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RESUM

A diferència del que passa en la gran majoria de béns i 
serveis, considerats com escassos, la informació es presenta 
com un bé abundant i desestructurat. El desenvolupament 
d’internet, les xarxes socials, els smartphones i altres tecnologies 
de la informació, han posat a l’abast de les organitzacions 
una ingent quantitat de dades, de diferents procedències i 
diversos llenguatges de programació, que fa impossible en-
tendre’ls i usar-los en la seva forma original. Atès l’incalcula-
ble valor de la informació en el món actual, les empreses han 
començat una croada per ordenar tan ingent quantitat d’infor-
mació, amb l’objecte de fer-la útil per al reporting (financer, 
comercial, operacions) i la presa de decisions. Això és possible 
per mitjà de les eines per a l’anàlisi del Big Data.
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ABSTRACT

Unlikely practically all goods and services, data is pre-
sented as abundant and unstructured. The development of 
the internet, social media, smartphones and other information 
technologies, have provided plenty of data to organizations, 
coming from different devices and using various program-
ming languages, hindering the understanding of such infor-
mation in its original form. Given the incalculable value of the 
information in today’s world, enterprises have started a cru-
sade in order to organize such huge quantity of information, in 
order to make it useful for reporting (financial, commercial, 
operations) and decision making. This is possible by means 
of specific tools for the analysis of the Big Data.
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1. Introducció al concepte del Big Data

La informació és un bé necessari al servei de les empreses per a l’òpti-
ma presa de decisions. Una de les diferències d’aquest bé, la informació, 
respecte a molts altres que trobem en el nostre entorn, és que es tracta d’un 
bé abundant.

L’abundància de dades fa que s’hagi de fer una selecció que permeti 
separar el rellevant del què és irrellevant, i el veraç de l’incert. Però la infor-
mació se’ns presenta en els nostres dies, no solament de manera aclaparado-
ra (petabytes, terabytes, exabytes), sinó a més de manera poc o gens orga-
nitzada. En funció del grau d’estructuració, podem distingir tres tipologies 
de dades:

•  Dades estructurades: són aquelles que es troben organitzades, i po-
den ser analitzades i explotades en la seva forma original. La infor-
mació continguda en les bases de dades convencionals en són una 
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bona prova, com l’arxiu mestre de clients, on figura el NIF, domicili 
social, raó social, etc.

•  Dades semiestructurades: són aquelles que, tot i no trobar-se del tot 
estructurades, poden arribar a organitzar-se per mitjà de procedi-
ments no gaire complexos. La informació continguda en els fulls de 
càlcul en pot ser un bon exemple.

•  Dades no estructurades: són dades que no mantenen una estructura 
ni una forma definida, pel que necessiten alguna eina potent per orga-
nitzar-les, sense la qual cosa no resultarien de cap valor per als usua-
ris. Per exemple, els arxius de text, els missatges de correu electrònic, 
els arxius de vídeo i els arxius de veu, etc.

S’estima que les dades estructurades suposen només el 20% de les dades 
disponibles al nostre abast, mentre que el 80% restant serien dades no estruc-
turades o semiestructurades. Seria un error limitar la gestió i la presa de deci-
sions basant-nos exclusivament en les dades estructurades, en les quals s’ama-
ga tan sols una petita part de la informació rellevant per als nostres negocis.

Figura 1. L’estructuració de les dades en l’actual entorn digital.

Podem definir l’anàlisi del Big Data com el conjunt de tècniques i 
procediments que permeten la captura, l’emmagatzematge i l’explotació de 
dades massives, tant estructurades com no estructurades.

El 90% dels professionals enquestats en el Big Data Analytics Market 
Size, Share, Growth, Trends, Analysis and Forecast 2019 to 2027, declaren 
que el Big Data és un factor estratègic en la transformació digital de les se-
ves organitzacions.

