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Un sistema d’informació (SI) és un conjunt de components interrelacionats entre ells que permeten
capturar, processar, emmagatzemar i distribuir informació per facilitar la coordinació de les activitats
de l’organització, la presa de decisions, la fixació d’objectius i el control.

Els components són les persones, les activitats de tractament d’informació, els equips informàtics,
les xarxes, els programes, la tecnologia amb que opera el SI, les dades, etc. Les activitats bàsiques
són la captura, el processament i la sortida d’informació. La recollida o captura de dades te lloc dins
de l’organització i també al seu torn, el conjunt de totes elles alimenta el SI. El processament trans-
forma aquestes dades en quelcom útil per algú, els usuaris. Mentre que la sortida facilita la infor-
mació obtinguda o processada als usuaris o activitats de l’organització. Per últim, s´hi pot identificar
també una activitat de control del propi SI, per a avaluar la informació obtinguda i corregir, si és el
cas, la recollida de dades, el processament o la sortida del sistema.

Gràfic 1.1: activitats bàsiques d’un sistema d’informació (SI).

Amb l'explicació d'un exemple es veu que és un SI, i perquè serveix, és a dir quines són les seves
funcions.

Els professors Andreu, Ricart i Valor (1996)
1
 ens recomanen observar com la informació recorre l'em-

presa, i com prové de l’entorn i va aquest, per tenir una visió d’un SI. Aquesta informació permet
realitzar les activitats (o si es vol subactivitats) de l’empresa. Tot seguit es comenta el flux d’infor-
mació que s’estableix per satisfer l’activitat de venda.

                                                          
1 Andreu, R. et al. Estrategia y sistemas de información. Editorial McGraw-Hill. Madrid 1996.

Entrada Processament

Classificar
Ordenar
Calcular
Emmagatzemar

Sortida

SISTEMA D’INFORMACIÓ

Control



p8 SISTEMES D�INFORMACIÓ

CLIENT (ENTORN) - Envia comanda
!
!

VENDES (EMPRESA) - Enregistra comanda
! - Comprova que el client tingui crèdit (venda a crèdit)
! - Envia una copia al magatzem perquè sigui servida.
!
!

MAGATZEM - Comprova que hi ha existències
! - Assigna existències a la comanda
! - Prepara l'albarà
! - Adjunta l'albarà a la comanda
! - Envia una copia a facturació
!
!

FACTURACIÓ - Prepara factura segons les condicions pactades.
! - Envia una copia a gestió de cobraments (caixa)
!

GESTIÓ DE COBRAMENTS
!
!

ETC.

Els fluxos d'informació són necessaris per a poder realitzar l'activitat de venda, i també d'altres de re-
lacionades, com ara els cobraments o la reposició del material al magatzem. No es pot perdre de
vista que aquí es tracta de servir el que demana el client, segons les condicions pactades, i també,
mantenir l'estoc al dia per poder realitzar les funcions de compra i expedició de les mercaderies (àrea
d'aprovisionament, i d’expedicions).

També estan establerts també els processos per al tractament de la informació, és a dir, la recollida,
l’emmagatzematge, la classificació, l’ordenació, la tramesa d’informació, etc., que serveixen per do-
nar suport als fluxos d’informació, i finalment permetre coordinar les accions de caràcter operatiu, ja
sigui als departaments comercials, de producció, d’aprovisionament, o financers, etc.

Es veu que hi ha una relació entre les diferents àrees funcionals, una relació basada en el tràfec
d'informació, però també de material, i fins i tot de persones. Els processos bàsics en el tràfec d'in-
formació, anomenats processos de transaccions, normalment relacionen l'entorn (clients, proveïdors,
bancs, treballadors, i l'Administració) i activitats internes a l'empresa com l'aprovisionament, el control
de recepcions, l'emmagatzematge, la preparació del material per a les comandes, l'expedició, etc., i
recullen, emmagatzemen, i trameten dades sobre les diferents transaccions.

A més de la informació per a la coordinació de les activitats de l’empresa, també existeix la
necessitat de tenir informació per prendre decisions als diferents nivells jeràrquics. Per exemple, cal
tenir informació sobre la situació de crèdit al client per autoritzar una nova venda a crèdit, o també
cal tenir informació per fixar els objectius de vendes pel proper trimestre, i desprès controlar si s’han
assolit. En resum, s’està parlant de sistemes d’informació formals, que tenen en consideració
definicions acceptades i fixades de les dades i dels procediments per recollir-les, processar-les i
utilitzar-les.

� Les activitats d’una empresa i les activitats dels SI

En aquest context cal distingir entre les activitats de l’empresa i les activitats dels sistemes
d’informació. Les activitats de l’empresa formen part dels processos que tenen lloc a la mateixa i que
serveixen perquè aquesta aconsegueixi els seus objectius. Les activitats de l’empresa s’organitzen
entorn a les “funcions” (o configuren grups d’activitats) de vendes i comercial, les operacions del
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magatzem, la producció, la gestió de personal, l’administració, les finances, etc. Pel seu cantó, les
activitats dels SI recolzen les activitats de l’empresa, amb la recollida, processament i posterior
subministrament de la informació. També en el context actual dels SI, aquests milloren les activitats i
els processos de l’empresa.

� El sistema d’informació integrat i la base de dades (BD)

El SI ofereix la base per a la integració de la informació a l’organització. Encara que existeixen
diferents aplicacions del SI que s’utilitzen a tots els nivells i àrees funcionals de l’empresa, aquestes
aplicacions són consistents i compatibles, i les dades que fan servir són compartides per a totes les
aplicacions. Aquesta visió d’integració que ofereix el SI es té també si s’observa el clàssic esquema
de l’estructura piramidal de l’empresa, i dins d’aquest esquema les funcions i nivells jeràrquics que
s’han citat; i al mateix temps es pensa en les necessitats d’informació que existeixen a cada
parcel·la, i que són proveïdes pel SI.

Gràfic 1.2: nivells jeràrquics, àrees funcionals i necessitats d’informació.

Si se segueix la indicació del professor Senn (1992)2, una base de dades és una col·lecció integrada
de dades emmagatzemades en diferents tipus de registres, de forma que siguin accessibles per les
diferents aplicacions de l’empresa. El registre és el conjunt complet de dades relacionades  a una
entrada, per exemple el conjunt de dades d’un xec bancari. El concepte relacionat amb la base de
dades que es vol destacar aquí, és que les dades existents es poden utilitzar per ser processades
segons les necessitats que en tenen els usuaris de l’empresa, independentment de la funció o el
nivell jeràrquic on es trobin.

Cal indicar que si be els termes informació i dades es fan servir sovint amb el mateix significat, s’ha
de tenir en compte que la informació són les dades que tenen significat per l’usuari en un moment
determinat, mentre que les dades són la matèria prima, és a dir una col·lecció aïllada de fets, i per si
soles no tenen cap valor.

                                                          

2 Senn, J. A. Análisis y diseño de sistemas de información. Editorial McGraw-Hill. México 1992.
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� La tecnologia de la informació (TI) i el sistema d’informació (SI)

Els sistemes d’informació poden utilitzar computadores, però també altres mecanismes o tecno-
logies, i fins i tot ser manuals. Els sistemes manuals poden utilitzar la tecnologia del paper i el llapis,
o també els tambors per comunicar informació. Encara que els sistemes manuals són en certs casos
molt importants, aquí se seguirà un enfocament que segueix sobretot l’ús de les computadores.
Aquests sistemes d’informació que fan servir les computadores, o també anomenats només sistemes
d’informació (SI), fan servir la tecnologia del software (SW) i la del hardware (HW) de les computa-
dores per recollir, processar i distribuir informació.

