresa fa referència al seu paper i les seves activitats fonamentals. Podem estructurar
aquest paper en tres àmbits:

- interpersonal o relacional

- de decisió.

El primer àmbit d'activitat fa referència a la relació continuada amb d'altres membres del Departament
i de l'Empresa. Tot directiu té un paper fonamental de comunicador amb les persones al seu càrrec,
realitza una tasca de motivació, control i resolució o anticipació de conflictes. El Departament
d'Informàtica, com a prestador de serveis a l'organització, fa que els seus directius tinguin una tasca
bàsica de comunicació amb els companys i usuaris per tal de coneixer el treball, el negoci, i alhora
oferir oportunitats d'aplicar la tecnologia que venen. Al mateix temps, la comunicació amb la Direcció
genera en el directiu d'Informàtica el coneixement de l'estratègia amb un alt nivell d'actualització, i li
permet trametre el missatge de tranquilitat, que és el primer que espera l'alta Direcció d'un servei no
finalista. Per acabar el cercle de comunicació, el directiu d'Informàtica es comunica amb els
proveïdors de béns i serveis tecnològics i amb col·legues seus per tal d'intercanviar experiències i
coneixer el mercat tecnològic i d'aplicació.

El segon àmbit d'activitat del directiu fa referència a la decisió. La primera consideració a fer és que el
directiu no és una persona que es passa el dia prenent decisions. Decissions se'n prenen

poques, però s'han de prendre bé: això sense arribar al nivell de no prendre decisions, en què mai es
cometen errors: moltes vegades la pitjor decisió és no prendre'n cap. El directiu, i el d'Informàtica en
particular, ha de decidir, cosa que requereix tenir prou elements materials i d'assessorament personal
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per minimitzar els errors i els seus efectes. Hi ha, però, dos tipus de personalitats pel que fa referència
a aquest àmbit d'actuació: aquells directius més racionalistes i els més intuitius, amb diferents
processos interns i de vegades amb reflex extern quant a la presa de decisions. Aquestes personalitats
tindran incidència també en les seves diferents necessitats d'informació i de sistemes especialitzats en
l'ajut per a la presa de decisions.

La quarta consideració respecte a la funció directiva és la font de poder on es fonamenta, i aquí podem
separar conceptualment dos apartats com a origen de la direcció: el formal i descrit per l'organització,
i el legitimat per la resta de l'organització (companys i personal dependent). No cal dir que ambdós
apartats no són excloents, i que la millor situació es dona quan hi ha una coincidència en la mateixa
persona.

El poder formal dóna al directiu la capacitat d'actuar amb el recolzament de l'organització i li aporta
l'assignació de responsabilitat pública i visible, imprescindible en tot quadre directiu. La legitimació
per la resta de l'organització aporta al directiu el lideratge moral sobre l'àrea de coneixement o gestió
que és àmbit d'actuació del directiu.

El cinquè aspecte a considerar i potser el més específic de la Direcció d'Informàtica és el conjunt
d'habilitats i característiques que hom associa a aquesta funció. Assenyalarem, a part de les que podem
considerar com a genèriques a tot directiu,

- Confiança de l'organització i en l'organització

- Honestedat

- Capacitat de lideratge

- Capacitat de comunicació

- Capacitat d'organització del treball i d'administració de recursos

- Coneixement del negoci.

Les específiques d'aquest lloc directiu són:

- Coneixement de les capacitats de les tecnologies de la Informació i les
Comunicacions.

- Coneixement, a un nivell suficient, de les tecnologies.

- Capacitat de lideratge d'equips humans amb forta qualificació en
Tecnologies.

- Capacitat de venda de serveis a l'organització.

El directiu d'Informàtica d'una empresa lidera un equip de professionals en Tecnologies de la
Informació i personifica l'ús d'aquestes tecnologies per col·laborar en els objectius estratègics de
l'empresa.
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La Direcció d'Informàtica de les empreses té una funció important pel que fa a la Planificació
d'aspectes fonamentals dels Recursos Humans d'Informàtica de l'empresa. Els aspectes sobre els quals
té incidència, podem classificar-los en els apartats següents:

- Formes de gestió del personal.

- Carreres professionals.

- Procediments de premi-sanció.

- Formació.

Les Direccions d'Informàtica de les empreses tenen en canvi poc paper pel que fa als aspectes
retributius del personal informàtic, tretd'aquells casos en què hi ha una forma de gestió autònoma de
recursos (outsourcings interns). Habitualment els aspectes retributius queden molt tancats en l'àmbit
de la Direcció de Recursos Humans i en el marc reglamentari dels Convenis Col·lectius i d'Ordenació
Laboral existents.
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Pel que fa al primer aspecte de planificació assenyalat en l'apartat anterior, les formes de gestió del
personal, la Direcció d'Informàtica té la responsabilitat de proposar la que més s'adapti a l'estratègia de
l'empresa i als seus condicionants econòmics i financers. Com a mitjà per estructurar les formes de
gestió del personal informàtic i amb caire evidentment excloent, podem citar dues opcions:

