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Mobilitat. 

Si no ets a l’empresa... 
Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i 
les solucions de Mobilitat permeten connectar persones i 
màquines que es troben a llocs diferents. Aquesta 
evolució tecnològica canvia l'estratègia de negoci; aporta 
facilitats als serveis existents i n'ofereix de nous. Com 
poden les solucions de mobilitat beneficiar el teu negoci? 
Quins avantatges i costos representen? 
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DESCRIPCIÓ 

 
Cada vegada més les empreses necessiten eines que els permetin connectar 
persones i màquines per agilitzar els processos de negoci. Una forma 
d’aconseguir aquesta connectivitat és gràcies a les Tecnologies de la 
Informació i Comunicació (TIC) de Mobilitat. Aquestes tecnologies són les 
que permeten el transport d’informació digital entre les diferents persones i 
màquines  des de punts situats a certa distància. 
 
Actualment les TIC de Mobilitat s’apliquen principalment a: 

 Servei i suport al client 

 Força de venda 

 Aplicacions en màrqueting 

 Logística i inventari 

 Automatització de la cadena de distribució 

 Automatització de presa de dades de camp 

 Compres 

 Oficina mòbil i aplicacions informàtiques corporatives 

 Aplicacions per a sectors industrials 

 Administració electrònica 
 
D’aquí en sorgeixen una sèrie de possibilitats que no hi havia abans de 
l’arribada d’aquestes tecnologies: 

 Teletreball 

 Gestió remota 

 Centralització de la informació 

 Descentralització de la informació (repartiment de certes dades a nivell 
de centres de treball: delegacions, departament comercial, departament 
comptable, etc.) 
 

Genèricament, el teletreball es defineix com totes aquelles activitats 
professionals realitzades lluny del centre de producció o centre de serveis que 
fan servir tècniques modernes de telecomunicació i tractament de la informació. 
El teletreball, sense cap mena de dubte, genera un gran valor afegit. Un 
teletreballador és un empleat que, fent servir un ordinador (PC, portàtil o 
TabletC, PDA –vegeu glossari-, o aparells especials), un telèfon, una línia 
digital o una combinació d’aquests elements, realitza les seves tasques i es 
comunica amb la resta de treballadors des de fora de l’oficina. 
 
La gestió remota són totes aquelles tasques que es poden fer des 
d'ubicacions no habituals, però en les mateixes condicions que si es fessin 
localment o en el lloc habitual. Exemples d’aquesta disciplina poden ser l’accés 
a l’ordinador de sobretaula des de fora de les oficines, treballar amb un sistema 
de gestió (ERP) des d’una habitació d’hotel, etc. 
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Aquestes dues disciplines permeten, gràcies a la facilitat de comunicacions, la 
centralització de la informació encara que es generi a molta distància. Això 
porta a la homogeneïtzació i la facilitat de compartir dades dins de l’empresa. 
Per exemple, les delegacions territorials d’una empresa ja no guarden 
localment la informació, sinó que la bolquen al mateix punt i la fan més 
accessible a la resta d’usuaris. 
 
De forma similar al punt anterior, la facilitat de comunicacions pot permetre una 
descentralització de la informació. Gràcies a la facilitat d’accés a Internet o bé 
a través de les noves tecnologies de comunicació sense fils la informació pot 
ser distribuïda entre els elements d’una organització, o bé per desplegar una 
complexa xarxa de delegacions, o bé dotar de recursos una força de vendes. 
 
Per assolir el teletreball, la gestió remota, la centralització i la descentralització, 
cal distingir entre els aparells que ens permetran directament aquest fet 
(maquinari que utilitzen els usuaris) i les solucions tecnològiques de 
comunicacions (xarxes de comunicacions on connectar el maquinari dels 
usuaris). 
 
