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BLOC I - Introducció 

1.1. Introducció 
En aquesta memòria vull reflectir  el resultat de més d’un any de treball compaginant la formació acadèmica 

d’estudis de Màster en Enginyeria Informàtica a la Universitat de Lleida amb la el món laboral com a enginyer en 

una empresa internacional del sector de l’alimentació en un projecte de Gestió Documental i transformació 

digital ,  fent les tasques de recerca, investigació i desenvolupament d’una nova eina de gestió documental. 

Actualment estem en  la revolució de les dades o també dita revolució 4.0, i els documents estan formats per 

aquestes dades estructurades emmagatzemades en un fitxer. 

Món que evoluciona molt ràpid, a pas de gegant , sobretot a nivell tecnològic. Generem un gran volum de 

documents que després necessitem gestionar i recuperar d’una forma eficient. 

La informació es pot representar de moltes maneres , sent la web és una forma més actual de presentar la 

informació dels documents. La web es efímera però els documents no. 

Vull fer una mirada a la gestió documental des d’un punt de vista de informàtic , enfocat sobretot a nivell de  

sistemes , sense deixar de banda la teoria de gestió de documents em centraré en els sistemes informàtics per la 

gestió documental. 

Catalunya té una llarga tradició arxivística i crec que no podia estar en el millor lloc per a realitzar aquest treball. 

Adjunto un enllaç per possibles revisions futures d’aquest document en cas de voler una versió actualitzada:  

https://drive.google.com/drive/folders/1SOfrayZJxXLRXxx0fs1W4LYMczigeBTA?usp=sharing 

 

1.2. Agraïments 
Volia agrair a la meva família per la paciència que han tingut durant aquests dos anys que ha durat el màster i 

sobretot en aquesta última etapa. 

També als meus dos directors de projecte ,el Xavi i Toni , per la seva ajuda i consells en la realització d’aquest 

treball final de màster i a la Pepita, també pel seu temps i implicació. 

També al Màrius per tot el suport rebut a nivell empresarial  durant aquest últim any amb el projecte de gestió 

documental. 
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1.3. Objectiu 
Amb aquest treball final de màster pretenc :  

1. Fer una incursió a fons en el món de la gestió documental. 

2. Conèixer les eines actuals que ofereix el mercat de solucions de gestió documental. 

3. Trobar i implantar una solució de gestió documental que s’adeqüi a una empresa emmarcat dins del seu 

procés de transformació digital. 

Per respondre a aquest objectiu utilitzaré diferents metodologies i també estaré un any treballant a una 

empresa per detectar les seves necessitats a nivell de gestió documental. 

1.4. La motivació 
En aquest aspecte he tingut una triple motivació  per fer aquest treball:  

- Acadèmica : Fer un treball acadèmic on focalitzar el màster en enginyeria informàtica en un projecte 

real a través de la modalitat dual. Aquest projecte genera documents que necessiten una gestió. 

 

- Laboral/Empresarial : En la aquesta vessant treballant en el departament de sistemes d’informació 

d’una empresa em va proposar tirar endavant el projecte de gestió documental intern. En les empreses 

sempre la documentació ha estat en sistemes de fitxers compartits que dificultava la seva cerca i van 

decidir fer un nou projecte per integrar un sistema de gestió documental empresarial. 

 

- Personal : En la meva generació ja informatitzada i que de ben petits vam començar a trastejar 

ordinadors, ens hem trobat que al llarg de la nostre vida hem generat o guardat molts documents 

(treballs, música, vídeos …) L’objectiu es tenir una mica més ordenat aquest caos de documents que té 

qualsevol usuari i també la cerca d’aquests actius personals. 

 

He intentat unir el mon acadèmic i l’empresarial amb aquest projecte mitjançant un cas d’ús. 
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1.5. Metodologia de treball 
 

Les metodologies seguides en la realització d’aquesta memòria han sigut : 

- Les metodologies àgils :  Són aquelles metodologies de desenvolupament que es basen en 

l'adaptabilitat de qualsevol canvi com a mitjà per augmentar les possibilitats d'èxit d'un projecte. Son 

processos àgils que estan molt relacionats amb  desenvolupament de programari (com, per exemple, 

XP, Scrum, DSDM, Cristal,Kanban etc.) 

 

- Visual Thinking : Es tracta d’una mètode per organitzar idees a través de dibuixos simples i textos curts. 

En aquest document veureu moltes imatges il·lustratives dels conceptes que s’expliquen. 

 

- Metodologia Feynmann : És un model mental i tècnica d’estudi, nomenat així en honor a Richard 

Feynman, premi Nobel de Física. Està dissenyat com una tècnica per ajudar a aprendre pràcticament 

qualsevol concepte basant-se en explicar conceptes complexos en un llenguatge senzill i proper. 

- Metodologia e-SET : Es un sistema de treball que s’aplica sobretot a l’administració pública, que 

acompanya les empreses a travessar la frontera cap a la digitalització  i l’ús eficient de la gestió 

electrònica. Inclou un sistema de treball i de gestió comú compatible amb elements d’integració 

arxivística (digitalització registre d’entrada i sortida, diligència del procés, gestió dels expedients, gestió 

tasques, etc.). 

- Metodologia de mapeig de processos AS IS/TO BE : La idea general de com és l’empresa actualment i 

com serà després d’implementar al solució. El Mapeig de processos AS IS / TO BE és una eina de gestió 

que ajuda en la descripció i la millora dels processos interns de l'organització. Es dedica a l'exploració del 

negoci de l'empresa a través de metodologies i pràctiques de les activitats del dia a dia. El mapeig de 

processos AS IS és la definició de la situació actual del procés. Els participants d'aquesta assignació són 

els usuaris que estan involucrats en el procés quotidià (usuaris clau). En aquest context, una bona 

pràctica és sol·licitar l'executor del procés que relata com executar-lo, o bé es fa un qüestionari per 

aixecar la informació. D’altra banda, el mapeig de processos TO BE està definint el futur de la situació 

del procés, és a dir, on es vol arribar. És també on documentem el que es defineix el mapeig amb l'ajuda 

d'eines que afegeixen valor al procés. Els participants en aquesta definició generalment són persones 

que tenen experiència amb el mateix tipus de procés. A més, són persones que estan aptes per 

contribuir a l'optimització dels processos per a una millor adherència a les pràctiques, els objectius de 

l'organització i els sistemes de suport. S’utilitzen els mètodes: 

- Entrevistes: És el mètode més adequat per  l'anàlisi de l’Organització. Les entrevistes es faran 

amb totes les persones relacionades amb la gestió documental de l’organització. 

- Observació directa :  És un altre mètode adequat per la fase d'anàlisi, complementa l’entrevista 

i també és por fer al mateix temps que aquesta. 

-  

Per tal d’assolir els objectius ha calgut desenvolupar aquests diferents mètodes de treball, basats 

fonamentalment en l’estudi de camp i la recerca bibliogràfica. No hi ha cap  mètode ideal, sinó que intentaré 

adaptar-los a cada situació. 
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1.6. La transformació digital  
La transformació digital fa referència als canvis associats a l'aplicació de la tecnologia digital en tots els aspectes 

de la societat humana. 

La Transformació Digital és el procés pel qual les organitzacions o empreses reorganitzen els seus mètodes de 

treball i estratègies en general, per obtenir més beneficis gràcies a  l'ús de nova tecnologia digital , la 

digitalització de processos i a la implementació dinàmica de les noves tecnologies. 

Les tecnologies digitals i les formes en que les utilitzem han canviat la manera de treballar tant en el món 

empresarial com en la vida quotidiana. Transformar significa fer que alguna cosa canviï i sigui a quelcom diferent 

però sense alterar totalment totes les seves característiques essencials. 

 

Figura 1 . Imatge simbòlica del procés de digitalització 

La transformació digital també són noves oportunitats d'estratègia de negocis que sorgeixen gràcies a l'aparició 

de les tecnologies. Així mateix, aquest canvi no és només tecnològic sinó que porta amb si noves aptituds tant a 

les persones físiques així com en la re invenció d'organitzacions que afecten el mercat global tradicional. 
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En aquest context de transformació digital trobem: 

- La nova industria 4.0 o quarta revolució industrial, també dita la revolució de les dades.  

 

Figura 2 . La transformació digital i la revolució de les dades 

- Ràpida evolució de les Tecnologies de la Informació, les connexions i els dispositius : Smartphones, tablets, 

rellotges digitals intel·ligents ... 

 

Figura 3 . Evolució de la telefonia mòbil 

- Internet de les coses (IoT) : És un concepte que es refereix a una interconnexió digital de qualsevol objecte 

quotidià amb internet. 

- Gestió documental : Sorgeix de la necessitat de gestionar i digitalitzar els documents ja que contenen dades 

importants que cal conservar i saber gestionar. 
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BLOC II - Gestors documentals 

2.1.Què és la gestió documental ?  
La gestió documental consisteix a controlar de manera eficient i sistemàtica la creació, la recepció, el 

manteniment, la utilització i la disposició dels documents.» (ISO 15489-1: 2001 [E], Informació i Documentació - 

Gestió Documental.) 

 
És el conjunt d’activitats que permet coordinar i controlar els aspectes relacionats amb la creació, recepció, 

organització, emmagatzematge, perseveració, accés i difusió de documents. 

El concepte de gestió engloba el conjunt de tasques de planificació, organització, direcció i control d’accions i 

recursos. 

Segons el documentalisme, en sentit ampli, un document és qualsevol font de dades recuperables en el temps i 

en l’espai. És un testimoni material d'un fet o acte realitzat en funcions per institucions o persones físiques, 

jurídiques, públiques o privades, registrat en una unitat d'informació en qualsevol tipus de suport (paper, cintes, 

discos magnètics, fotografies, etc.) en llengua natural o convencional. És el testimoni d'una activitat humana 

fixada en un suport, donant lloc a una font arxivística, arqueològica, audiovisual, etc. 

Si ho simplifiquem , un document és informació fixada en un suport. 

La gestió documental és el conjunt de normes tècniques i pràctiques usades per administrar el flux de 

documents de tot tipus en una organització, permetre la recuperació d’informació des d’ells, determinar el 

temps que els documents han de guardar-se, eliminar els que ja no serveixen i assegurar la conservació 

indefinida dels documents més valuosos, aplicant principis de racionalització i economia. La gestió dels 

documents inclou un seguit de processos documentals que abasten tot el cicle de vida de la documentació, des 

del disseny i creació dels documents fins a la seva disposició final, que pot comportar la conservació o 

l'eliminació d'aquests. 

Segons la UNE-ISO 15489-1 2016 “Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1: Conceptos y 

principios”, els principals processos de gestió documental inclouen:  

- la creació de documents 

- la captura de documents 

- la classificació i indexació  

- el control d'accés 

- l'emmagatzematge 

- l'ús i la reutilització 

- la migració o conversió 

- la disposició 

 

Figura 4 . Imatge d’un arxiu físic en contraposició del concepte de gestió documental digital  
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2.2. Que és un sistema de gestió documental (SGD) ?  
Com el seu propi nom indica, es tracta d’un sistema amb l’objectiu d’emmagatzemar i gestionar documents 

electrònics, que poden ser originals o còpies digitals de documents en format paper. 

En anglès, podem trobar representat aquest concepte amb els següents acrònims: 

- Document Management System (DMS) o Electronic Document Management System 

(EDMS) 

- Record Management System (RMS) 

- Content Services Platforms (CSP) 

- Enterprise Content Management (ECM) 

- Enterprise Information Management (EIM) 

En anglès les paraules “Record” i “Document” en català és refereixen al mateix concepte de document. 

Un sistema d’aquestes característiques ens permet fer una gestió unificada de documents i els objectius d'un 

SGD són: 

1.  Coordinar i controlar les activitats específiques que afectin la creació, la recepció, la ubicació, l'accés i la 

preservació dels documents. 

2.   Custodiar i recuperar la documentació que es genera d'una manera eficaç. 

3.   Garantir el bon funcionament de l'organització i l'acompliment de la legislació vigent. 

L'arxiu ofereix suport intern a la presa de decisions per a la feina diària i assegura una preservació adequada del 

patrimoni històric i documental de l'organització. Així mateix, té un paper important en la qualitat i la imatge 

d'una organització, atès que: 

1. Evita la pèrdua de la documentació, ja que tots els documents estan integrats i identificats en un únic 

sistema. 

2. Evita la pèrdua de temps en la recuperació de la documentació. 

3. Permet el control d'accessos i de seguretat de la informació dels documents, i impedeix que els 

continguts siguin vistos per terceres persones. 

4. Estableix un cicle de vida de la documentació i en possibilita la destrucció de manera segura i certificada. 

5. Estableix la col·laboració entre els diferents òrgans de la institució per a una bona gestió de l'SGD. 

Un dels beneficis d’incorporar un bon sistema de gestió documental son econòmics, ja que facilita la 

identificació, la quantificació i la disposició dels documents permetent economitzar en recursos materials i 

humans. Els documents són un actiu principal de totes les organitzacions. 

La gestió integral eficaç ens porta a una millor organització i gestió de la informació, encaminada a optimitzar 

novament recursos humans i tecnològics i permetre un accés més democràtic a la informació. 

Es tracta d’un sistema per gestionar documents d’una forma àgil i segura. 

La potència d’un gestor documental ens ho aporta les metadades. Son dades del document que serveixen desde 

buscar documents fins a classificar-los. Tot això és el que no ens aporta un sistema de fitxers tradicional. 

El sistema pot fer servir l'extracció del text del document en el procés de captura i la funció de indexador de text 

proporciona capacitat de recuperació de text. 

Els documents contenen informació que constitueix un recurs valuós i un actiu important en qualsevol 

organització. L'adopció d'un criteri sistemàtic per a la gestió de documents és essencial per a les organitzacions i 

la societat, per tal de protegir i conservar els documents com a evidència dels seus actes. Un sistema de gestió 

de documents es converteix en una font d'informació  sobre les activitats de l'organització, que pot servir de 
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suport a posteriors activitats i presa de  decisions, alhora que garanteix la redempció de comptes davant de les 

parts interessades  presents i futures. 

 

 El sistema de gestió dels documents té com a finalitat la unificació del tractament i la recuperació de la 

documentació i incideix sobre tota la documentació del patrimoni documental de l'empresa. 

 La gestió d'una empresa sense papers requereix l'ús d'una plataforma des de la qual gestionar tots els 

documents que molts cops s’organitzen en expedients, tant en format físic (paper) com digital (document 

electrònic), durant tot el cicle de vida: generació, tramitació o gestió, vigència i arxiu. Això ha significat passar la 

gestió de tots els expedients en paper a aquesta nova plataforma. Al mateix temps, s'ha definit el model de 

gestió documental i arxiu de l’empresa. 

El servei d'arxiu electrònic inclou, a grans trets: el desenvolupament d’estratègies o de solucions tecnològiques 

per tractar els problemes derivats de la durabilitat dels suports i l’obsolescència de la tecnologia, i la creació 

d’una plataforma tecnològica d’arxiu digital o repositori per emmagatzemar-hi els documents electrònics, en 

format d’objectes digitals perdurables, i poder-ne garantir, al llarg del temps, la integritat, la seguretat, la 

recuperació i la visualització. 

 

                 Figura 5 . Esquema d’un sistema de gestió documental amb les seves funcionalitats 
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2.3.El sistema d’informació 
 

Un sistema d'informació (SI) és un conjunt d'elements orientats al tractament i administració de dades i 

informació, organitzats i llestos per al seu ús posterior, generats per cobrir una necessitat o un objectiu 

Un sistema , un conjunt d’elements, components o grup de parts que interaccionen entre ells i funcionen com 

un tot amb una finalitat concreta. Es concret un sistema d’informació (SI) amb la finalitat de gestionar 

documents. 

 

     Figura 6 . Esquema conceptual d’un sistema  

Un sistema pot ser digital , com un sistema informàtic o físic (per exemple sistema de reg  o el sistema nerviós) o 

fins hi tot conceptual (sistema financer).En un sistema de rec gestiones l’aigua  a través de diferents elements 

,les mangueres, microdifusors,clau de pas … 

Es tracta també d’un sistema d’informació gerencial que és el resultat d'interacció col·laborativa entre persones, 

tecnologies i procediments col·lectivament anomenats sistemes de informació orientats a solucionar problemes 

empresarials. Els SIG o MIS (també denominats així per les seves sigles en anglès) es diferencien dels sistemes 

d'informació comuns que per analitzar la informació utilitzen altres sistemes que es fan servir en les activitats 

operacionals de l'organització. Acadèmicament, el terme és comunament utilitzat per referir-se al conjunt dels 

mètodes de gestió de la informació vinculada a l'automatització o suport humà de la presa de decisions 

En un sistema de gestió documental gestiones documents i està format per subsistemes : sistema cerca, sistema 

de fitxers/arxius, sistema web o de gestió de continguts. 

Hem de tenir en compte que la paraula arxiu en català és polisèmica , pot tenir varis significats, pot referir-se : 

a) Electrònica i informàtica. Es refereix al concepte de fitxer, especialment si és de tipus acumulatiu o 

històric, pot ser un document emmagatzemat en un sistema de fitxers. 

b) Arxivística. Conjunt de la documentació produïda i rebuda per un organisme públic. 

c) Edifici o ubicació on és dipositat un conjunt documental. Ubicació on es guarden documents. 
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Un sistema clàssic el podem dividir en 4 parts : 

 

Figura 7 . Les quatre potes d’un gestor documental 

2.3.1.Entrada o input 

La implementació d'un gestor documental suposa la digitalització d’una multitud de documents. Tots aquests 

documents queden arxivats en una localització central des de la qual s'organitzarà la informació de 

l'organització.  