2. Les cinc “V” del Big Data i l’emergent figura del Chief 
Data Officer (CDO)

Parlar de les Cinc “V” del Big Data equival a identificar els grans des-
afiaments als que actualment es troba sotmès. Vegem-a continuació.
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Volum

Ens movem en un entorn caracteritzat per una quantitat ingent de da-
des, la qual cosa en dificulta la captació i emmagatzematge per a la posterior 
anàlisi. La quantitat d’informació que circula pels diferents mitjans, tant fí-
sics com digitals, fa que el primer escull a superar consisteixi en la captura 
de les dades. Les eines tradicionals no permeten capturar dades massiva-
ment, i molt menys emmagatzemar-les i analitzar-les. S’han desenvolupat 
eines ad-hoc per a aquesta comesa, com veurem més endavant.

Velocitat

Aquest gran volum de dades circula a una velocitat cada vegada més 
gran, per mitjà d’autopistes d’informació cada vegada més potents. La velo-
citat, com el volum, dificulta la captura de les dades, però a més provoca 
que aquestes es quedin obsoletes amb una rapidesa inusitada.

Variabilitat

Les dades que se’ns presenten en l’entorn, no solament són volumino-
ses i ràpides, sinó que provenen de fonts molt dispars. Aquestes dades pro-
venen de dispositius GPS, smartphones, xarxes socials, etc. No responen a 
un llenguatge únic, cosa que en dificulta la tabulació i anàlisi.

Veracitat

Un cop hem recollit les dades i les hem emmagatzemat, arriba el mo-
ment d’analitzar-les. És el moment de separar el gra de la palla, el veraç del 
què és incert. Aquestes dades s’han de sotmetre a un contrast de veracitat 
abans d’utilitzar-les en la presa de decisions empresarials. L’experiència i el 
coneixement que atresoren els experts de l’organització són el principal ac-
tiu per arribar a validar la informació obtinguda des de tan variades fonts.

Valor

Les empreses han de fer un esforç econòmic, tant en recursos humans 
com tècnics, per abordar i analitzar la incommensurable quantitat de dades al 
seu abast. Per això resulta imprescindible quantificar els resultats, i no és una 
tasca fàcil. De vegades, els resultats de la inversió en Big Data es produeixen 
amb un cert desfasament temporal. Cal triar molt bé el moment de la mesura 
del retorn de la inversió. El 31% de les empreses espanyoles enquestades 
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disposa d’una estratègia corporativa definida per aprofitar el valor de la in-
formació (Univers Penteo. Integradors Big Data-Analytics, 2017: 9).

En l’actualitat existeixen diferents eines especialitzades en la captura i 
l’anàlisi de dades massives, que poden classificar-se en tres grans categories:

a) Bases de Dades NoSQL (Non Structured Query Language)

Les bases de dades NoSQL, també conegudes com “No només SQL”, 
utilitzen un llenguatge de programació que permet treballar amb dades semi-
estructurades i no estructurades, que recordem suposen el 80% de la infor-
mació al nostre abast. A diferència de les bases de dades convencionals, ba-
sades en una arquitectura lineal de fila-columna, les bases NoSQL permeten 
processar dades no lineals, de molt variada procedència, estructurades o no.

b) Programaris específics en l’anàlisi del Big Data

Es tracta d’eines que permeten la captura, l’emmagatzematge i l’anàli-
si de dades massives no estructurades. L’estructuració de les dades no ha de 
produir-se en el mateix moment que es capturen, sinó que poden emmagat-
zemar-se per organitzar-les en un moment posterior.

En els últims anys han proliferat diverses solucions tècniques en aquest 
camp (Hadoop, Tableau, Zoho Analytics, etc.), que es poden utilitzar aïlla-
dament, encara que aconsegueix maximitzar-se el seu potencial quan es 
combinen amb els ERP de l’empresa.