Quant a l’apartat de maquinari o dispositius, existeix una àmplia gamma 
d’aparells: des d’ordinadors personals (PC) ubicats a la llar o portàtils utilitzats 
en desplaçaments per part d’usuaris comercials, fins a dispositius altament 
especialitzats emprats en gestió de magatzems, tot passant per tota mena de 
telèfons mòbils, PDA, Tablet PC, etc. (vegeu glossari). La tendència general és 
la de disposar cada vegada més d’aparells més lleugers, més autònoms i amb 
més prestacions en comunicacions. Per això, el PC va evolucionar a ordinador 
portàtil i posteriorment a Tablet PC o fins i tot a PDA. Una PDA és un aparell 
inicialment pensat com a agenda electrònica que cada vegada ha adquirit més 
prestacions i menys pes. Paral·lelament, amb l’aparició de la telefonia mòbil i la 
seva posterior evolució cap al món Internet, ha permès també la incorporació 
d’aquests aparells a la mobilitat a les empreses. A més, amb el temps s’està 
donant el fenomen que les PDA i els telèfons mòbils estan confluint, és el que 
anomenem SmartPhones (telèfons mòbils d’altes prestacions). Incorporen 
múltiples tecnologies de comunicacions: GSM, GPRS, UMTS o 3G, Wi-Fi, 
Bluetooth, etc. (vegeu glossari). Finalment, existeixen aparells altament 
especialitzats en mobilitat, com ara terminals i impressores de radiofreqüència 
que s’utilitzen en gestió de magatzems a través de comunicacions sense fils o 
fins i tot aparells especials que incorporen la captació de dades i la seva 
comunicació de forma automàtica. 
 
Amb aquesta evolució dels dispositius mòbils hom pot parlar de l’oficina mòbil: 
els usuaris poden accedir al seu correu, als documents corporatius i fins i tot al 
programa de gestió de l’empresa. Això dota els teletreballadors d’una 
autonomia i una capacitat de feina i fa que els processos on estan implicats 
augmentin l’eficiència. 
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Quant a l’apartat de solucions tecnològiques de comunicacions es poden 
distingir, principalment: 

 Xarxes privades punt a punt o entre punts amb infraestructura 100% de 
l’empresa 

 Xarxes privades a través d’Internet (VPN) 

 Comunicacions sense fils de telefonia (GPRS/UMTS) 

 Comunicacions sense fils de radiofreqüència (Wi-Fi, WiMax) 
 
Avui dia les empreses no fan servir únicament un d’aquests tipus de 
comunicació, sinó que treballen amb xarxes mixtes compostes per diverses 
d’aquestes tecnologies. 
 
Les xarxes privades discorren a través d’infraestructures que proporcionen un 
gran ample de banda, mentre que les comunicacions sense fils utilitzen l’espai 
radioelèctric (ones de ràdio), i això fa que siguin molt més limitades quant a 
l’ample de banda, a causa de certes limitacions tecnològiques. 
 
Les xarxes privades punt a punt són aquelles en què, dins d’una organització, 
es fa servir cada canal de dades (canal d’enviament i de recepció) per 
comunicar únicament dues ubicacions (per exemple la seu central de l’empresa 
i una delegació), en contraposició a las xarxes multipunt, en les quals cada 
canal de dades pot utilitzar-se per comunicar-se amb diverses oficines (per 
exemple els diversos magatzems de l’empresa es poden comunicar d’aquesta 
manera). En tractar-se de xarxes privades implica que no són accessibles a 
persones externes a la organització. És a dir, tota la infraestructura de 
comunicacions està gestionada per l’empresa i en té tot el control. Això no vol 
dir que no estigui exempta d’incorporar sistemes que en garanteixen la 
seguretat i confidencialitat. La seguretat de la informació i de la comunicació es 
pot reduir bàsicament a dos nivells: 

 Xifrat i desxifrat (protocols segurs) 

 Enrutament (regles d’encaminament) 
 
Normalment en les xarxes privades s’estableixen uns protocols de seguretat 
que garanteixen la confidencialitat de les dades de manera que no puguin ser 
intervingudes per usuaris aliens. Això es pot fer gràcies a algoritmes i a claus, 
conegudes només per l’emissor i el receptor, com SSL, que per una banda 
encripten les dades en l’origen i que posteriorment es desencripten en els 
destí. 
 
També s’estableixen regles de comunicació de manera que les dades només 
puguin moure’s pels conductes establerts prèviament. A causa de l'arquitectura 
de les xarxes, a vegades la informació pot arribar d’un punt a un altre passant 
per diverses vies. Això pot fer la comunicació insegura o vulnerable a errors i és 
quan s’estableixen diferents regles per definir quins són els camins a seguir. 
Aquest mecanisme també es fa servir per impedir que certa informació pugui 
arribar a destinataris indeguts. Exemples d’aquests mecanismes són els 
firewalls (tallafocs), routers (encaminadors), etc. Per exemple, en una gestió 
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documental, la gerència de l’empresa accedeix a documents comptables, 
mentre que els operaris de magatzem només accedeixen a documents d’estoc. 
 