 

Figura 8 . Procés de digitalització 

La digitalització suposa un procés lent i no tant fàcil com sembla, per això, adquirir un gestor documental que 

permeti la captura de documents de forma efectiva i ràpida pot ser un avantatge tant a curt com a llarg termini. 

Podem diferenciar fases la entrada d’un document :  

 

                          Figura 8 Fases d’entrada  
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1. Recepció del documents :  

 

a. Captura  per digitalització de documents impresos. La digitalització és un procés de conversió 

d'analògic a digital per medis fotoelèctrics i crear una imatge electrònica 

b. recepció del document per correu-e o a través d’una carpeta monitoritzada: el programa vigila 

de manera constant perquè cada vegada que trobi documentació nova la pugi al sistema i la 

processa de forma autònoma. 

 

2. Processament :  

 

a. Interpretació : reconeixement de text amb un software OCR i extracció de dades i metadades 

b. Optimització del document. Rectificació/millora de documents digitalitzats. Millora de la imatge 

c. Conformació : inserció de la signatura digital ( en el cas de voler una copia fidedigna). 

 

3. Entrega al destinatari : En aquest cas Integració amb el sistema de gestió documental , però podria ser 

una carpeta en el sistema de fitxers (hot folder) on es deixin els documents processats o cap a un altre 

eina. 

 

 

Figura 9 . Parts de l’entrada de documents 
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2.3.1.1.Escaners de documents 

Un escàner (prové de l'anglès scanner) és un perifèric que s'utilitza per a "copiar", mitjançant l'ús de la llum, 

imatges impreses o documents a format digital (a color o en blanc i negre, son eines de captura i digitalització de 

documents. 

És un dispositiu que explora un espai o una imatge, i els tradueix en senyals elèctrics per al seu processament. 

També el podem definir com un digitalitzador d'imatge, que transforma una imatge analògica en una digital. 

A l'obtenir-se una imatge digital es pot corregir defectes, retallar un àrea específica de la imatge o també 

digitalitzar text mitjançant tècniques de OCR. Aquestes funcions les pot dur a terme el mateix dispositiu o 

aplicacions especials. 

Avui dia és comú incloure en el mateix aparell la impressora i l'escàner. Són les anomenades impressores 

multifunció (MFP) . També es fa servir actualment com escàner la càmera dels telèfons intel·ligents. 

El tipus d’escàners de documents son :  

- Escàner dedicat de sobretaula ( pla o amb alimentador de fulles) 

- Escàner portàtil (de sobretaula, de mà) 

- Escàner de llibres 

- Integrat dins d’una impressora multifunció o MFP (Multi Function Printer) 

- Camara del mòbil com escàner amb aplicacions. 

- Llapis escàner (per llegir línies de text) 

També existeixen altres tipus d’escàners : de codis de barres, de diapositives, antropomètrics (de retina, 

empremta dactilar) o fins hi tot 3D. 

Un aspecte molt important és la parametrització de l'escaneig:  

 - Resolució : 200,300 ppp (punts per polzada) 

 - Orientació del contingut : vertical/horitzontal 

 - Creació de treball : escanejar diferents documents per la platina (vidre) o diferents grups de 

fulls(foliatge) 

 - Previsualització (vista preliminar) de l'escaneig en pantalla , poder girar pàgines abans de guardar. 

 - . Reconeixement de la mida de la fulla (Autosize detection) 

  - Selecció del nivell de compressió dels fitxers pdf generats. 
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Figura 10 . Diferents tipus d’escaners  

 

Algunes funcionalitats que es valoren son :  

- Botons personalitzats per l'escneig 

- Puguin escanejar a doble cara d’una sola passada. 

- Tingui bona compressió dels fitxers pdf generats, per tal de que els documents tinguin el mínim pes  (no és el 

mateix emmagatzemar 500Kb que 5Mb) 

- Funcionalitat de separació de documents : posar fulla en blanc com separador o una enganxina amb codi QR , o 

descartar les fulles en blanc escanejades finals de fulles. 

- Poder parametrització de l'escaneig amb pantalla tàctil/LCD 

- Que es pugui programació via software la pantalla o botons dedicats. 

- Tingui un alimentador automàtic de documents. 

- Protocol TWAIN , que es pugui integrar/enllaçar amb un gestor documental (Scan to Folder,Scan To Mail...) 

- Homologable per l’AEAT per fer digitalització certificada, que disposa d'un llistat de software i hardware. 

- Compatibilitat del software de post-escanejat que porta :  QuickScan , SnapScan , PaperStram Capture Pro ... 

- Reconeixement del tamany de la fulla (Autosize detection) 

- Es pugui configurar el nom de sortida del document. (Autoname) 

- Reconeixement Òptic de caracters (OCR) per generar ‘pdf searchable’ integrat dins l’escàner. 

- Connexió a la xarxa per wifi o ethernet. 

- Escaneig doble cara (dúplex) : 

Doble cara dos passades :  primer escanejar una cara, després recupera la fulla i escaneja l'altre cara. 

Doble cara d’una sola passada (molt més ràpid i productiu) 

- Autenticació dins del dispositiu escàner per la pantalla tàctil. Es poden guardar documents a la carpeta o safat 

de l’usuari al gestor documental 
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2.3.1.2.Interpretació i processament 

 

El Reconeixement Òptic de Caràcters o OCR (de l’anglès Optical Character Recognition), així com el 

reconeixement de text, en general són aplicacions dirigides a la digitalització de textos i és una aplicació de la 

intel·ligència artificial pel reconeixement intel·ligent de documents. És un procés dirigit a la digitalització de 

textos, els quals identifiquen automàticament a partir d'una imatge símbols o caràcters que pertanyen a un 

determinat alfabet, per després emmagatzemar-los en forma de dades. Així podrem interactuar amb aquests 

mitjançant un programa d'edició de text o similar. 

Hi ah diferents tipus de reconeixements òptics :  

- OCR (Recognition of machine-printed text). Extreure el contingut textual del document. 

- ICR (Recognition of hand-printed text) . Reconeixement text manuscrit. 

- OMR (Checkmark recogntion). Reconeixement de marques. 

- OBR (Barcode recogntion) Reconeixement de codis de barres 

En els últims anys la digitalització de la informació (textos, imatges, so, etcètera) ha esdevingut un punt d'interès 

per a la societat. En el cas concret dels textos, existeixen i es generen contínuament grans quantitats 

d'informació escrita, tipogràfica o manuscrita en tot tipus de suports. En aquest context, poder automatitzar la 

introducció de caràcters evitant l'entrada per teclat implica un important estalvi de recursos humans i un 

augment de la productivitat, al mateix temps que es manté, o fins i tot es millora, la qualitat de molts serveis. 

El procés bàsic que es porta a terme és convertir el text que apareix en una imatge en un arxiu de text que podrà 

ser editat i utilitzat com a tal per qualsevol altre programa o aplicació que ho necessiti. 

L’objectiu és extreure informació del contingut del document i utilitzar-la per identificar, descriure i distingir el 

document. Podem fer un reconeixement intel·ligent de documents , per exemple una factura : 

 

Figura 11 . Imatge ilustrativa del reconeixement intel·ligent de documents 
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L’ús més comú és el de reconeixement dels caràcters de dins del document pel seu tractament 

posterior, per exemple per la cerca per contingut (Fulltext search) 
 

 

Figura 12 . Imatge ilustrativa del reconeixement de caràcters 

Per treballar amb la tecnologia OCR podem fer servir diferents eines : 

1. Paquets de Software com Adobe Acrobat , Abby FineReader, Nuance Omnipage,Kofax AutoStore... 

2. Llibreries SDK/API  com OmniPage Capture SDK , ABBYY FineReader Engine SDK , Tesseract 

3. Aplicacions mòbils (app) com  Adobe Scan, Office Lens , Abby Textgrabber enytre d’altres. 
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2.3.2.Sortida o output 

Es tracta de com mostrem els documents electrònics que poden ser de moltes maneres diferents en pantalla i 

també sempre tindrem l’opció d’imprimir-lo o descarregar-lo en local per la seva edició. 

- Previsualització dels documents en format web (en un navegador) 

 

Figura 13 .Memòria vista desde la web amb Google Docs 

- Visualització del document en remot amb un programa editor instal·lat localment (per exemple 

Microsoft Word) 

 

Figura 14 .Memòria oberta del  gestor documental amb  una aplicació d’escriptori (Microsoft Word) 
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- Descarregant el document en el disc local i obrir-lo amb un visualitzador.(Adobe Acrobat reader) 

-  

Figura 15 .Memòria oberta d’un fitxer  local amb un visor (Adobe Acrobat) 

La visualització d’aquests documents es fa amb una pantalla i s’ha de tenir molt en compte la resolució. 

Si es treballa amb documents A4 es recomana un monitor de 24 polzades amb una  resolució de 1920x1200 

pixels per visualitzar els documents en pantalla de forma òptima. Una opció millorada seria un monitor de 32” 

amb una resolució 2560x1600 pixels ja que tindria el mateix tamany el foli i seria la seva representació en 

pantalla. 

Actualment disposem també de pantalles econòmiques en resolució Quad HD (2560 x 1440 pixels) que 

permeten visualitzar 3 pàgines d’un document a la mateix pantalla o també d’altres més cares de 4K (3840 x 

2160 pixels) 

 

Figura 16 .Memòria vista amb un monitor Quad HD , on es poden visualitzar 3 fulles a la vegada en tamany A4 
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2.3.3.Emmagatzematge de dades o Storage 

L'emmagatzematge de dades és el procés mitjançant el qual la tecnologia de la informació arxiva, organitza i 

comparteix els bits i bytes que conformen els sistemes dels que depenem tots els dies, des de les aplicacions fins 

als protocols de xarxa, els documents, el contingut multimèdia, les llibretes d'adreces i les preferències de 

l'usuari. És un element fonamental del big data. 

 

Un ordinador també distribueix dades a diferents volums d'emmagatzematge segons el tipus de dades (potser 

un volum d'emmagatzematge estigui dedicat al contingut multimèdia, un altre sigui responsable 

d'emmagatzemar en memòria cau l'activitat del navegador i un tercer emmagatzemi el big data), de la mateixa 

manera en què el nostre cervell distribueix les memòries a curt termini segons el tipus de memòria (semàntica, 

espacial, emocional o procedimental). 

L'emmagatzematge de dades es tracta d’una memòria de llarg termini o volum d'emmagatzematge (com un disc 

dur, un node d'emmagatzematge virtual o un grup d'emmagatzematge en el núvol) en el que transferim la 

informació . 

La definició general d’Emmagatzematge o Storage en sol ser l'acció de guardar documents o informació en 

formats òptics o electromagnètics , tot i això, aquesta acció dins de les empreses implica una major 

responsabilitat a causa del valor del que s'emmagatzema. 

-Emmagatzematge local (disc dur) 

- Emmagatzematge connectat en xarxa, Network Attached Storage (NAS) 

- Xarxa d'àrea d'emmagatzematge, en anglès Storage Area Network (SAN) 

- Emmagatzematge al núvol (Cloud Storage) : És l'organització de les dades emmagatzemades en algun lloc al 

qual pot accedir qualsevol persona que tingui els permisos adequats, a través d'Internet.  

 

     Figura 17 .Representació dels multiples  volums d’emmagatzematge 

 

  



 

22 

2.3.4.Gestió del sistema o Management 

 

El sistema de gestió és qui porta el control de les accions que es poden efectuar sobre els documents. És el 

programa que s’encarrega de dirigir y administrar el sistema de gestió documental i s’encarrega dels  serveis que 

s'ofereixen al sistema. Es tracta del motor o cervell del sistema de gestió documental que veurem més 

endavant. 

 

2.4.Subsistemes d’un SGD 

2.4.1.Sistema de virtualització 

La virtualització és un mecanisme que permet compartir una màquina física per executar diverses 

màquines(virtualització completa) o contenidors (virtualització parcial)  virtuals que comparteixen els recursos 

lliures de CPU, memòria, disc i connexió de xarxa que d'altra manera estarien sense aprofitar esperant només 

puntes de treball. La virtualització agilitza molt la gestió varis sistemes. 

Virtualització completa basada en màquina virtual : 

 

Figura 18 .Virtualització completa de màquina virtual amb el seu hypervisor 

A continuació es poden veure les diiferències entre la virtualització implementada amb 

contenidors(virtualització parcial)  i màquina virtual : 
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Figura 19 .Diferencia entre tipus de virtualitzacions 

La diferència principal és que quan s’executa un contenidor, no s’està iniciant una instància completa del 

sistema operatiu nou. Això fa que els contenidors siguin molt més lleugers i ràpids d’arrencar. Un contenidor 

també ocupa molt menys espai al disc dur, ja que no té necessitat d'enviar tot el sistema operatiu. 
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2.4.2.Sistema de bases de dades 

Un Sistema de Gestió de Bases de Dades (SGBD)  , en anglès database management system (abreujat DBMS) , és 

un conjunt de programes informàtics dissenyats per facilitar la gestió d'un conjunt de dades en una base de 

dades. Els usuaris poden accedir a la informació usant eines específiques de consulta i de generació d'informes, 

o bé mitjançant aplicacions a l'efecte.Perquè un programa sigui considerat un SGBD que executa transaccions , 

ha de complir les propietats ACID,que és un acrònim de Atomicity, Consistency, Isolation and Durability 

(Atomicitat, Consistència, Aïllament i Durabilitat). 

 

En un sistema de gestió documental és on molt cops es guarden les metadades i les dades relacionades amb la 

gestió documental. 

Una base de dades és un conjunt de dades segons una estructura coherent i accessibles des d'un o més 

programes o aplicacions, de manera que qualsevol d'aquestes dades pot ésser extreta del conjunt i actualitzada, 

sense afectar ni l'estructura del conjunt ni les altres dades.El programari especialitzat que gestiona aquestes 

dades s'anomena Sistema de Gestió de Bases de Dades (en anglès, DBMS).  

Un tria important és l'elecció de la base de dades que més s’ajusti a les nostres necessitats. 

Tipus de bases de dades :  

Base de dades relacional 

És una base de dades que compleix amb el model relacional, el qual és el model més utilitzat en l'actualitat per a 

modelar problemes reals i administrar dades dinàmicament. Permeten establir interconnexions (relacions) entre 

les dades (que estan guardats en taules), i treballar amb ells conjuntament.  

Exemples : PostgreSQL, MySQL 

 

Figura 20. Representació de l’esquema d’una base de dades relacional 

  



 

25 

Base de dades documental 

Una base de dades documental està constituïda per un conjunt de programes que emmagatzemen, recuperen i 

gestionen dades de documents o dades d'alguna manera estructurats. Son orientades a fitxer o document, 

col·leccions sense esquemes. Aquest tipus de bases de dades constitueixen una de les principals subcategories 

dins de les anomenades bases de dades NoSQL, bases de dades no relacionals. 

 A diferència de les bases de dades relacionals, aquestes bases de dades estan dissenyades al voltant d'una 

noció abstracta de "Document”. Els documents dins d’una base de dades orientada a documents són similars als 

registres, tuples o files en una base de dades relacional, però menys rígids. Els documents encapsulen i 

codifiquen dades o informació seguint algun format estàndard, entre les codificacions usades en l'actualitat es 

troben JSON i XML.  

A diferència de les files i les columnes, les bases de dades NoSQL mantenen les dades en els documents. Aquests 

documents segueixen un mínim de regles estàndards perquè la base de dades pugui entendre durant el post-

processament. 

Les bases de dades documentals estan dissenyades per emmagatzemar dades semiestructurats, com 

documents, normalment en format JSON o XML.  A diferència de les bases de dades relacionals tradicionals, 

l'esquema per a cada document no relacional (NoSQL) pot variar, la qual cosa ofereix als desenvolupadors, 

administradors de bases de dades i professionals de TI més flexibilitat en l'organització i emmagatzematge de 

dades d'aplicacions , així com una reducció de l'emmagatzematge requerit per a valors opcionals. 

Les bases de dades documentals són una forma moderna d'emmagatzemar dades en format JSON en lloc de les 

simples files i columnes de les bases de dades relacionals. Això permet expressar les dades en la seva forma 

natural. 

Les bases de dades documentals també eliminen la necessitat d'equips de modelatge de bases de dades 

específiques ja que l'esquema de dades és generat directament per l'aplicació. Per tant, les bases de dades 

documentals promouen models de dades orientats a aplicacions creant cicles d’implementació més ràpids. 

Exemples serien : Mongo DB,CouchDB 

 

 

                                    Figura 21. Exemples gràfics de bases de dades NoSQL de tipus documental 
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Base de dades mixtes (NoSQL + SQL) 

Una última tendència és permetre als desenvolupadors treballar amb taules relacionals SQL i col·leccions JSON 

sense esquemes. Per fer-ho possible, es creen API  posant un fort focus en CRUD proporcionant una API fluida 

que permet treballar amb documents JSON d’una forma natural i s’optimitza tant per a les operacions CRUD 

com per a l’API SQL. 

D’aquest manera pots treballar en els dos modes. 

