
2010-2011
Grau en Enginyeria Informàtica

Tema 3: ProcessosTema 3: Processos



ÍÍndexndex

Gestió per processos vs funcional
Gestió per processos (BPM)
Objectius i avantatges de la gestió per 
processos
Implantació de la gestió per processos
Millora de processos
Modelatge de processos



GestiGestióó per processos vs funcionalper processos vs funcional
Gestió funcional
◦ Les activitats d’una empresa s’agrupen en 

diferents subsistemes (departaments)
◦ Preocupació de les empreses

Conèixer com es fan les coses i qui les fa
S’agrupen les tasques en funció del departament

◦ És una forma de dividir i organitzar el treball
Per a assegurar que cada empleat fa el treball 
que li correspon
Perquè el treball estiga supervisat pel seu cap 
de departament



GestiGestióó per processos vs funcionalper processos vs funcional
Problemes
◦ Divisió funcional fa que les activitats es facen de forma 

fragmentada
◦ Les activitats no es fan bé per la visió que tenen 

diferents departaments
◦ Si els requisits es fan per àrees funcionals, aleshores la 

informació d’una àrea pot ser que no siga traslladable a 
l’altra 

Solució
◦ Orientar la gestió empresarial cap a una visió per 

processos
Agrupen les activitats d’una empresa segons la seqüència 
lògica en la qual s’executen
Possibilita una bona informatització de l’empresa



GestiGestióó per processos vs funcionalper processos vs funcional
Gestió per processos 
◦ Permet que la informació relacionada amb les 

diferents activitats que formen part d’un procés
Es puga compartir per tots els que participen
I no siga diferent en cada departament

És el primer pas cap a sistemes 
d’informació integrats



GestiGestióó per processos (BPM)per processos (BPM)
Procés de negoci
◦ És un conjunt estructurat d’activitats
◦ Relacionades lògicament 
◦ Unides per un flux d’informació
◦ Que es portarà a terme per a obtenir un resultat 

concret per algun client
◦ Pretén donar suport a l’estratègia de l’empresa
◦ Facilitar establir mesures de rendiment

Gestió per processos= què és el que es fa 
en l’empresa



GestiGestióó per processos (BPM)per processos (BPM)
Aclaració entre conceptes: 
◦ Tasca: és una acció que es fa en una 

empresa i es responsabilitza només un 
empleat
◦ Activitat: en una empresa es fan 

moltes tasques que s’agrupen en 
activitats
◦ Procés: i després si les activitats tenen 

en compte els fluixos d’informació es 
passa a processos



GestiGestióó per processos (BPM)per processos (BPM)
Procés es poden dividir en:
◦ Macroprocessos: processos en els quals 

participa més d’una àrea funcional de l’empresa
◦ Microprocessos: diferents subdivisions que es 

poden fer d’un macroprocés
Sistema de valor: és tot el conjunt de 
processos
◦ Per exemple, tots els processos que possibiliten 

que a partir d’unes matèries primeres s’obtinga 
un producte acabat



GestiGestióó per processos (BPM)per processos (BPM)



GestiGestióó per processos (BPM)per processos (BPM)
Exemple: Procés de relació entre els 
clients d’una empresa de ceràmica
◦ Sistema de valor: Conjunt de processos que fan que 

a partir de les matèries primeres com terra, esmalt i 
d’altres components químics s’obtinguen diferents 
productes ceràmics (gres, porcellana, etc) que van 
destinats als clients finals. Aquest conjunt de processos 
no es fa per només una empresa sinó que poden 
participar de diferents com: transportistes, esmalters, 
distribuïdors, etc.

◦ Macroprocés: gestió de les relacions amb els clients 
d’una empresa fabricant de taulers



GestiGestióó per processos (BPM)per processos (BPM)
Exemple: Procés de relació entre els 
clients d’una empresa de ceràmica
◦ Microprocés: gestió de la comanda dels clients
◦ Activitat: rebre les comandes dels clients
◦ Tasca: confirmar el material demanat per un 

client



Objectius i eines de la GPObjectius i eines de la GP

Objectiu principal
◦ Determinar el flux d’informació que uneixen les 

activitats per a fer una gestió integrada
Altres objectius
◦ Comprendre com les entrades es transformen 

