Case Study | Cloud

La primera administració pública 100% Cloud

CTRASA & MegaByte
Descobreix de la mà de MegaByte, com el Centre de Tractament de
Residus (CTRA, S.A) ha estat la primera administració pública en ser
100% Cloud, amb solucions com Office 365 i Azure, de Microsoft.
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“Al Centre de Tractament de Residus són uns pioners, ho han tingut clar des del principi i han apostat per
sistemes que aportin valor, amb un model de pagament per ús de tipus OPEX tenen les seves necessitats
cobertes, escalables i a més han reduït a 0 les incidències amb sistemes com el correu electrònic.”
Jordà Romera
MegaByte
CEO

“Per experiència sabíem que quan comences un nou projecte tecnològic, hi ha una part de la plantilla,
que és reticent al canvi que això suposa. Intentar que les persones facin les coses de forma diferent a
com estan habituats, pot ser, en alguns casos, molt difícil. Amb l’experiència que té MegaByte en gestionar aquestes situacions, va ser molt més fàcil implicar a tothom i el seu acompanyament i suport des de
l’inici, ha estat, sense cap mena de dubte una de les claus de l’èxit.”
Cristina Rico
CTRA, S.A
CEO

Cristina Rico
CEO | CTRA, S.A

Cristina Rico, és la gerent del Centre de Tractament de Residus des de l’any 2008, graduada en enginyeria
industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, dirigeix i administra CTRASA, empresa pública dedicada a la gestió i al tractament de valorització energètica, dels residus que es generen a Andorra.
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Universitat Politècnica de Catalunya: Enginyeria industrial.
Membre del Patronat de la Fundació per a l’Economia Circular.
Membre de la Comissió Nacional de la UNESCO.
Expresidenta del Col·legi d’Enginyers d’Andorra.
Exconsellera de comunicació i atenció ciutadana del Comú d’Ordino.
Ha col·laborat en la redacció del “Màster en Recursos Humans i Gestió del Coneixement“, organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació Universitària Iberoamericana (FUNIBER).
Ha col·laborat en la redacció del “Pla Nacional de Residus del Principat d’Andorra”.
Certificat de docència de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Certificat de suficiència investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Títol oficial de AENOR “Auditor de Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació”.

Jordà Romera
CEO | MegaByte

Jordà Romera, és el fundador de l’empresa MegaByte, que aquest mes d’abril ha celebrat 10
anys al mercat andorrà. Amb una dilatada experiència en el sector de sistemes de la informació, ha dirigit el projecte de migració al núvol del Centre de Tractament de Residus d’Andorra (CTRA).
Actualment, exerceix de CEO a l’empresa i és el responsable de liderar els projectes, especialment els relacionats amb temes estratègics i d’empresa, on la tecnologia és un pilar clau per a qualsevol negoci.
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Microsoft Certified Solutions Expert: Sharepoint
Microsoft Certified Solutions Expert: Productivity
Microsoft Certified Solutions Associate: Office 365
Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2016
Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012
Microsoft Certified Solutions Professional

Entrevista a Cristina Rico
“Qualsevol canvi d’aquesta mena, suposa un esforç, però es veu recompensant per tots els avantatges
que aconsegueixes.”
Perquè apostar per una tecnologia Cloud? No et fa
por tenir les dades fora d’Andorra?
Primer perquè és la tendència actual, la majoria d’organitzacions arreu del món, estan anant cap aquest model. De vegades, ens pot semblar que tenir les dades als
nostres servidors és l’opció més segura, però si analitzem la situació amb més detall, ens adonem que no és
així. Nosaltres som una planta industrial i tenim alguns
riscos implícits a la nostra activitat, però la realitat és, que
la majoria d’incidents que hem tingut han estat vinculats
al factor humà. Aspectes com qui té accés al servidor,
qui el pot manipular, etc, són aspectes més difícils de
controlar del que pot semblar en un primer moment i
ens ha fet entendre, que estem molt més exposats del
que pot semblar a priori.
Les dades estan a Microsoft, qui millor que ells? Tenen
centenars de controls i es dediquen a això, a guardar
les dades dels usuaris. Als nivells de seguretat que ells
poden arribar, nosaltres no podrem arribar mai.
En l’àmbit estratègic, t’aporta algun valor el canvi que s’ha fet amb l’automatització de processos,
amb eines com el SharePoint?