 

Un exemple seria : MySQL Document Store de la versió MySQL 8.0 

 

  Figura 22. Arquitectura de MySQL Document Store 
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2.4.3.Sistema de fitxers o emmagatzematge (storage) 

 

Tant els documents d’un repositori com el  sistema de gestor documental s’emmagatzemen dins d’un sistema 

de fitxers .  

El sistema de fitxers és l’encarregat de gestionar el conjunt de fitxers continguts en un mateix dispositiu 

d’emmagatzematge.Aquesta gestió es concreta en tres aspectes : 

a) La definició dels dispositius lògics que configuren els fitxers 

b) L’espai de noms que ens servirà per a poder localitzar i adreçar els fitxers 

c) El control de les accions que es poden efectuar sobre els fitxers. 

Un fitxer és un dispositiu lògic format per una agrupació lògica d’informació emmagatzemada en un dispositiu 

físic, com ara un disc,una cinta,o a la memòria, que pot ser manipulada com un tot.La informació que inclou té 

en comú un conjunt de propietats que la caracteritzen. 

El sistema de fitxers és un mètode per emmagatzemar i organitzar fitxers informàtics i les dades que contenen 

per tal de facilitar-ne la localització i accés. Els sistemes de fitxers usen dispositius d'emmagatzemament com els 

disc durs, o CD-ROMs i inclouen el manteniment del lloc físic dels fitxers. La majoria de sistemes operatius tenen 

el seu propi sistema de fitxers. 

Els més comuns utilitzen dispositius d'emmagatzemament de dades que permetin l'accés a les dades com una 

cadena de blocs d'una mateixa mida, a vegades anomenats sectors. 

Com més ràpid sigui el sistema de fitxers més ràpid serà el sistema de gestió documental. 

 

 Figura 23. Representació d’un sistema de fitxer 
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2.4.5.Sistema de cerca  

És qui s’encarrega del servei d’indexació i cerca de text complet (full-text)  . Un motor de cerca o cercador és un 

sistema informàtic que cerca fitxers emmagatzemats. Les cerques es fan amb paraules clau o amb arbres 

jeràrquics per temes; el resultat de la recerca és un llistat en els qual s'esmenten temes relacionats amb les 

paraules clau buscades. Mostra als usuaris una llista de resultats més rellevants d’acord als seus criteris de 

cerca. 

 

La cerca de continguts cada cop és més complexa fins al punt que els gestors documentals separen lògicament 

de l’aplicació aquesta funcionalitat creant un sub-sistema. 

Actualment tenim diferents sistemes o motors de cerca , destaquem dos de codi obert :  

- SolR 

- Elastic Search 

Una de les característiques importants és la cerca de text complet (Full-text search) , és un mètode de cerca 

integral que compara totes les paraules de la sol·licitud de cerca amb totes les paraules dels documents del 

gestor documental; permet a l'usuari trobar una paraula o frase en qualsevol lloc del gestor documental.. 

 
Figura 24. Exemple d’arquitectura de cerca amb SolR 

-  
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2.5.El document electrònic/ digital  
Un document electrònic és informació de qualsevol naturalesa en forma electrònica, arxivada en un suport 

electrònic segons un format determinat i susceptible d'identificació i tractament diferenciat. 

Donada la complexitat del terme, cal separar-lo de conceptes més generals com document i document d'arxiu o 

més específics com Document digital d'arxiu. Per això, ens basarem en la següent definició: 

Un document electrònic és qualsevol representació informàtica o digital (excepte el programari i els fitxers de 

sistema) d'una realitat sensorial que pren la forma de text, imatge, so o combinacions dels elements anteriors. 

La seva funció (com la de qualsevol document) és donar testimoni d'un fet i (des del punt de vista arxivístic) ha 

de tenir valor probatori o qualsevol tipus de rellevància jurídica. 

A diferència dels documents convencionals (en format paper o altres), el document electrònic permet separar 

l'aspecte formal o de disseny de l'aspecte d'informació (contingut, dades, ...) oferint llavors la possibilitat d'una 

explotació per separat. 

Segons la NTI son els objectes digitals administratius de cadascuna de les actuacions administratives que 

integren un expedient i que contenen la informació (contingut i signatura) i les dades associades a aquesta 

(metadades). 

Es considera un document electrònic vàlid quan aquest conté el contingut , les metadades i la signatura. 

 
Figura 25. representació gràfica d’un document electrònic 

La Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) considera que els documents electrònics constitueixen 

un cas a part, i els defineix com a documents en els que la informació és manipulada, transmesa o processada 

informàticament i posseeix contingut, context i estructura per testificar l'activitat que l'ha generat. Els 

documents electrònics presenten una sèrie de característiques i unes tipologies tan diverses (webs, bases de 

dades, missatgeria de correu electrònic, bústies de veu, etc.) que realment es fa difícil establir una classificació 

clara o bé emmarcar-los en classificacions ja establertes 

Originalment, qualsevol arxiu o registre electrònic es va considerar com quelcom intern: el resultat final anava 

sempre en paper (o un altre suport). Això no obstant, el desenvolupament de les xarxes informàtiques ha fet 

que en la majoria dels casos sigui molt més convenient la distribució de documents electrònics (per exemple, a 

través del correu electrònic) que la seva versió impresa. A més, les millores en els dispositius de visualització 

electrònica permeten que, la major part de les vegades, es puguin visualitzar els documents en pantalla en 

comptes d'imprimir-los: d'aquesta manera s'estalvia paper i l'espai necessari per a emmagatzemar les còpies 

impreses. 
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Els documents en un gestor documental van acompanyat de metainformació necessària per la seva gestió i 

emmagatzematge. 

2.5.1.Copia electrònica autèntica d’un document  

Segons la Norma Tècnica d’Interoperabilitat (NTI) “Procedimiento copiado autentico y conversión entre 

documentos electónicos” , una còpia autèntica és un nou document, expedit per una organització amb 

competències atribuïdes per a això, amb valor probatori ple sobre els fets o actes que documenta, equivalent al 

document original. La còpia autèntica acredita l'autenticitat de la còpia des de la perspectiva de la seva identitat 

amb l'original, i té efectes certificants en tant que garanteix l'autenticitat de les dades continguts. 

Una còpia és el duplicat d'un objecte, una imatge fidedigna, en el nostre cas d’un document original, resultant 

d'un procés de reproducció. 

En la gestió de documents, cal contemplar tres graus de perfecció d'un document: 

i. Esborrany: en l'entorn electrònic s'interpreta com les diferents versions prèvies a la versió definitiva validada. 

ii. Original: document definitiu, genuí, que es remunta al seu autor i que ha estat validat per aquest. El 

document original seria eficaç per si mateix, sense referència a un altre document anterior. 

iii. Còpia: nou document, reproducció de l'original, i amb diferents 

Els efectes de les còpies autèntiques de documents públics no es limiten al marc d'un procediment administratiu 

determinat, sinó que tenen la mateixa validesa i eficàcia que els documents originals produint idèntics efectes 

davant de les organitzacions i les persones interessades. es tracta d’un document amb validesa legal i 

probatòria. 

 

 

Figura 26. Document paper original i la seva copia electrònica autèntica  

Una forma d’obtenir un copia electrònica autèntica es fer servir un escàner integrat amb signatura digital , és 

una solució més costosos però més efectiva. 

Quan imprimeixes en paper una copia electrònica autèntica perds la signatura digital. Una forma d’autenticar-la 

i verificar el document és amb una url que s’imprimeix amb el document per confrontar el codi segur de 

verificació i contrastar que el document és igual que l’original. 

El codi segur de verificació (CSV) garanteix, mitjançant la confrontació a la Seu electrònica del Punt d'Accés 

General, la integritat del document. 
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2.5.2.Control de versions 

Es diu control de versions a la gestió de canvis efectuats en un document, programa, imatge, website i altres 

arxius que continguin informació. Els canvis es registren de forma automàtica i poden ser identificats mitjançant 

números o combinacions alfanumèriques. En els sistemes de gestió documental també tenen funcions 

avançades de control de versions, per exemple cada canvi no assenyalarà únicament les modificacions 

efectuades, sinó qui i quan es van realitzar. 

 

Gràcies a l'expansió del programari col·laboratiu el control de versions ha experimentat un desenvolupament en 

l'última dècada. Amb multitud de persones treballant en el mateix document, portar un registre de totes les 

modificacions és un aspecte crucial. No obstant això, segons un estudi de Perforce (Document Collaboration 

Report), el 88% dels empleats que treballen en ambients col·laboratius amb gestors documentals continuen 

experimentant problemes amb el control de versions. Amb l'objectiu d'aconseguir ambients de treball més 

productius, les empreses busquen solucions a aquests problemes. 

 

Figura 27. Beneficis del control de versions 

 

En un control de versions sempre pots recuperar una versió anterior i fins hi tot restaurar-la ja que es genera un 

historial de canvis. 
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2.5.3.Tipologia de documents 

 

A nivell empresarial podem diferenciar el tipus de document (conceptual) del format o suport del document 

(físic) :  

 

Figura 28. Tipologies i formats de documents  

 

Com a formats acceptats podem també agafar de referència els mateixos de la “Guía de aplicación de la Norma 

Técnica de Interoperabilidad (NTI) per la digitalització de documents. 

També podem diferenciar els documents dins d’un sistema com : 

- HOT DOCS  :  documents usats amb molta freqüència que necessiten un accés ràpid. 

- COLD DOCS  : documents usats amb poca freqüència. Conté dades fredes (Cold data), dades a les quals 

s'accedeix amb poca freqüència. Existeixen serveis en el núvol especialitzats per a aquest tipus 

d'emmagatzematge com Amazon Glacier. 
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Figura 29. Taules i codificació de formats i tipologies 

 

 

També es poden classificar aquests documents segons un quadre de classificació que explicarem en el següent 

apartat. 
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2.5.4.Classificació de documents 

La classificació consisteix en agrupar la documentació per conceptes o categories dins d’una estructura 

jeràrquica o lògica. El quadre de classificació ens ajudarà a agrupar i organitzar la documentació amb criteris 

funcionals, que recullen les activitats de gestió de l’organització. També és una bona base per la recuperació de 

la informació. 

Per la documentació interna, el criteri de classificació pot ser la seva procedència. En canvi, la documentació 

externa, podem utilitzar classificacions temàtiques. 

També podem classificar els documents amb les següents tècniques : 

- Per similitud de text a partir d’una mostra, calculant el % de similitud. 

- Per les paraules clau contingudes en el document, com per exemple podria ser el nom d’una empresa. 

- Per els encolatges de classificació, per exemple una imatge o un logotip. 

- Per codi de barres o codi QR del document. 

- Per les seves metadades. 

- Reconeixent quin tipus de document és, identificar el tipus d’actiu digital que estem manejant. 

2.5.4.1.Quadre de classificació 

El quadre de classificació és: 

● el producte de la tasca arxivística de dividir per categories o classes un fons documental. 

● l'expressió gràfica de cada una de les funcions de les unitats administratives o de l'organisme o institució 

de què es tracti. 

● el primer instrument tècnic per al tractament arxivístic de la documentació d'un arxiu i el que millor 

permet una visió conjunta d'un fons, de les relacions jeràrquiques entre els grups, així com de la 

institució productora i de l'activitat que desenvolupava. 

● L'estructura jeràrquica i lògica resultant d'un criteri de classificació de la documentació 

El quadre de classificació és l'instrument bàsic i en el qual es fonamenta el sistema de gestió documental d'una 

organització. Aquest instrument ha sigut la clau de volta pels sistemes d'organització de la documentació 

analògica i és la pedra angular per organitzar la documentació electrònica. A més a partir d'aquest quadre 

s'estructuren els altres dos components del sistema de gestió dels documents: 

1. el sistema de disposició que es materialitza en el calendari de conservació i eliminació, i 

2. el sistema de descripció i recuperació que inclou diferents instruments de descripció i recuperació de la 

informació com són els inventaris, els catàlegs, guies, etc. 

2.5.4.2.Principis per estructurar un quadre de classificació 

Schellenberg enumerà els tres elements bàsics (coneixements) per a constituir un quadre de classificació: 

1. La història de l'arxiu i del productor o de la institució que ha generat la documentació. 

2. L'estructura administrativa i les funcions que exerceix com a resultat d'unes competències que té 

atribuïdes. 

3. L'estudi de la documentació produïda per la institució. 

Al Manual d'arxivística i gestió documental s'exposen els aspectes a tenir en compte per a l'elaboració d'un 

quadre de classificació: 
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● Ha de ser capaç d'aplegar tota la documentació independentment de la data de generació i el seu 

suport, és a dir, unicitat i uniforme. 

● Ha d'estar precedida dels tres elements bàsics de Schellenberg exposats anteriorment. 

● Recuperació de la informació referent a l'ordenament jurídic. 

● Recuperació dels documents relatius a manuals de procediments administratiu i les normes 

d'organització interna. 

● La selecció dels nivells jeràrquics necessaris atenent a les necessitats d'organització del fons. 

● Tota agrupació documental ha de tenir una entrada concreta i única. 

2.5.4.3.Quadre de classificació orgànic versus quadre de classificació funcional 

La classificació orgànica: reprodueix l'estructura orgànica o organigrama d'una institució. 

L'acceptació d'una classificació orgànica presenta alguns problemes derivats dels canvis que pateixen les 

estructures administratives en curts i breus espais de temps. Enfront de la inalterabilitat de les sèries 

documentals, els organismes varien de tal forma que si apliquem estrictament el principi de procedència i el 

principi a l'ordre original ens trobaríem amb diverses classificacions per a un sol fons.  

La classificació funcional es basa en l'estudi de les competències, les funcions i les activitats d'una institució. En 

les institucions públiques les competències vénen determinades per una legislació jurídica, en forma de lleis, 

decrets o reglaments. Que estableixen les funcions i les activitats que deriven del desenvolupament de les 

competències assignades. 

En els darrers anys es tendeix cada vegada més a fer i a basar els sistemes de classificació en les funcions de 

l'organisme. El criteri funcional, atès que se sustenta en la naturalesa mateixa dels documents, és el criteri més 

objectiu. 

Les funcions pròpies de cada organisme poden variar, ampliar-se, desaparèixer o que n’apareguin de noves. La 

classificació funcional no suposa per tant que s'hagi de canviar aquesta si no que les funcions que desapareixen 

donen lloc a sèries tancades i les noves es poden incorporar sense cap problema. Els canvis orgànics no afecten 

a la composició d'un quadre de classificació funcional atès que les funcions es relacionen jeràrquicament i són 

més estables.  

 

Figura 30. Exemple parcial d’un quadre de classificació 
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2.5.5.Suports documentals 

Els formats en què poden estar continguts aquests testimonis materials anomenats documents han anat 

evolucionant i diversificant-se en el transcurs del temps. En l'actualitat, es poden considerar com a principals 

formats o suports documentals, els següents: 

Paper : Tot i que les pedres i les tauletes d'argila van ser els primers suports documentals de l'home, durant els 

segles de l'edat prehistòrica i antiga, en matèria documental va ocórrer en l'Edat Mitjana un descobriment que 

canviaria per sempre el món dels formats: la invenció i popularització del paper, el qual permetia la reproducció 

de documents de forma molt més ràpida, resistent, duradora i sobretot econòmica. Tot i els segles, el paper 

continua sent el suport o format documental per excel·lència, sent usat per a realitzar respatllers materials de 

qualsevol activitat humana. 

Audiovisuals: Amb l'adveniment de les tecnologies, s'han desenvolupat noves formes de suports documentals, 

els quals permeten emmagatzemar un altre tipus d'informació, molt més enllà de les paraules: els mitjans 

audiovisuals, amb els quals poden fixar-se i arxivar imatges, sons, i imatges en moviment, permetent-li a qui 

investigui amb ells poder veure i escoltar fidelment allò que vol conservar-se. 

Digitals : Finalment, l'evolució de la informàtica també ha marcat pauta al món documental i arxivístic, ja que els 

ordinadors s'han convertit també en una important eina de producció i emmagatzematge d'arxius. D'aquesta 

manera, tot i que s'imprimeixi en paper el document que vulgui usar-se com a suport material, en ser 

l'ordinador l'instrument que es fa servir per a la seva fabricació, a l'una es crea un arxiu digital, el qual compliria 

amb les propietats de ser intangible , més econòmic, ocupar menys espai i en teoria ser molt més durador, per 

no estar exposat als agents climàtics. 

2.5.6.Perseveració digital 

La preservació digital és el conjunt de mètodes i tècniques destinades a garantir que la informació digital 

emmagatzemada, sigui quin sigui el format, programa, màquina o sistema que es va utilitzar per a la seva 

creació, pugui romandre i seguir usant-se en el futur tot i els ràpids canvis tecnològics o altres causes que puguin 

alterar la informació que contenen. Amb l'explosió de les tecnologies de la informació cada vegada hi ha més 

documents nascuts digitals i digitalitzacions de documents que han de ser preservats mantenint la seva 

integritat, autenticitat, fiabilitat, llegibilitat i funcionalitats. 

Un forma de garantir la seva perseveració seria utilitzar estàndards oberts o privatius que siguin molt utilitzats i 

del que es pugui disposar d’un visualitzador. 

També es pot crear un calendari de conservació, un document que descriu la documentació d’una organització 

determinant els períodes d’ús i els suports de conservació de cada document. Determina quins documents s’han 

de conservar de forma permanentment i quins documents s’han d’eliminar. 
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2.6.Les metadades 
Son les dades que fem servir per la gestió de documents i que son externes al document en si, no tenen perquè 

estar dins del document.  