- Integrat amb la resta de l'organització

- Específic per al personal informàtic
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La situació d'integració és la que es va donar originàriament amb la funció informàtica i la encara
dominant a la majoria d'empreses. Aquesta integració ha de resoldre els nivells salarials i les
categories professionals informàtiques dins un marc més ampli: l'empresa. Trobem molts models per a
aquesta situació, i en podem citar com a representatius els següents:

- Nul·la diferenciació, i assimilació dels llocs de treball i nivells salarials informàtics
als llocs i nivells administratius. Així trobem situacions d'assimilació de Caps d'Àrea i Projecte,
d'Analistes, Analistes-Programadors, Programadors i Operadors, etc. a categoríes com: Cap
Administratiu (a diferents nivells), Oficial Administratiu (idem), i Auxiliar Administratiu.

- Diferenciació de llocs de treball i escales salarials definides per a aquests llocs de
treball. Trobem llavors com a categories professionals més característiques les següents:

- Director d'Informàtica (o d'Organització i Sistemes, o Sistemes 
  d'Informació...)

- Director (o Cap) d'Àrea

- Cap de Projecte

- Tècnic de Sistemes

- Analista (amb diferents acepcions i/o categories): Funcional, Orgànic, 
  Senior, Junior, o amb diferents nivells numèrics

- Analista-Programador (amb diferents nivells)

- Programador (amb diferents acepcions i/o categoríes): de Sistemes, 
  d'Aplicacions, Senior, Junior, o amb diferents nivells numèrics

i com a categories molt lligades als llocs de treball d'Explotació:

- Cap de Sala

- Preparador de Treballs

- Operador de Consola

- Operador de Perifèrics

- Amb diferències salarials, recollides en complements de lloc de treball o
d'especialització en determinades tasques o tecnologies.

La situació de gestió específica per al personal informàtic es dóna en aquelles entitats que han concedit
als seus centres d'Informàtica formes de gestió autònoma a diferents nivells, es a dir que han fet una
certa externalització o outsourcing controlat dels seus Departaments d'Informàtica. En aquests casos,
l'ordenació laboral recull amb prou expressivitat els llocs de treball específicament informàtics i
permet situar els processos de negociació en el marc del sector informàtic.
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Aquest darrer cas no és, però, una situació totalment assimilable a la de les empreses del sector
industrial informàtic. El lligam a les seves empreses originàries genera tensions i servituts, i una
humana tendència de tot treballador a conservar la part millor de totes les situacions, és a dir dels
estatus i drets de l'empresa a qui es dóna servei i de l'empresa des d'on es presta.

La gestió d'aquest conflicte, com la de qualsevol altre relacionat amb el tema, és tasca de la Direcció
del Centre prestador de Serveis d'Informàtica, que com sempre haurà de tenir l'ètica i l'estratègia de
l'empresa com a referència d'actuació en la resolució dels problemes, i especialment dels problemes de
personal.
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El segon apartat de planificació de personal que té a l'abast el directiu d'Informàtica és el corresponent
a les carreres professionals dels seus tècnics. L'existència d'una carrera professional definida i amb uns
mecanismes coneguts d'accés és un element de motivació que un directiu no pot ignorar. Hi ha tres
aspectes objecte de reflexió sobre els quals no podem fer recomanacions generals, però sí aconsellar
que el directiu d'informàtica els tingui en compte. Fan referència als aspectes següents:

- La relació amb altres carreres de l'empresa

- La orientació professional

- Els requeriments de formació

Respecte al primer apartat  podem tenir dues situacions excloents:

- Carreres comunes amb la resta de l'organització

- Carrera professional ben diferenciada

En el primer cas, l'empresa té unes categories vàlides per a un conjunt ampli de tipus de professionals i
els informàtics evolucionen per mitjà d'elles, eventualment amb unes especificitats de proves d'accés
en funció de les diferents funcions empresarials. Les limitacions de nombre de places d'un determinat
nivell serien globals i els informàtics interessats competirien amb altres tipus de professionals de
l'organització.

En el segon cas s'estableix una carrera informàtica ben diferenciada per als professionals informàtics.
Un exemple clar el tenim en l'Administració de l'Estat quan va crear els "Cuerpos de Sistemas y
Tecnologias de la Información de la Administración del Estado" (Ref. Ley 4/1990), que preveu la
forma d'accés a les diferents categories professionals informàtiques existents en l'Administració de
l'Estat.

Respecte al segon apartat, l'orientació professional, trobem dues maneres d'orientar les carreres
professionals:

- Orientades a l'estructura orgànica
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- Orientades a la diferenciació funcional

En el primer cas basarem la promoció en la capacitat de gestió i en el comandament, i
establirem carreres basades en l'obtenció de posicions jeràrquiques progressives en l'estructura de
l'empresa.

En el segon apartat posarem èmfasi en els aspectes més d'especialització en àrees de gestió i
tècniques, no forçosament lligades al comandament i la gestió de recursos humans.