��*��#�����
��
�������	

Les funcions són enteses com grups d'activitats diferents, que es realitzen a l’empresa, i que tenen
en comú l’acompliment del mateix objectiu. Entre les funcions dels sistemes d’empresa es tenen les
relacionades amb les activitats de vendes i comercial, les operacions de magatzem, producció, etc.
Mentre que les funcions del SI, lògicament pròpies del SI, recolzen les funcions de l’empresa. Els
responsables de l’empresa i dels SI tenen cura  de desenvolupar SI amb funcions que serveixin per
ajudar a assolir els objectius de cadascuna de les funcions de l’empresa. Els SI ofereixen doncs
diferents tipus d’ajut a cadascuna de les funcions de l’empresa, i d’acord amb les necessitats
d’aquesta última. Entre les funcions bàsiques que es poden assignar als SI es tenen:

� Coordinar les accions de caràcter operatiu i les funcions de l’empresa

Amb la informació inclosa en la copia de la comanda del client, més l’autorització de que es pot
realitzar la venda a crèdit, el magatzem pot començar a retirar físicament les mercaderies i trametre
aquesta comanda al client, en el cas que anterior sobre el SI de l’activitat de venta. També, amb la
informació que conté la fulla o albarà de lliurament, el departament de vendes per exemple, podrà
procedir a la facturació, i posteriorment el departament de caixa al seu cobrament. Exemples de
coordinació d’operacions a les empreses es podrien trobar per tot arreu, però potser la coordinació
d’operacions de retirada de diners a un caixer automàtic d’una entitat financera, mostra d’una mane-
ra clara com es manifesta aquesta funció en una activitat prou coneguda per tothom.

� Oferir informació per la presa de decisions, la fixació d’objectius i el control

Les decisions que es poden prendre dins l'organització es poden dividir en dos grups, les que es
prenen sovint i són estructurades, i les que es prenen de forma esporàdica, i que normalment no ho
són.

En el cas que es comenta, quan s'enregistren les transaccions corresponents a les vendes a crèdit i
als pagaments realitzats pels clients, permetrà calcular el saldo pendent de pagar, i d'acord amb les
condicions establertes de crèdit màxim autoritzat es podrà decidir la venda d'una nova comanda a
crèdit o no. També cal enregistrar les transaccions corresponents a les entrades i sortides de mer-
caderies del magatzem, per poder tenir els estocs al dia, i així poder decidir si llençar una ordre de
fabricació o comprar en un moment determinat. Altres decisions poden ser preses, d’una forma
també rutinària, amb informació proveïda pel SI per mitjà d’informes periòdics. Per exemple, amb
informació sobre les vendes realitzades per productes i zona geogràfica fins el moment actual, es pot
establir una anàlisi de les desviacions respecte els objectius establerts, i prendre les decisions per a
la seva correcció.

A més, de recolzar les decisions del tipus anterior, totalment programades, els SI poden també oferir
informació per recolzar decisions de tipus esporàdic, no estructurat i que necessiten una alta in-
teracció de qui pren les decisions amb les dades. Per exemple, en el cas de comparar diferents for-
mes de finançament a llarg termini i decidir-ne la més adient.
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� Possibilitar accions de caràcter estratègic

Una altra funció del SI és participar en la consecució d'avantatges competitius a l'empresa. Per
exemple, un SI integrat podria permetre millorar la coordinació entre departaments, disminuint
els estocs necessaris i amb ells els costos, d'una manera més important que les empreses rivals
o competidores, mantenint o fins i tot incrementant el nivell de servei al client. Això permetria a
l'empresa obtenir un avantatge en costos. També, un altre cas seria el d'una empresa que ofe-
reixi un servei personalitzat als seus clients, al poder tractar informàticament a un cost molt re-
duït, la informació de les transaccions fetes amb ells i que és emmagatzemada a la base de
dades (BD). Aquesta empresa podria aconseguir un avantatge en diferenciació respecte als seus
competidors.

*��������	!$!��"(	�%���$�	'� ���$�#$�+��!	'�	� $ ���"�#��	

Les necessitats d'informació per a la gestió de l'empresa es manifesten lògicament a totes les àrees
funcionals (Comercial, Producció, Aprovisionament, R+D, RRHH, etc.) i a cadascun dels nivells de
l’organització, i durant la presa de decisions que hi té lloc a totes elles. Les activitats de gestió es
porten a terme a totes les àrees assenyalades, seguint el conegut procés de la planificació de les
accions que s’han de dur a terme a l’empresa, el disseny i la realització de les pròpies accions i el
control per determinar el nivell en què s'han assolit els objectius. El SI ha de proveir informació per
poder prendre les decisions necessàries a la fixació dels objectius (previsió de vendes, planificació
d’operacions, planificació financera, etc.), al disseny i realització d’operacions (comptes de clients,
registre d’expedicions, relacions de materials, etc.), i al control (anàlisi de vendes, control pressupos-
tari, comptabilitat de gestió, etc.).

Com a forma de concretar quines són les necessitats d'informació que té una empresa, i com fa
servir els SI d'acord amb els seus objectius en un entorn orientat a la gestió, es pot veure l’exemple
que presentes els professors Andreu, Ricart i Valor (1996), i és situat a la funció (departament)
comercial d'una empresa.

� Planificació:
Dins les activitats de planificació una empresa es fixa com a objectiu l'increment de les vendes d'una
família de productes en una zona geogràfica determinada.

Necessitats d'informació:
Lògicament per haver fixat aquest objectiu s'haurà necessitat informació per determinar els pro-
ductes que han tingut una xifra de vendes més baixa en una determinada zona geogràfica.

Caldrà doncs, fer una exploració sistemàtica de les transaccions de vendes, família per família de
productes, en cadascuna de les zones o mercats on opera l'empresa en qüestió, i que hauran estat
recollides pel SI. I comparar aquesta informació entre les diferents regions, per arribar a identificar
aquells productes que han vist reduïdes les seves vendes i els mercats o zones geogràfiques on ha
passat.

� Disseny i realització d'accions:
Per assolir l'objectiu anterior d’incrementar les vendes, es decideix realitzar una acció comercial, com
per exemple lliurar per correu informació comercial personalitzada a aquells clients que durant els
últims mesos han comprat menys dels productes en qüestió.

Necessitats d'informació:
Per dissenyar l'acció comercial caldrà informació històrica a nivell de cada client sobre les compres
realitzades de la família de productes que s'analitzen.
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� Control:
Caldrà finalment assegurar que les accions dissenyades i posteriorment executades, han permès
assolir els objectius fixats.

Necessitats d'informació:
Per establir aquest control s'haurà de recollir informació sobre les vendes realitzades d'aquests pro-
ductes (a nivell de la família) en cadascuna de les zones geogràfiques, i comparar aquesta infor-
mació amb les dades de vendes fixades com a objectiu en cadascun dels mercats.