Són eines flexibles que ofereixen una escalabilitat relativament senzi-
lla, afegint nous nodes o punts d’anàlisi que n’augmenten l’eficàcia en el 
tractament de la informació.
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Figura 2. Característiques dels programaris específics en l’anàlisi del Big 
Data.

c) Xarxes Neuronals Artificials

Les xarxes de neurones artificials, popularment conegudes com Artifi-
cial Neural Networks (ANN), són eines que permeten simular el funciona-
ment del cervell humà. Les ANN estan formades per uns nodes que simulen 
les neurones, interconnectats entre si per uns llaços que simulen les dendri-
tes, és a dir, els transmissors d’informació des d’una neurona a una altra.

Les ANN pertanyen al conjunt d’eines d’Intel·ligència Artificial (AI). 
Són utilitzades com a motor intern de diversos programaris de Big Data. 
D’aquesta manera, les ANN poden ser emprades com a eines pròpiament. 
L’expert pot modelar i dissenyar la xarxa a la seva mida, o bé com a motor 
dels programaris especialitzats en l’anàlisi del Big Data. Segons la investi-
gació de New Vantage Partners LLC, el 91,6% de les empreses segueixen 
un ritme creixent d’inversió en Big Data i Intel·ligència Artificial (Big Data 
and AI Executive Survey, 2019: 7).

Les ANN es troben formades normalment per tres capes de neurones:

Capa d’entrada: és la capa de nodes o neurones que rep els inputs del patró 
d’entrada, és a dir, la informació en la seva forma original. Un cop presen-
tades aquestes dades a la primera capa de neurones, aquestes són transfor-
mades en valors entre 0 i 1 per mitjà de les anomenades funcions sigmoide.
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Figura 3. Funcions sigmoide en la utilització de Xarxes Neuronals 
Artificials.

Capa intermèdia: cadascuna de les neurones de la segona capa recull una 
informació que s’expressa amb la següent expressió:

En què:

: la informació recollida per la neurona “j” de la capa intermèdia, pro-
vinent de les “n” neurones de la capa d’entrada, per a i = 1, 2,..., n.

 l’input del patró d’entrada, recollit per la neurona “i” de la capa d’en-
trada, després de ser transformat per la funció sigmoide. Representa la in-
formació transmesa des de la neurona “i” a la neurona “j”.

 pes o ponderació de la informació transmesa des de la neurona “i” a la 
neurona “j”.

Capa de sortida: és la capa que presenta els outputs, on pot haver-n’hi un o 
més d’un.

L’output es confronta amb algun patró observat, de manera que qualsevol 
desviació sobre aquest donarà lloc a una actualització dels pesos per mitjà 
d’una nova iteració. El procés es repeteix “N” iteracions mitjançant un algo-
ritme de contrapropagació (Sapna, Tamilarasi i Kumar, 2012: 393-398). Els 
pesos resultants després aquestes iteracions, representen l’estructura que 
millor explica els outputs a partir dels inputs.
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Figura 4. Xarxa de neurones artificial.

Les ANN suposen un avanç respecte als models estadístics tradicionals 
basats en tècniques lineals, com el model de regressió lineal simple o múl-
tiple, l’anàlisi de components principals o l’anàlisi de components comuns, 
conegut popularment com a anàlisi factorial. A diferència d’aquestes, les 
ANN compten amb una plasticitat que augmenta l’eficàcia en la troballa de 
patrons dins d’una informació aparentment desordenada. Es tracta, a més, 
d’un instrument molt flexible, ja que es poden afegir tantes capes com desit-
gem, en cadascuna de les quals podrem incorporar més o menys neurones. 
No obstant això, hem d’assenyalar que, en contra del que es pensa moltes 
vegades, la millor xarxa neuronal no sempre és la més complexa.