Òbviament els dos apartats no són excloents, així com sí que ho eren en el punt anterior.

Pel que fa al tercer apartat, els requeriments de formació, les reflexions que cal fer són en la línia de
possibles restriccions de carrera basades en la formació. Podem citar com a estratègies respecte a la
promoció:

- Limitada per titulacions

- Basada en l'experiència en l'empresa

El primer cas és d'apliació en gran part de les Administracions Públiques, on la titulació actua de
barrera en determinats nivells d'accés. El segon cas té les titulacions com a referència però no com a
limitació formal i real.
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El tercer apartat de planificació de personal que te a l'abast el directiu d'Informàtica és el de
Procediments de Premi i Sanció. Hem de dir, però, que el protagonisme en aquest apartat el tenen les
Direccions de Recusos Humans de les empreses, encara que el suport de les Direccions Funcionals és
fonamental perquè puguin dur a terme aquesta tasca.

El suport que cal donar va en la línia de poder facilitar dades fiables, i com més objectives millor, que
permetin aplicar mecanismes de premi/sanció. El problema en aquest cas és el de com objectivar el
treball d'uns professionals dels serveis. És possible fer-ho, cosa que no treu que no sigui complex. Ho
és més que el d'objectivar el compliment d'una tasca de vendes o de producció de béns i ho és menys
que el d'objectivar l'efectivitat d'una campanya publicitària sobre la venda d'un determinat producte.

La primera reflexió que cal fer és que no podrem objectivar la mesura de l'eficàcia d'un treball ni de
l'eficiència en la seva realització si el Departament d'Informàtica no te indicadors de gestió per a les
seves activitats bàsiques de: Desenvolupament, Producció o Explotació i Suport.

L'objectivació de les tasques de Desenvolupament i Implantació de Sistemes ha d'anar lligada a
l'acompliment d'Objectius i Terminis en els Projectes, la qual cosa obliga a utilitzar tres instruments de
gestió:

- Gestió per projectes

- Utilització d'una metodologia
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- Utilització d'unitats de mesura de projectes

L'objectivació de les tasques de Producció o Explotació va lligada a la utilització de sistemes i eines
de control de l'explotació i de les incidències, que mesurin l'eficiència del servei.

Finalment, l'objectivació de totes les tasques de suport va lligada a l'existència de sistemes de control
d'activitat i d'informació de retorn en la prestació de serveis de suport.
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El quart apartat de Planificació en què la Direcció d'Informàtica pot incidir és la Formació del
Personal Informàtic. Sobre aquest aspecte hem de fer unes reflexions que afecten els àmbits següents:

- On es fa la Formació

- De qui és responsabilitat

- Quina orientació té

- Quina importància té en la carrera professional

Respecte al primer punt d'on es fa la Formació, i en el qual per extensió podem considerar també qui
la imparteix, podem establir unes opcions excloents de:

- Formació a l' empresa

- Formació a l'exterior.

La importància d'aquesta distinció estarà en aspectes de consideració social de la Formació, sobre la
base del prestigi del Centre que la imparteixi, i dels recursos emprats en ella, la qual cosa influirà en la
motivació que generi per al treballador que la rep.

Respecte al segon punt, de qui és responsabilitat, representa una pregunta complexa, amb resposta
opinable per a l'empresa i per al treballador, però amb importància del fet que sigui definida per a cada
tipus de Formació. Es pot interpretar que la responsabilitat correspòn a:

- L'empresa

- El treballador

- Compartida, segons el tipus de Formació

La consideració de la resposta tindrà incidència en la imputació del cost de la Formació tant
monetàriament com quant a la tipificació de les hores emprades.

Pel que fa al tercer apartat, l'orientació, aquesta pot ser amb tendència més:
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- Acadèmica i generalista

- Pràctica i concreta

Sens dubte aquest apartat tindrà relació amb la consideració sobre responsabilitat que faci l'empresa.

Finalment, a l'hora de planificar la formació dels professionals d'informàtica de l'empresa, cal tenir en
compte la importància que s'hi donarà en els mecanismes de promoció, incidint aquesta consideració
en els criteris d'equitat que hem d'emprar quant a oportunitats en funció de la seva importància
posterior.
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La motivació del personal és un dels elements clau de la gestió de qualsevol Directiu d'un àmbit
empresarial.

Els mecanismes de motivació han estat explicats al llarg de la Història moderna per Taylor, en Els
Principis de la Direcció Científica, el 1909, per al qual "el guany econòmic és el principal factor de
motivació", coherentment amb el seu plantejament que diu que tot individu treballa per satisfer les
seves necessitats de supervivència i de seguretat, per tant la continuitat en el seu treball és la garantia
d'aquesta satisfacció.