Per establir comunicacions a través de xarxes privades, principalment es fa a 
través de línies XDSI o bé xDSL (ADSL, VDSL, HDSL), que ofereixen moltes 
operadores de telecomunicacions. Les XDSI (Xarxa Digital de Serveis 
Integrats) són les que històricament han estat el suport de les comunicacions 
privades de la gran majoria d’empreses, i que cada vegada són més obsoletes, 
mentre que les xDSL (principalment les ADSL) són les d’ús més domèstic, tot i 
que mica en mica van guanyant terreny dintre del món empresarial, per les 
seves prestacions, baixos costos i la facilitat de poder-hi instal·lar les xarxes 
privades virtuals (VPNs). 

 XDSI: molt bona qualitat, ample de banda baix (128 Kbps) i costosa 

 xDSL: bona qualitat, elevat ample de banda (fins a 20 Mbps) i costos en 
base a l’ample de banda contractat 

 
Gràcies a l’abaratiment de les línies xDSL cada vegada es van deixant de 
banda les xarxes punt a punt per ser substituïdes per les xarxes privades 
virtuals que utilitzen Internet a través de protocols segurs que garanteixen la 
confidencialitat i fiabilitat de les comunicacions corporatives. Les VPN 
incorporen dos mecanismes per garantir la seguretat de les dades: 

 Encapsulació 

 Xifrat i desxifrat (encriptació / desencriptació) 
 
L’encapsulació és un mecanisme que afegeix determinats marcadors a les 
dades circulants per tal que arribin al seu destí. És el sistema que fa que les 
dades privades circulin per un mitjà públic. En definitiva, oculta la informació. El 
xifrat i desxifrat ja s’ha tractat anteriorment, i tot i que en una VPN no és 
indispensable cal fer esment que és molt recomanable incorporar-la. 
 
I finalment, com a mecanismes de comunicació per les empreses i dotar-les de 
mobilitat, existeixen les xarxes sense fils, que es poden classificar entre llarg 
abast i curt abast. 
 
Les de llarg abast a dia d’avui són de caràcter internacional i són les que 
empren la telefonia mòbil gràcies a les tecnologies GPRS i UMTS (també 
anomenada de tercera generació o 3G). La primera és més limitada (fins a 40 
kbps), i la segona, més moderna, proporciona una gran capacitat de 
comunicació (fins a 2 Mbps). Aquest serveis cal utilitzar-los a través 
d’operadores d’àmbit nacional o internacional i els costos poden ser elevats en 
funció de la necessitat d’ample de banda així com de la distància a cobrir (no té 
el mateix preu comunicar-se entre Catalunya i França o entre Catalunya i el 
Japó). 
 
Quant a les comunicacions sense fils de curt abast, la tecnologia Wi-Fi és la 
que més implantació té a dia d’avui, sobretot en xarxes d’àrees locals (LAN). El 
seus grans avantatges són que es tracta de comunicacions lliures i no cal cap 
tipus de permís per ser utilitzades, i proporcionen un ample de banda semblant 
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a una xarxa amb fils. La versió més coneguda és el Wi-Fi (fins a 54 Mbps), tot i 
que existeixen nous estàndards amb gran projecció (WiMax, LMDS) que 
proporcionen millors prestacions pel que fa a abast i ample de banda. Les 
característiques d’aquestes comunicacions es poden resumir de la següent 
manera: 

 GPRS: Cobertura internacional, ample de banda de 40 kbps, els 
dispositius són barats, mentre que els costos de comunicació són cars. 

 UMTS (3G): En desplegament, ample de banda de 2 Mbps, els 
dispositius són barats, mentre que els costos de comunicació són cars. 

 Wi-Fi: Cobertura de fins a 150 m, ample de banda de 54 Mbps, els 
dispositius són barats i quasi no existeixen costos de comunicació. 