Son les dades que necessitarem per poder fer una bona gestió dels documents, es tracta d’informació clau del 

document.  Etimològicament vol dir el que hi ha meta (després) de la dada. 

Dada que defineix i descriu altres dades. Existeixen diferents tipus de metadades segons la seva aplicació 

És informació de la dada , en aquest cas del document (un conjunt de dades estructurades), és informació del 

document que ens servirà per identificar-lo,cercar-lo,classificar-lo ... 

Informació sobre la informació o dades de les dades (Data about data) . Dades [informació] que proporcionen 

informació sobre altres dades. Descripció del contingut i context de dades o fitxers de dades. 

Les metadades poden servir per dotar d’intel·ligència als documents. Les metadades són molt útils perquè 

aporten informació addicional a un document, accessible consultant document sense cap programari. Serveixen 

per a la seva organització, catalogació o per millorar les prestacions d'aplicacions o serveis. 

 

Figura 31. Resresentació de les metadades 

Les metadades també ajuden a organitzar recursos electrònics, a proporcionar identificació digital i a donar 

suport a l’arxivat i la preservació dels recursos. 

En el context de la gestió de documents, les metadades es defineixen com dades que descriuen el context, 

contingut i estructura dels documents, així com la seva gestió al llarg del temps(ISO 15489-1:2001, 3.12) 

Les metadades són informació estructurada o semiestructurada que possibilita la creació, registre, classificació, 

accés, conservació i disposició dels documents al llarg del temps i dins d'un mateix domini o entre dominis 

diferents. 

Per fer un símil , una metadada seria com el post-it que enganxem a un document físic, informació sobre el 

document que ens permetrà donar-li un significat per  després fer-ne una cerca àgil i relacionar-lo amb altres 

documents. 

 

Si viatgem al passat serien com el catàleg de targetes tradicionals : targetes que contenen informació sobre 

llibres en una biblioteca (autor, títol, tema, etc.). 
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2.6.1.On s’emmagatzemen les metadades ? 

Poden estar contingudes dins de l'arxiu o relacionat amb ell , per exemple informació emmagatzemada en una 

base de dades o un altre fitxer que informa sobre l'origen, la data d'enviament, de lliurament ... dades que no 

apareixen de forma explícita en el document. 

Aquesta informació  addicional al document  pot estar emmagatzemada : 

- Incrustades dins del fitxer que conté el document. No son visibles sense un editor de metadades, per 

exemple en les propietats del document. 

      

Figura 32. Metadades incrustades 

- En un fitxer ombra o sidecar independent (en format JSON o XML) que acompanya i s’associa al 

document. 

    

Figura 33. Metadades en arxiu ombra 

- En els registres d’una taula d’una base de dades emmagatzemada en meta-taules (MetaTable), és a dir, 

les taules on s'emmagatzemen les metadades. És la secció d'una base de dades o una altra estructura de 

retenció de dades que s'ha concebut per contenir dades que actuaran com metadades d'un document 

 

Figura 34. Metadades en base de dades relacional 
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2.6.2.Tipus de metadades  

Podem classificar les metadades en diferents categories : 

- Metadades descriptives o de recuperació (descriptive metadata) Ús de metadades per a la descripció 

dels documents (útil per la cerca posterior).  

- Metadades  administratives o de gestió (recordkeeping metadata) 

- Metadades tecnològiques o de perseveració (preservation metadata) 

Les metadades les podem associar a :  

a) Documents electrònics 

b) Expedients electrònics 

c) Signatura electrònica 

 

2.6.3.Models de metadades 

Alguns models o estàndards de metadades per la documentació electrònica d’arxiu son :  

- METS - Metadata Encoding and Transmission Data 

- PREMIS - Metadades de Preservació. Utilització de les metadades aplicades a activitats de preservació 

digital. 

- DCMI - Dublin Core Metadata Initiative. 

- e-EMGDE - Esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico 

- AGRkMS - Australian Government Recordkeeping Metadata Standard 

- EAD - Encoded Archival Description  

- EXIF - Exchangeable image file format : Informació de la imatge (marca camera, dades de geolocalització 

GPS) 

- IPTC (Photo Metadata). International Press Telecommunications Council 

- XMP - Extensible Metadata Platform.  

- ID3 : Information Data por MP3 .S’utilitza amb arxius de música en format digital mp3. 

- .mdt (Metadata Target) :  is used to store the metadata in a document 

- XMP – Extensible Metadata Platform 
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2.6.4.Esquema de metadades 

És l’instrument que defineix la incorporació i gestió de les metadades de contingut, context i estructura dels 

documents electrònics al llarg del seu cicle de vida. Un esquema de metadades defineix la incorporació i gestió 

de les metadades dels documents electrònics al llarg de la seva cicle de vida.  

Como base es pot consultar el “Esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico” (e-EMGDE) 

 

 

 

Figura 35. Exemples d’algunes metadades 

 

 

 

 

 

 

  



 

41 

2.7.Gestió d’expedients electrònics 
Una de les demandes més freqüents en un gestor documental és relacionar els documents entre sí, per exemple 

per indicar que un conjunt de documents son tots part d’un mateix procediment o expedient. També 

s’anomenen a sovint dossiers. 

 

Es tracta d’una unitat composta , ja  que la formen varis documents. 

Un expedient també té les seves pròpies metadades (d’expedient) que com a tals, constitueixen un conjunt de 

dades que proporciona context al contingut, estructura i signatura del expedient, contribuint al valor probatori 

d'aquest al llarg del temps. A més, els metadades de l'expedient podran incloure particularitats procedimentals 

de cara a facilitar la seva gestió. 

L'expedient electrònic és el conjunt de documents electrònics corresponents a un procediment administratiu. 

Son el conjunt de documents corresponents a un assumpte o negoci, especialment de les actuacions 

administratives en la tramitació d’un afer. 

Un dels objectius és que els tradicionals expedients en paper passin a ser expedients electrònics abandonant el 

sistema de fotocòpies per transmetre la documentació, d’aquesta forma es deixa les taules netes i s’assoleix una 

major compromís amb el medi ambient. 

 

 

Figura 36. Representació dels expedients electrònics 

En una organització hi ha molts tipus d’expedients en una organització :  de projecte , de compres , de vendes, 

de logística, de proveïdors, de contractes, de regulació ... 

Per més informació es pot agafar de referència la “Guía de aplicación de la Norma Técnica de Interoperabilidad 

(NTI) pels expedients electrònic. 
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2.8.La signatura electrònica  
La signatura electrònica és un conjunt de dades electròniques que acompanyen o que estan associats a un 

document electrònic i les funcions bàsiques del qual són: 

 

- Identificar al signatari de manera inequívoca. 

- Assegurar la integritat del document signat. Assegura que el document signat és exactament el mateix 

que l'original i que no ha sofert alteració o manipulació 

- Assegurar el no repudi del document signat. Les dades que utilitza el signant per realitzar la signatura 

són únics i exclusius i, per tant, posteriorment, no pot dir que no ha signat el document 

 

Es un conjunt de dades en forma electrònica, consignades juntament amb altres o associades amb ells, que 

poden ser utilitzats com a mitjans d’identificació del signant 

 

Aquest és per tant un concepte jurídic i un mètode d’identificació, equivalent o anàleg a la signatura manuscrita, 

que se serveix de diversos suports electrònics diferents,  com un llapis electrònic o una signatura digital. 

Realitzar una signatura electrònica vol dir que una persona física verifica una acció o procediment mitjançant un 

mitjà electrònic, deixant un registre de la data i hora d’aquesta. Aquest concepte és més genèric, ampli i 

indefinit des del punt de vista electrònic que la signatura digital 

 

El procés bàsic o circuit de signatura que es segueix per a la signatura electrònica és el següent: 

● L'usuari disposa d'un document electrònic (un full de càlcul, un pdf, una imatge, fins i tot un formulari en 

una pàgina web) i d'un certificat que li pertany i li identifica. 

● L'aplicació o dispositiu digital utilitzats per a la signatura realitza un resum del document. El resum d'un 

document de gran grandària pot arribar a ser tan sol d'unes línies. Aquest resum és únic i qualsevol 

modificació del document implica també una modificació del resum. 

● L'aplicació utilitza la clau privada per codificar el resum. 

● L'aplicació crea un altre document electrònic que conté aquest resum codificat. Aquest nou document 

és la signatura electrònica. 

 

Figura 37. Representació d’un circuit de signatura 

El resultat de tot aquest procés és un document electrònic obtingut a partir del document original i de les claus 

del signatari. La signatura electrònica, per tant, és el mateix document electrònic resultant. 
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La signatura electrònica és l'arxiu o document electrònic resultant. Aquest és el document vàlid a efectes legals i 

el que has de conservar. Qualsevol impressió o representació gràfica que es faci d'ell solament és vàlid en els 

termes que determini el destinatari de la signatura. En general, en aquest cas, la signatura impresa haurà de 

contenir un CSV o Codi Segur/Segur de Verificació que permet contrastar la còpia impresa amb l'original 

electrònica. 

Certificat permet operar amb altres organismes i assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions 

electròniques que s’envia per Internet. També permet, per exemple, signar documents i correus electrònics amb 

totes les garanties. 

Es un document o fitxer informàtic és el que una persona física o jurídica utilitza per identificar-se en la xarxa, 

autenticada per un tercer o autoritat certificador i l’aplicació automàtica d’un algoritme matemàtic que associa 

la identitat al missatge o document. 

2.8.1.Signatura digital 
 

És el conjunt de caràcters que s’afegeixen al final d’un document o cos d’un missatge per informar, donar fe o 

mostrar validesa i seguretat. La signatura digital serveix per a identificar la persona emissora del missatge i per 

certificar la veracitat que el document no s’ha modificat amb respecte a l’original. No es pot negar haver-lo 

signat, ja que aquesta signatura implica l’existència d’un certificat oficial emès per un organisme o institució que 

valida la signatura i la identitat de la persona que la realitza. La signatura digital es basa en els sistemes de 

criptografia de clau pública (PKI – Public Key Infrastructure) que satisfà els requeriments de definició de 

signatura electrònica avançada. 

 

 
Figura 38. La signatura digital  

2.8.2.Signatura digitalitzada 
 

Tot i que moltes persones la confonen amb la signatura digital, no té res a veure. Aquest terme fa referència a la 

simple representació gràfica de la signatura manuscrita obtinguda a través d’un escàner, que pot ser inserida en 

qualsevol document, com a correu electrònic i que va ser popularitzada pels experts de màrqueting. No té cap 

tipus de validesa legal. 

2.8.3.El certificat electrònic  

És la base de la signatura electrònica .Per signar un document és necessari disposar d'un certificat digital. El 

certificat electrònic conté unes claus criptogràfiques que són els elements necessaris per signar. Els certificats 

electrònics tenen l'objectiu d'identificar inequívocament al seu posseïdor i són emesos per Proveïdors de Serveis 

de Certificació. 
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2.8.4.Segellat de temps 

Segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (eIDAS) el «Segell de temps electrònic» 

son dades en format electrònic que vinculen altres dades en format electrònic amb un instant concret, aportant 

la prova que aquestes últimes dades existien en aquest instant, tal com indica el REGLAMENT  (UE)  No 

910/2014  DEL  PARLAMENT  EUROPEU  I  DEL  CONSELL de  23  de  juliol  de  2014 

El segellat de temps o “timestamping” és un mecanisme en línia que permet demostrar que una sèrie de dades 

han existit i no han estat alterades des d'un instant específic en el temps. El segell de temps d'un document 

electrònic permet garantir que la informació continguda en aquest no s'ha modificat des del moment de temps 

en què es va generar el segell. Se sol·licita a una Autoritat de Segellat de Temps (TSA) mitjançant un resum 

(hash) de la informació a segellar. 

La TSA genera un segell de temps amb el resum, la data i l'hora, obtingudes d'una font fiable de temps, i la seva 

firma electrònica. La TSA proporciona el segell al sol·licitant, que el pot adjuntar a la informació per a garantir la 

seva integritat en el temps. Així mateix, la TSA ha d'emmagatzemar els segells emesos per a futures verificacions 

 

Figura 39. Diagrama del segellat de temps 
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2.9.Gestió de registres (RM) 
La captura d’un document i la seva integració en el sistema de gestió documental es controla mitjançant el 

procés de registre. Tot sistema de gestió documental ha de deixar constància de la creació o de l’ingrés de nous 

documents. 

Un registre és sempre immodificable i per aquest motiu té un valor evidencial: el que consta en registre és 

assumit com a cert, ja que aquesta inscripció o assentament, realitzada per algú autoritzat, garantitza 

l’autenticitat i la integritat de la informació. 

Un sistema de gestió de documents electrònics pot mantenir aquest registre de tres formes : 

1. Mitjançant la traçabilitat o un registre d’auditoria de tots els actes de captura 

2. Mitjançant la integració d’una aplicació externa de registre d’entrada i sortida 

3. Mitjançant de la inclusió a cada document de les dades registrals en forma de metadades. 

En anglès és el RMS (Record Management System) .  

La gestió de documents controla informació important que cal conservar amb el pas del temps. S'utilitza en 

entorns altament regulats, per gestionar informació governamental o registres de personal, o en què es pugui 

auditar informació. Són els processos de la gestió documental, de documents tant físics com electrònics, 

centrada en el cicle de vida dels documents: la seva creació, emmagatzematge i destrucció controlada. 

És la gestió de documents històrics de l'empresa. Aquests documents es diferencien dels normals pel 

compliment d'unes característiques. Com que han de referir-se a l'historial de l'empresa, amb dates exactes 

(actes, balanços, factures, fitxes comptables ...), no poden ser modificats en cap moment després de la seva 

creació i, a més, hauran de seguir uns requisits legals . podem diferenciar : File Plan (arxivador), Category 

(calaixera), Folder (carpeta) i Record (document). 

Aquesta gestió  està implementada dins del gestor documental.  

 

Figura 40. Taula comparativa de Wiggins,B. Effective document management:unlocking corporate knowledge. 
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2.10.Gestió del fluxe de treball (Workflow) 
Molts gestors documentals porten integrat un gestor de processos senzill , un workflow o circuit/fluxe de treball 

ja que volem relacionar documents amb un procés. 

Serveix per controlar els diferents estats pels que passa la documentació. 

Els motors workflow permeten construir un flux de treball que fa possible gestionar la documentació o la 

informació, de manera que es compleixin tots els requisits del procés documental. 

 

Figura 41.Dissenyador de workflows d’un gestor documental 

No hem de confondre la gestió de flux de treball (workflow) amb una sistema de gestió de processos (bpm) . 
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2.11.Gestió de processos (BPM) 
Hi ha moltes solucions Business Process Management (BPM) amb un munt de funcionalitats però això ja son 

figues d’un altre paner. Serveixen per modelar processos de negoci. Està lligat a la gestió documental ja que els 

processos de negoci generalment treballen amb documents. 

El workflow d’un document es podria considerar un bpm de baix nivell. 

Algunes solucions actuals del mercat son : 

- Activiti (Alfresco) : Automatització empresarial de codi obert per Alfresco. Motor de flux de treball escrit 

en Java que pot executar processos de negoci descrits a BPMN 2.0 

- Flowable : Es tracta d'una bifurcació d'Activiti (marca registrada per Alfresco). 

- Bonita BPM: Plataforma de gestió de processos empresarials (BPM) de codi obert. 

- Bizagi : Transformació digital i gestió de processos empresarials BPM, és un Modelador de Processos y 

Suite de BPM. 

- ProcessMaker : BPM i solució de programari de flux de treball 

- AuraPortal : BPMS sense necessitat de programació 

 

2.12.Gestió d’actius digitals  (DAM) 
De l’anglès Digital Assets Management (DAM), és un sistema (programari i maquinari) que s'encarrega 

d'emmagatzemar, gestionar, organitzar, processar i distribuir actius digitals. 

 

Quan necessitem emmagatzemar fitxers de gran volum com poden ser vídeos o documents audiovisuals , 

imatges de cd , fotografies de gran resolució és recomana fer servir un gestor d’actius digital. 

Tenim algunes solucions del mercat com Adobe EMA (Experience Manager Assets) , Resource Space , Razuna. 

Però n’hi ha moltes d’altres comercials  : Aprimo,Bynder,Canto,CELUM,Censhare,Cloudinary,Digizuite,Extensis, 

Image Relay,MediaValet,Northplains,PicturePark,Pimcore,QBankDam,Stylelabs,Webdam,Wedia o Widen. 

 

Alguns gestors documentals també donen suport a la gestió d’actius : 

- Nuxeo 10 

- Alfresco Media Management 

- OpenText DAM 
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2.13.Objectes de negoci 
En una empresa els objectes de negoci son les entitats que actuen dintre de la capa de negoci que ens 

proporcionen les dades mestres .  

Els objectes o entitats de negoci poden representar:  

a) L’estructura lògica del negoci, com ara línies de productes, departaments, vendes i regions 

b)  Documents comercials, com ara factures, comandes de canvi i sol·licituds de servei  

c) Articles físics, com ara magatzems, empleats i equips 

Per exemple serien : Societat , Producte, Proveïdor ,Creditor , Client , Magatzem , Transportista , Comanda , 

Estructura organitzativa(unitat negoci,dept,area ) ... 

En una empresa aquests objectes són molt importants ja que formen part de l’ERP i s’han de tenir en compte en 

el nostre sistema de gestió documental , ja siguin com a metadades com a elements importants a l’hora de 

tractar els documents. 