Més recentment, i com a teoria més estesa, Maslow planteja un model per explicar la motivació, la
condició humana respecte al treball: l'home és un ésser que desitja, i això depèn fonamentalment del
que encara no ha aconseguit. L'home es mou en una piràmide en un sentit ascendent on la base la
formen les necessitats fisiològiques; a continuació hi trobem les necessitats de seguretat; tot seguit, el
món social amb les necessitats d'afecte, consideració, etc; a continuació, les necessitats de prestigi, i ja
finalment, les d'autorealització.

Seguint a Maslow, Herzberg desenvolupa la seva teoria estructurant els factors de motivació en dos
grans apartats: els d'higiene i els de motivació pròpiament dits. L'absència dels primers provoca
insatisfacció, i els segons motiven, estimulen en el treball.

El Directiu d'Informàtica, com tot altre Directiu, ha de coneixer la posició relativa, pel que fa a
motivació, dels seus treballadors i actuar en conseqüència, buscant la màxima motivació de tots i cada
un dels professionals al seu càrrec, amb els mecanismes que són de la seva competència en l'estructura
empresarial.

Justament, i com ja citàvem en el capítol 20, l'aspecte salarial és el que menys a l'abast tenen els
Directius de les àrees empresarials. Cal, per tant, cercar mecanismes adients que permetin actuar
eficaçment en aquesta activitat bàsica dels Directius.

En el món informàtic, afortunadament, els elements lligats a l'interès dels projectes, la ràpida evolució
de la tecnologia i la visibilitat social actual d'aquesta tasca actuen molt favorablement com a elements
de motivació.

No diríem tota la veritat sobre aquesta activitat dels directius si no consideréssim els problemes actuals
que presenta, derivats de les modernes formes de gestió de la Informàtica i particularment pel que fa
referència a la contarctació externa de recursos.
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En l'apartat d'Externalització hem citat ja les diferències entre aquesta activitat respecte i el
Prestamisme Laboral, però cal incidir-hi també ara en referència a la motivació.

En els Departaments d'Informàtica de les empreses és cada vegada més corrent l'existència d'empleats
d'un conjunt d'empreses sota comandaments de vegades conjunts. El problema de la motivació esdevé
així complex. Qui motiva i com a les persones d'empreses alienes?

Són dades objectives que les persones d'empreses terceres presten serveis continuats en l'empresa
contractant, i que el nivell de relació és més fluid i estret amb aquesta que amb la seva empresa
originària.

Els Directius d'Informàtica poden fer un plantejament basat en les consideracions següents:

- Contractem serveis exteriors per eliminar la problemàtica de personal i,
per tant els aspectes de motivació en particular.

- El personal exterior, el motiva la seva empresa.

Evidentment és legítim fer aquestes consideracions, però créure-les té un cert aire de tàctica d'amagar
el cap sota l'ala.

La situació més habitual és que l'empresa d'on provenen els professionals contractats en règim de
cessió de personal tingui poques oportunitats de motivació. Es dóna amés la circumstància, paradoxal,
que moltes vegades el principal element motivador d'aquests professionals és poder passar a l'empresa
que ha contractat els serveis

Davant d'aquestes circumstàncies, el Directiu d'Informàtica, que té la necessitat que els projectes i
activitats al seu càrrec funcionin (eficàcia) i funcionin al menor cost (eficiència), ha de posar els
instruments al seu abast per obtenir els millors rendiments dels seus professionals per tant, i necessita
que hi hagi motivació en el seu equip, entès tot això de manera global.

No hi han fòrmules de caire general per incidir en la motivació, però podem apuntar com a possibles
línies d'actuació les següents:

- Diàleg amb l'empresa que cedeix personal per obtenir compromisos i
fórmules de motivació.

- Pas de fórmules de cessió a fórmules d'externalització, amb un altre marc
empresarial per a la motivació.
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Hi ha un conjunt d'elements, al marge de la pròpia naturalesa del treball, que generen especificitats de
la professió informàtica en les empreses, i per tant en la carrera informàtica, respecte a altres camps
professionals. Podem citar els següents com a més representatius:

- Pocs anys d'història d'aquesta activitat professional.

- Diferents orígens de l'aplicació de la Informàtica a les empreses

- Diferents nivells d'importància de la Informàtica.

- Nivells de formació dels informàtics:

- Empírica i sobre Productes concrets

- Acadèmica i Generalista

- Ràpida evolució de la Tecnologia, sense consolidar-se.

- Descompensació fins a l'actualitat entre Oferta i Demanda .

- Descompensació del nombre de Professionals en els diferents nivells
acadèmics: FP, Mitjà, Superior.

- Evolució de la Tecnologia Informàtica, de la mitificació a la vulgarització.

Aquests i possiblement altres factors introdueixen importants situacions diferencials de la
professió informàtica en les empreses, molt superior a la d'altres col·lectius professionals. Aquests
diferencials s'observen en aspectes tan elementals com la denominació de llocs de treball, de
categories professionals, les situacions en els organigrames, etc.

