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El món del software lliure
Principals característiques Impacte demostrat

Garanteix la llibertat d'ús de 
l'aplicatiu sense el pagament 
de llicència

Permet reditribuir el software 
sense el pagament de 
llicència

Garanteix l'accés al codi per 
inspeccionar-lo y modificarlo 
lliurement per qualsevol ús

Apache HTTP server té el 
50% del mercat mundial de 
servidors Web

MySQL té un 25% del mercat 
mundial d'aplicacions de 
gestió de base de dades

GNU/Linux és el segon 
sistema operatiu en nombre 
d'instal·lacions mundials 
després de Microsoft

Nombroses empreses 
comencen a utilitzar el 
software lliure com element 
diferencial
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El món del software lliure
Herramientas
de ofimática

Herramientas
de desarrollo

Sistemas
operativos

Mozilla
Firefox

Linux

Sistemas de
gestión empresarial

Eines de 
desenvolupament

Sistemes operatius Eines ofimàtiques

Sistemes de gestió 
empresarial
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Qui som?

• openTrends és una enginyeria catalana dedicada a la 
implementació i suport de sistemes d'informació basats 
en software lliure.

• openTrends disposa d'una plantilla d'uns setanta enginyers 
especialistes en les tecnologies basades en les solucions 
de les comunitats de software lliure.

• El tipus de client al qual es dirigeix aquesta companyia són 
els departaments de sistemes d'informació de grans clients 
i corporacions, tant al sector privat com al públic.
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El nostre negoci

El negoci està centrat en la implantació de les aplicacions i 
entorns de desenvolupament, i en menor mesura en la 
infraestructura
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Serveis

• openTrends obté els seus ingressos de serveis de:

1.Consultoria i assessorament tecnològic  (Metodologies de 
desenvolupament, qualitat, OSMM-Open Source Maturity 
Model, plans de migració a open source i integració amb els 
sistemes actuals)

2.Adaptació i implantació de solucions de negoci amb 
tecnologies i components open source  (Tramitació, Gestió 
de documents intel·ligents, ERP, Sistemes encastats, Portals i 
Continguts,...)

3.Desenvolupament, manteniment i suport a les solucions

4.I m p l a n t a c i ó d e e s t à n d a r d s i f r a m e w o r k s d e 
desenvolupament de software 

5.Serveis professionals  especialitzats en tecnologies i 
productes
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Tecnologies

• openTrends disposa d'un conjunt de tecnologies, basades en 
les millores iniciatives “open source”:

 Framework de desenvolupament J2EE “openFrame®” 
(basat en spring, struts i hibernate)

 BPM/Tramitador d'expedients “openTram” (basat en 
enhydra shark / jaWE)

 Formularis intel·ligents en PDF “openPDF” (basat en 
multivalent)

 Portals i continguts (Liferay/openCMS/Alfresco)
 ERP / CRM / eCommerce (Open For Business i Openbravo)
 Distribucions Linux Especialitzades
 Mobility i sistemes embarcats
 Comunicacions Unificades

L'equip d'openTrends té el coneixement, contacte i 
experiència en la utilització professional d'aquestes solucions 
per a crear sistemes de negoci per a grans clients.
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Sectors objectiu d'Openbravo (ERP)

Distribució i logística Serveis i altresFabricació

OPENBRAVO:Software i consultoría

ALINACO: Alimentació de gran consum

TASUBINSA: Processament I ensamblatge industrial

FRILAC: Distribuidora de productes congelats

INSPIRATIONAL ELEMENTS: Decoració

TIISA:Tractament de peces industrials 

Productos MONTBLANC: Fabricant de 
productes de goma i latex

ISOTROL:Consultoria TI

Microempreses

Grans corporacions.

PiMEs

EROSKI: Multi-billion € retail chain; implementations in 
foodservice and special logistics BUs

ARRASATE: Fabricació I comercialització de pa i 
derivats

ALIMARKET: Leading business publication

GARCÍA CADENA: Construcció

SLAN: Logística (emmagatzemament i transport)

BoltSafe and Total flangecare: Engineering
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Funcionalitats d'Openbravo

Gestió econòmica i financera

Intel·ligència de negoci (BI)

1 3 4 5 62
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Gestió de dades mestres
0

Openbravo disposa de les funcionalitats per donar suport a totes 
les àrees funcionals d'una pyme sofisticada
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Funcionalitats d'Openbravo

Dades mestres0

Productes, components, llistes de materials, clients, 
proveïdors, etc.