 

 

Figura 42.Representació dels objectes de negoci 

 

  



 

49 

2.14.Normatives 
Les normatives principals de la gestió documental son les impulsades pel Consell internacional d’Arxius,les 

normes ISO i la Comissió europea que plantegen un conjunt de directrius. 

Comissió europea :  

- MOREQ 2010 -(MoReq 3)  Model Requirements for the Management of Electronic Documents . EiDAS 

(electronic IDentification, Authentication and trust Services) Norma internacional per als proveïdors de 

programari de gestió documental i per a les aplicacions de negocis que gestionen documents-consulta 

pública 

- GDPR (General Data Protection Regulation)Reglament general de protecció de dades(RGPD).Reglament 

europeu relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades 

personals ia la lliure circulació d'aquestes dades Va entrar en vigor el 25 de maig de 2016 i va ser 

d'aplicació el 25 de maig de 2018, dos anys durant els quals les empreses, les organitzacions, els 

organismes i les institucions es van anar adaptant per al seu compliment 

- OAIS : Open Archival Information System 

 

Normes ISO (Organización Internacional de Normalización) : 

- UNE-ISO 23081-1:2018 - Information and documentation - Records management processes -- Metadata 

for records 

- UNE-ISO 15489-1:2016 - Información y documentación. Gestión de documentos. 

Consell internacional d’Arxius (ICA): 

- ISAD(G) : General International Standard Archival Description 

- ISAAR (CPF) :  International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and 

Families 

- ISDF : International Standard for Descripting Function 

- ISDIAH : International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings. Norma internacional 

para describir instituciones que custodian fondos de archivo 

Espanyoles :  

- e-EMGDE- “Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico” 

- ENI – “Esquema nacional de interopertibilitat” 

- NTI – “Normas Técnicas de Interoperabilidad” 

- NODAC –“Norma de Descripción Archivística de Catalunya” 

- QdCM - Quadre de Classificació de la Documentació Municipal 

- Lleis : 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas.Posa límits per complir la llei 11/2007. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

- Llei de transparència , LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern. 

 

Part d’aquesta informació s’ha extret del llibre “Archivos” de Ramon Alberch-Fugueras i del llibre “Gestión 

documental en las organizaciones” de Patricia Russo 
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BLOC III - Estat de l’Art  

3.1.Història dels gestors documentals 
Quan parlem d’un tipus sistemes sempre va bé fer una ullada al passat i veure la seva evolució al llarg del temps. 

Van començar com sistemes de fitxers millorats , com és el cas de Filenet, que s’han anat adaptant a les 

necessitats de gestió documental de les empreses. 

En aquest cas en referència als gestors documentals :  

a) Abans dels 2000  

1982 Filenet  És un dels primers gestors documentals que van existir. Les seves 

últimes versions son FileNet P8 / Filenet Content Foundation. 

1990 Documentum     

1991 Opentext xECM  

1991 Onbase  un SGD dels més antics que segueix encara vigent. 

1995 Vignette  és un SGD adquirit per Opentext. 

b) Post 2000 - El boom dels gestors documentals  

2000 Docuware (.Net)  Segurament el SGD que més s’adapta a les petites i mitjanes 

empreses. 

2000 Sharepoint (.Net)  és una plataforma de gestió de continguts empresarials 

amb funcionalitats de servidor, plataforma col·laborativa, administració de processos i gestió documental. 

2004 OpenKm (Java) Va ser el primer gestor documental open source. 

2005 Alfresco (Java)    

2006 LogicalDOC (Java)   és un gestor documental que porten incorporats molts 

NAS com els de Qnap o Synologic. 
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2010 Nuxeo (Java)     És un gestor documental que a la vegada funciona com un gestor 

d’actius digitals. 

 

c) Llista d’adquisicions i fusions : 

- Filenet > IBM (2006) 

- Vignette > OpenText (2009) 

- Documentum>  OpenText (2017) 

- InfoArchive>  OpenText (2017) 

- Docuware > Ricoh (2019) 

En els últims anys moltes companyies d’impressores estan adquirint empreses de software documental, creant 

així un bon tàndem :  

- Ricoh amb Docuware 

- Kyocera amb Solpheo 

- Canon amb Therefore 

- Xerox amb MyDoc. 
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3.2.Actualitat dels gestors documentals 
Quadres de referencia de solucions  

En la complexitat de triar un gestor documental corporatiu per una organització es pot tenir en compte alguns 

indicadors comercials com :  Màgic quadrant de Gartner Octubre 2018 

 

Figura 43.Magic quadrant de Gartner( Octubre 2018)  

Aquest quadre es divideix en 4 parts segons els criteris Gartner : Challengers,leaders , niche players i visionaries. 

Forrester - 2n quatrimestre de 2017 

 

Figura 44. Forrester Wave Q2’17 

Aquest quadre es divideix en 4 zones segons els criteris Forrester : Challengers,Contenders , Strong Performers i 

leaders. 
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3.3.Solucions actuals de Gestió Documental  (2019) 
S’ha fet una prospecció del mercat actual durant el periode 2018-2019 fent un llistat de solucions : 

a) Opensource : Alfresco,Nuxeo,openKM,KnowledgeTree,OpenProdoc,Mayan EDMS. 

 

b) Comercials:  Opentext (Documentum, eDocs , xECM , Vignette), SAP (SAP-DMS,Archivelink), Docuware 

(Ricoh),AnyDoc, Athento,Solpheo (Kyocera),MyDoc (Xerox),Therefore (Canon) ,FileNet (IBM),Sharepoint 

(Microsoft),LogicalDoc,M-files,NewGen Omnidocs,OnBase (Hyland),Oracle ECM,SER-group ECM,Box 

ECM,Objective ECM,R2 Docuo,GaldToLink,MicroFocus ECM 

 

c) Fets a mida (Ad-hoc) : InvesDOC (IECISA),ScanVisio (Abast),ShareMe (Marques),Documaster, 

Agorum,Dokuflex,GDocumental (Edor Team), Avanzir,GestDoc v4 (Add4u), eDocs (Arxiu Municipal de 

l’Ajuntament Lleida),GDC (Gestor Documental Consorciat del CSUC), AIDA (Administració Integral de 

Documents i Arxius de l’AMB[Arxiu municipal de Barcelona]), Annexa (Gestor d’Expedients Electronics 

Semic),IDM (Infor Document Management), 

 

 

Figura 45. Quadre comparatiu de funcionalitats d’un gestor documental 
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3.4.Selecció de la eina tecnològica 
En el procés de cerca d’un gestor documental corporatiu , després de trobar més de 30 solucions al mercat , les 

dues eines més rellevants que he trobat per incorporarà a l’empresa han sigut Opentext/Documentum i 

Alfresco. 

3.4.1.Opentext / Documentum 

 

Documentum ha estat durant anys una de les principals plataformes de gestió del contingut empresarial del 

mercat a causa de la gran quantitat de possibilitats que ofereix i al fet que existeix des de fa més de 20 anys. No 

obstant això, és un gestor documental comercial que es coneix per ser un dels més cars i complexos del mercat. 

OpenText Documentum ofereix un conjunt de capacitats que gestionen contingut a través de 

l’emmagatzematge d’arxius, aplicacions empresarials, com ara SAP i eines col·laboratives, inclosa Microsoft 

SharePoint. La seva extensibilitat fa que les integracions personalitzades siguin senzilles. Les organitzacions 

asseguren que la informació està organitzada, conservada i fàcilment accessible, alhora que s’adhereixen a 

protocols de privadesa i seguretat 

S’integra molt bé amb l’empresa ja que tracta amb els objectes de negoci. S’integra molt bé amb ERP , 

especialment amb SAP amb el que té acords de col·laboració. 

Compatibilitat gairebé nativa amb software leaders d’empresa com  SAP, Office 365 i Salesforce. 

 

Figura 46. Representació de la compatibilitat amb altres software 

 

Figura 47. Fortaleses i debilitats segons Gartner 
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Ofereix taulers  personalitzats en la persona i processos de treball racionalitzats que permeten trobar informació 

i els documents ràpidament.. 

 

Figura 48. Conjunt de tecnologies d’Opentext /Documentum 

 

 

Figura 49. Diferents opcions interfícies d’usuari de Documentum 
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Figura 50. Pantalla de login d’Opentext/Documentum 

 

 

Figura 51. Panell d’inici de la solució opentext 
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Figura 52. Selecció de múltiples documents 

 

 

Figura 53. Integració nativa amb SAP 

Opentext té una gran varietat d’opcions que ha anat adquirint durant els anys i incorporant al portfoli de 

solucions : Extended ECM , Documentum , VIM ,eDocs, Suite for SAP, Solutions for Microsoft, Suite for 

Salesforce, Suite for Oracle,AutoClassification 
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Per tal de fer programes a mida disposa de : Documentum Foundation Classes , Documentum Query Language 

(DQL) i Web Development Kit API (WDK), 

Historia del gestor documental : 

1990 - Empresa fundada per enginyers ex-Ingress. Finançada per Xerox 

1993 - Documentum Server 1.0  : Document Management software 

1997 - Server renamed as “DocPage Server” 

1998 - Server 3.2, renamed as “EDMS 98” 

2000 - New name for version 4, Documentum 4i 

2002 - Documentum 5 

2003 - EMC acquired Documentum  

2007 - Documentum Content Server 6 

2015 - Documentum Content Server 7 

2017 - Opentext acquired Documentum 

2018 - Opentext Documentum Content Server 16.4. Canvi de la nomenclatura del versionat per equiparar-la al 

format opentext ja que seria el “Documentum Content Server 8” 

 

Referencies a Catalunya que tenen implantat actualment aquest gestor documental: 

 

Institut Municipal d’informàtica (IMI) de l’ajuntament de Barcelona 

Consorci Sanitari Integral (CSI) , com l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. 

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
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3.4.2.Alfresco 

 

Alfresco o ACS (Alfresco Content Services) és un sistema de gestió de contingut, desenvolupat en Java, d'escala 

empresarial per diferents sistemes operatius. Es tracta d’un sistema de Gestió documental de codi obert líder en  

l’administració i gestió de documents. 

Alfresco va ser fundat en 2005 per John Newton, cofundador de Documentum i John Powell, ex COO de Business 

Objects. Entre els seus inversors es van incloure SAP, Accel Partners i Mayfield Fund. L'staff tècnic original estava 

compost per enginyers provinents de Documentum i Oracle. Mentre que el producte inicial d'Alfresco Inc. 

estava enfocat inicialment en la gestió de documents, al maig de 2006 es va anunciar la intenció d'expandir-fins 

abastar la gestió de contingut web després de contractar personal tècnic i directiu de Interwoven. El 2007, 

Alfresco va contractar al principal enginyer de vendes de Vignette. 

Està dissenyat per a usuaris que requereixen un alt grau de modularitat i rendiment escalable. Alfresco inclou 

una font de continguts, un marc de portal web per administrar i utilitzar el contingut estàndard en portals, una 

interfície CIFS que proveeix compatibilitat de sistemes d'arxius en Windows i sistemes operatius similars a Unix, 

un sistema d'administració de contingut web amb capacitat de virtualitzar aplicacions i llocs web estàtics via 

Apache Tomcat, recerques via el motor Lucene i flux de treball.  

 

 

Figura 54. Pantalla de login d’Alfresco 

 

 

 

 

 



 

60 

 

Figura 55. Les dues interfícies d’usuari per defecte d’Alfresco : Share i Digital Worspace  

 

Històric de les versions d’Alfresco  :   

Versió 6.1 - Febrer 2019 

Versió 6.0 - Juliol 2018 

Versió 5.2 - Febrer 2017 

Versió 5.0 - Desembre 2014 

Versió 4.2 - Octubre 2013 

Versió 4.0 - Gener 2012 

Versió 3.4 - Desembre 2009 

Versió 3.0 - Octubre 2008 

Versió 2.0 - Febrer 2007 

Versió 1.0 - Juliol 2005 

 

Referències a Catalunya : 

- Universitats :Universitat Autònoma de Barcelona,Universitat Oberta de Catalunya,Universitat de Lleida 

- Administracions públiques  : Agencia triburtaria de Catalunya,Agencia de residus de Catalunya, 

Diputació de Lleida, Departament de teritori i sostenibilitat de la Generalitat 

- Ajuntaments : Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de la Seu d’Urgell, 

Ajuntament de Bellpuig 

- Altres : Dexeus, Port de Barcelona, Associació d’arxivers de catalunya 
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3.5.Estudi comparatiu i tria d’una solució  
La clau de la gestió documental resideix a trobar el millor programari i adaptar-ho a les necessitats demandades. 

Es tracta d’un procés de selecció on s’avalua la idoneïtat d’incorporar una gestor documental a l’ecosistema 

empresarial. 

Estava buscant un sistema de gestió documental que es pugui ajustar a les necessitats de l’Empresa. S’analitza 

totes les opcions possibles per adquirir el millor programa per l’organització. també evitar pseudo gestors 

documentals, programes que es publiciten com SGD però que no ho son. 

-  

Figura 56. Taula comparativa entre Alfresco i Documentum 

 

Els criteris que s’han seguit per triar Alfresco han sigut : 

- Existència de la versió open source per començar a treballar amb Alfresco sense una versió inicial. És 

l’alternativa de software lliure d’un ECM (Enterprise Content Management). També disposar d’una 

llicència empresarial en el cas de voler rebre més suport i : 

- Tenir un forta comunitat de desenvolupament al darrera. 

- Possibilitat de passar a la versió empresarial(enterprise) en qualsevol moment. 

- Capacitat de crear mòduls clients fets a mida , al estar desenvolupat en Java dóna moltes possibilitats de 

fer desenvolupaments a mida. 

- Alfresco és un Gestor documental de referencia. Permet organitzar, compartir, mantenir i facilitar la 

creació i la gestió de documents i continguts. Ser un dels líders en els quadrants de referencia de 

solucions de gestió documental i també per ser un dels motors de gestió documental que disposa de 

més popularitat.. 

- Disposa de frameworks per desenvolupar sistemes empresarials personalitzats, oferint molta més 

funcionalitat “out of the box” i té capacitats per ser fàcilment personalitzable per a processos de negocis 

i solucions de documents electrònics. 
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BLOC IV - Alfresco al detall 
 

En aquest apartat profunditzarem una mica més en la solució d’Alfresco 

4.1. Aquitectura d’Alfresco 
El següent diagrama mostra els tres components principals que consisteixen els serveis de contingut d'Alfresco. 

La plataforma, la interfície d'usuari (IU) i el motor de cerca. Aquests components s’implementen com a 

aplicacions web separades: 

 

Figura 57. Diagrama de l’arquitectura d’alfresco 

El component principal s’anomena Plataforma i està implementat a l’aplicació web alfresco.war. Proporciona el 

repositori o dipòsit on s’emmagatzema el contingut i tots els serveis de contingut associats.  

Alfresco Share proporciona una interfície de client web (que és una interfície d'usuari, interfície d'usuari) per al 

dipòsit i que s'implementa com a aplicació web share.war. Compartir facilita que els usuaris puguin gestionar els 

seus llocs, documents, usuaris, etc. La funcionalitat de cerca s’implementa a la part superior d’Apache Solr 6 i 

proporciona la indexació de tot el contingut, que permet una potent funcionalitat de cerca. També hi ha clients 

mòbils que accedeixen al contingut mitjançant les API de ReST proporcionades per la plataforma. 
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Es pot implementar un client web específic del domini basat en el framework de desenvolupament d'aplicacions 

d'Alfresco (ADF). Li dóna plena llibertat per dissenyar un client web de contingut i processar donant suport 

exactament als casos d’ús que necessita el domini. Oferint als usuaris finals la millor experiència possible. 

Els components de la plataforma i la interfície d'usuari s'executen al mateix servidor d'aplicacions web Apache 

Tomcat. El component de cerca s’executa al seu propi servidor d’aplicacions web Jetty. La plataforma sol 

integrar-se també amb un servidor de directoris (LDAP) per poder sincronitzar usuaris i grups amb els serveis de 

contingut Alfresco. I la majoria d’instal·lacions també s’integra amb un servidor SMTP de manera que la 

Plataforma pot enviar correus electrònics, com ara invitacions al lloc. 

Podem accedir al motor de gestió documental Alfresco :  

- Via web :  mitjançant webApp o  interfície web : 

a) Alfresco Share (webUI) 

b) Digital Workspace (ReST API) 

- Via telèfon intel·ligent o tableta  : 

a) Alfresco Mobile App 

       - Via programació  : mitjançant diferents API 

a) ADF (Aplication Development Framework) 

b) ReSP API (serveis web) 
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4.2.Stack tecnològic - Tecnologies relacionades 
S’ha fet una instal·lació i proves amb la versió 6.1 que ha canviat l’arquitectura respecte la versió anterior (5.2) 

 

Figura 58.Stack amb  els components del gestor documental 

 

 

Figura 59.Stack tecnologic d’Alfresco 

Alfresco la podem dividir en diferents capes : 

- Llenguatges de programació : Java i les seves tecnologies  

- Capa de Bases de dades i ORM 

- Capa de dades / serveis web 

- Capa de presentació GUI 

- Capa del motor de cerca 

- Capa de servidor 

- Storage i repositori 

Al Annexe 3 de la memòria he afegit l’esquema de la base de dades d’Alfresco. 
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4.3. La interficie d’usuari  

4.3.1 Alfresco Share 

La interfície d’usuari proporciona navegació, accés al contingut i una àrea de treball. 