El domini d’aquestes tres categories d’eines requereix els serveis d’un 
expert en Big Data a la nostra organització, que pot ser intern o extern. 
Aquesta figura rep el nom de Chief Data Officer (CDO). El CDO és el res-
ponsable de les dades de la companyia al màxim nivell. La seva tasca és 
organitzar-les per cedir-les, de manera organitzada i útil, a la resta de res-
ponsables de l’empresa, entre els quals figura el Chief Financial Officer, 
Chief Operations Officer i Chief Marketing Officer.
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Figura 5. El posicionament del Chief Data Officer (CDO) en l’organització.

Del CDO no només s’espera un coneixement tècnic sobre les eines del 
Big Data, sinó que cada vegada més es requereix que conegui profunda-
ment el negoci i la marca de l’empresa i que tingui dots de comunicació i 
habilitat amb les xarxes socials.

Figura 6. Les habilitats requerides del CDO.
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3. Els estadis del Big Data i la seva aplicabilitat en el reporting 
i la presa de decisions

L’anàlisi del Big Data no és un fi en si mateix, sinó un procés pel qual 
tractar les dades no estructurades que es presenten en un entorn canviant a 
partir de fonts dispars.

La integració del Big Data i l’ERP de l’organització dona llum al con-
cepte de Business Intelligence (BI). Podem definir el BI com el conjunt 
d’eines, tant de programari com de maquinari, relacionades amb la infor-
mació, que utilitza l’empresa per a la presa de decisions. El BI és, essenci-
alment, l’art de combinar el Big Data amb l’ERP de l’empresa. No és un 
concepte recent i, si bé, en la seva concepció més primerenca, s’emprava 
per referir-se als ERP de la companyia, nodrint-se tan sols d’informació 
generada internament, amb el temps ha anat evolucionant fins a una accep-
ció més àmplia que dona cabuda a tota mena d’informació, tant interna com 
externa, al servei de les organitzacions.

Figura 7. El cicle de la informació digital a l’empresa.

Avui en dia no es percep el BI amb una visió merament introspectiva, 
ja que les organitzacions s’han adonat que la informació de més utilitat no 
es genera dins d‘aquestes, sinó fora.

Pensem en el Cash Management. Al principi el BI es va configurar 
com un ERP de gestió de tresoreria alimentat amb informació generada in-
ternament per l’empresa, com els moviments bancaris, els extractes comp-
tables, les previsions de venda proporcionades pel Director Comercial, etc. 
Avui en dia aquesta concepció resulta del tot insuficient, ja que el Cash 
Management ha evolucionat de portes enfora de l’organització. La informa-
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ció que es genera en les entitats financeres es transmet en temps real per 
mitjà de la banca electrònica (e-banking), que a la vegada es fusiona amb 
l’ERP de l’empresa i permet un bolcat automàtic de dades.

Pensem ara en el departament de màrqueting. No seria possible detec-
tar les necessitats del públic objectiu sense disposar d’un observatori amb la 
mirada posada en el mercat, capaç d’analitzar el comportament dels nostres 
clients, el nombre de visites a la nostra web, les rutes seguides dins d’aques-
ta, etc. Conèixer els nostres clients ens permet preveure millor la demanda 
futura, cosa que al mateix temps permet estimar amb menor incertesa els 
fluxos de caixa. Tot això és possible amb l’ús d’eines de Big Data.