En resum veiem que es fa necessari accedir a informació durant tot el procés de planificació, disseny
i execució, i control a les empreses; i que el SI hi juga un paper bàsic, que va íntimament lligat a la
pròpia existència de l'empresa, i és l'encarregat de recollir, guardar, tractar i distribuir informació tant
interna com externa a l'empresa.

,��	�!��$��	'���!����	�	�$�!	�	!$!��"��#(�� ���$

Les relacions entre l’estructura de l'empresa, i les formes d'organitzar el SI, és un punt molt in-
teressant donada la capacitat creixent de les tecnologies de la informació (TI), per contribuir al
disseny de l’estructura de l'organització.

La forma d'organitzar l'activitat empresarial i l'organització del SI té una relació directa i biunívoca.
Aquesta relació es manifesta d'una manera clara, donat que les capacitats de les TI/SI possibiliten
una determinada forma d'organització (visió d'oferta). I al mateix temps, l'exigència de construir una
forma d'organització, d'acord amb els objectius de l'empresa, demana una determinada capacitat en
TI/SI.

,��������	����������
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L’anàlisi de la relació que existeix entre l'organització i el SI amb l'ajut del marc conceptual que ens
ofereix la cadena de valor de Porter (Porter, 1985)

3
, dona una perspectiva prou bona per ajudar a

entendre millor les possibilitats que tenen els SI/TI a l’organització.

En Porter presenta un model que permet identificar les activitats de l’empresa i la forma com
aquestes contribueixen a la creació de valor. Agrupa les activitats en dos grups, les activitats
principals que estan relacionades amb l'elaboració i venda els productes o serveis, i les activitats de
recolzament a les activitats principals. Entre les activitats principals s’hi poden trobar:

� les de la logística d’entrada, o activitats relacionades amb les entrades per produir els productes o
serveis, com recepció, emmagatzematge o control d’inventaris.

� les de les operacions, o activitats que transformen les entrades en productes o serveis, com fa-
bricació, muntatge, o embalatge.

� les de logística de sortida, o activitats relacionades amb fer arribar els productes acabats o serveis
als clients, com emmagatzematge, manipulació i transport, control d’estocs, o expedicions.

� les activitats de màrqueting i vendes, o activitats relacionades amb fer possible que els clients facin
les comandes, com publicitat, promoció, o ajut a confecció de comandes.

� les activitats de serveis, o activitats relacionades amb fer possible una atenció valorada pel client,
com els serveis postvenda.

                                                          
3 Porter, M. E. Competitive Advantage. The Free Press, 1985.
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Entre les activitats de recolzament s’hi ha:

� les activitats d'infraestructura, o activitats relacionades amb la gestió, com ara els serveis financers,
la comptabilitat o el sistema d’informació.

� les activitats de gestió dels recursos humans, o activitats relacionades amb la contractació,
formació, avaluació, o gestió del personal.

� les activitats de desenvolupament de la tecnologia, o activitats relaciones amb la creació de nous
productes, serveis, o processos.

� les activitats de compres, o activitats relacionades amb l’adquisició dels productes i serveis per a
l’aprovisionament.

Finalment en Porter hi representa el marge, entès com la diferència entre els ingressos i les
despeses generades per les activitats de l’empresa.

Gràfic 1.3: esquema genèric de la cadena de valor de Porter.

� Contribució del SI als vincles entre activitats de la CV

En aquest punt cal destacar el concepte de vincle entre activitats de la CV, que és entès com la
influència mútua i a vegades indirecta que existeix entre les activitats.

Per exemple, la recopilació sistemàtica i en temps real de reclamacions de clients (departament de
Servei al Client) amb l'ajut del SI, pot permetre la correcció de falles abans, i facilitar el control
de qualitat, que realitza el departament de Control de Qualitat, que es porta a terme durant el procés
de fabricació (àrea d'Operacions)

L'ús de SI per millorar els vincles entre activitats de la CV i la coordinació que s'estableix entre
aquestes és prou evident avui en dia. Fins i tot cal tenir molt en compte l'alt potencial que el SI té per
arribar a canviar en certs casos la mateixa CV i trobar noves orientacions per al mateix negoci. En
aquests casos podríem dir que el SI participa activament en el disseny de la mateixa organització.

Com assenyalen els professors Andreu, Ricart i Valor (1996), es poden trobar quatre configuracions
bàsiques dels SI en relació amb les activitats de la CV.

� Situació 1
Totes les activitats de la CV, tant si són de línia (logística d'entrada, operacions, logística de sortida,
comercialització i vendes, i servei) com de suport (infraestructura de l'empresa, direcció de recursos

INFRAESTRUCTURA EMPRESA

DIRECCIÓ RECURSOS HUMANS

DESENVOLUPAMENT TECNOLOGIA

COMPRES

Logística      Operacions   Logística      Comercialit-  Servei
entrada     sortida          zació i
                                                               vendes

MARGE
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humans, desenvolupament de la tecnologia i compres), necessiten i generen informació durant la
seva execució. El SI recollirà la informació generada per unes activitats, que després serà utilitzada
per altres.

Veiem doncs que el SI juga un paper de coordinació entre les activitats de la CV. Aquesta co-
ordinació es pot establir a tots els nivells, és a dir, entre les activitats de línia (aquelles que generen
valor estant en contacte directe amb el producte o servei)??; entre les activitats de línia i les de
suport (activitats que com el seu nom indica no estan en línia, i recolzen a aquestes), i finalment es
pot establir la coordinació entre les activitats de suport.

Podem trobar diferents exemples que visualitzen aquests tres diferents tipus de coordinació. En el
primer cas de coordinació entre activitats de línia, hi tindríem la coordinació que s'estableix per fer
que una comanda d'un client arribi a producció, o també que uns materials del magatzem arribin a
producció quan es necessiten. En el segon cas, el de coordinació entre activitats de línia i de suport,
hi tindríem qualsevol activitat de control, com és el cas de veure que una comanda que s'ha rebut
d'un proveïdor coincideixi amb el que es va demanar. Finalment tenim la coordinació que s'estableix
entre activitats de control, per exemple podria ser el cas de procedir a un seguiment del personal
adscrit a activitats de control.

Gràfic 1.4: esquema de la relació entre el SI i les activitats de l’empresa.
Font: Andreu, Ricart i Valor (1996).

En resum veiem doncs que el SI:

� juga un paper de coordinació entre les activitats de la CV.
� té una incidència clara en els vincles entre activitats de la CV.

� Situació 2. Quan hi ha subsistemes d'informació (SSI) independents de la informació que altres
activitats utilitzen)

Quan algunes activitats de la cadena de valor (CV) necessiten elaborar, processar i utilitzar volums
importants d'informació, en un grau de detall que ningú més a l'empresa necessita.

Aleshores, es pot dir que existeixen SSI independents, circumscrits a activitats concretes de la ca-
dena de valor, que no formen part del SI bàsic de l'organització. Un exemple d'aquests sistemes
seria el cas d'ordinadors per governar màquines eina en un taller, o quan un directiu utilitza models
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DESENVOLUPAMENT TECNOLOGIA

COMPRES

Logística       Operacions   Logística      Comercialit-  Servei
entrada      sortida         zació i
                                                               vendes MARGE
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dissenyats per ell mateix en el seu full de càlcul i la base de dades, per fer simulacions de les
previsions de vendes d'un producte, i guarda els resultats en el disc dur del seu ordinador personal
(PC), per tornar a utilitzar ell mateix. La gestió d'aquests processos d'informació, tot i que fan servir
les tecnologies de la informació (TI), s'ha de fer sota la responsabilitat de la persona que està al
càrrec del departament, donat que són SSI que estan situats en una activitat concreta de la cadena
de valor, i per tant cal planificar, dissenyar i finançar des d'aquesta activitat.