La interfície d'usuari inclou tres àrees principals: la barra d'eines, la barra lateral i la zona de treball. 

Barra lateral : La barra lateral apareix a l'esquerra de l'àrea de treball i pot contenir una de les quatre funcions: 

Navegador, prestatgeria, OpenSearch i categories. La barra lateral per defecte del Navegador. 

Àrea de treball : L’àrea de treball és una àrea dinàmica que mostra elements rellevants per a l’espai seleccionat i 

la tasca que esteu realitzant. 

El meu Tauler de control d'Alfresco : és una zona configurable on podeu seleccionar una llista de dissenys i 

components preconfigurats per construir la pàgina. 

 

Figura 60.Panell d’inici d’Alfresco 
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Figura 61.Panell d’administrador 

 

 

Figura 62.Repositori d’Alfresco 

 

Figura 63.Vista prèvia d’un document 
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4.3.2. Digital Workspace 

 

El Digital Workspace està pensat per tots aquells usuaris que no estan habituats als conceptes de  gestió 

documental i també pot ser molt útil per als usuaris amb discapacitats. Es resumeix les tasques que es poden fer 

amb Alfresco Share en tres grans blocs simplificats : el buscador de documents ,un menú lateral i un quadre 

central amb els documents. 

Alfresco Digital Workspace és una nova aplicació afegida el 2018  de gestió de continguts construïda amb 

l’Alfresco Application Development Framework (ADF). La interfície d'usuari s'ha racionalitzat facilitant tasques 

senzilles com ara pujar, descarregar, cercar contingut i col·laborar amb altres. Es poden crear biblioteques 

públiques, moderades i privades. L’accés d’altres usuaris a aquestes biblioteques es pot configurar mitjançant 

l’autorització de permisos, a nivell individual o de grup. Es poden afegir les biblioteques a la llista de favorits per 

accedir-hi fàcilment. La funció de cerca és potent i inclou nombrosos filtres basats en les metadades, de manera 

que es pot trobar el que es busca ràpidament. 

També es proporciona la funcionalitat d'Alfresco Governance Services per als usuaris finals, inclosa la declaració 

de registre i l'arxiu de fitxers a l'emmagatzematge a llarg termini. 

Alfresco Digital Workspace simplifica la gestió del contingut i proporciona funcions d’extensibilitat completes 

per als desenvolupadors, mitjançant ADF, i els permet crear ràpidament solucions personalitzades per a casos 

d’ús específics. 

Alfresco Digital Workspace es desplega automàticament com a part dels serveis de contingut Alfresco 

mitjançant gràfics Helm o un fitxer Docker Compose. També es pot instal·lar manualment Alfresco Content 

Services mitjançant fitxers ‘war’ estàndard i configurar la instal·lació per incloure Alfresco Digital Workspace. 

 

 

Figura 64.Vista del Digital Workspace 
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4.4. Repositori digital de fitxers  
Un dipòsit digital o repositori digital, en anglès digital repository, és un sistema informàtic on s’emmagatzema la 

informació digital d’una organització amb la finalitat que els seus membres la puguin compartir. 

Els repositoris poden emmagatzemar qualsevol tipologia documental (llibres, articles científics, programes 

informàtics, imatges o altres documents). També s'hi pot trobar documentació i/o informació institucional, 

administrativa i objectes d'aprenentatge. Habitualment tenen forma de bases de dades.  

El Repositori té un paper fonamental al servidor d'aplicacions de contingut d'Alfresco. El repositori proporciona 

l’àrea d’emmagatzematge principal de tot el contingut, inclosos els metadades. 

El repositori és comparable a una base de dades, excepte que conté més que dades. Els fluxos binaris reals del 

contingut s’emmagatzemen en fitxers gestionats al dipòsit, tot i que aquests fitxers només són d’ús intern i no 

reflecteixen el que es pot veure a través de les interfícies d’usuari. El repositori també manté les associacions 

entre ítems de contingut, classificacions i l’estructura de carpetes / fitxers. L’estructura de carpetes / fitxers es 

manté a la base de dades i no es reflecteix en l’estructura d’emmagatzematge de fitxers intern. 

El repositori implementa serveis que inclouen: 

-     Definició de l'estructura de contingut (modelatge) 

-     Creació, modificació i supressió de contingut, metadades associades i relacions 

-     Consulta de contingut 

-     Control d'accés al contingut (permisos) 

-     Versió de contingut 

-     Representacions de contingut 

-     Bloqueig 

-     Esdeveniments 

-     Auditories 

-     Importació-exportació 

-     Plurilingüe 

-     Normes / Accions 

 

El repositori implementa i exposa aquests serveis mitjançant un enllaç de protocol API i API CMR de Alfresco. El 

motor d'emmagatzematge del dipòsit emmagatzema i recupera contingut, metadades i relacions. 

Tots els fitxers que s’emmagatzemen a Alfresco s’emmagatzemen en el que es coneix com a repositori. El 

repositori és una entitat lògica que consta de tres parts importants: 

1. Els fitxers de contingut físic que es carreguen, que s’emmagatzemen al sistema de fitxers. 

2. Els fitxers índex creats en indexar el fitxer penjat de manera que es pot cercar, que són gestionats per 

un servidor Apache Solr extern. 

3. Les metadades / propietats del fitxer, que es guarden en un sistema de gestió de bases de dades 

relacional (RDBMS). 

 

Quan un fitxer es penja al dipòsit, es guarda al disc en una estructura de directori especial basada en la data i 

hora de la càrrega. El nom del fitxer també es canvia per l’UUID (identificador únic universal) assignat al fitxer 

quan s’afegeix al dipòsit. Les metadades del fitxer es guarden en un RDBMS com PostgreSQL. Els índexs també 

es guarden al disc. Quan el fitxer s’afegeix al dipòsit, s’emmagatzema en una carpeta i la carpeta té metadades 

específiques de domini, regles i permisos de gra fi. La carpeta superior del dipòsit es diu “Home” de l'empresa, 

tot i que es farà referència al repositori de noms a la interfície d'usuari d'Alfresco Share. 
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Figura 65.Representació del repositori per conceptes 

 

4.4.1.Estructura lògica 

Tots els fitxers i carpetes que es pengen i creen al repositori es coneixen com a nodes. Alguns nodes, com ara 

carpetes i regles, poden contenir altres nodes (i per tant es coneixen com a nodes de contenidors). Els nodes 

també es poden associar amb altres nodes en una relació peer to peer, de manera similar a com un fitxer HTML 

pot fer referència a un fitxer d'imatge. Tots els nodes viuen en un lloc d’emmagatzematge. Cada lloc  té un node 

arrel a la part superior i els nodes poden fer referència a fitxers específics, tal com es mostra al diagrama 

següent: 

 

Figura 66.Nodes i fitxers  

El repositori conté múltiples llocs d’emmagatzematge lògiques. Tanmateix, un node viu només en un lloc 

d’emmagatzematge. La majoria dels llocs d’emmagatzematge s’implementen com a dades al RDBMS connectat, 

només s’implementa el Content Store per emmagatzemar articles al disc: 
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Figura 67.  Representació del repositori 

4.4.2.Els nodes  

Un node és un terme global per a un element de contingut (document) o una carpeta dins d’Alfresco. 

Els documents son vistos com a nodes es relacionen entre ells. Les carpetes i arxius ara son tractats 

internament com a nodes.  Un  node que conté altre nodes és una carpeta (Folder). Un node que conté 

un fitxer físic serà un document (Doc). Es poden enllaçar nodes qualsevol tipus de nodes. 

 

Figura 68.  El concepte de node 
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Figura 69.  Vistes dimensionals dels nodes dins d’una gestor documental. 
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4.5.Carpetes inteligents (Smart folders ) 
 

Una carpeta intel·ligent mostra els resultats de la consulta en format de carpeta. És "intel·ligent", perquè no hi 

ha cap carpeta física per representar-la al dipòsit i els resultats es creen dinàmicament. Per exemple, es podria 

crear una carpeta intel·ligent anomenada Els meus fitxers de vídeo per contenir tots els fitxers que he creat que 

tinguin un format de vídeo. Cada vegada que obro la carpeta Els meus fitxers de vídeo, s’executa la consulta de 

cerca i tots els meus fitxers de vídeo estan disponibles a la carpeta, sigui on sigui al dipòsit que els he creat. 

El diagrama mostra un sistema de fitxers físic i com es crea una estructura de carpeta intel·ligent per contenir 

fitxers rellevants per a un client determinat: 

 

Figures 70.  Dues maneres de representar els mateixos documents. 

Les carpetes intel·ligents es creen quan s’executa una plantilla de carpetes intel·ligents. La plantilla de carpeta 

intel·ligent conté: 

- Un nom de carpeta 

- La consulta a executar, quan un usuari accedeix a la carpeta 

- Una regla de fitxer opcional, de manera que un usuari pugui afegir un fitxer a la carpeta intel·ligent (i el 

fitxer s'arxiva segons la consulta d'aquesta carpeta) 

- Llista opcional de propietats que es poden heretar per fitxers o utilitzar-les per a la propagació de valor 

Les carpetes intel·ligents tenen un conjunt limitat d’accions: 

-  Afegir / Crear: podeu afegir fitxers a una carpeta intel·ligent. El fitxer es col·loca en una carpeta física, 

tal com especifica la regla de presentació. 

-  Actualització: podeu actualitzar fitxers en una carpeta intel·ligent. L’actualització d’una propietat pot 

resultar en eliminar un fitxer de la carpeta intel·ligent actual (perquè ja no compleix els criteris de 

consulta). 
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- Les accions de suprimir, editar propietats, descomprimir, sincronitzar, localitzar, moure i copiar els 

fitxers no són compatibles. 

4.6.Motor de cerca  i indexació 
Alfresco admet l'ús de la plataforma de cerca Solr per cercar al dipòsit/repositori. 

Solr és una plataforma de cerca d’empresa de codi obert que utilitza Lucene com a indexació i motor de cerca. 

Solr està escrit en Java i s’executa com a servidor de cerca autònom. Alfresco Content Services envia entrada 

HTTP i XML a Solr i cerca contingut. Solr actualitza els nuclis o índexs i retorna el resultat de la consulta en 

format XML o JSON. 

En totes les versions anteriors d'Alfresco Content Services, Solr.war es va incloure amb el dipòsit. Amb Alfresco 

Content Services 5.2.3, ja no desplegueu un Solr.war al vostre servidor d’aplicacions. Solr 6 és una aplicació 

autònoma executable independentment alimentada per un servidor de Jetty. Alfresco Content Services 5.2 

utilitza Solr 4 com a índex predeterminat de serveis de cerca. Per obtenir una funcionalitat de cerca millorada i 

eficaç, podeu actualitzar a Alfresco Content Services amb Alfresco Search Services (Solr 6). 

A Solr hi ha dos nuclis o índexs: 

    alfresco: s'utilitza per cercar tot el contingut en directe emmagatzemat al servidor de cerca Solr. 

    arxiu: utilitzat per cercar contingut que s'ha marcat com esborrat al servidor de cerca Solr. 

 

Figura 71.  Representació del sistema de cerca SolR  

 

 

          

Figura 72. Funcionament de la indexació  
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4.7.Desplegament i virtualització amb contenidors 
La forma de desplegar i executar Alfresco ha canviat significativament des de la darrera versió 6.0.  

Tradicionalment,es descarregava un instal·lador que instal·lava Java, Tomcat, base de dades, WARs, eines, etc. i 

tot estava configurat per funcionar. Aleshores, es feia servir un script per començar les coses. Això ja no és així i 

no hi ha instal·ladors disponibles. En el seu lloc, treballarem amb els contenidors Docker. 

 

Podeu iniciar Alfresco Content Services a partir de diverses imatges Docker. Aquestes imatges estan disponibles 

al dipòsit https://hub.docker.com. Tanmateix, començar els contenidors de Docker individuals basats en 

aquestes imatges i configurar-los per treballar junts pot ser que no sigui la manera més productiva de posar-se 

en funcionament. Per facilitar les coses i aconseguir una solució de desplegament i execució d’un sol pas, hi ha 

disponible un fitxer Docker Compose per iniciar ràpidament Alfresco Content Services quan necessiteu provar 

alguna cosa o treballar en una prova de concepte (PoC). 

També hi ha gràfics de Helm disponibles per desplegar els serveis de contingut d'Alfresco en un clúster de 

Kubernetes, per exemple, a Amazon Web Services (AWS). Aquests gràfics són una plantilla de desplegament que 

es pot utilitzar com a base per a les necessitats específiques de desplegament. Els gràfics de Helm estan 

experimentant un desenvolupament i millora contínua i no s’han d’utilitzar “tal com és” per a un desplegament 

de producció, però haurien d’ajudar-nos a estalviar temps i esforç en la implementació de serveis de contingut 

Alfresco per a la organització. 

 

Figura 73.Diferencies entre màquina virtual i Docker 
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4.8.Llicenciament 
Alfresco es distribueix en tres versions amb llicències diferents: 

- Alfresco Community que és programari lliure, amb llicència GPL[2] i empra estàndards oberts 

- Alfresco Enterprise Edition, que és codi obert, propietari i també amb estàndards oberts. 

- Alfresco Cloud Edition (Alfresco en el núvol) amb llicència SaaS. Va poder usar-se al núvol a partir de la 

versió 4.0 

Alfresco tiene un llicenciament dual ( “comercial - enterprise ” y “open source - community” )  

La versió enterprise es pot dividir amb tres tipus : 

 

Figura 74.Comparativa del llicenciament comercial 
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BLOC V - Empresa i gestió de projecte / desenvolupament  
 

Les empreses compleixen una missió essencial en la vertebració de la nostra societat per l'impacte de les seves 

activitats en els àmbits econòmic, social i tècnic. Per al compliment dels seus objectius i el control de totes les 

activitats del seu negoci, les empreses han necessitat i necessiten documentar tots els processos que duen a 

terme. En l'actualitat, els arxius de les empreses ocupen un paper important dins de la professió, el seu accés ha 

estat demanat pels ciutadans i els investigadors i les empreses han assumit la seva importància des dels punts 

de vista administratiu, legal i per a la creació d'una imatge corporativa davant la societat. 

Els arxius constitueixen els magatzems de la memòria. 

L'elevada producció de documents i la manca, en moltes empreses, de temps i personal per gestionar-los, al 

costat de la proliferació de documents automatitzats, han donat lloc a la demanda d’implementar un gestor 

documental corporatiu. 

Les aplicacions de gestió documental passen de ser un mer contenidor a formar part activa de l'ecosistema de 

programari amb el qual la companyia opera. 

5.1. Cas d’ús en empresa. 
Es busca una eina de gestió documental on emmagatzemar tots els documents generats per l’empresa. 

És proposa la implantació d’un gestor documental corporativa que sigui una eina transversal per a tota 

l’empresa. 

 
Figura 75.Representació de la Idea d’un gestor documental transversal 
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5.2.Gestió del projecte  

5.2.1.Planificació del projecte 

Es va fer una planificació d’un any (Setembre 2018-Setembre 2019) amb dedicació a mitja jornada,  definint en 

cinc fases del projecte de gestió documental :  

1. Fase 1 estudi : anàlisis i auditoria interna 

2. Fase 2 disseny i definició del model 

3. Fase 3 desenvolupament funcional i tècnic 

4. Fase 4 implantació i proves pilot 

 

 

        

Figura 76. Representació de la planificació del projecte 
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5.2.2.Eines per gestionar el projecte 
 

En el mercat hi ha moltes eines per gestionar projectes però l’eina principal que he fet servir ha sigut un 

SalesForce ,tot i que en el seu origen es tracta d’un popular CRM que incorpora un el mòdul de gestió avançat  

per l’administració de tasques d'un projecte, el seguiment d'errors i incidències i per a la gestió operativa de 

projectes. 

S’ha creat un nou projecte amb el nom de Gestió Documental i al que se m’ha assignat com a propietari i 

responsable. 

 

Figura 77. Projecte de Gestió Documental a Salesforce 
 

Aquesta eina ens permetrà :  

- Definir els “Milestones” o fites a assolir durant el projecte. Han de ser el més reals possibles. 

- Fer una planificació setmanal 

- Imputar hores de treball en les tasques de projectes.  

- Fer diferents logs o reports i separar-los per tipologies , és adir, documentar les reunions setmanals de 

seguiment, reunions de treball amb proveïdors (visites externes), entrevistes amb els departaments … 

per tal de deixar-ho tot ben documentat. 

- Disposar de totes les empreses i contactes que anem fent durant el projecte. 
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També es gestionen les hores dedicades al projecte :  

 

Figura 78. Gestió del temps dedicat al projecte 
De cada reunió (setmanals, mensuals, amb proveïdors) o sessió de treball que es realitza es genera un log. 

 

Figura 79. Llistat dels logs creats. 
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Un exemple d’un log en format web seria :  

 

Figura 80.Detall d’un log 
 

En aquest projecte s’han realitzat més de 100 logs. 
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5.4. Fases del projecte  

5.4.1. FASE 1 : Estudi inicial : anàlisi i auditoria interna 

En aquest primera fase s’ha planificat el següent : 

1. Preparació del pla de sessions . Fer un diagrama de Gantt amb les tasques a realitzar. 

2. Analitzar el context organitzatiu : estudi inicial de la situació actual 

3. Presentació del projecte (caps d’unitat i coordinadors de cada departament) : Presentació als directors i 

reunions grupal per departament. 