Les diferents carreres professionals que podran fer les generacions que s'han format i es formen en les
escoles y facultats d'informàtica vindra determinades per situacions conjunturals, algunes de les quals
reflectíem en la llista anterior, però fonamentalment les determinarà el tipus d'empresa on s'incorporin,
d'acord amb la classificació que establim a continuació.
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Hem vist diferents classificacions de les empreses atenent al paper i la importància de la Informació i
la Tecnologia en els seus negocis, i en presentem una ara basada en el tipus de relació de la
Tecnologia amb la seva activitat:

- Empreses usuàries de la informàtica.

- Empreses fabricants i implantadores de sistemes informàtics.

- Empreses  de consultoría i auditoria.

Empreses usuàries de la informàtica.

La posició de la Informàtica vindrà determinada per la importància de la Informació en la empresa,
però hi ha unes característiques homogènies en totes elles:

- Tendència actual (no oblidem els cicles ni els moviments pendulars, els
quals es donen però no s'en coneix el Periode) a la disminució del personal informàtic i a la
contractació per la via d'Externalització o de Cessió de Personal.

- La tasca fonamental dels informàtics d'empreses usuàries és implantar
sistemes per contrbuir a l'estratègia del negoci.

- La promoció va més lligada al coneixement i la integració en el negoci que
a l'especialització en la Tecnologia Informàtica.

El paper d'aquests informàtics és en gran part d'implantadors i de gestors de serveis externs. És
fonamental el seu coneixement del negoci. A la llarga, els coneixements tecnològics no són
fonamentals per a ells.

Empreses fabricants i Implantadores de Sistemes Informàtics.

En aquest cas, els seus professionals desenvolupen, adapten o implanten sistemes, o bé hi dónen suport
o explotació.

Estan lligats a la tecnologia i coneixen una o diverses línies de negoci.

La seva promoció va lligada a la tecnologia (a curt i mig termini) i a la gestió (llarg termini), o bé a
l'especialització en línies de negoci.

La seva progressió professional respon a l'esquema clàssic informàtic:

- Programador                   (amb  diferents nivells)

- Analista-Programador "

- Analista "

- Cap de Projecte
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- Cap d'Àrea

- Direcció de l'empresa.

Empreses de Consultoria i Auditoria.

Els actius fonamentals del personal d'aquestes empreses són: El Mètode, el Coneixement d'una o més
Línies de Negoci, i una part dels professionals, la Tecnologia.

Les seves activitats estaran en els camps de:

- Planificació de Sistemes o Estratègica

- Consultoria

- Auditoria

- Desenvolupament o Implantació de Sistemes

L'evolució professional respondrà a un esquema del tipus:

- Consultor junior      (  ambdiferents nivells )

- Consultor senior "

- Gerent  "

- Director "

- Soci

- Direcció de l'empresa

La seva progressió va lligada a la gestió, i en un percentatge més baix, a l'especialització en
Tecnologia o en Línies de Negoci.
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24 Factors crítics d'èxit en la gestió del personal informàtic

24.1 Factors critics d'èxit

En els capítols anteriors hem analitzat els elements objecte de planificació pel que fa a la
gestió del personal informàtic (cap. 21) i els instrumets de motivació (cap.22). El responsable
d'un departament d'informàtica gestiona aquelles àrees que hem assenyalat a la part segona
d'aquest llibre, però, de tota manera, l'element més difícil de gestionar són els recursos
humans del seu departament. Aquesta reflexió es veu més reforçada pel fet que les persones
constitueixen la part més important del servei informàtic en una època en qu'el
desenvolupament d'aplicacions té encara un caràcter artesanal, en què la producció encara
està començant a ser automatitzada i en què el suport personalitzat als usuaris és un element
fonamental de la seva tasca.

La gestió del personal informàtic pot tenir qualsevol de les formes analitzades a la part tercera
del llibre, i són especialment rellevants les formes de gestió interna, l'externalització,
l'externalització parcial i l'externalització per mitjà d'un ens propi o participat.

En qualsevol dels casos citats en el paràgraf anterior, darrere el servei informàtic hi ha
persones, que cal gestionar de manera diferent en cada cas. Tanmateix, els factors crítics d'èxit
en la gestió d'aquests tècnics són els mateixos en tots els casos, però canvia la forma
d'aconseguir acomplir-los.

Com hem explicat al llarg de l'obra, el personal informàtic ha de tenir col·lectivament o
combinar la capacitat de gestió, el coneixement de la tecnología i el coneixement del negoci.
Alhora, i com hem explicat al capítol tercer, cal controlar els costos informàtics i fer que siguin
coherents amb la capacitat i l'estratègia de l'empresa.

Podem definir com a factors crítics d'èxit per a la gestió del personal informàtic de les
empreses, segons el seu l'àmbit d'aplicació, els següents:

a) Respecte de les capacitats professionals;

1. Capacitat de gestió de les persones amb responsabilitat o els caps orgànics.

2. Coneixement del negoci, per part dels caps d'àrea, dels caps de projecte i
un nombre de tècnics funcionals.
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3. Coneixement de la tecnologia per part dels tècnics de sistemes i de suport.