 La correcta gestió de les dades mestres del negoci 
(productes, clients, proveïdors, etc.) constitueix un 
aspecte fonamental per garantir la coherència i 
traçabilitat dels processos. 

Gestió de provisionaments1

Tarifes, comandes de compra, recepció de mercaderies, 
verificació de factures de proveïdors, avaluació de 
proveïdors, etc.

 Garanteix la integritat, traçabilitat,  homogeneïtat de 
tot el procés i la integració amb la resta d'àrees de 
l'aplicació.

Gestió de magatzems2

Magatzems i ubicacions, unitats de magatzem, lots, 
números de sèrie, etiquetes, entrades, sortides, 
moviments entre magatzems, inventaris, valoració 
d'existències, transports, etc.

 Permet que les existències estiguin actualitzades, 
localitzades i correctament valorades, garantitzant la 
traçabilitat regulada en un gran nombre de sectors. 

Gestió de projectes3

Projectes, fases, pressupostos, despeses, compres 
associades, etc.

 Facil·lita el control dels projectes en els aspectes 
relatius al pressupost, les fases, els costos i les 
compres associades a cada projecte individual. 

Gestió de serveis4

Recursos, serveis, despeses, despeses refacturables, 
facturació de serveis, nivell de servei, etc.

 Permet la definició de serveis, gestió de recursos, el 
control de totes les activitats, així com la 
moni tor i tzac ió detal lada de les despeses 
associades.
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Funcionalitats d'Openbravo

Gestió de la producció5

Estructura de planta, fulls de ruta I BOMs, ordres de 
fabricació, partes de treball, incidències de treball, 
partes de manteniment

 Proporciona informació sobre l'estructura productiva 
de cada organització i de les dades rellevants per a 
la producció

Gestió comercial I gestió avançada de clients (CRM)6

Comandes de venta, tarifes, albarans, facturació, 
comissions, CRM, etc.

 Dissenyada amb l'objectiu de permetre la màxima 
flexibilitat I agilitat en l'execució, garantint la 
traçabilitat del procés. Permet la integració amb 
sistemes de captura de comandes externes (tipus 
PDA o PdV)

Gestió econòmica I financera7

Pla de comptes, comptes comptables, impostos, 
comptabilitat general, comptes a pagar, comptes a 
cobrar, comptabilitat bancària, balanç, compte de 
resultats, actius fixes, etc.

 Orientada a minimitzar la introducció manual de 
dades, actuant com a recol·lector automàtic de totes 
les activitats generades en la resta de les àrees de 
gestió.

Intel·ligència de negoci (BI)8

Reporting, anàlisi multidimensional (OLAP), quadres de 
comanament predefinits, etc.

 Facilita tota la informació rellevant per a la presa de 
decisions mitjançant la monitorització d'una sèrie 
d'indicadors claus per a la organització.
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Entorn de desenvolupament

• Estàndards usats

 XML, HTML, FO, PDF

 MDA, MVC

 Javascript, CSS, AJAX

 J2EE

 Webservices, HTTP

 JDBC, SQL
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Entorn de desenvolupament

Manteniment i suport simplificat
Escalabilitat
Facilitat d'integració
Seguretat

Arquitectura
en n capes
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Entorn de desenvolupament

Desacoblament del desenvolupament
Evolució sostenible
Facilita el manteniment
Especialització de l'equip

Model MVC
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Entorn de desenvolupament

Millor qualitat del codi
Alta productivitat
Facilita la integració amb altres sistemes
Facilita la renovació tecnològica

MDD
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Roadmap d'implantació

Metodologia de gestióMetodologia de gestió

Procés d'implantacióProcés d'implantació

• Extracció de 
requeriments detallats 
(GAP Anàlisi)

• Disseny funcional

• Estratègia de migració

• Definició i disseny 
d'interfícies

• Parametrització i configuració

• Dissenys tècnics d'interfícies i 
desenvolupaments

• Desenvolupaments d'interfícies, 
programes de càrrega i 
funcionalitats no estándards

• Proves unitàries

• Definició de procedimients d'inici, planificació, control, validació i tancament.
• Activitats de seguiment del projecte, coordinació d'equips
• Gestió del canvi
• Gestió de riscs, problemes y canvis en l'abast (identificació, seguiment, avaluació i mitigació).
• Ús intensiu d'eines per recolzar la metodologia (entorn col·laboratiu)
• Certificació CEOS