� Situació 3. Quan els SSI d'activitats de la CV se solapen i acaben coordinant-se
Hi ha situacions en les organitzacions en què es coordinen entre ells els SSI comentats en el punt 2.
Quan això succeeix, el conjunt de SSI pot considerar-se part del SI bàsic de l'empresa. Es pot trobar
aquest tipus d'organització en les entitats financeres i d'assegurances, on l'ús d'informació és clau
per a les seves operacions, però també per a la presa de decisions. Seria el cas de calcular els
interessos a pagar en un compte corrent durant el semestre, per anotar-los al compte (àrea
d'operacions)

� Situació 4. Quan els SSI coexisteixen amb el SI bàsic, tot i que aquest està relacionat amb la CV
Una altra possibilitat d'organitzar el SI, que tocaria tant la situació 2 com la 3, seria el cas de tenir SSI
relacionats amb activitats concretes de la CV, que coexisteixen amb el SI bàsic, encara que aquest
tingui una part relacionada directament amb la CV. Un exemple es tindria en el cas que una entitat
financera calculi el risc associat a un client, i amb aquesta informació pugui decidir la conveniència
de concedir o no un crèdit a un tipus d'interès preferència.

,�*������	����������������������-����.

Cada cop més ens trobem que l'evolució de l'economia ens porta cap a l'establiment de relacions
més fortes amb altres empreses, proveïdors i clients. La subcontractació de parts de la producció és
cada cop més important, dins de la nova organització industrial en la que ens trobem. Es fa
necessari doncs, coordinar eficientment les activitats de l'empresa amb aquelles relacions de l'em-
presa que s'ha subcontractat. S'estableix el que s'anomena xarxes d'empreses, on les relacions
entre les empreses (de la xarxa) són més freqüents i intenses.

Els SI a nivell interorganitzatiu sorgeixen, doncs en aquest context, per donar suport a aquest tipus
d'organització. La cadena de valor o cadena de valor interna que existeixen dins la frontera d'una
empresa, s'amplia aquí afegint la cadena de valor extern, o cadena de valor relacionada d'aquelles
empreses com els proveïdors i els clients, altrament denominada per Porter Sistema de Valor.
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Gràfic 1.5: esquema del sistema de valor.
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Dins de cada sector es poden trobar diferents formes d'organitzar les relacions i l'activitat entre els
socis. Per exemple hi ha fabricants que operen amb un distribuïdor majorista compartit amb altres
fabricants, en una zona geogràfica determinada. Mentre que altres, en el mateix sector, operen direc-
tament amb una central de compres. I fins i tot hi ha empreses que comparteixen diferents canals de
distribució. En el sector de la distribució de productes de gran consum tenim:

Proveïdors
2on. nivell

Proveïdors
1er. nivell

Unitat de
negoci

Canal
distribució A

Competidors

Canal
distribució B

Clients
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Proveïdors Fabricants Majoristes Minoristes Clients

Gràfic 1.6: esquema de l’organització del sector de la distribució de béns de gran consum.

Lògicament aquestes formes organitzatives, pròpies de cada sector, demanen un paper específic a
cada cas dels SI/TI. El desenvolupament de les relacions entre les empreses, la creació de la xarxa
d’empreses, i la intensitat dels intercanvis d’informació entre elles, marcaran les pautes en la defini-
ció de les necessitats d’ús dels SI/TI.

1��"�%	�	�	'�"���	

En aquest apartat es presenten i analitzen varies definicions de sistema d'informació (SI), i amb
aquestes les seves coincidències i diferències. També s'identifiquen els elements que composen el
SI, les funcions i els objectius.

� Segons Davis i Olson (1987)
4
 el sistema d'informació és:

"Un sistema integrat usuari màquina, per proveir informació que recolzi les operacions,
l'administració i les funcions de presa de decisions a l'empresa. El sistema utilitza equip informàtic i

                                                          
4 Davis, G. B i Olson, M. H. Sistemas de información gerencial. Editorial McGraw-Hill. Bogotá (Colombia)
1987.
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programes, procediments manuals, models per a l'anàlisi, la planificació, el control i la presa de
decisions, i a més una base de dades (BD)".

El concepte sistema integrat ens ve a dir que és un sistema format per la integració de diferents
processos, i que les aplicacions individuals han de ser consistents i compatibles entre elles. Una
aplicació consistent vol dir que ...., mentre que una de compatible .... Hem de tenir en compte que el
sistema d'informació subministra la base per a la integració de la informació, i que les aplicacions
s'han de dissenyar per comunicar-se amb una base de dades. També es fa evident la necessitat de
planificar el SI de cara que la integració de noves aplicacions pugui ser una realitat.

L'altre concepte que s'hi troba es el d'usuari màquina. Aquest concepte fa referència a les capacitats
de l'ésser humà per un cantó, als components del sistema de processament de la informació per
l'altre, i també al comportament de l'usuari en el sistema d'informació. De fet el sistema d'informació
pot existir sense ordinadors, tots sabem que unes feines les pot fer millor l'home, i altres la màquina.
En aquest context, l'usuari entra dades al sistema, dona instruccions al sistema, i utilitza informació
produïda per aquest.

El punt següent de la definició anterior ens descobreix la utilitat del SI. Ens diu que un SI serveix per
proveir informació per recolzar les operacions, l'administració i la presa de decisions a l'organització.
Com s'havia vist en el punt referent a les funcions del SI.

Finalment, destacar els elements del SI que trobem a la definició, com ara: l'equip informàtic i els
programes, també models manuals, models per a l'anàlisi, la planificació, el control i la presa de
decisions, i acaba destacant de forma especial l'element clau de tot el sistema i de la integració, és a
dir la base de dades (BD).

� Segons J. L. Whitten et al. (1996)
5
, un SI és:

"Una disposició de persones, activitats, dades, xarxes i tecnologia integrats entre ells, amb el
propòsit de recolzar i millorar les operacions del dia a dia d'una empresa, així com satisfer les
necessitats d'informació per a la resolució de problemes i la presa de decisions per part dels di-
rectius".

En aquesta definició s'hi troba una identificació dels components del SI com ara les persones, les
activitats, les dades, la xarxa i la tecnologia. Les persones són els usuaris, ja siguin aquests directius
o empleats de les seccions, o també gent del departament de SI. Les activitats són les de
l'organització, tant si es parla d'activitats d'operació, o directives, com d'activitats de procés de dades
i de generació d'informació. Les dades són la primera matèria utilitzada per generar la informació, cal
tenir en compte que les dades corresponen a una col·lecció aïllada de fets, so sent útils per si soles,
mentre que la informació és entesa com una dada que té una utilitat per algú, és a dir ha de tenir un
valor. Les xarxes són elements que faciliten la descentralització i la distribució dels components del
SI en els llocs més útils, i serveix per comunicar i coordinar. Per últim hi ha la tecnologia que dona
suport als altres components, es parla bàsicament dels equips "hardware" i dels programes
"software".

