
M10. Sistemes de gestió empresarial 1 UF1. Sistemes ERP-CRM. Implantació

UF1

Sistemes ERP-CRM. 
Implantació
Annex 00

Bibliografia i adreces d'interès

Isidre Guixà i Miranda

Institut Milà i Fontanals d'Igualada

Sistemes de gestió empresarial



M10. Sistemes de gestió empresarial 2 UF1. Sistemes ERP-CRM. Implantació

25 de setembre de 2014
Isidre Guixà i Miranda
Institut Milà i Fontanals
C/. Emili Vallès, 4
08700 - Igualada

Aquest material està protegit sota llicència de Creative Commons BY-NC-SA 3.0 i és la 
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vegada publicats seran accessibles a l'apartat recursos de la web http://ioc.xtec.cat

En cas de suggeriment i/o detecció d'error, podeu informar a iguixa@xtec.cat
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Bibliografia
Pinckars, F.; Gardiner, G.; Van Vossel, E. (2011). OpenERP, a modern approach to 
integrated business management. Release 6.0.0. Tiny SPRL. Descarregat el 03/09/2012 a
l'apartat Download eBook de http://  doc.openerp.com  

Llibre electrònic facilitat per OpenERP corresponent al manual d'instal·lació i utilització 
d'OpenERP. La versió descarregada es pot obtenir també aquí.

Adreces d'interès
http://www.erp-spain.com

Portal en llengua hispana sobre ERP que recull l'actualitat del sector (notícies, productes, 
conferències, seminaris en línia,...). Tot i que s'anuncia com a portal sobre ERP, també 
inclou altres segments: CRM, RRHH, SCM,... Per tenir accés a tots els recursos cal 
efectuar un registre gratuït.

http://www.bi-spain.com

Portal en llengua hispana sobre BI que recull l'actualitat del sector (notícies, productes, 
conferències, seminaris en línia,...).

http://www.demosdesoftware.com

Portal en llengua hispana dedicat a demostracions i presentacions de programari 
corporatiu (ERP, CRM, BI,...)

http://www.tecnowebinars.com

Calendari de seminaris tecnològics gratuïts en línia, organitzats per la xarxa IT-
SPAIN.NET, en el que podem anar-nos mantenint al dia en les novetats de tècniques i 
productes vinculats a programari corporatiu (ERP, CRM, BI,...).

http://www.findthebest.com/category/Software

Portal que facilita un ampli llistat de productes de diversos sectors. Així, a nosaltres ens 
pot interessar els apartats ERP, CRM i BI. Incorpora, per molts productes, una 
demostració del seu funcionament. Per cada producte informa dels tipus d'implantació 
possibles (On Premise / SaaS).

http://www.openerp.com

Portal de OpenERP, en el qual podrem descarregar-nos aquest ERP i accedir a tota la 
documentació oficial. Des del 2014, amb el canvi de nom d'OpenERP a Odoo, aquesta 
URL es redirigeix a https://www.odoo.com/. En Odoo, previ registre gratuït, es pot 
gestionar una empresa de proves durant 30 dies. Per descarregar el programari, malgrat 
estar registrat, cal repetir les dades (nom, telèfon, correu,...)

https://www.odoo.com/
http://www.openerp.com/
http://www.findthebest.com/category/Software
http://www.tecnowebinars.com/
http://www.demosdesoftware.com/
http://www.bi-spain.com/
http://www.erp-spain.com/
https://docs.google.com/open?id=0Bwo9E59KHo0-ZmZZcGswOXBycU0
http://doc.openerp.com/
http://doc.openerp.com/
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http://nightly.openerp.com/ o http://nightly.odoo.com/

Portal d'OpenERP/Odoo des del que podem descarregar-nos la darrera versió de cada 
producte i, també es té accés a algunes versions anteriors, sense haver d'efectuar cap 
registre.

http://apps.openerp.com

Portal on resideixen tots els components (add-ons) que podem incorporar a l'OpenERP. 
Des del 2014, amb el canvi de nom d'OpenERP a Odoo, aquesta URL es redirigeix a 
https://www.odoo.com/apps.

http://openerpspain.com/

Portal que té com intenció, donar suport, facilitar i dinamitzar el treball realitzat per la 
comunitat d'OpenERP a Espanya, formada per un grup de persones i empreses que 
s'encarreguen d'adaptar OpenERP a les lleis fiscals espanyoles. En el moment de 
confeccionar aquest document, ja existeix el nou portal https://odoospain.odoo.com/ que 
fa referència a Odoo, però encara està en fase de desenvolupament.

http://www.postgresql.org

Portal oficial del SGBD PostgreSQL des d'on podem descarregar les diverses versions 
amb la corresponent documentació.

http://www.aulaerp.com

Pàgina web dedicada a la formació en els ERP Tryton i OpenERP, desenvolupada per les 
empreses NaN-tic i Zikzakmedia, SL. Per a nosaltres té especial interès pels cursos 
(alguns gratuïts i altres de pagament) relatius a OpenERP a diferents nivells (usuaris, 
programadors/instal·ladors i administradors).

http://aula-openerp.com/

Pàgina web dedicada a la formació en OpenERP, amb cursos de pagament i gratuïts. En 
el moment de confeccionar aquest document, per la versió 6.1 d'OpenERP hi ha alguns 
cursos gratuïts que poden ajudar en la utilització d'aquest producte.

http://cursosopenerp.com/

Pàgina web dedicada a la formació en OpenERP, amb cursos de pagament i gratuïts. En 
el moment de confeccionar aquest document, per accedir als cursos gratuïts, cal sol·licitar
accés. 

http://nightly.odoo.com/
http://nightly.openerp.com/
https://odoospain.odoo.com/
http://openerpspain.com/
http://cursosopenerp.com/
http://aula-openerp.com/
http://www.zikzakmedia.com/ca/
http://www.nan-tic.com/
http://www.aulaerp.com/
http://www.postgresql.org/
https://www.odoo.com/apps
http://apps.openerp.com/
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Fòrums de discussió

• Fòrum d'Odoo https://www.odoo.com/forum

Portal oficial d'OpenERP per a demanar i donar ajut. En el moment de confeccionar
aquest document només hi ha un fòrum (Help) que aglutina totes les preguntes.

• Grup de google openerp-spain-users

Usuaris, clients, interessats, curiosos i altres que vulguin compartir les seves 
experiències o dubtes sobre OpenERP.

• Grup de google openerp-spain

Grup de localització espanyola d'OpenERP. L'objectiu de la llista és la discussió del 
desenvolupament de les millores necessàries per adaptar OpenERP a la 
comptabilitat, usos i idiomes de l'Estat Espanyol. Destinat a desenvolupadors.

https://www.odoo.com/forum/help-1
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