4. Bona formació de base per possibilitar la capacitat d'adaptació a les noves
tecnologies.

5. Capacitat de comunicació i relació amb els usuaris dels serveis informàtics.

b) Respecte de la gestió,

6. Motivació dels professionals informàtics mitjançant els instruments que el
responsable del departament tingui a l'abast en cada cas, que dependrà de la forma de gestió
escollida.

7. Rotació mitjana del personal que garanteixi la renovació i no posi en perill
el coneixement adquirit.

c) Respecte de l'eficiència,

8. Nombre de persones en el departament, sigui quina sigui la seva relació
laboral, amb una proporció respecte del conjunt dels empleats de l'empresa coherent amb les
seves normes i la seva política.

9. Disposar d'un sistema de control d'activitat per a les tasques bàsiques del
departament: desenvolupament, producció, suport i gestió.

10. Cost global i unitari del personal informàtic dins unes proporcions
coherents amb la resta de l'organització i amb el mercat.

Com a resum d'aquest capítol podem dir que el directiu d'informàtica de l'empresa ha
d'utilitzar unes tècniques de gestió o altres segons l'estructura organitzativa de la informàtica i
l'estratègia de l'empresa, però sempre ha de tenir com a objectiu bàsic de la seva tasca interna
la gestió eficient del personal al seu càrrec, per tal d'aconseguir la finalitat de la Informàtica:
utilitzar les tecnologíes de la informació per a la consecució dels objectius de l'empresa.
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ANNEX I. DISSENY DE CONTROLS

Introducció.

L'objectiu d'aquest document és presentar l'estàndard per al disseny de controls en els sistemes
d'informació. El document està organitzat de la manera següent:

En primer lloc presenta els objectius que pretén cobrir aquest estàndard.

A continuació, es realitza una Descripció amb una certa concreció del procés de disseny,
incloent-hi:

- Definició dels Objectius de Control.

- Tipologia de Controls.

- Inventari i petita descripció de les Tècniques de Control..

- Relació entre Objectius de Control i Tècniques.

- Concepte econòmic del control, basat en el  Risc.

Després, s'exposa el procediment d'Aplicació que cal seguir, com a estàndard en el
disseny de controls, i les tècniques que cal emprar en determinats casos en què ja existeix
una definició prèvia, i en què l'elecció del nivell de control no és una opció de disseny.

Finalment, es regulen les seves Excepcions.

1. Objectius de l'estàndard de disseny de controls.

Tots els Sistemes d'Informació necessiten controls sobre el seu funcionament. El seu disseny és una
activitat normal que, no obstant això, rares vegades s'enfronta conscientment en el seu conjunt i
separant-la del que és pròpiament el disseny de funcionalitats del sistema. Aquest fet provoca que:

 Siguin difícils de rebatre les acusacions que els sistemes es dissenyen sense controls.
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 Pitjor encara, a vegades no es dissenyen amb els controls suficients.

 S'inverteix massa esforç en determinats controls i, per contra, es deixen grans buits
en altres aspectes. No es fa un disseny coherent i equilibrat.

 El disseny de controls és altament dependent de factors com les experiències
anteriors del cap del projecte, la sensibilitat dels usuaris d'aquest sistema, la
inventiva dels dissenyadors, etc.

En definitiva, els objectius que l'estàndard pretén són:

 Millorar la qualitat dels sistemes quant als seus controls, obligant a fer un
plantejament global del problema.

 Centrar les expectatives dels usuaris des de la fase de disseny. Els controls que el
sistema incorporarà es dissenyen de forma específica, de la mateixa manera que es fa
amb la interfície d'usuari, i seran aprovats pels administradors del sistema amb el
vistiplau de les Àrees de Control.

 Fer més eficient el procés de disseny definint solucions per a casos específics i
orientant el disseny a la resta de casos.

 Fer més eficient el procés d'instal·lació de controls, impulsant la utilització de
solucions comunes o referenciant solucions que puguin ser adaptades.

 Millorar el balanç cost-benefici de la implementació de controls, invertint-hi de
forma equilibrada i amb visió de conjunt.
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2. Descripció

2.1 Objectius de control

Els Objectius de Control en els Sistemes d'Informació són tipificables en els grups genèrics següents:
Assegurar que les transaccions registrades en el Sistema d'Informació:

-  Són només les que s'han produït en realitat i que han estat convenientment
autoritzades:

- (1) EXISTÈNCIA REAL
- (2) AUTORITZACIÓ

- Les dades que contenen reflecteixen el fet econòmic real que s'ha produït.

- (3) CONTRAST

- Se'n comprova la coherència abans de processar-les.

                  - (4) VALIDACIÓ

- Només són acceptades a procés les que són correctes i es reflecteixen una sola
vegada en el sistema.