Sí, quan una organització com la nostra, decideix certificar-se en aspectes com la gestió medi ambiental, la seguretat i la qualitat, dedicar molts recursos i esforços a poder
avançar pel camí de la millora continua i poder automatitzar tasques, és una gran ajuda per facilitar les feines en el
dia a dia, i també per fer-les de forma més eficient i eficaç.
Què destacaries de MegaByte? Com ha anat aquest
any de projectes?
Per experiència sabíem, que quan comences un nou
projecte tecnològic, hi ha una part de la plantilla, que
és reticent al canvi que això suposa. Intentar que les
persones facin les coses de forma diferent a com estan habituats, pot ser, en alguns casos, molt difícil. Amb
l’experiència que té MegaByte en gestionar aquestes situacions, va ser molt més fàcil implicar a tothom i el seu
acompanyament i suport des de l’inici, ha estat, sense
cap mena de dubte una de les claus de l’èxit.
Li recomanaries a algú més aquest canvi?
Sí, qualsevol canvi d’aquesta mena, suposa un esforç,
però es veu recompensant per tots els avantatges que
aconsegueixes.

“Si és Microsoft, és MegaByte”

“Apostem pel futur, no neguem la transformació digital, apostem per integrar a Andorra tecnologies
Cloud com Azure o Office 365”
Jordà Romera

CEO & Founder

MegaByte

A MegaByte creiem, que la tecnologia és un pilar estratègic molt important a qualsevol empresa, per

aquest motiu pretenem ser l’empresa més especialitzada i més innovadora del Principat. La tecnologia
avança a un ritme difícil de seguir, nosaltres no ens conformem amb seguir aquest ritme i anem un pas

endavant, aquesta tasca no és senzilla i requereix de moltes hores de formació, de recerca i d’investigació, aquesta és l’única fórmula per poder aportar al client la millor solució.

No busquem distribuir una solució concreta, nosaltres estudiem al client i ens alineem amb el seu model
de negoci, ens esforcem per entendre els processos de treball, molt més enllà de solucionar incidències.
És quan coneixes al client molt bé, quan realment li pots oferir solucions que li aportin valor.

Actualment MegaByte, és l’única empresa creada a Andorra Gold Partner de Microsoft. El estàndard de
la multinacional americana, és probablement, el més exigent i mantenir aquest estatus és una lluita diària.
Un dels principals avantatges competitius de Megabyte, és que estem al costat del client 24x7 els 365

dies de l’any, també oferim suport directe de Microsoft i el client això ho valora molt positivament. Sigui
quina sigui la necessitat del client, a MegaByte li fem costat.

El projecte
El Centre de Tractament de Residus (CTRA), amb la Cristina Rico al capdavant, és una empresa para-pública propietat de FEDA i del Govern d’Andorra, tenen la gran responsabilitat de tractar els residus del

Principat i en ocasions, fins i tot de La Cerdanya, aquesta no és una tasca gens fàcil, de manera què, la
tecnologia en cap cas pot ser un fre per l’evolució i pel correcte funcionament de la planta.

Durant uns mesos, al 2017, es van dedicar molts esforços a conèixer el funcionament del centre, primerament, es va fer una auditoria que va permetre traçar un full de ruta juntament amb la direcció, els
objectius eren clars, reduir la infraestructura, les incidències i el manteniment de la mateixa, guanyar en

mobilitat i el més important, automatitzar processos que fins aleshores, es feien de manera manual i
que ara s’han pogut automatitzar amb eines tecnològiques, reduint el paper i millorant notablement la
productivitat.