Fem un pas més, i vegem com la captura de les dades massives no ha 
de produir-se només des dels mitjans digitals (pàgines web, xarxes socials, 
etc.). És el moment de l’Internet de les Coses, popularment conegut com a 
Internet of Things (IoT). Aquest concepte ens endinsa en la simbiosi entre 
Internet i els objectes, entre el tangible i l’intangible. Pensem, per exemple, 
en els sensors incorporats en els centres comercials, hàbilment amagats en 
els dispositius de la llum o qualsevol altre ornament, que per mitjà de la 
tecnologia wifi capta el senyal dels nostres dispositius mòbils, recopilant els 
nostres moviments, l’estada a cada secció, etc. Aquests sensors permeten al 
comerciant conèixer el nombre de persones que passegen per la vorera, el 
percentatge d’aquestes que entren a l’establiment, les visites realitzades per 
una persona en un espai temporal, per exemple en una setmana o en un mes. 
Per a això es requereix tan sols que el client disposi d’un dispositiu mòbil 
amb el wifi activat. Per mitjà de les anomenades funcions matemàtiques 
HASH, el sensor capta el senyal i assigna un codi a aquesta persona, sense 
arribar a revelar-ne la identitat. Quan aquesta mateixa persona torna a visitar 
l’establiment, el sensor torna a captar el dispositiu mòbil i identifica el se-
nyal com a ja conegut, la qual cosa permet al comerciant conèixer la fre-
qüència de visita del client.

Un cop recollida la informació hem de prestar atenció a com el Big 
Data pot ajudar en la presa de decisions. Això dependrà de l’estadi en el 
qual el Big Data es trobi implementat en l’organització, a saber:

Estadi descriptiu del Big Data

En aquest estadi, el Big Data es dedica a explicar l’evolució històrica 
d’una organització fins a la data actual. És un estadi de valor purament des-
criptiu, que explica els esdeveniments ocorreguts a l’empresa fins a conce-
bre-la tal com és avui.
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Estadi diagnòstic del Big Data

En aquest cas, el Big Data explica el perquè s’ha arribat a la situació 
actual de l’organització. Per exemple, les decisions que ens han permès as-
solir l’actual posicionament en el mercat, les raons per les quals ens hem 
especialitzat en una línia de negoci determinada, etc.

A diferència de l’anterior estadi descriptiu, no només ens permet conèixer 
què és el que som actualment, sinó el perquè som així.

Estadi predictiu del Big Data

El Big Data adopta un paper que ens permet conèixer el futur esdeve-
nir de l’organització seguint la tendència que ens ha portat a ser qui som en 
l’actualitat. En altres paraules, ens permet extrapolar la nostra posició en el 
futur si seguim fent les coses de la mateixa manera que en el passat.

Aquesta fase és important per anticipar-nos a eventuals problemes. Po-
dem visionar un futur no desitjat que potser desitgem canviar.

Estadi prescriptiu del Big Data

És la fase més avançada del Big Data, que ens permet concretar les 
accions a emprendre per aconseguir les metes en un futur determinat. Men-
tre que la diagnosi exposa el com s’ha arribat a ser el que som, la prescripció 
constitueix la teràpia a seguir per a canviar.

Figura 8. Els estadis del Big Data.

Els beneficis de la correcta ocupació del Big Data, sigui quina sigui la 
seva fase, juntament amb les tècniques d’intel·ligència artificial, explica la 
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creixent inversió en aquest binomi per part de les organitzacions (Big Data 
and AI Executive Survey 2020: 8).

Tornem a l’exemple del Cash Management. L’estadi descriptiu del Big 
Data ens donarà a conèixer les característiques del nostre mapa bancari 
(banking pool), el balanç banc-empresa, els instruments d’inversió de les 
puntes de tresoreria, els terminis de cobrament i de pagament amb els nos-
tres clients i proveïdors, entre altres factors.

En la fase diagnòstica podrem entendre les raons que ens han portat a 
escurçar els terminis de cobrament i a allargar els terminis de pagament, les 
raons de treballar amb els bancs actuals, el perquè fem servir una tècnica de 
cash pooling nocional en un país, i una tècnica de cash pooling d’escombrat 
zero en un altre, etc.

La fase predictiva permetrà estimar la liquiditat de l’empresa al cap 
d’un període de temps determinat, l’endeutament que tindrem si seguim la 
mateixa tendència que en el passat, a quant ascendiran les necessitats de 
fons de maniobra, etc.

Finalment, l’estadi prescriptiu ens suggerirà accions concretes per op-
timitzar la liquiditat de la companyia, per minimitzar les necessitats de fi-
nançament en un futur, per maximitzar el resultat financer en el compte de 
resultats, etc.