Amb la integració dels diferents elements que composen el SI, s'observa perquè serveix el SI, el seu
propòsit. Es veu que aquí, a l'igual que a la definició anterior, el propòsit és el de millorar las
operacions de l'organització i el satisfer les necessitats d'informació per a la presa de decisions.

Com a resum, es pot veure que el propòsit bàsic del SI és recollir, guardar, processar i intercanviar
informació entre els membres d'una organització. El SI és dissenyat, doncs per recolzar totes les
operacions dels sistemes de l'organització, i participar activament en la construcció de la pròpia
estructura de l'organització, i de l'abast del negoci.

                                                          
5 Whitten, J. L. Análisis y diseño de sistemas de información. Editorial IRWIN. Madrid 1996.
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� Andreu, en Ricart i Valor (1996) ens defineixen el sistema d'informació com:

"El conjunt formal de processos operant amb un conjunt estructurat de dades, d'acord amb les
necessitats d'una empresa, recull, emmagatzema, elabora i distribueix informació per l'operació, la
direcció i el control, recolzant processos de presa de decisions, que calen per les funcions de negoci,
i d'acord amb l'estratègia de l'empresa".

El concepte conjunt formal de processos, sembla orientar la definició cap els SI formals, és a dir cap
els que estan clarament definits, que l'empresa coneix i sap com utilitzar. No obstant, també els SI
informals poden arribar a ser molt importants, fins i tot més que els formals, però en qualsevol cas
s'ha de tenir en compte que seran menys estudiables.

El concepte col·lecció de dades estructurada d'acord amb les necessitats d'una empresa, se centra
en què les dades recollides, tractades, generades i emmagatzemades en el SI, han de reflectir la
percepció que de les mateixes tenen les persones que les han de fer servir. El disseny d'aquesta
estructura, és a dir el que serà la base de dades del SI, haurà de reflectir aquest fet.

El concepte per l'operació i la presa de decisions, vol dir que no només hi ha necessitats d'informació
per coordinar accions operatives, sinó també per ajudar a prendre decisions i per exercir el control
adequat a cada cas.

El concepte per realitzar les funcions de negoci vol dir que el SI d'una empresa ha d'estar al servei
del seu enfocament de negoci. Ha de ser un més dels elements que l'empresa dissenya i utilitza per
aconseguir els seus objectius.

2���$!�+��	���"���	

En aquest punt s'identifiquen i defineixen els diferents tipus o categories de SI que una empresa pot utilitzar.
Cada tipus és dissenyat, desenvolupat i utilitzat per donar suport a les diferents funcions de l’empresa i als
seus usuaris. Al mateix temps es veu que cada tipus de SI té una funció pròpia (activitats de tractament de
la informació pròpies), i per tant ens permet agrupar els SI en categories segons aquesta funció i el suport
que donen als usuaris. Les principals categories de SI que es poden trobar a les empreses són:
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Els sistemes de processament de transaccions són aplicacions dels sistemes d’informació que
capturen i processen dades, i donen informació referent a les transaccions, tot oferint velocitat en el
processament i exactitud. També s’anomenen sistemes de procés de dades, segons Whitten (1996).
Les transaccions s’entenen com fets o activitats que tenen lloc durant la vida de l’empresa i que
aporten noves dades a la mateixa.

Per tant es poden trobar aplicacions d’aquests sistemes a les diferents àrees funcionals de les em-
preses, és a dir comercial i vendes, producció i qualitat, magatzems, comptabilitat i finances, i gestió
de personal i nòmines. Les aplicacions són: de nòmina, de registre d’empleats, de comptes per co-
brar, de registre en el llibre Diari, de control de comandes, de control de materials, etc.

Sota aquestes línies hi ha uns gràfics de la representació esquemàtica d’un sistema de proces-
sament de transaccions pels comptes a cobrar i un altre per les nòmines. Al SPT de comptes a
cobrar, l’arxiu mestre de clients conté les dades referents al nom, l’adreça de cobrament i la de lliu-
rament de la mercaderia, les condicions de pagament, el límit del crèdit, etc. del client. Aquestes són
introduïdes al sistema, actualitzant si cal les dades anteriors. Els SPT poden combinar dades de
l’arxiu mestre de diferents formes per elaborar els informes que interessen a l’administració.
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Gràfic 1.7: representació d’un SPT pels comptes a cobrar. Font: Laudon 19966.

Les principals característiques dels SPT són:

� tracten volums elevats de transaccions similars.
� tenen procediments pel processament de transaccions són ben definits i rutinaris.
� tenen aplicacions pel manteniment dels registres de dades (altes, baixes, modificacions i con-

sultes).
� poden substituir processos manuals per altres basats en la computadora.
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Segons Whitten pàg. 57, un sistema d’informació de gestió (SIG) és una aplicació dels sistemes
d’informació que subministra un conjunt d’informes orientat a la gestió, normalment en un format fix i
predeterminat. El SIG produeix informació basada en models matemàtics o de gestió acceptats.
Ajuden als directius al control de l’empresa al facilitar fer les previsions, el seguiment del funcio-
nament i la comparació entre ells.
                                                          
6 Laudon, K. C i Laudon J. P. Administración de los sistemas de información. Organización y
tecnología. Prentice Hall Hispanoamericana, SA. México 1996.

Sistema de
comptes per
cobrar

Operacions d’entrada (Comanda) Al llibre Major

Informes: situació
del client, saldo
anterior, etc.Arxiu mestre

de comptes
per cobrar

Consultes en línia:
estat del saldo del
compte de clients

Dades de clients
Dades de pagament
Dades de factura

Dades a l’arxiu mestre
de comptes per cobrar

Client   Número
  Nom
  Adreça
  Calificació de crèdit
  Dies a pagar
  Límit de crèdit
  Data de compra

Factura   Número
  Quantitats

Pagament  Dades
  Referències
  Imports
  Saldo

Situació del client
Núm Nom Calific. Límit Import Pagament   Saldo
Client client crèdit crèdit a pagar

000346 Solé, J. 3 10.000  5.000       0    5.000

Anàlisi del saldo pendent de pagar
Núm. Nom Pagament       Pagament       Pagament       Saldo
Client client <30 dies          31<60 d. 61< dies

000346 Solé, J.            5.000      5.000
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Per exemple, la planificació de necessitats de materials en un taller es basa en un model formal que
portarà a determinar els plans de producció i de compra de primeres matèries. Els sistemes d’infor-
mació per a la planificació de necessitats de materials generen calendaris de compres sobre la base
de les previsions fetes de vendes, la composició de materials dels productes, l’inventari inicial i el
model de planificació de les necessitats de material.

Els SIG, en general, resumeixen i informen sobre les operacions de l’empresa utilitzant amb freqüència
la informació proporcionada pels SPT. La informació de les operacions de l’empresa, es resumeix i
presenta habitualment en informes, que es produeixen regularment, i donen resposta a preguntes
estructurades i de rutina. En el gràfic 1.8 es mostra l’esquema d’un SIG que obté informació a nivell
d’operacions de les àrees de comercial, producció i comptabilitat, l'emmagatzema en els seus arxius, i
l’utilitza per elaborar informes pels directius. En el gràfic 1.9 es presenta un informe produït per un SIG.

Gràfic 1.8: Els SIG obtenen la seva informació dels Sistemes de Processament de Transaccions (SPT). En el sistema
representat en el diagrama, tres SPT proporcionen informació resumida d’operacions a la fi del període al sistema d’informes

del SIG. Els responsables tenen accés a la informació gràcies al SIG, que els hi proporciona els informes adequats. Font:
Laudon 1996.