Exchange Online
La primera eina que es va implementar, va ser l’Exchange Online, producte del paquet Office 365,

aquest producte forma part d’un tipus de Cloud, anomenat Software As A Service (SAAS) o el que en

català seria, el programari com a servei, aquest és un model de pagament per ús tipus OPEX, el client
està comprant un servei, el de correu electrònic, no un programari ni cap maquinari, per la qual cosa,

s’estalvia haver de mantenir qualsevol servidor, actualitzar programaris que es van quedant obsolets o
comprant llicències sobre dimensionades, amb aquest model, el client paga només pels usuaris que
utilitzen el producte.

Existien diverses necessitats a l’empresa, que no estaven cobertes en aquells moments, especialment la
sincronització del correu electrònic i calendaris, especialment en dispositius mòbils i tauletes.

Amb Exchange Online, si s’envia un correu des d’un smartphone, es sincronitza al moment amb l’Out-

look de l’ordinador. També es pot accedir a un portal on estan tots els correus i totes les carpetes, com si
estiguéssim davant del nostre ordinador habitual.

Avui en dia també és habitual rebre molts virus per correu electrònic, cada vegada han estat més les empreses del Principat, que han tingut un problema amb dades segrestades o encriptades per un programa

maliciós, on posteriorment se’ls demana un rescat. En aquest àmbit, Microsoft ens ofereix una capa
de seguretat addicional i ens permet que tots aquests correus amb programes maliciosos, no s’arribin

ni a entregar a les bústies de correu.

Els números parlen per si sols, ni un sol virus, en cap dels 60 clients que utilitzen aquesta solució al
Principat, en més de 1.760 usuaris.

Desprès de conèixer bé al client, vam optar per implementar el SharePoint online, aquesta eina, ja és un

producte que forma part d’Office 365 i que no suposava cap cost addicional per al client, llevat del propi
desenvolupament de l’eina. Office 365, engloba tots els productes de la multinacional, molt més enllà de

la suite d’Office, desenes de productes, des del correu electrònic a un CRM com Dynamics 365, però no
totes les eines són les més adients per a tots els clients. Molta gent té la premissa equivocada, de que
Office 365, és l’Office al núvol i això està molt lluny de la realitat.

El Centre de Tractament de Residus, és una empresa certificada per diverses ISO, de fet disposa de departament de qualitat i de més de 360 procediments interns, gestionar tota aquesta documentació, no és
una tasca fàcil, els documents no són vitalicis i tenen una caducitat, amb el SharePoint online els editors

reben alertes 30 dies abans de que caduqui el document i les alertes persisteixen, fins que els do-

cuments es revisen i s’inicia el flux de treball d’aprovació del procediment. Antigament els procediments,
anaven al responsable de cada departament implicat i es recollien les firmes manualment, amb l’eina
del SharePoint, els caps de departament reben una alerta per aprovar un procediment i si escau, poden

sol·licitar canvis als editors, per tal d’aprovar el procediment, finalment el procés acaba amb l’aprovació

de la direcció. Els empleats, no veuen les modificacions realitzades al document, fins que s’aprova
per direcció. Tot de manera digital, automatitzada i sense consum de paper.

Una altra necessitat important, era la de No Conformitats (NC) i la gestió de les mateixes, amb aquest
sistema, quan s’obre una NC la persona implicada i la persona que ha d’estar en coneixement, si escau,

reben un correu electrònic amb el resum de la NC i també les alertes, perquè siguin tractades dintre
del termini establert, si no es fa, el sistema envia periòdicament recordatoris als empleats per tal que
les puguin tractar.

En empreses grans, gestionar calendaris com les vacances, és una tasca difícil, al Centre De Tractament de
Residus, els empleats poden sol·licitar vacances o un permís, mitjançant un formulari al SharePoint,

la persona responsable veu la sol·licitud i en cas que l’accepti, l’empleat rep una alerta que el notifica

de la situació de la seva sol·licitud. Cada empleat pot veure les seves vacances, mitjançant un calendari,

només en els casos en que estan aprovades, els caps de departament i les persones responsables poden
veure les vacances de tot el seu equip.