 - (5) ACCEPTACIÓ
 - (6) NO DUPLICACIÓ

-    Són reflectides correctament en tot el sistema d'informació. (INTERFÍCIES)

     - (7) COHERÈNCIA DEL SISTEMA D'INFORMACIÓ

 Assegurar que els processos realitzats pel Sistema d'Informació corresponen als criteris de
la Direcció de la Empresa quant a :

- Oportunitat: els processos es realitzen en el moment adequat i només amb
l'autorització definida.

- (8) EXECUCIÓ

-     Funcionament: els processos realitzen els seus càlculs, actualitzacions, etc.
segons  els  criteris definits.

- (9) VERIFICACIÓ

- Les dades usades en els processos són aquelles, i només aquelles, que han de
formar part d'aquest procés en aquest moment.

- (10) SITUACIÓ DE DADES
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-     El procés es realitza correctament des del punt de vista global, incloent-hi no
solament la pròpia execució sinó la de tots aquells processos que hi estan lligats i
que formen una unitat lògica. Per exemple: Interfícies, Infrastructura, etc.

- (11) INTEGRITAT DE PROCESSOS

Assegurar que les  dades del Sistema d'Informació reflecteixen exactament el resultat de
les transaccions i els processos produïts en el sistema d'informació.

- (12) CONCILIACIÓ DE TRANSACCIONS

. Suma

. Moviment.

- (13) CONCILIACIÓ DE SISTEMES

2.2 Tipologia de Controls.

Des del punt de vista de la seva implementació, la tipologia dels controls pot ser:

 Manual. Control no mecanitzat al sistema d'informació. S'estableix per Normativa i el seu
compliment és verificat per Auditoria.

 De sistema. Control mecanitzat que realitza el software bàsic o d'infrastructura. No ha de
ser dissenyat per a una aplicació en concret, encara que sí que pot ser necessari que el
donin d'alta o el parametritzin els Usuaris, l'àrea de Producció o l'àrea de Seguretat.

 D'aplicació. Control mecanitzat a implementar en l'aplicació.

2.3 Tècniques de Control

Són un conjunt de solucions de disseny que permeten recolzar-hi un o més objectius de control en un
sistema d'informació. El seu ús podria haver estat assajat en diversos projectes a l'Empresa i constituir,
per tant, un patrimoni que pot usar tothom, a vegades com una simple idea i altres vegades arribant al
detall del disseny o, fins i tot, a l'ús del codi.

Segueix un inventari amb petita descripció:

T01. Doble mà en entrada d'operacions.

Abans d'acceptar una transacció se sol·licita l'aportació d'un segon password
d'una persona diferent a la que introdueix l'operació.

T02. Introducció de Password.
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L'operador s'identifica amb un password secret que permet validar si està
autoritzat a realitzar l'operació.

T03. Doble Entrada.

S'obliga l'entrada duplicada de la transacció o d'una part d'ella, com a forma de
verificar-ne el contingut.

T04. Firma de Supervisor.

Un supervisor ha de signar sobre un document imprès que reflecteix la
informació introduïda al sistema i el document s'ha de guardar i tenir-lo a
disposició d'auditories. S'assembla a una doble mà Off-line.

T05. Validació a terminal.

El document en què el client ha reflectit l'operació que desitja se sobreimprimeix
amb les dades realment registrades en el sistema.

T06. Llistat d'excepcions.

Operacions, processos o situació de dades que requereixen una atenció especial
es reflecteixen en llistats o en altres mitjans per a la seva revisió específica.

T07. Llistat de Rebutjat.

Transaccions no acceptades es recullen per a una anàlisi posterior.

T08. Control de Seqüència.

Les transaccions són numerades i es controla la seqüència d'arribada per validar
que cap d'elles no es perd ni es duplica.

T09. Incorporació de Check-dígit.

Permet validar la coherència d'un codi entrat al sistema.

T10. Validació de codis.

La informació que pot ser codificada es comprova contra fitxers mestres que
contenen les codificacions vàlides.

T11. Validacions creuades.

Quan pot establir-se una realització entre diversos camps de la transacció
d'entrada, es valida abans d'acceptar la transacció.

T12. Comptadors de conciliació.
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Les operacions es reflecteixen a través d'imports en comptadors que, al final del
cicle, han de quadrar-se amb la suma de documents.

T13. Totals de Lot.

A l'entrada de lots, s'obliga a entrar una o més quantitats del lot per quadrar amb
les sumes que obté el propi sistema.

T14. Comptabilització automàtica.

Les transaccions es comptabilitzen automàticament sense que l'operador pugui
escollir els comptes usats.

T15. Confirmació externa d'operacions.

Per conductes diferents al propi operador, s'informa al client de l'operació que ha
estat registrada al seu compte i se li demana conformitat.

T16. Condicions per Sistema.

Quan determinades condicions (preus...) són imposades per una política de
l'Empresa, el sistema les assumeix i les incorpora a les transaccions sense cap
possibilitat de ser alterades.

T17. Interval de condicions vàlides.

Quan es pot fixar un interval a les possibles condicions als clients, s'impedeixen
les operacions que restin fora de l'interval.