• Staffing y 
planificació 
detallada

• Kick-off

• Instal·lació

• Formació 
preliminar

• Proves 
integrades

• Migració de 
dades

• Formació 
als usuaris 
finals

• Posada en 
producció

• Ajustos

• Suport 

• Correcció 
d'incidències

ArrancadaArrancada
i suporti suport

PreparacióPreparació DefinicióDefinició Prototipatge iteratiuPrototipatge iteratiu
PreparacióPreparació

finalfinal

Gestió de projecteGestió de projecte

1 2 3 4 5
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Aspectes diferencials

1.- Compromís amb les pimes espanyoles

Openbravo ha estat desenvolupat per una companyia espanyola  que 
poseeix la seva seu central i el seu centre de desenvolupament a Pamplona, 
des d'on presta els seus serveis per mitjà d'un equip de professionales. 
Actualment disposa d'una seu també a Barcelona.
Des dels seus inicis ha estat fortament compromesa amb el 
desenvolupament de la competitivitat de les empreses pime espanyoles i 
així ho demostra l'experiència que ha acumulat a Espanya.
L'important acord de financiació tancat al gener de 2006 amb SODENA 
(Sociedad de desarrollo de Navarra) i posteriorment al maig de 2008 de 
Amadeus Capital, GIMV i Adara, permet dur a terme el seu compromís de 
desenvolupament i expansió a nivell internacional del seu ERP.
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Aspectes diferencials

2.- Llicència open source

Openbravo es distribueix sota una llicència de tipus open source i sense 
cap cost  pel seu ús, nombre d'usuaris, mòduls funcionals usats o qualsevol 
altre esquema habitual en d'altres ERP privatius.
Però més enllà de l'absència en inversió de llicències, els models de llicència 
open source proporcionen accés il·limitat al codi font de l'aplicació i la 
llibertat per modificar-lo segons les necessitats amb total independència de 
l'empresa fabricant de la solució. Això fa possible que es pugui 
desenvolupar, com en el cas d'Openbravo, una  comunitat independent de 
professionals de les tecnologies de la informació que proporcionen serveis al 
voltant d'Openbravo.
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Aspectes diferencials

3.- Aplicació web nativa

Openbravo ha estat dissenyat de forma nativa per ser usat en un entorn web, 
cosa que habilita un accés universal  a l'aplicació des de qualsevol dispositiu 
que pugui conectar-se a internet, proporcionant a la vegada seguretat en 
l'accés I simplicitat, en fer innecessària qualsevol instal·lació en els equips 
que es conecten (únicament és necessari un navegador d'Internet).

4.- Completament funcional

Openbravo inclou un ampli ventall de funcionalitats, considerades actualment 
com les pròpies de solucions ERP avançades.
Addicionalment inclou, dins la mateixa aplicació i de forma perfectament 
integrada amb la resta d'àrees, funcionalitat en l'àmbit de la gestió avançada de 
clients (CRM) i BI
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Aspectes diferencials

5.- Realment integrat, realment un ERP

Des de l'inici Openbravo ha estat dissenyat com un ERP estàndard, és a dir, 
com un tot: les diferents funcionalitats comparteixen la mateixa arquitectura, 
filosofia, regles i interfície d'usuari i s'integren entre elles de forma natural

6.- Arquitectura revolucionària

Openbravo ha estat dissenyat sobre la base d'una arquitectura revolucionària 
que dóna com a resultat una forma més eficient de desenvolupar aplicacions.
Per una part, el model MVC (Model View Controller) facilita el 
desacoblament de les àrees de desenvolupament, permetent el creixement 
sostenible de l'aplicació  i una major facilitat en el manteniment  del codi. 
Per altra banda, el MDD (Model Driven Development) proporciona una millor 
qualitat i homogeneïtat del codi al reduir dràsticament la codificació manual, 
i a la vegada millora la productivitat i eficiència del desenvolupament
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Aspectes diferencials

7.- Ràpida implantació

Depenent del tamany del projecte, en poques setmanes és possible disposar 
d'un sistema completament operatiu  amb les seves pròpies dades migrades 
des de les aplicacions antigues, les integracions necessàries amb altres 
sistemes funcionant, els requeriments específics desenvolupats i els usuaris 
perfectament formats i operant el sistema.
A Openbravo no hi ha decisions irreversibles. Això permet posar el sistema 
en producció més ràpidament  i que pugui adaptar-se segons l'evolució de 
les necessitats del negoci de forma flexible.

8.- Amb totes les garanties

Opentrends ha col·laborat amb Openbravo tant en implantació de l'eina a 
clients, com en el desenvolupament i evolució del propi producte.
Aquesta estreta col·laboració ha permès a openTrends obtenir un coneixement 
molt profund del producte Openbravo.
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C/Llacuna 166 Planta 10
08018 Barcelona

www.opentrends.net


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23