Nom de l’empresa
Vendes per producte i zona geogràfica: any 1999.
REFERÈNCIA
DEL
PRODUCTE

DESCRIPCIÓ
DEL PRODUCTE

ZONA
GEOGRÀFICA

VENDES REALS VENDES
PREVISTES

VENDES REALS VS.
PREVISTES

0123

0086

Oli oliva 1 litre

Sub-total

Vinagre blanc 1
litre

Sub-total

TOTAL (•)

Nord
Est
Centre

Nord
Est
Centre

30.150
10.840
20.380

61.370

11.230
  8.120
15.630

34.980

96.350

  35.000
    9.000
  25.000

  69.000

  13.000
    7.000
  12.000

  32.000

101.000

0,86
1,20
0,81

0,86
1,16
1,30

Sistemes de
processament
de comandes

Sistema de
planificació de
materials

Sistema del
Major

Sistemes de Processament de
Transaccions

Arxiu de
comandes

Arxiu mestre
de producció

ARXIUS DEL SIG

Sistemes d’informació per a la gestió

Informació
de vendes

Cost unitari
del producte

Informació
del producte

Informació
sobre
despeses

SIG Informes

Administradors

Gràfic 1.9.: Informe produït per un SIG.
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El mateix Whitten assenyala que els SIG produeixen tres tipus d’informes: a) informes detallats, b) in-
formes resum, i c) informes d‘excepcions. Aquests informes de gestió els utilitzen principalment els
supervisors i directius intermitjos. Els informes detallats presenten la informació sobre les transac-
cions per al control de gestió i l’anàlisi. Per exemple podrien ser les llistes dels comptes de clients o
de productes en estoc. Els informes resum, classifiquen les dades i resumeixen per posar de
manifest tendències; l’ús de gràfics és cada cop més freqüent. Finalment, els informes d’excepcions
presenten les dades filtrades per oferir als directius només les excepcions a certs comportaments.

Els SIG proveeixen resultats periòdics, ja siguin setmanals, mensuals o anuals, però no per a les
activitats diàries. Els SIG s’orienten cap a les qüestions estructurades que es coneixen be amb
antelació, que en general no són flexibles i tenen poca capacitat analítica.

Cal tenir també en compte que normalment un SIG conté únicament dades corporatives internes i no
dades externes. Els SIG fan servir rutines senzilles, com resums i comparacions i no models ma-
temàtics o tècniques estadístiques sofisticades. Finalment, cal que els requeriments d’informació,
formats, etc. siguin definits anticipadament.

Les característiques principals dels SIG són:

� donen suport a les decisions estructurades i semiestructurades, als nivells operatius i intermitjos de
l’organització, encara que també poden útils als nivells superiors.

� s’orienten cap a la confecció d’informes i el control sobre les operacions.
� operen amb les dades existents a l’empresa i els fluxes d’informació.
� tenen poca capacitat analítica.
� ajuden a la presa de decisions rutinàries utilitzant la informació present i la del passat de l’empresa.
� són relativament inflexibles, encara que això està canviant.
� les necessitats d’informació es coneixen i són estables.
� necessiten d’un llarg procés d’anàlisi i disseny.

De totes maneres el desenvolupament de SI va evolucionant, i avui els nous SIG són més flexibles i
poden incloure software que permeti als directius estructurar els seus propis informes  i combinar
dades d’arxius diferents i dels SPT.

� Sistemes d’informació per executius (SIE) o “Executive Information Systems (EIS)”

Més recentment, s’han desenvolupat els sistemes d’informació per executius (SIE) que, tenen una
capacitat elevada d’operació, telecomunicacions, i sortides, que permeten l’accés flexible a dades i
informacions resumides a partir dels arxius i bases de dades, creats pels sistemes de processament
de transaccions i pels sistemes d’informació per a la gestió, però també de fonts externes com les
cotitzacions de la borsa de valors, preu del diner o de les primeres matèries, etc.,. Els usuaris són
persones de l'alta direcció, que els fan servir per recavar informació per decidir en quin negoci s’ha
d’estar, o quines unitats s’han de vendre per obtenir efectiu per altres adquisicions, o veure que és el
que estan fent els competidors.

Els SIE combinen la informació de les diverses fonts internes i externes, tracten la informació, a
vegades amb eines matemàtiques i estadístiques, filtren la informació crítica, i sovint la presenten de
forma gràfica. Cal destacar la reducció de temps i l’esforç que s’aconsegueix per obtenir informació
útil per als executius. En el gràfic 1.10 es presenta un model de SIE. Consisteix en estacions de
treball amb un menú, gràfiques interactives i capacitats de comunicacions que poden accedir a in-
formació històrica i de la competència, de sistemes interns de tipus corporatiu i també de bases de
dades externes.
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Gràfic 1.10: Model d’un sistema d'informació per executius. Aquest sistema accedeix a informació
de fonts internes i externes i les presenta als executius de manera amigable i fàcil d’usar.

Font: Laudon 1996.
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Quan un SI dona recolzament a una decisió, és de fet un sistema de suport a la presa de decisions, per
exemple, un SIG que donés informació sobre el saldo pendent d’un client, en el moment que es vol decidir si
autoritzar-lo o no una nova venda a crèdit. Però en aquest punt no es fa referència a aquest tipus de
decisions anomenades estructurades, sino a aquelles que no ho són, i amb elles als SI que les recolzen.

Les decisions estructurades són aquelles que es poden predir, i que encara que no sempre se sap
quan passaran, si que se sap que en algun moment tindran lloc. En aquests casos, generalment els
usuaris poden definir amb antelació les necessitats d’informació. Mentre que les decisions no es-
tructurades són aquelles que no es poden predir, ni tampoc es pot predefinir la informació que serà
necessària per ajudar al procés de presa de decisions.

Els sistemes pel suport a decisions (SSD) volen ajudar a la presa de decisions no estructurades o
semiestructurades. La raó principal per la utilitat d’aquests sistemes és que, les dades i informacions
necessàries per adoptar aquestes decisions ja es disposen a les bases de dades internes i externes,
i que una eina potent per al tractament i la generació d’informació, la simulació i l’anàlisi ajuda de
gran manera a la presa de decisions a tots els nivells jeràrquics de l’organització.

Característiques dels sistemes de suport a les decisions (SSD):

� ofereixen flexibilitat, adaptació a l’usuari i una resposta ràpida.
� permeten que els usuaris controlin les entrades, el processament i les sortides.
� possibiliten una alta interactivitat entre l’usuari les dades.
� proporcionen suport a decisions i solucions que no poden anticipar-se.
� utilitzen eines sofisticades d’anàlisi de variables i de modelització.
� faciliten la simulació de resultats.
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D’una forma esquemàtica es poden observar els components d’un SSD al gràfic següent.

      Usuari

Gràfic 1.11: Representació simbòlica d’un sistema de suport de decisions.

Per les característiques pròpies del seu disseny, i el suport dels equips informàtics, aquests sistemes
tenen una capacitat més gran d’anàlisi que els altres sistemes, els SIG o els SIE, donat que han
estat construïts explícitament amb una diversitat de models per analitzar la informació. Els SSD
estan dissenyats perquè els usuaris puguin treballar amb ells directament, d’una manera interactiva,
canviant suposicions i introduint noves dades, i per aquesta raó incorporen un software amigable, i
fins i tot amb facilitats per poder construir models (cas dels fulls de càlcul electrònic).