4. Entrevistes individuals i treball de camp : Anàlisi de requeriments i com es genera, com s'arxiva, com es 

localitza i recopilar informació. 

5. Anàlisi informació rebuda : diagnòstic inicial  
6. Planificar Fase 2 

 

 

Figura 81.Diagrama d’execució de la fase 1 

 

Figura 82.Planificació de les  sessions de la fase 1 
 

 

 

 

 

  



 

82 

El projecte s’ha abordat desde duess perspectives :  

 

 - Perspectiva de negoci 

 - Perspectiva de desenvolupament IT i tecnologies de la informació 

 

Primer de tot hem de conèixer una mica l’empresa on volem instal·lar aquest sistema. Conèixer quins sistemes 

d’informació fan servir, com elaboren la documentació i quines son les seves expectatives. 

Em reuniré a l’oficina amb els diferents departaments i també visitar la fàbrica per conèixer el sistema productiu i 

l’activitat fabril. 

 

Pel que fa a el pla de sessions , es faran :  

 

- Reunions inicials de "Kick-off" 

- Sessions informatives "Briefings" 

- Entrevistes individuals amb els responsables 

- Reunions de seguiment setmanals. 

- Reunions mensuals. 
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5.4.1.1.Anàlisi de context organitzatiu  

 
Quines eines es fan servir per buscar els documents actualment a l’empresa  ? 

 

Les aplicacions que es fan servir per interactuar amb el sistema d’arxius NO son gestors documentals,  

permeten operacions bàsiques com l'accés al recurs , la capacitat de compartir/emmagatzemar la informació 

però no son capaços de relacionar la informació ni de proveir-la d’un context, d’aquí la necessitat d’implementar 

un gestor documental. Les tres principals vies de cerca son :  

 

a) Explorador d’arxius del sistema operatiu (Windows Search): Carpetes locals del pc o directoris remots en 

unitats compartides . 

      
b) Gestor de correu electrònic – Buscar entre els adjunts dels correus 

  

c) Buscadors de dins de les aplicacions empresarials  (ERP, BPM …) 
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d) Búsqueda manual de documents dins les carpetes d’expedients físics. 

 

5.4.1.2.Funcionalitats i requisits d’un gestor documental 

 

Els requisits empresarials que es necessiten son : 

 

El ventall de funcionalitats d’un gestor documental son :  

- Motor de cerca amb Full Text Search (per contingut). Disposar d’un motor de cerca avançat amb Full-

Text Search (cerca per contingut). Poder fer una recerca de la documentació segons diferents criteris 

gràcies al motor de cerca. 

- Registre de documents 

- OCR (passar documents escanejats a text), iOCR (reconeixement intel·ligent docs, per exemple de 

factures) 

- Documents Relacionats (capacitat de relacionar documents entre si) 

- Extracció de metadades automàtic 

- Formularis d'entrada de metadades 

- Historial de Versions 

- Traçabilitat documental 

- Vista prèvia de documents 

- Gestió de flux de treballs o Workflows . Poder fer la gestió de flux de treball (Workflows) de documents. 

- Arxiu/repositori electrònic 

- Àrea de notificacions. : Tenir una àrea de notificacions amb els canvis que es van realitzant dins del 

gestor. 

-  
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- Integració amb aplicacions de tercers com Active Directory o Office  i també amb altres sistemes 

empresarials del grup (ERP, BPM ...) 

- Aprofitar les tecnologies de reconeixement : Com la d’OCR (passar documents escanejats a text) o iOCR 

(reconeixement intel·ligent de docs, per exemple dels camps de les factures) per poder fer un extracció 

de metadades automàtic 

- Documents Relacionats : Tenir al capacitat de poder relacionar documents entre si . 

- Tenir un formulari de entrada de metadades personalitzat pels documents. 

- Control de versions i tenir un Historial 

- Traçabilitat documental : qui l’ha creat , qui l’ha gestionat , a on s’ha enviat 

- Poder previsualizar de documents sense necessitat de tenir l’eina instal·lada. 

- Tenir un arxiu electrònic 

- Millora en el compliment de la protecció de dades. 

- Sistema molt més net i ordenat i totalment accessible als professionals de l’empresa. 

- Garantir la confidencialitat sense tenir papers ni expedients amunt i avall amb els conflictes que això 

pugui generar. 

- Millorar l’accés a la informació i que quedi ben estructurada i organitzada. 

- Utilitzar les metadades per relacionar la informació i de proveir-la d’un context. 

- Tenir la informació centralitzada, millorar la comunicació entre departaments i tenir un arxiu digital. 

- Digitalitzar diferents tipus de documents: albarans,factures,contractes,imatges… 

- Poder signar documents electrònics i tenir un certificat. 

- Sostenibilitat i reutilització de documents. Estalvi de paper “Paperless”. 

-  Integració amb els altres sistemes empresarials (intranet,erp…) 

- Poder gestionar sol·licituds , generant un document acreditatiu de la petició. 

- Poder fer drag&drop dels fitxers , directament de l’escriptori a la interfície web. 

- Seguretat :  Tenir més seguretat sobre els documents i poder restringir accés en funció del 

rol/equip/grup. 

 

Un tema clau és com poder treure les nostres dades d'aquest sistema en el futur. En general, quan vam adquirir 

un programari s'estableix una relació, que en alguns casos podríem anomenar de "matrimoni", gairebé de per 

vida. Aquest fet ens pot passar desapercebut al principi, però que amb el pas del temps es fa més evident. I això 

és degut que el programari passa en poc temps a ocupar un punt central de l'empresa, creant-se una forta 

dependència de la qual no és tan senzill, ni convenient lliurar-se. 

Al final, aquella feliç elecció que vam fer anys enrere, es pot convertir en una presó, havent-se el programari 

apoderat de "la nostra informació" a la qual podem accedir, gestionar i poc més.  

Es pot utilitzar la següent metàfora; "Hem posat els diners en un banc, podem treure petites quantitats pel 

caixer automàtic, però ens resulta impossible moure tot el nostre capital a una altra entitat". 

En una aplicació web de gestió documental hem d’evitar tenir presoners un dels nostres actius més importants, 

els documents electrònics ja que la tecnologia avança ràpidament. 
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5.4.1.3.Com gestionen els documents i expedients.  Un cas pràctic. 

 

Amb les entrevistes amb el personal del departament de compres i l’observació directa es va detectar una 

problemàtica amb els expedients físics (en paper), ja que tot es feia manualment. Mentre que molts documents 

es generaven a l’ERP , la gestió es feia manual ja que necessitaven incloure els documents externs a l’empresa. 

En concret es va analitzar un expedient de compra, és a dir , carpetes amb tota documentació referent a una 

compra. La portada de l’expedient és una nota de compra amb els dades generals de l’expedient que havia sigut 

impresa del ERP (full de DIN-A4 enganxat). També a l’interior hi ha diferents “posit’s” amb anotacions sobre 

l’expedient (metadades potencials) 

 

Figura 83. Imatges d’un expedient físic  

 

Aquests expedients i els seus documents es guardaven en carretons, els que encara no estaven finalitzats i en 

caixes els que ja s’havien tancat i que posteriorment es portaven a un arxiu. També hi havia molts documents 

sobre la taula pendents de classificar i per posar dins d’un expedient. 

 

Figura 84.Diferents imatges de com es guarden els  expedients 

També es va detectar que aquests  expedients de compres és dividien en diferents fases o subapartats : 

1. Contractes i documents de negociació (nota de compra, confirmacions ...) 

2. Pagaments (factures, saludes de caixa, pagarés ...) 

3. Transport (albarans, packing list ...) 

4. Analítiques (informes ...) 

5. Altres documents (reclamacions ...) 

Es decideix com objectiu de començar abordant la gestió expedients per passar-los al format electrònic dins del 

projecte de gestió documental. 
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5.4.2.FASE 2  - Disseny : definició del model  

En aquesta fase les tasques que es realitzaran son : 

- Reunions amb els proveïdors 

- Mapa de tipologies de  documents  

- Esquema de metadades  

- Quadre de classificació 
- Workflow de documents 

- Prototip de la interfície d’usuari 

- Selecció de la eina de gestió documental a implantar 

 

 

Figura 85.Planificació de la fase 2 de disseny 
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5.4.2.1.Mapa de tipologies de documents  

Es va fer un inventari dels documents de l’empresa i es codifiquen : 

 

Figura 87.Inventari de tipologies de documents 
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5.4.2.2.Quadre de classificació (QdC) 

La classificació consisteix en agrupar els documents por conceptes o categories dins d’una estructura jeràrquica 

o lògica. El quadre de classificació ens ajudarà a agrupar i organitzar la documentació amb criteris funcionals, 

que recullen les activitats de gestió de l’organització. També és una bona base per la recuperació de la 

documentació. 

 

Figura 88.Quadre de classificació 
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5.4.2.3.Esquema de metadades 

Es defineix el següent esquema de metadades per alguns 

documents principals de l’empresa. 

 

Figura 89.Esquema de metadades 
 

  



 

91 

5.4.2.4.Tipologies d’expedients 

 

Hem detectat diferents tipus d’expedients o dossiers de documents : 

- Expedient de compres 

- Expedient de ventes 

- Expedient de projecte 

- Expedient de logística 

- Expedient de proveïdors 

- Expedient de contractes 

- Expedient de màrqueting 

Podem crear un expedient de qualsevol àrea pràcticament . 

5.4.2.6.Prototip de la interfície d’usuari 

Es proposa fer un prototip que implementar un gestor d’expedients que utilitzi de motor el gestor documental 

Alfresco. 

 

Figura 78. Component d’una UI 
Es proposa un prototip de la solució web modular que sigui client del motor Alfresco definint les funcionalitats 

d’un gestor documental mitjançant mòduls. 

S’ha fet una tasca per definir que necessitaria l’empresa per gestionar documents fent la proposta teòrica dels 

mòduls d’un gestor documental empresarial 

 

Figura 90. Prototip modular d’un gestor documental 
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Figura 91. Ideació del layout  inicial  
 

A continuació es mostra un sketch o mockup del prototip que es va dissenyar inicialment:  

 

Figura 92. Mòdul inici de l’aplicació web 

 

Figura 82. Mòdul de documents 
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Figura 93. Mòdul d’expedients 

 

 

Figura 94. Mòdul de solicituds

 

Figura 95. Mòdul de cerca 
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5.4.2.7.Selecció d’una eina 

 

Es realitzen entrevistes amb diferents proveïdors de gestors documentals on ens fan diferents demostracions i 

proves de concepte amb : Opentext/Documentum , Alfresco , Docuware i Solpheo 

Hem tingut en compte :  

- Qui ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, fent una valoració econòmica.. 

- Qui ha obtingut la puntuació més alta a funcionalitats 

- Quin s’adapta més a les nostres necessitats 

En la tria d’un sistema de gestor documental també és molt important triar el “partner” o soci tecnològic 

adequat que és qui ens acompanyarà en el procés d’implantació de la solució. 

Finalment es pren una decisió i és determinar la viabilitat d'un projecte s’escull un motor de gestió documental: 

l’última versió d’Alfresco 6.1. 

 

Disposar d’una bona infraestructura de comunicacions amb l’exterior és indispensable per optar per una solució 

al núvol “cloud”. Una solució dins la xarxa empresarial “On premise” sempre serà més ràpida però més costosa 

de mantenir. El servei cloud està més orientat cap a petita i mitjana empresa, mentre que una plataforma on-

premise està orientada a grans empreses amb un gran volum d’usuaris i que poden fer una auto-gestió 

. 
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5.4.3. FASE 3 : Desenvolupament funcional i tècnic 

Un cop triada la solució , els següents pasos a seguir son : 

 

Aquest fase 3 es pot dividir també en les següents tasques :  

- Preparar un entorn de test amb Alfresco 

- Dissenyar la interfície del gestor d’expedients per empresa 

- Desenvolupament i adaptació  dels mòduls 

- Definició de tipus d'expedients 

- Proves funcionals 

 

 

Figura 96.Planificació de la fase 3 de desenvolupament 
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5.4.3.1.Implementació de la solució final 

Degut a motius de confidencialitat empresarial en aquest desenvolupament no es pot mostrar el codi font però 

si captures de pantalla del resultat final.  

La solució implementada és un gestor d’expedients empresarial amb l’ajuda d’un partner tecnològic seguint el 

patró MVC. 

 

Es tracta d’un client escrit en Java que fa servir motor de  gestió documental Alfresco a través de les seves 

llibreries (ReST API) i també utilitza la mateixa base de base de dades del gestor documental (Alfresco). 

 

Figura 97.Arquitectura del gestor d’expedients 

Es tracta d’una aplicació empresarial web de gestió, modular i que permetrà una gestió intel·ligent a l’empresa 

en l’àmbit de la gestió d’expedients i documents. 

Dels 15 mòduls proposats , de moment només se’n implementaran cinc :  Documents,Expedients,Tercers, 

Signatura i Administració. 
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Com a components o subsistemes s’han triat : 

 

Versió Alfresco : 6.1 

Application server : Apache Tomcat 8.5 

Search Server : SolR 4 

Database : MySQL 8 (per la seva dualitat SQL/noSQL en la seva última versió) 

Operating System : CentOS 7 

ORM : Hybernate 5.4.2  

Plataforma desenvolupament Java : OpenJDK 

Sistema de contenidors : Docker 

 

El programa desenvolupat per a la solució de gestió d’expedients es composa d’una arquitectura en 2 capes :  

Capa de dades : Organitza i proveeix de mètodes d'accés a dades a través de serveis web REST que compleixen 

l'arquitectura HATEOAS la qual ens proveeix de la interfície d'accés als mètodes disponibles Les tecnologies 

utilitzades son les següents :  

- Spring Boot 

- Spring Data JPA 

- Spring Data REST 

- Spring Security 

Capa de presentació : Subministra totes les pantalles d'accés a l'aplicació mitjançant un entorn web,el qual es 

comunica amb la capa de dades a través dels serveis REST Les tecnologies utilitzades son les següents:  

- AngularJS 

- JQuery 

- Bootstrap 

El emmagatzemant de les dades serà en base de dades, utilitzant un ORM (mapeig d’objectes relacionals) per a 

fer lo independent del sistema gestor de base de dades Com a consideracions generals, totes les trucades a 

l’aplicació estaran seguritzades Com a mètode d’autenticació s’utilitzarà LDAP. 
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5.4.3.2.Mòduls 

La idea principal és veure les seves funcionalitats i mòduls a la vegada que sigui una eina que puguin conviure 

amb les interfícies que porta Alfresco per defecte  (Share i Digital Workplace) 

 

Figura 98.Components de la solució final 

5.4.3.2.1.Mòdul panell d’inici 

El Gestor d’expedients té un panell d’inici que té com a objectiu que l’usuari treball i amb un sol entorn, que li 

permeti visualitzar de forma conjunta tots els processos que té en marxa. Ja siguin els documents electrònics, 

els documents pendents de signatura i/o validació, els expedients que l’afecten i les fases de tramitació dels 

expedients, tots aquests es presenten ordenats. Per poder activar-lo des d’un altre mòdul, farem clic sobre la 

icona d’Inici que es troba al lateral esquerra de la pantalla. 

 

Figura 99.Panell d’inici del gestor d’expedients 
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5.4.3.2.2.Mòdul de documents 

Aquest mòdul de gestió documental permet crear i gestionar tots els documents ja sigui digitalitzant-lo, creant-

lo de nou o a través d'una plantilla o bé adjuntant un document ja existent.  

Permet l'edició en línia del document compatible amb la versió de MS Office, LibreOffice i OpenOffice  

La fitxa del document inclou tota la informació i meta-dades associades al document. Les metadades es poden 

definir i configurar per tipologies de  documents i permet gestionar, integrar, carregar i mantenir els documents 

segons l'estructura de carpetes que estableixi l'organització.  

Tots els document incorporen un codi de verificació per a la seva posterior validació.  

Es permet la definició i personalització de circuits de signatura en funció del document o plantilla i l'enviament 

dels documents al mòdul de porta-signatures per la seva validació i/o signatura, facilitant així als usuaris el 

seguiment i control de l'estat en que es troben (esborrany, pendents de signatura/validació o 

acceptats/rebutjats).  

Disposa de traçabilitat de les modificacions realitzades pels usuaris 

 

Figura 100.Vista general del mòdul documents  
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Figura 101. Llistat i cerca de documents 

 

Figura 102. Passos per afegir un document al gestor d’expedients 

 

Figura 103. Exemple d’edició d’un document word amb l’aplicació d’escriptori. 
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5.4.3.2.3.Mòdul Expedients 

El mòdul d'expedients permet iniciar, gestionar i tancar els procediments de l'organització. El mòdul està 

dissenyat per a poder crear i administrar nous expedients per usuaris sense coneixements tècnics i definir fases, 

documents i plantilles, així com les dades associades per a la gestió dels mateixos.  

Cada expedient es podrà dividir en diferents fases on s'inclouen camps personalitzats (formularis), documents 

adjunts (basats en plantilles), tasques i possibles justificants en cas de retard en les diferents fases.  

La classificació dels expedients i documents es realitza mitjançant l'ús d'una estructura lògica que permet la seva 

correcta organització dins de l'estructura de carpetes.  

El gestor d'expedients permet saber en tot moment l'estat de la fase en la que es troba l'expedient d'un client, 

així com quina és la càrrega de treball d'un departament o equip de treball. També permet definir terminis de 

tramitació per fase i establir alarmes de control dels terminis.  