Les necessitats de cada empresa són diferents, i de vegades no és ni facti-
ble, ni convenient, saltar d’un estadi a un altre eludint els estadis intermedis. Pot 
resultar més enriquidor passar per cadascun dels diferents estadis, per aconse-
guir una completa comprensió del què és la nostra organització, el perquè s’ha 
arribat a ser el que som, i el que hem de fer per liderar el canvi organitzatiu.

En cap dels estadis anteriors, el Big Data substitueix els ERP de l’em-
presa. L’anàlisi del Big Data ha de permetre, després de l’estructuració de 
les dades, presentar la informació als ERP de les diferents àrees funcionals, 
perquè aquestes puguin explotar-les i analitzar-les apropiadament. És així 
com el Big Data enriqueix el reporting generat pels Enterprise Resource 
Planning de l’organització.

Figura 9. La cadena de valor del Big Data orientat al reporting.



A. Fernández: El paper del Big Data en el reporting i la presa de decisions34  

La visualització de les dades ha patit grans canvis en els últims temps. 
Es pot pensar que, tot just fa pocs anys, el reporting de les empreses admetia 
només dues formes de representació: el paper i l’ordinador. El desenvolupament 
de programaris per a l’analítica de dades s’ha produït de manera compassada 
al desenvolupament del maquinari que en possibilita la visualització. Les 
dades processades per mitjà de les eines de Big Data es poden visualitzar en 
smartphones, tablets, cloud, etc. L’ordinador ha deixat d’ostentar el mono-
poli de la visualització dels reportings empresarials, i ha donat pas a un 
ventall de dispositius més àgils, més còmodes i més ben integrats a les nostres 
vides quotidianes.

Les principals companyies d’ERP ofereixen també programaris d’anà-
lisi de Big Data, i aplicacions mòbils que permeten la visualització dels re-
sultats d’aquesta anàlisi. Aquestes dades es mostren de manera resumida per 
a resultar visualment més entenedores i facilitar-ne la comprensió, i donen 
lloc a un reporting resumit amb els principals Key Performance Indicators 
(KPI). Aquest tipus de reporting rep el nom de Dashboard.

4. El Big Data as a Service (BDaaS): Una solució de futur 
per a les pimes

L’anàlisi del Big Data ha estat relegat, fins al moment, a les grans orga-
nitzacions. Aquestes han realitzat grans inversions en plataformes que els per-
meten recollir i processar la informació massiva que es mou al seu entorn per 
dinamitzar la presa de decisions. Aquestes empreses han anat desenvolupant, 
en paral·lel, una potent estructura organitzativa interna, liderada per un Chief 
Data Officer, que s’ocupa de gestionar i estructurar les dades i posar-les al 
servei de la resta d’àrees funcionals de l’empresa.

Parlar de Big Data i la seva aplicabilitat empresarial, avui en dia, és 
parlar de grans corporacions, a més molt especialitzades en sectors concrets, 
com el sector financer, telecomunicacions, Fintech, energia, etc.

El Big Data no ha fet incursió, encara, en les petites i mitjanes empreses, 
que representen el 99% del teixit empresarial a Espanya. Entre les barreres 
d’entrada del Big Data a les pimes identifiquem les següents:

•  Desconeixement dels beneficis que el Big Data pot aportar a l’orga-
nització, tant en la millora del reporting com en la presa de decisions. 
Hem vist que el Big Data realitza valuoses aportacions en els seus 
diferents estadis, des del descriptiu fins al prescriptiu. Encara avui en 
dia, tan sols el 18% de les empreses espanyoles s’ha embarcat en al-
gun projecte de Big Data, i el 38% declara la seva intenció de fer-ho 



Revista de Comptabilitat i Direcció
Vol. 31 any 2020, pp. 21-36 35

a llarg termini (Univers Penteo. Integradors Big Data-Analytics, 
2019: 5 -6).