 WiMax: Cobertura de 50 km, ample de banda de 70 Mbps, els 
dispositius són cars i quasi no existeixen costos de comunicació. 

 
Segons aquestes dades, cada empresa pot decidir segons les seves 
necessitats de mobilitat. Les comunicacions globals tenen costos elevats per 
volum d’informació, mentre que les comunicacions locals són molt barates (fins 
a cost 0). 
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AVANTATGES 

 

 Ajust de costos en comunicacions 

 Disponibilitat de comunicació: on es vulgui, quan es vulgui 

 El teletreball comporta un estalvi de temps, combustible i energia 
(reducció de la contaminació) 

 Agilització de serveis tant a clients com a proveïdors 

 Facilitació de suport 

 La informació viatja més ràpidament i s’agilitzen els processos 
empresarials 

 Descentralització de les eines ofimàtiques (com ara correu electrònic, 
bases de dades, gestors documentals, etc.) 

 Es poden incorporar noves metodologies de treball 

 Estalvi d’espai a les oficines 

 Incorporació de persones discapacitades al món laboral 

 Augmenta la qualitat de vida als treballadors 

 Crea noves oportunitats de negoci 

 

 

 

  



 

http:/www.idigital.cat                      Pàg. 8   
 

COSTOS 

 

És difícil determinar la inversió que necessita una empresa respecte les 
tecnologies de mobilitat, ja que es poden incorporar en molts nivells. El valor 
pot ser des de 1.000 euros a 30.000 euros. 

 

Aquesta inversió està destinada a cobrir els següents punts: 

 Contractació de línies 

 Adquisició d’equips centrals 

 Adquisició de terminals mòbils 

 Software de gestió de comunicacions 

 Serveis de consultoria i implantació 

 Formació als usuaris 

 Manteniment: des de 100 euros a 2.000 euros/anuals 
 

Per fer front a: 

 Tarifes de comunicació (tarifes planes, segons consum) 

 Serveis de manteniment d’equipament i terminals 

 Actualitzacions i adaptacions de software 

 Millores i adaptació de l’equipament a l’augment de l’ample de banda. 
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CLAUS 

 

 Dimensionar les necessitats de mobilitat (ubicació dels usuaris). No és el 
mateix moure’s a nivell nacional que en un magatzem. 

 Establir els graus de seguretat de les comunicacions. A voltes, la 
confidencialitat de les dades en una organització local d’una empresa no 
és tan important com en una organització nacional o transnacional. 

 Escollir el tipus de comunicacions (ajustar costos en funció de la 
disponibilitat i volum d’informació en circulació). No té cap sentit fer 
servir comunicacions GPRS per fer un inventari. 

 Tenir en compte les despeses fixes en cas de no haver-hi mobilitat. Això 
és molt important, ja que a vegades els comercials que es connecten 
remotament no es desplacen fora de les oficines per llargs períodes, 
mentre que certes tarifes de mobilitat penalitzen si no són utilitzades 
(quota fixa mensual). 

 Avaluar la immediatesa d’obtenir les dades. A vegades fer circular la 
informació al moment no és necessari ja que es pot fer al cap de cert 
temps quan el volum a transmetre és més important o bé perquè no és 
necessari. Per regla general, a més immediatesa, més cost. Treballar en 
línia pot ser molt beneficiós malgrat tenir a vegades un cost elevat. 

 Escollir adequadament els terminals mòbils, ja que a menys mida i més 
prestacions, més alt és el cost. Com més especialitzat és el terminal, 
més car pot arribar a ser. 

 És important tenir en compte el manteniment del sistema de mobilitat de 
l’empresa. Bàsicament cal tenir en compte quines són les repercussions 
en cas de no poder accedir remotament (quines pèrdues comporta el 
mal funcionament). 
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PROVEÏDORS 

 

Si vols obtenir informació de quines empreses poden desenvolupar aquesta 
solució consulta el MapaTIC, un catàleg digital d’empreses TIC catalanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapatic.cat/
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GLOSSARI 

 

Ample de banda 

 

Entenem com ample de banda l’espai que tenim per transmetre una informació. 
Es pot fer una analogia amb el cabdal d’aigua que pot passar per una 
canonada, on el diàmetre sigui l’equivalent a l’ample de banda. Si el tub és més 
gruixut, podrà passar més aigua (el cabdal serà major), per tant més informació 
per unitat de temps. 