Un exemple de SSD que ens presenta els professors Laudon, és el sistema de càlcul del cost dels
viatges d’una empresa dels EUA que es dedica al transport a l'engròs de carbó, petroli, metalls i
productes acabats. L’empresa, propietària d’alguns elements de transport, en lloga d’altres quan obté
contractes pel transport en el mercat. El sistema de càlcul del cost dels viatges calcula els detalls
financers i tècnics dels viatges. Es fan servir els costos de transport/temps (combustible, mà d’obra,
capital), les tarifes del nòlit per diversos tipus de càrrega i les despeses de caràcter portuari. Entre
els detalls tècnics, hi ha factors com la capacitat de càrrega del vaixell (tones de pes mort, tones per
polsada d’immersió, etc.), la velocitat, les distàncies entre els ports, consums de combustible i les
característiques de càrrega (ubicació de la càrrega en els diferents ports).

Tot i que l’empresa ja tenia un sistema que calculava només els costos d’operació i les tarifes dels
nòlits, només una persona del departament de sistemes d’informació podia fer córrer el programa i
necessitava varies setmanes fer un canvi en les suposicions (cost del combustible, velocitat), donat
que el sistema estava en l’ordinador central de l’empresa.  També, el sistema no podia contestar pre-
guntes com: donat un programa de lliuraments al client i una tarifa de nòlits, quina nau podia ser
assignada i a quin cost per maximitzar els beneficis? Quina és la velocitat ideal a la que una nau
particular pot optimitzar el seu benefici i complir el programa de lliuraments? Quin és el patró òptim
de càrrega per un vaixell per un itinerari fixat?

Els responsables volien un sistema més interactiu, que ells mateixos puguessin controlar i operar,
amb tants canvis en les dades i models com necessitessin, amb poca interferència dels professionals
del processament d’informació. La direcció també necessitava informació immediata per respondre a
les oportunitats de les licitacions.
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Administrador
de la base de
models

Administrador
de la base de
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Arxius Models

Base de dades Base de models

Components d’un SSD
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Al gràfic es mostra el SSD que es va construir per aquesta empresa. El sistema opera en una
microcomputadora de sobretaula, que proporciona un conjunt de menús per facilitar als usuaris la
introducció de la informació o l’obtenció d’aquesta.

Gràfic 1.12: sistema de suport de decisions pel càlcul del cost dels viatges, i la formulació d’ofertes. Aquest SSD
corre sobre una microcomputadora. Font: Laudon 1996.

� Els sistemes experts (SE)

Un sistema expert és una aplicació dels sistemes d’informació basada en les computadores, que
capta el coneixement o l’expertesa dels especialistes, per assolir  nivells experts de resolució de
problemes en un camp limitat de coneixement. Uns exemples d’ús d’aquest tipus de sistemes, que el
professor Whitten indica, són els d’un fabricant d’aliments que ha construït un sistema expert per
“retenir” l’experiència i els coneixements dels enginyers, o el d’un fabricant de plàstics que va fer
servir un sistema expert per determinar les causes dels problemes de qualitat relacionats amb una
màquina d'injecció molt sofisticada.

Les característiques principals dels sistemes experts són:

� automatitzen processos de presa de decisions.
� fan servir el coneixement en forma de regles.
� interactuen amb els usuaris.
� poden considerar diverses hipòtesis al mateix temps.
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Són aplicacions dels sistemes d’informació que tenen per finalitat accedir als SI interns d’altres
companyies, per millorar els processos a nivell interorganitzatiu. De fet són sistemes d’informació com-
partits per dues o fins i tot més empreses. Aquests sistemes permeten intercanviar informació entre les
empreses en un format estructurat i recuperable pels sistemes informàtics. Els principals avantatges es
manifesten al reduir el temps de tramesa d’informació, els errors de reentrada de dades, i el cost asso-
ciat. Permeten una reducció dels costos de transacció relacionats amb les transaccions amb altres
empreses, i augmentar el nivell de competitivitat.
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Les principals característiques dels SIIO són:

� possibiliten l’accés als SI dels proveïdors i clients.
� intercanvien informació en un format estructurat entre sistemes d’informació d’organitzacions di-

ferents.

L’exemple de l’empresa Baxter Healthcare (BH), abans anomenat American Hospital Supplier, un
majorista de la distribució de productes farmacèutics que va utilitzar un sistema d’intercanvi elec-
trònic de dades o "l'Electronic Data Intercange" (EDI), ajudarà a comprendre l’ús d’aquest tipus de
sistemes.

BH, va desenvolupar un sistema que permetia als seus clients, els hospitals, utilitzar terminals
perquè entressin ells mateixos les comandes en el sistema de gestió de comandes de BH. Els be-
neficis d'aquest sistema s'entenien com a compartits entre el proveïdor i el seu client, concepte cer-
tament important per l'ús eficient d'aquest tipus de sistemes interorganitzatius, i per garantir-ne l'èxit
en la seva implantació.

Els beneficis a nivell operatiu, per BH, es concreten principalment en una disminució dels costos
d'administració en la gestió de les comandes, al no tenir que entrar les dades. Però el sistema també
permet donar un millor servei als clients a un cost reduït, donat que disminueix el nombre d'errades
en les comandes, i ofereix un servei més ràpid i freqüent pel fet d'automatitzar el procés. Mentre que
els beneficis per als hospitals són d'obtenir un millor servei, disminuir les ruptures d'estoc degut a la
disminució de les errades en la tramitació de les comandes i una reposició de productes més fre-
qüent.

En una segona etapa BH va  iniciar la gestió dels estocs dels seus productes a casa dels seus
clients. Això va ser relativament senzill donat que es coneixien les entrades i les sortides de les
unitats de producte del magatzem a cada hospital. En aquest cas, els beneficis per BH van ser deri-
vats del fet de gestionar part del seu estoc d'una forma més eficient i a un cost menor del que tenia
abans. BH aconseguia també un augment del cost canvi de proveïdor dels seus clients, donat que en
aquell moment no hi havia cap competidor seu que oferia aquest servei, i si els clients d'BH volien
canviar de proveïdor havien d'avaluar aquest fet. Per altre part, els beneficis pels hospitals eren prou
evidents, donat que s'asseguraven un aprovisionament eficient, un bon nivell de servei, i a un cost
menor que si s'ho gestionessin ells mateixos.

També en el sector de la distribució de productes de gran consum, alguns fabricants gestionen els
estocs dels seus productes a casa del distribuïdor, i asseguren d’aquesta manera un avituallament
eficient d'aquests. Les estratègies possibles a seguir són variades, i lògicament dependran de cada
cas particular.

En aquest cas els beneficis també són compartits i tenim que, mentre els fabricants aconsegueixen
una millor programació de la producció i la distribució, i una reducció de costos, així com també
augmentar els costos de canvi de proveïdor dels seus clients, donat que estan treballant per aquests,
al gestionar part dels seus estocs, els clients pel seu cantó, obtenen una reducció dels costos de
gestió dels estocs, assegurant-se el nivell qualitat de servei necessari.