•  Cost d’implementació de les infraestructures per al tractament del 
Big Data.

•  Canvis requerits en l’estructura organitzativa interna, com la creació 
d’un departament de dades liderat per un Chief Data Officer.

En els últims anys, estem veient com guanya popularitat el Big Data as 
a Service (BDaaS). El mateix que el Software as a Service (SaaS), permet a 
les empreses fer ús de les eines d’anàlisi del Big Data des del núvol (cloud), 
evitant el cost de la inversió en llicències de propietat. Per fer ús d’aquestes 
eines, l’organització pagarà una quota a manera d’arrendament. Aquesta 
modalitat del Big Data abarateix substancialment el cost d’implantació i 
s’adapta a les necessitats de les empreses petites i mitjanes.

Entre els avantatges del BDaaS destaquem els següents:

a)  Economicitat: l’empresa evita l’adquisició de llicències de propietat 
i el seu cost de manteniment, substituint-lo per una quota mensual, 
generalment molt assequible.

b)  Actualització: el proveïdor de la plataforma manté en el núvol la 
versió més actualitzada en cada moment, evitant que l’empresa hagi 
d’incórrer en costos d’actualització cada cert nombre d’anys.

c)  Emmagatzematge: no hi ha necessitat de disposar de servidors on 
emmagatzemar les dades capturades pel Big Data. Això suposa un 
estalvi en espai i en diners, ja que els servidors han de trobar-se en 
zones especialment adaptades, en llocs ignífugs i de baixa temperatura. 
Així mateix, permet estalviar la corresponent pòlissa d’assegurances 
contra els danys causats a aquests equips.

El BDaaS no suposa només un acostament del Big Data a les pimes. 
Cada vegada més, les grans empreses opten per utilitzar infraestructures de 
Big Data des del cloud, evitant el cost de propietat i de manteniment d’enor-
mes servidors, externalitzant aquests serveis en empreses tecnològiques es-
pecialitzades (Saïf i Wazir, 2018: 118-127).

Conclusions

A llarg del present treball hem tingut l’oportunitat d’endinsar-nos en el 
concepte i les característiques del Big Data. El desenvolupament d’internet, 
els smartphones, les xarxes socials, els xats, i altres tants instruments, ha con-
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vertit la informació en un bé tant abundant com bast, si no se sap tractar apro-
piadament. Aquesta inabordable quantitat de dades prové de fonts molt varia-
des, i en la seva forma original se’ns presenta, sovint, de manera desordenada.

L’optimització del valor de la informació per a les empreses es produeix 
quan aquesta ingent quantitat de dades s’aconsegueix estructurar per mitjà 
d’eines de Big Data, per incorporar-se posteriorment als ERP.

No obstant això, no tots els ERP es troben capacitats actualment per 
albergar tan massiva quantitat de dades. En aquests casos, poden utilitzar-se 
aquests programaris específics de Big Data com a instruments finalistes en 
si mateixos, no solament per a l’estructuració de les dades, sinó també com 
a instrument de reporting per a la presa de decisions.

Cada organització pot abordar l’anàlisi del Big Data d’una manera o 
altra. Igualment, pot emprar el Big Data en un estadi o un altre (descriptiu, 
diagnòstic, etc.), i fins i tot minimitzar el cost d’implementació per mitjà del 
BDaaS. Hi ha diversos models, i cada organització ha d’escollir el que mi-
llor s’adapti a les seves necessitats.

Les empreses que aconsegueixen discriminar i processar l’aclaparadora 
informació que se’ns presenta en l’entorn actual, disposen d’un reporting de 
major qualitat per a la presa de decisions. La transformació digital passa, 
irremeiablement, pel tractament del Big Data, configurant-se com un factor 
estratègic que condiciona l’èxit de les organitzacions.
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