  

Desxifrat 

 

És el procés invers al xifrat que recupera el text pla (dades llegibles) a partir del 
criptograma i la clau. El protocol criptogràfic especifica els detalls de com es fan 
servir els algoritmes i les claus per aconseguir l’efecte desitjat. El conjunt de 
protocols, algoritmes de xifrat, processos de gestió de claus i actuacions dels 
usuaris en conjunt és el que constitueix un cripto-sistema, que és amb el que 
l’usuari final treballa i interactua. 

  

Encapsulat 

 

És el procés pel qual s’afegeixen certs marcadors (dades addicionals) a les 
dades digitals per tal que circulin ocultes per una xarxa. Aquest mecanisme és 
el que fa que una xarxa treballi dins d’una altra. En la recepció de les dades hi 
ha el procés invers de desencapsulat. 

  

GPRS 

 

Estàndard de comunicació per a telèfons mòbils, considerada la generació 2,5 
entre la GSM i la UMTS, que transmet la informació per paquets de dades. 

 

 

 

PDA 

 

De l’anglès Personal Digital Assistant (“Ajudant Personal Digital”). És un 
ordinador de mà originalment dissenyat com a agenda electrònica (calendari, 
llista de contactes, bloc de notes i recordatoris) amb una pantalla tàctil que pot 
reconèixer l’escriptura. Cada dia són més petits i amb més prestacions de 
comunicació sense fil (telefonia, Wi-Fi, Bluetooth). 

  

Protocol 
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És el conjunt de regles que especifiquen l’intercanvi de dades o ordres durant 
la comunicació entre dispositius electrònics que formen part d’una xarxa 
informàtica. 

  

Tablet PC 

 

És un ordinador a mig camí entre un portàtil i un PDA, en què s’escriu a través 
de la pantalla tàctil. L’usuari pot fer servir el llapis o estilet per treballar amb 
l’ordinador sense necessitat de teclat ni ratolí. 

  

UMTS 

 

També 3 G. Es tracta de la nova generació de comunicació de la telefonia 
mòbil. Permet introduir molts usuaris a la xarxa global del sistema i incrementa 
la velocitat fins aproximadament 2 MBps per usuari mòbil. 

  

VPN 

 

De l’anglès Virtual Private Network (“Xarxa Privada Virtual”). És una xarxa 
informàtica d’ús privat que mitjançant un procés d’encapsulació, i en algun cas 
d’encriptació (o xifratge), permet la connexió de dades entre diferents punts 
remots, a través de l’ús d’infraestructures públiques de transport, com per 
exemple Internet. 

  

Wi-Fi 

 

És un conjunt d’estàndards per a xarxes sense fil, creat per ser utilitzat en 
xarxes locals sense fil. Actualment es fa servir molt per accedir a Internet. 

  

WiMax 

 

Estàndard de transmissió de dades sense fil que proporciona accessos en 
àrees de fins a 48 km de radi i a velocitats de fins a 70 MBps. 

  

XDSI 

 

És una xarxa que prové de l’evolució de la xarxa digital integrada (XDI) i que 
facilita les connexions digitals punt per punt. De fet, és l’evolució de la xarxa 
telefònica existent que, com que ofereix connexions digitals punt per punt, 
permet la integració de múltiples serveis en un únic servei, independentment de 
la naturalesa de la informació que s’ha de transmetre i de l’equip que la genera. 

  

XDSL 
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És el terme utilitzat per referir-se de forma global a totes les tecnologies que 
proveeixen de connexió digital sobre una línia d’abonat de xarxa telefònica 
local: ADSL, ADSL2, ADSL2 + SDSL, IDSL, HDSL, SHDSL, VDSL i VDSL2. 
Tenen en comú que fan servir el cablejat habitual de les línies telefòniques per 
transmetre dades a gran velocitat. La diferència entre l’ADSL i altres DSL és 
que la velocitat de recepció i la d’enviament no són iguals (asimètriques), és a 
dir, que normalment permeten més velocitat de recepció que d’enviament. 

  

Xifratge 

 

Tècniques que permeten codificar la informació que circula per Internet, de 
manera que les persones no autoritzades no puguin llegir-la ni manipular-la. 

 