T18. Comptes Delators

Les diferències  econòmiques en l'aplicació de condicions que es produeixin a les
operacions entre l'estàndard de tarifa i el que està introduït pels operadors, es
comptabilitzen a comptes d'ordre que permetran controlar la desviació de les
unitats en l'aplicació d'aquestes tarifes.

T19. Límits d'operació.

A banda del disponible per operació, es controla que no se sobrepassin els límits
establerts a nivell operador, oficina, client o zona.

T20. Arquejos.

S'estableix l'obligació de comptar el saldo físic d'un concepte, per exemple
Caixa, per quadrar-lo amb el seu saldo comptable.

T21. Intercanvi de claus.
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Dues unitats s'intercanvien una taula de claus i usen un algorisme acordat per
desxifrar-les i comprovar-les.

T22. Escut.

Les aplicacions es protegeixen contra l'entrada duplicada de fitxers en batch
comprovant els registres d'entrada amb algun algorisme que permeti detectar la
duplicació (suma d'imports, valor d'un registre sempre present, random en funció
d'elements del registre, simplement número de registres...).

T23. Planificació automàtica de processos.

Els processos s'ajusten segons un planificador que té en compte les relacions de
dependència que existeixen entre els processos.

T24. Recovery Unit.

Totes les actualitzacions que ocorren en el transcurs d'un procés o transacció són
recuperades al nivell anterior si falla el procés o transacció.

En processos batch, la recovery unit ha de ser definida i implementada
conjuntament amb l'àrea de planificació en dissenyar les cadenes.

T25. Matching.

Periòdicament, es comprova que quadrin les dades de les aplicacions amb el seu
propi reflex en altres sistemes, especialment a Comptabilitat.

T26. Conciliació de Saldos.

Es verifica periòdicament que la suma de moviments sigui igual al saldo dins de
les aplicacions.

T27. Comptabilització per procés.

Es produeixen comptabilitzacions en comptes intermedis cada vegada que les
transaccions de caràcter econòmic es fan anar passant d'un procés a un altre.

T28. Equacions de control.

Els registres llegits d'un fitxer es comproven amb els escrits en un pas anterior de
la cadena per comprovar que es manté la consistència de dades al llarg de
l'explotació d'aquestes dades. Aquesta tècnica també pot usar-se per validar  una
cadena de processos.

T29. Mostreig.

Se seleccionen i es comproven, a posteriori, determinades transaccions o
processos.
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T30. Verificació prèvia.

Abans de donar sortida a processos del sistema es verifiquen els resultats amb un
mostreig preparat d'antuvi.

2.4 Relació entre Objetius de Control i Tècniques

Existeix una clara relació múltiple (n a m) entre aquests dos conceptes, relació que s'ha de tenir molt
en compte a l'hora de dissenyar de forma global els controls d'una aplicació:

 Cadascun dels objectius de control pot ser cobert amb una o diverses tècniques de control
aplicades.

 Cadascuna de les tècniques de control és útil per assegurar un o diversos objectius de
control.

Des d'un punt de vista de disseny, el més òptim seria cobrir, amb el mínim cost, la màxima quantitat
possible d'objectius de control.

2.5 Concepte econòmic de Control

La implantació de controls en un sistema n'encareix el desenvolupament i el fa més sofisticat i de més
consum a explotació. Per altra banda, l'absència de controls pot fer els sistemes extraordinàriament
vulnerables i provocar un cost superior al de la implantació dels controls. El disseny de controls és una
qüestió d'equilibri entre el cost de la seva implantació i la seva explotació  i la cobertura de risc que
proporcionen a l'Empresa.

Aquest criteri de cost-benefici en el disseny de controls ha de ser comprès tant pels desenvolupadors
com per les diferents unitats usuàries. Com que el benefici del control és la disminució del risc, el
debat no serà fàcil de portar en termes quantitatius.

3. Aplicació de  l'estàndard

El procediment que cal seguir en el disseny d'estàndards serà:

1. S'analitza, per a cadascuna de les transaccions, processos del sistema i entitats de dades,
de forma individual o conjunta si és possible, com es pensen cobrir els objectius de
control descrits al punt 2 de l'estàndard.

2. S'avaluen els riscos assumits segons el conjunt de controls proposat.

3. Es discuteix la proposta amb els diferents usuaris.

4. S'acorda un disseny definitiu i es redacta com a capítol del Disseny Funcional, presentant-
lo per objectiu de control.

5. S'aconsegueix el vist-i-plau de l'àrea de Control.
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6. S'incorpora l'avaluació dels processos de control a la resta de processos per aconseguir
l'estimació de la fase d'Instal·lació.

4. Excepcions

Les excepcions a les normes anteriors hauran de basar-se en criteris de cost o impossibilitat tècnica i
ser aprovades pels usuaris. Al capítol de disseny de controls del Disseny Funcional es farà menció a
quins controls no s'implanten d'entre els definits com a obligatoris en aquest estàndard i per quin
motiu.
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