Permet definir permisos i rols a nivell d'usuaris, grups d'usuaris o unitats organitzatives per a l'execució de les 

diferents fases i/o tràmits de cada expedient o seguiment del mateix.  

 

 

Figura 104.Vista general del mòdul d’expedients. 
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Figura 105.Cerca d’expedient electrònics 

 

Figura 106.Iniciar un nou expedient electrònic 

 
Figura 96.Propietats d’un expedient electrònic : dades generals, tramits i documents 
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5.4.3.2.4.Mòdul de tercers 

El mòdul de Tercers gestiona la informació de contactes Des d’un únic lloc es poden crear i mantenir les seves 

dades d’identificació, adreces de contacte En el mòdul també es pot emmagatzemar tota la documentació 

aportada per la persona ( jurídica o sense personalitat jurídica), els seus expedients així com disposar d’un 

històric d’accions realitzades 

 

Figura 107.Vista general del mòdul de tercers. 
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5.4.3.2.5.Mòdul de signatura 

El mòdul de porta signatures centralitza la gestió de signatura i/o validació de documents. Les signatures es 

realitzen en pdf en format avançat (PadES) i són preservables en el temps.  

Permet la signatura d'un o diversos documents, així com assignar circuits de signatura i/o validació predefinits o 

personalitzats pels propis usuaris i realitza un enviament d'avisos als usuaris per advertir que tenen documents 

pendents de signatura i/o validació. Permet la delegació de signatura i/o validació de documents de forma que 

tot document pendent de signatura passa a la signatura de la persona delegada.  

Disposa d'un llistat de l'històric d'accions on es pot visualitzar i consultar els processos realitzats anteriorment. 

Compatible amb tot tipus de dispositius mòbils i amb els diferents sistemes operatius: tablets, portàtils, mòbils, 

IOS (iPad, iPhone), Android (Samsung, Huawei, etc), Windows, Linux, escriptoris virtuals, etc.  

 

Figura 108.Pasos a seguir per enviar un document a signar 

 

Figura 99.Circuit d’una signatura 
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5.4.3.2.6.Mòdul d'Administració  

El mòdul d'Administració gestiona i administra tots els paràmetres i valors que composen la solució sense 

necessitat de coneixements tècnics, de forma senzilla, intuïtiva i totalment gràfica.  

Permet administrar la següent informació: 

 

 

Figura 109.Vista general del mòdul d’administració 
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5.4.3.3.Tramits o fases d’un expedient (identificació de workflows) 

Per definir les fases o tràmits d’un expedient es fa servir un motor de processos lleuger (workflow) que permet 

fer diagrames del fluxe de treball que seguiran els documents. 

 

- Circuit d’un expedient de compra 

 

Figura 110.Disseny d’un workflow d’un expedient de compra 

 

- Circuit d’un expedient de màrqueting  

 

Figura 111.Disseny d’un workflow d’un expedient de mareting 
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5.4.3.4.Plantilles 

Les plantilles (o Templates)  proporcionen una separació entre la forma o estructura i el contingut. És un mitjà o 

aparell o sistema, que permet guiar, portar, o construir, un disseny o esquema predefinit.En informàtica 

serveixen per separar la lògica del programa del format visualitzat. 

És molt útil per generar documents automàticament ja que tenint l’esructura només hem de modificar la 

informació que conté. 

La definició de plantilles s’ha fet amb l’eina FreeMarker . 

 

Figura 112.Diagrama d’una plantilla  

Es documents que es poden fer son molt semblants a plantilles de word (format .dot o .dotm) però amb més 

funcionalitats. 

S’ha Instal·lar un component de GestorDocumental “Word Add In” al Word i després podem inserir : 

- camps combinats 

- llistes de valors 

- llistes dins de llistes  

 

Figura 113.Editor de plantilles en word 

Es desplegarà una cinta d’opcions del gestor d’expedients i farem un clic a sobre del botó de Etiquetes 
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Farem un clic a sobre del símbol del (+) del costat de dossier per desplegar els camps corresponents als 

expedients. 

 

Per inserir el camp farem un doble clic a sobre del camp a inserir. 
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En aquest cas s’han fet servir plantilles en format Microsoft Word. 

 

Figura 114.Funcionalitat d’edició de plantilles dins del gestor d’expedients 
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5.4.4. FASE 4 – Implantació de l’eina dins l’empresa i pilots 

 

Les noves tecnologies tendeixen a la simplificació dels processos, però la simplificació no és senzilla i en moltes 

ocasions ens trobem amb fractures tecnològiques, cada organització té les seves característiques pròpies i la 

seva manera de treballar, entendre-les i adaptar l'eina és l'èxit de la implantació. 

Aquesta fase inclou la implantació de l’eina i el serveis d’implantació de formació genèrics, s’hauran de dur a 

terme les següents activitats per tal de garantir la correcta implantació del projecte :  

- Desplegament de l’eina de Gestió Documental i  adaptació tècnica 

- Disseny i adaptació de la solució a la imatge corporativa 

- Instal·lació i configuració a les característiques i estructura de la organització 

- Parametrització i personalització de l’eina 

- Activació del manteniment i suport. 

- Migració de la informació 

- Proves pilot als departaments 

- Jornades de formació :  administradors 

- Formar al usuaris implicats i creació dels manuals 

- Posada en funcionament o llançament “Go Live” 

- Proves de capacitat , rendiment i d’estrès. 

- Processos de càrrega de documents 

- Migració de la documentació  

Malauradament a l’hora de realitzar aquest document encara no hem arribat a aquesta fase que hauria de 

començar a partir de Setembre de 2019.El primer que s’hauria de fer és el diagrama de Gantt planificant la 

duració de la fase 4. 
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BLOC VI - Finalització 

6.1.Conclusions 
Estic satisfet de la feina feta durant aquest any , en el moment d’entrega d’aquest document no s’ha pogut 

finalitzar el projecte degut a la seva gran dimensió. 

Ha sigut un any molt intens treballant en un projecte dins d’una empresa multinacional agroalimentària. He vist 

més de 30 solucions, m’he reunit amb diferents departaments i també he conegut més a fons les necessitats 

d’una empresa en termes de gestió documental. 

 

Figura 115.El projecte en xifres 

 

A l’hora de desenvolupar un projecte de gestió documental hem de tenir també en compte cap a qui va dirigit. 

Les necessitats en  gestió documental canvia segons el sector :  

- Sector privat : Tot just ara comencen a implicar-se en la gestió documental i a fer la digitalització dels 

documents. En aquest sector una eina molt important és el ERP , l’eina amb que l’empresa planifica els 

seus recursos. Es valora molt que un gestor documental s’integri amb les seves altres aplicacions. 

- Sector públic : Està molt més regulat. Les lleis han fet que els organismes públics s’hagin de posar al dia 

en el tema de la gestió documental , a nivell estatal i europeu va començar amb la llei 11/2007, “de 22 

de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Público” que més tard va ser derrogada 

i substituïda per  la llei 39/2015 i 40/2015. 

He pogut aplicar directament en aquest Treball final de màster les assignatures del pla docent :  

- Gestió de Projectes Informàtics 

- Projecte TIC: Desenvolupament i Implantació  

- Projecte TIC: Serveis de Comunicació i Seguretat 

- Direcció d'Empreses Tecnològiques i Emprenedoria 

- Tècniques d'Avaluació i Proves amb Usuaris 

- Sistemes Intel·ligents 

- Enterprise Integrated Projects 1-2-3 
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I les competències adquirides han sigut : 

- Elaborar un pla per a la gestió d’un projecte, executar-lo i fer-ne el seguiment 

- Realitzar un projecte de desenvolupament de SW real seguint una metodologia àgil. 

- Capacitat  de  concebre,  dissenyar  i  implementar  projectes  i/o  aportar  solucions  novedoses 

,utilitzant eines pròpies de l'enginyeria. 

- Capacitat per analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i dur a terme en totes 

les seves etapes el procés de construcció d'un sistema d'informació 

- Entendre que característiques i requisits té un projecte TIC. 

- Conèixer i identificar els principals components d'un projecte TIC. 

- Saber desenvolupar un projecte TIC al llarg de tot el seu cicle de vida.  

- Ser capaç de determinar la viabilitat d'un projecte TIC. 

- Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i 

mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics. 

- Capacitat per analitzar les necessitats d'informació que es plantegen en un entorn i dur a terme en totes 

les seves etapes el procés de construcció d'un sistema d'informació 

- Capacitat per a dissenyar i avaluar sistemes ,servidors i aplicacions. 
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6.2.Treball futur 
 

S’hauria de seguir amb la fase 4 d’implementació del projecte de gestió documental dins l’empresa.  

Instal·lar el motor de gestió documental en un servidor de dins la xarxa empresarial i també començar amb els 

desenvolupaments de millora contínua per adaptar el gestor d’expedients a nivell empresarial. S’hauria de fer 

un pilot amb departaments en real. També fer nous desenvolupaments a mida per millorar el gestor 

d’expedients i en un procés de millora contínua.. 

Un cop implantat el sistema i fetes les proves pertinents,  hi haurà tot un període de transició de migració de 

documentació on conviuran el sistema de fitxers tradicional amb el nou sistema documental. S’ha de tenir en 

compte que a part de la implantació hi haurà un període de transició i de gestió del canvi. 

Els usuaris s’hauran d’acostumar a emmagatzemar dins del sistema de gestió documental enlloc de guardar els 

documents al disc dur. Això permet als usuaris accedir als seus fitxers quan ho necessiten, compartir-los i fer-ne 

una cerca molt més eficient gràcies a les metadades i la indexació. També evitarà tenir duplicats dels documents 

i permetrà fer versionat d’aquests de forma col·laborat iva. Es pot explicar d’una forma més senzilla que 

funciona com un servidor de fitxers de xarxa però amb moltes més funcionalitats. 

Els usuaris hauran de decidir quin documents voldran entrar dins del gestor documental i quins no. L’Empresa 

també haurà de decidir quina política seguir amb els nous documents a partir d’ara, quins documents voldrà 

guardar. També haurà pensar si voldran contractar gent especialitzada per fer les tasques de digitalització o 

contractar una empresa per tal migrar els documents al gestor documental d’una forma més ràpida i que no 

afecti als usuaris ni suposi una càrrega extra en el seu treball diari. 

La clau és fer un bona gestió del canvi en la forma de treballar amb els documents i donar la importància que 

necessiten. Algunes empreses els hi costa implantar aquestes solucions innovadores ja que pensen que no 

formen part del seu “core business” i prioritzen altres aspectes del negoci. 

Les noves generacions son més pro-actives a treballar amb aquests sistemes digitals i és el primer pas cap a una 

oficina moderna, eficaç i sense papers ja que la transformació digital i la digitalització de processos s’han de 

veure com una oportunitat de millora en un futur. 
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Glosari d’acrònims 
 

SGD Sistema de Gestió Documental 

SGDE Sistemes de Gestió de Documents Electrònics 

SGBD Sistemes de gestió de Bases de Dades 

BPM Business Process Management,  software per modelar processos. 

ADF Alfresco Development Framework 

DMS Document Management System 

ERP Enterprise resource Planning 

ECM Enterprise Content Management 

CMS Content Management System  (Gestión de Contenidos) 

CRM Customer Relationship Management 

CMIS Content Management Interoperability Services o Servicios de Interoperabilidad de contenido 

SAN Storage Area Network 

SQL Structured Query Language 

BI Business intelligence 

ENI : Esquema nacional de seguretat 

e-EMGDE : Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico 

MoReq : Model Requirements for the Management of Electronic Documents and Records 

SGE : Sistema de gestió d’expedients 

ERP : Enterprise resource planning (Sistemes de planificació de recursos empresarials) 

OS : operating system. Sistema operatiu 

DB : database, bases de dades 

SGBD : Sistema gestor de bases de dades  

DM : Document Management 

RM : Record Management 

GDC : Gestor Documental Consorciat 

SSO :  Single-Sign On 

DAM : Digital Asset Management 

OCR : Optical Character Recognition 

CSV: Codi segur de verificació 

 

MVC : Model Vista Controlador 

UI : User interface 

RAD : Rapid Application Development 
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PoC : Proof of concept 

PM : Project Management 

CM : Case Management 

STEM (science, technology, engineering and mathematics) : ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas  

METS (Metadata Encoding and Transmission Standard). 

MWG (Metadata Working Group) : Adobe Systems, Apple, Canon, Microsoft,Nokia and Sony. Exif, IIM (old IPTC), 
and XMP 

DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) 

PDF (Portable Document File) 

IoT : Internet Of Things (Internet de les coses) 

RDMS : Relational Database Management System 

UUID : Universally Unique Identifier 

ENI: Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

ENS: Esquema Nacional de Seguridad. 

HDD: Hard Disk Drive. 

NTI: Norma Técnica de Interoperabilidad. 
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Annexes 

ANNEXE 1 . Instal·lació del software Alfresco 6.1 
En la realització d’aquest document també s’ha fet una instal·lació test de l’última versió d’Alfresco Community 

6.1 amb les següents paràmetres :  

Servidor hardware  : HP Mini-PC  

Sistema operatiu : Ubuntu 18.04 

Versió d’Alfresco : 6.1 Community Edition 

Tecnologia de virtualització : Docker 

Segons el meu punt de vista ,recomano un sistema linux com a sistema operatiu  Linux (com Ubuntu, Debian, 

Centos y Red Hat). La raó és senzilla; amb el mateix maquinari, Linux ens proporcionarà sempre un rendiment 

major, pel fet que el sistema d'entrada sortida (I / O) és més eficient. Addicionalment, observarem que un 

servidor amb Windows té una tendència natural a consumir un mínim de 2GB de memòria, mentre que en Linux 

el consum de recursos per part del SO per defecte, és molt menor. En definitiva, si ens trobem en un escenari on 

el "performance" sigui un factor crític, hauríem de sempre tenir en compte la possibilitat d'instal·lar Linux en 

comptes de Windows. Amb això no estem negant la possibilitat de muntar entorns d'alt rendiment sota 

Windows. Simplement volem posar de manifest una dada objectiva; en igualtat de condicions, amb Linux 

tindrem un rendiment extra. 

Podem tenir-ho tot en un úinic servidor o si volem un entorn més professional separar-ho per funcionalitats: 
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Instal·lació manual 

Instal·lació d’Alfresco  6.1 Community Edition en un servidor amb Ubuntu: 

Opció 1 ) Via comandes per Terminal  

sudo apt install docker     

sudo apt install docker-compose 

git clone https://github.com/Alfresco/acs-community-deployment.git 

 

Opció 2)  Amb un script i guia d'instal·lació - Loftux (Alfresco ubuntu installer)   

curl -O https://raw.githubusercontent.com/loftuxab/alfresco-ubuntu-install/master/alfinstall.sh   

chmod u+x alfinstall.sh 

./alfinstall.sh 

 

Execució 

Comandes de terminal per aixecar docker d’Alfresco :  

cd /home/user/acs-community-deployment/docker-compose 

sudo docker-compose up 

 

 

Per aturar els serveis desde el terminal : CTRL + C 
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Algunes comandes docker útils son: 

sudo docker-compose up 

sudo docker-compose ps 

sudo docker-compose images 

docker-compose -v 

docker-compose down (remove all containers) 

 

Els serveis que s’aixequen son : activemq_1 , alfresco_1,postgres_1 ,share_1 ,solr6_1 

I els serveis Docker : 

 

dockercompose_activemq_1    

dockercompose_alfresco_1                                                    

dockercompose_postgres_1                                                    

dockercompose_share_1                                            

dockercompose_solr6_1 

 

Per  engegar o aturar només els serveis en concret :  

a) Start and Stop Alfresco 

./alfresco.sh start 

./alfresco.sh jpda start # Start with debug 

./alfresco.sh stop 

b) Start and Stop Solr 6 

search-services/solr/bin/solr start 

search-services/solr/bin/solr stop 
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ANNEXE 2 Desenvolupaments  
Alfresco està programat amb Java i si es volen fer nous desenvolupaments  propis es poden fer servir eines com 

: 

a) IDE (Integrated Development Environment) : entorns de desenvolupament integrat 

- Eclipse  

- IntelliJ Idea 

- Netbeans 

b) Maven : Eina per gestionar i construir projectes en Java 

c) Github : Repositori de codi font 

Disposem de les següents API’s per els nostres desenvolupaments :  

- Alfresco SDK 4.0 (Software Development Kit) 

- Alfresco ADF 2.6  (Application Development Framework) 

Un SDK permet integrar-se encara més a les necessitats de cada empresa i accedir d'una forma més fàcil a totes 

les funcionalitats del repositori, a través dels Webservices en ReST.  
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Eines de treball que es faran servir 

IDE per programar amb Java : Eclipse 2019.3  

 

Salesforce : Gestor del projectes i per guardar logs de les reunions i sessions de treball 

 

 

DBeaver : Eina per  gestionar bases de dades. 
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ANNEXE 3 Tecnologia web 
Serveis web que tenim aixecats un cop executat el contenidor docker amb Alfresco son :  

Share: http://localhost:8080/share 

 

Administraciói REST APIs: http://localhost:8082/alfresco 
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SolR (Search administration)  : http://localhost:8083/solr   

  

 

 

Aos (Alfresco Office Services)  : http://localhost:8082/alfresco/aos 

 

Tomcat : http://localhost:8080 
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ANNEXE 4 Esquema de la base de dades d’alfresco 

 