Tot seguit es presenta un quadre resum de les diferents categories de SI i de les seves principals
característiques.
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CATEGORIA: CARACTERÍSTIQUES:
SISTEMES DE PROCESSAMENT DE
TRANSACCIONS (SPT)
(Transaction Process Systems - TPS)

Finalitat: millorar les activitats rutinàries de
tractament de la informació de les que depèn
l'organització.

Exemples: comptabilitat, facturació, registre
de comandes, etc.

1. Tracten processos formalitzats i rutinaris.
2. Inclouen aplicacions de manteniment de
registres (altes, baixes, modificacions i consultes).
3. Substitueixen procediments manuals per altres
amb l'ordinador.

SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LA
GESTIÓ (SIG)
(Management Information Systems - MIS)

Finalitat: millorar la gestió de l'empresa, tot
millorant l'eficiència dels processos
d'administració i amb ells els d'operació  de
l’empresa.

Exemples: gestió d'estocs, gestió financera
(cobraments i pagaments), gestió del crèdit a
clients, gestió de vendes, etc.

1. Proporcionen informació als processos de
decisió administratius. Per aquesta raó cal
anticipar els requeriments d'informació: estructura
de la informació, formats dels informes, etc.
2. Donen suport a la presa de decisions
estructurades. Normalment són decisions que
tenen lloc sovint.

SISTEMES PER AL SUPORT DE
DECISIONS (SSD) o (SIAPD)
(Decision Support Systems - DSS)

Finalitat: millorar la presa de decisions a tots
nivells, però sobretot al directiu.

Exemples: avaluar estratègies per al
llançament d'un nou producte, avaluar
alternatives de finançament a llarg termini,
etc.

1. Recolzen decisions no estructurades, situades
sobretot a nivells directius. Generalment són
també decisions poc freqüents o particulars, on
l'usuari necessita una alta interactivitat amb les
dades.

SISTEMES D'INFORMACIÓ
INTERORGANITZATIUS
(Interorganisational Information Systems -
IOS)

Finalitat: accedir als SI interns d'altres
companyies, per millorar els processos a
nivell interorganitzatiu.

Exemples: instal·lar un sistema informàtic per
a l'entrada de comandes amb un terminal a
casa dels clients o també, gestionar i
reaprovisionar  automàticament els estocs
dels productes propis a casa dels clients.

1. Intercanvien informació en un format estructurat
i recuperable entre organitzacions.
2. Permeten reduir els errors de reentrada de
dades, el temps de transmissió i el cost.
3. Possibiliten l'accés al SI dels proveïdors i/o dels
clients.

Gràfic 1.13: característiques principals de les categories de SI.
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1. Quina de les següents afirmacions és falsa?
a) els EIS proporcionen informació de les àrees funcionals.
b) els EIS fan servir eines de representació gràfica i eines estadístiques.
c) els EIS faciliten l’accés a la informació de BD internes i externes a l’empresa.
d) els EIS utilitzen els experts informàtics per millorar la gestió de l’empresa.
e) cap de les anteriors.

2. El “rol” de coordinació que pot jugar un SI entre el Departament de Finances i el Departament
Comercial es manifesta:
a) quan s'utilitza un sistema del tipus DSS.
b) a l’autorització d’una venda a crèdit a una comanda d’un client.
c) sobretot en una millor gestió dels aprovisionaments.
d) a l'autorització d'una compra a crèdit.
e) cap de les anteriors.

3. Quina o quines són les principals característiques dels sistemes de processament de tran-
saccions (TPS)?
a) proporcionen informació als directius per prendre decisions sobre situacions particulars.
b) tracten els processos ben formalitzats i rutinaris.
c) permeten intercanviar documents entre empreses en format estructurat.
d) la b) i la c).
e) la a) i la c).

4. En quin dels casos següents s’utilitzaria un Sistema d’Informació i Ajut a la Presa de Decisions
(SIAPD o DSS)?.
a) procés de recepció i enregistrament de les comandes dels clients.
b) presa de decisions que impliquen la concessió o no d’un crèdit comercial a un client habitual.
c) procés de gestió dels albarans de les comandes servides als clients.
d) procés d’assignació de previsions de vendes a una línia de productes per al proper exercici.
e) procés de facturació.

5. Quan es defineix el SI com un "conjunt formal de processos que operen sobre una col·lec-
ció de dades estructurada d'acord amb les necessitats de l'empresa"... , s'està dient
a) quin serà el disseny de l'estructura que tindrà la base de dades (BD).
b) que l'estructura de dades ha d'estar d'acord amb les necessitats dels usuaris.
c) que el SI només està format per processos formalitzats.
d) la a) i la b).
e) la a) i la c).

6. Quan s'estableix la relació entre el SI i les activitats de la cadena de valor (CV) (com a
descripció de les activitats de l'empresa); a quin tipus de situació correspon l'ús d'ordinadors
només destinats a governar màquines eina en una planta de producció?
a) a subsistemes d'informació que es comuniquen per coordinar activitats de la CV.
b) a subsistemes d'informació d'activitats concretes de la CV que coexisteixen amb el SI "bàsic".
c) a SI interorganitzatius, per coordinar la cadena de subministrament i el JIT.
d) a SI centralitzats i remots.
e) cap de les anteriors.

7. Quina tipologia de SI utilitzaria per confeccionar previsions o analitzar el comportament de
determinats productes en resposta a certes accions comercials, operant sobre dades històri-
ques de vendes?
a) els Sistemes de Processament de Transaccions (TPS)
b) els Sistemes d'Informació Administrativa (MIS)
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c) els Sistemes de Suport a la Presa de Decisions (DSS)
d) els Sistemes d'Informació Interorganitzatius (SIIO)
e) cap de les anteriors.

8. Una característica dels DSS és que:
a) utilitzen informació exclusivament externa.
b) preparen informació per resoldre problemes i decisions no estructurades.
c) contenen molts subsistemes secundaris.
d) poden ser dissenyats amb metodologies estàndards.
e) cap de les anteriors.

9. Els diferents tipus de SI que es desenvolupen, segons les necessitats de l'empresa són:
a) els sistemes de processament de transaccions, els sistemes d'informació per la gestió, i els sistemes
d'informació interorganitzatius.
b) els sistemes d'informació descentralitzats, els sistemes d'informació cooperatius, els sistemes d'infor-
mació federatius, i els sistemes d'informació estratègics.
c) els sistemes de processament de transaccions, els sistemes d'informació per la gestió, els sistemes
d'informació interorganitzatius, i els sistemes de suport a decisions.
d) els sistemes de processament de transaccions, els sistemes d'informació administrativa, i els siste-
mes de suport a decisions.
e) els sistemes d'informació administrativa, i els sistemes de suport a decisions.

10. Quan s'estableix la relació entre el SI i les activitats de la cadena de valor (CV) (com a
descripció de les activitats de l'empresa); a quin tipus de situació correspon l'ús d'ordinadors
només destinats a governar un procés elemental d'una refineria de petroli?
a) a subsistemes d'informació que es comuniquen entre ells per coordinar activitats de la CV.
b) a subsistemes d'informació d'activitats concretes de la CV que coexisteixen amb el SI "bàsic".
c) a SI descentralitzats i remots.
d) a SI centralitzats.
e) cap de les anteriors.
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1. d);
2. b);
3. b);
4. d);
5. d);
6. b);
7. c);
8. b);
9. c);
10. b).
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