en eixides i com la informació uneix les diferents 
activitats

◦ Obtindre una orientació del negoci cap al client i 
les necessitats d’aquest

◦ Visió sistemàtica del negoci



Objectius i avantatges de la GPObjectius i avantatges de la GP

Avantatges:
◦ Eliminar activitats sense valor afegit
◦ Reduir els costos
◦ Acurtar els terminis de lliurament
◦ Millorar la qualitat
◦ Implantació d’activitats amb un valor afegit 

baix cost, com per exemple la informació



ImplantaciImplantacióó de la GPde la GP

1r pas: Identificació de processos
◦ Ha de fixar-se en les activitats principals pel 

bon funcionament de l’empresa. S’han de 
revisar les activitats relacionades amb

El lliurament del producte o servei al client
Els objectius estratègics
La producció del producte
La cadena de valor de l’empresa
Consecució d’avantatges competitius

◦ Quants processos ha de tindre una empresa? 
No més de 20



ImplantaciImplantacióó de la GPde la GP

2n pas: Prioritzar els processos
◦ En funció

de la seua dificultat 
De la contribució dels objectius estratègics

◦ Primer es tracten els processos més difícils i 
així tindrà un efecte beneficiós per a l’empresa



ImplantaciImplantacióó de la GPde la GP

3r pas: Comprensió dels processos
◦ Conèixer el propòsit d’aquest
◦ Fer una descripció bàsica
◦ Conèixer el rendiment d’aquests
◦ Conèixer els elements bàsics dels processos

Inputs (entrades)
Outputs (eixides)
Recursos (materials, mà d’obra, màquines, 
mètodes i mitjans)
Sistemes de control



ImplantaciImplantacióó de la GPde la GP

4t pas: Documentar els processos
◦ Aplicar les tècniques diferents que es poden 

utilitzar per a modelar els processos
Enginyeria de requisits
Anàlisi estructurat

Flux de dades
Diccionaris de dades

Anàlisi orientat a l’objecte
UML 



ImplantaciImplantacióó de la GPde la GP

5è pas: Establir els paràmetres de mesura
◦ Aplicar les tècniques diferents que es poden 

utilitzar per a modelar els processos
Enginyeria de requisits
Anàlisi estructurat

Diagrames de flux de dades
Diccionaris de dades

Anàlisi orientat a l’objecte
UML 



Millora de processosMillora de processos

El principal objectiu al definir els 
processos
◦ Millorar aquests per aconseguir els objectius 

estratègics de l’empresa
◦ Aquesta millora ha de:

aportar avantatge competitiu
desenvolupar i implantar un nou sistema informàtic 
o millorar l’existent

Dues tècniques
◦ Millora contínua dels processos de negoci 

Business Process Improvement (BPI)

◦ Reenginyeria dels processos de negoci 
Business Process Reengineering (BPR)



Millora de processosMillora de processos

Millora contínua dels processos de negoci
◦ Fa una millora gradual dels processos
◦ Es parteix de

els processos que té l’empresa

◦ Es fan
modificacions mínimes

perquè els processos siguen més eficients
eficaços
flexibles



Millora de processosMillora de processos

Reenginyeria dels processos de negoci
◦ Fa modificacions profundes en els processos

Canvis radicals, no de forma gradual
processos ja definits es llancen al fem

◦ Passos
Definició dels processos de negoci indicant propòsit 
i des de quin punt de vista es van definir
Estudi i anàlisi dels processos actuals
Diagnòstic dels processos actuals i proposta de 
millora
Indicar com seran els processos nous que cal 
implantar
Implantació dels processos informatitzats



Modelatge de processosModelatge de processos

Els sistemes d’informació necessiten
◦ Metodologies de desenvolupament
◦ Tècniques d’anàlisi i disseny de sistemes

Per a assegurar la correcta definició dels requisits 
d’informació del client

Definició de model 
◦ Mètode per a l’anàlisi de sistemes manuals o 

automatitzats, que condueix al desenvolupament 
d’especificacions per a sistemes nous o per a 
efectuar modificacions als ja existents



Modelatge de processosModelatge de processos

Què fa
◦ Organitzar les tasques associades amb la 

determinació de requeriments per a obtindre la 
comprensió completa i exacta del sistema

◦ Combinar gràfics i text per a representar i 
descriure un sistema

◦ Hi ha diferents esquemes d’exposició de models
Anàlisi estructurat
Anàlisi orientat a l’objecte