També s’ha treballat utilitzant la metodologia anterior, en donar solució a problemàtiques com la gestió de
les actes de les reunions i encara s’hi treballa per automatitzar altres tasques i fluxos de treball.

CTRASA, ja tenia la documentació migrada al núvol, també el correu electrònic, en aquest punt ja poca
cosa quedava al servidor de l’empresa, només l’ERP, que s’utilitza per la facturació i la gestió del centre,

el servidor que l’allotjava s’havia quedat just de recursos, en aquest punt hi havia tres opcions, ampliar el

servidor antic, substituir-lo per un de nou, o migrar el que quedava de la infraestructura al núvol, final-

ment es va optar per la darrera opció, ja que no requeria d’una inversió inicial i era un sistema escalable, si les necessitats de l’empresa creixen, es poden ampliar els recursos del servidor en pocs segons,

sense esperes ni inversions importants, si les necessitats es redueixen, Azure s’adapta a l’empresa en tot

moment. El client no s’ha de preocupar de mantenir el maquinari ja que d’aquesta tasca se n’encarrega
Microsoft.

A nivell de telecomunicacions, podia semblar un repte a primera vista, però la realitat ha estat molt diferent, realitzar la connexió privada entre el Centre de Tractament de Residus i el Cloud de Microsoft, ha
estat molt senzill i el rendiment superior a les expectatives marcades. Un cas d’èxit.

Entrevista a Jordà Romera
“Al Comú d’Ordino, els considero uns altres pioners, ja han començat migrant el correu electrònic a Office
365 i només cal veure la feina que fan, és probablement la parròquia més activa al món tecnològic, com
ara les xarxes socials, Ordino és viu!”
Què en penses que el Centre de Tractament de Residus, hagi estat la primera empresa del sector públic
en convertir-se en una empresa 100% Cloud?
El client ho ha ficat tot molt fàcil des del principi, ho
tenien clar i ja havia quedat provat, que és un producte que funciona, no podem oblidar que el 80% de les
empreses del Fortune 500 ja utilitzen Office 365 i Azure.
Han estat els primers, però seran els últims? Com
veus a la resta d’administracions?
Per a mi el més important, és que ja tenim als primers,
moltes administracions, especialment els comuns, esperen a que un doni el pas, per tenir la confiança que
el producte funciona, després els altres els “copien”. Per
exemple, al Comú d’Ordino, els considero uns altres
pioners, ja han començat migrant el correu electrònic a
Office 365 i només cal veure la feina que fan, és probablement la parròquia més activa al món tecnològic, com
ara les xarxes socials. Ordino és viu. N’hi ha d’altres, el
Comú de La Massana també te Office 365 per als cònsols i conselles, em consta que tenen la intenció d’extrapolar-ho a la resta del Comú i segur que n’hi haurà

d’altres.
Això és només per a grans empreses i administracions públiques?
Ni de lluny, sempre els poso d’exemple, perquè són
clients públics i els coneix tothom, tenim molts clients
que utilitzen aquesta tecnologia i la gran majoria són
clients petits, de 5 a 10 empleats, com que el pagament
és per ús, s’adapta molt bé a les necessitats de cada
empresa.
Suposa algun problema per la Llei de protecció de
dades?
Al contrari, és el primer que vam consultar a l’agència
de protecció de dades (APDA), la Llei obliga a posar les
mesures per garantir la protecció dels fitxers, però no
especifica quina ha de ser la ubicació del mateix, no ens
enganyem, és Microsoft, hi van molt per davant, tenen
molts més recursos per protegir les dades que els que
pugui tenir el client final, sigui qui sigui el client.
Què li diries a la gent que dubta?
Que quan donin el pas, que tard o d’hora el donaran,
se’n penediran de no haver-lo donat abans.
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