Modelatge de processosModelatge de processos

Anàlisi estructurat:
◦ Ha d’establir QUÈ fa el sistema
◦ Utilitza tecnologia Workflow

Automatitza el flux de treball dels processos
Assegura que les activitats d’un procés

es fan el més ràpidament possible
per les persones adequades
i en l’ordre que els toca

No assegura que l’empleat faça la tasca de forma 
correcta
Però assegura que es faça la seqüència i els 
procediments de treball definits per a un procés



Modelatge de processosModelatge de processos

Anàlisi estructurat:
◦ Tasques

Aprendre els detalls i procediments del sistema en 
ús
Proveir les necessitats futures de l’organització
Documentar detalls del sistema actual
Avaluar l’efectivitat i l’eficiència del sistema actual
Documentar les característiques
Fomentar la participació de gerents i empleats 
durant tot el procés



Modelatge de processosModelatge de processos

Anàlisi estructurat:
◦ Es basa en:

Anàlisi de flux de dades:
processos integrants del sistema
dades que utilitzen els processos
dades que s’emmagatzemen
dades que entren i ixen del sistema

◦ Utilitza:
Diagrama de flux de dades (DFD´s)
Diccionari de dades (DD)
Diagrama entitat-relació (DER)
Diagrama d’estructura (DE) (Disseny)



AnAnààlisi estructuratlisi estructurat

Diagrama de flux de dades
◦ Característiques:

Mostrar les fonts i les destinacions de les dades
Identificar i donar nom als processos
Donar nom als fluxos de dades que relacionen 
una funció (procés) amb una  altra
Identificar els magatzems de dades als quals 
es té accés

◦ Més característiques:
Descriuen un sistema completament
Descripció descendent (TOP-DOWN)
Finalitza quan s’han obtingut suficients detalls per 
a comprendre el sistema



Diagrama de flux de dadesDiagrama de flux de dades

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2
Nivel 2



Diagrama de contextDiagrama de context



Diagrama de nivell 1Diagrama de nivell 1



Diagrama de nivell 2: Diagrama de nivell 2: 1.11.1



Diagrama de nivell 2: Diagrama de nivell 2: 1.21.2



Diagrama de nivell 2: Diagrama de nivell 2: 1.31.3



AnAnààlisi estructuratlisi estructurat

Diccionari de dades
◦ Definició:

Es descriuen de forma detallada totes les 
definicions d’elements en un sistema com 
són els fluxos de dades, processos i 
magatzems

◦ Quan algú desitja conèixer alguna 
característica sobre els elements del 
sistema recorre al diccionari de dades



Diccionari de dadesDiccionari de dades
Formulario = Fecha_reserva + Datos_viajero + Datos_viaje + Total +

Observaciones
Fecha_reserva = Fecha
Datos_viajero = Apellidos + Nombre + DNI + Dirección + Ciudad +

(CP) + ({Teléfono})
Datos_viaje = {Fecha_viaje + Hora_viaje + Origen + Destino +

Tren + Tipo + Precio}
Fecha_viaje = Fecha
Hora_viaje = Hora + ':'  + Minutos
Hora =  [ Undigito | Dosdigito]
Undigito = [0 | 1] + [0..9]
Dosdigito =  '2' + [0..3]
Minutos = [0..5] + [0..9]
Fecha = Dia + '-' + Mes + '-' + Año
Dia = [Undia  | Dosdia | Tresdia]
Undia = '0' + [1..9]
Dosdia = [1 | 2] + [0..9]
Tresdia= '3' + [0 | 1]



Diagrama EntitatDiagrama Entitat--RelaciRelacióó

 

CLIENTES VEHICULO 

EMPRESA PROPIETARIO   
ANTERIOR 

CIF 

NOMBRE 

PAIS_SEDE 

NIF 
NOMBRE 

F_NACIM 

DIRECCION 

MATRICULA 

MODELO 

AÑO_FABR 

DESDE 

HASTA IMPORTE 

DESCUENTO 
COLOR 

ALQUILAR 

PERTENECER COMPRADO_A 

CIF / NIF 

NOMBRE 

DIRECCION 
TELEFONO 



Cas prCas prààcticctic
Proposta: proporcionar un model orientat a 
descriure el procés de gestió de les comandes 
de clients

Exercici: Fes la descripció d’un procés d’una 
empresa de la qual pugues obtindre prou 
informació, de la mateixa manera que el cas 
pràctic anterior
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