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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

L’aplicació ENVASAT és un programa dissenyat per a dur a terme el sensat de les 
variables ambientals així com el control del procés ENVASAT, l’empresa client té 
l’exclusivitat total d’aquest programa. 

¿Com accedir al programa? 

És tant senzill com fer doble clic a l’icona d’ENVASAT que es troba a l’escriptori 
del PC de la secció d’Envasat. 
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CAPÍTOL 2: 

GUIA DE L’USUARI 

Aquesta guia pretén guiar al nou usuari i facilitar un primer contacte amb 
l’aplicació ENVASAT. 

L’aplicació ha estat dissenyada per a ser d’un ús senzill i pràctic per a l’usuari. El 
seu ús resulta molt intuïtiu, així que s’anima al usuari a que realitzi una primera 
lectura d’aquesta breu guia i així tenir la visió general de l’aplicació. 

 

2.1. Introducció de la contrasenya 
Un cop oberta l’aplicació la primera pantalla que apareix és l’anomenada PROCÉS 
ENVASAT. 

 

Figura 1. Pantalla PROCÉS ENVASAT 
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En aquesta pantalla cal introduir l’usuari i la contrasenya i prémer Acceptar per a 
poder entrar a l’aplicació. Els grups d’usuaris existents són: 

 

Figura 2. Pantalla PROCÉS ENVASAT. Detall dels grups d’usuari 
existents. 

En el cas de no se correcte l’usuari o la contrasenya sortirà un avís d’aquest estil. 

 

Figura 3. Pantalla PROCÉS ENVASAT. Detall d’avís error de 
contrasenya. 

Per a qualsevol dubte l’aplicació disposa d’un ajuda per a guiar a l’usuari. L’icona 
de l’ajuda és el següent 

 

Figura 4. Icona d’ajuda. 

L’ajuda estarà present des de qualsevol pantalla. 
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Per a sortir de l’aplicació caldrà tornar a aquesta pantalla i prémer sortir de 
l’aplicació d’ENVASAT. 

 

 

 

Figura 5. Pantalla PROCÉS ENVASAT. Detall per sortir de l’Aplicació. 
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2.2. Menú d’inici 
Un cop oberta l’aplicació la primera pantalla que apareix és la del MENÚ D’INICI. 

 

 

Figura 6. Menú d’Inici. 

Aquesta és la pantalla principal. No tots el botons estan actius al mateix temps, 
en funció del usuari es permet fer unes o altres operacions. 

Taula 1. Elements comercials. 

FUNCIONCS/ 
PERMISOS     

RESP. QUALIAT X X X X 

MANTENIMENT  X X X 

OPERARI  X  X 

ADMINISTRADOR X X X X 
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Al peu de la pantalla apareix l’usuari actual per tal de saber quina contrasenya ha 
sigut introduïda. 

A la figura següent es mostra la diferencia entre un botó actiu i no actiu. 

 

 

Figura 7. Pantalla de MENÚ D’INICI de l’usuari Operari. 

Les funcions del MENÚ D’INICI són les següents: 

Consulta i/o actualització de productes a produir: per a realitzar 
una consulta sobre els productes introduïts i les seves especificacions 

ambientals corresponents o per afegir un nou producte al sistema. 

 Inici del procés d’envasat: per iniciar el procés d’envasat. 

 

 Consulta de reports generats als processos: per visualitzar els 
reports generats en format .txt. 

 Canviar de contrasenya o sortir de l’aplicació: per tornar a la 
pantalla de PROCÉS D’ENVASAT. 

Per accedir a qualsevol d’aquestes funcions del MENÚ D’INICI només cal prémer 
sobre del botó, sempre i quan estigui actiu. 
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2.3. Consulta i/o actualització de productes a 
produir. 

 

En el cas d’haver escollit en el MENÚ D’INICI la opció de Consulta i/o 
actualització de productes a produir apareix la següent pantalla en la qual 
l’usuari pot escollir si el que desitja és veure les fitxes de productes existents en 
el sistema o introduir-ne una de nova. 

 

 

Figura 8. Pantalla de Consulta i/o actualització de productes a produir 
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Consulta de les fitxes de productes existents en el sistema: per a 
realitzar una consulta sobre els productes introduïts i les especificacions 
ambientals corresponents. Al prémer el botó apareix la següent 
pantalla. 

 

 

 

Figura 9. Pantalla de Consultar una fitxa de producte. 

 

Recorda que utilitzant la tecla del tabulador es pot anar canviant de camp per a 
poder revisar les dades introduïdes d’una manera més pràctica. 

Un cop revisades les fitxes de productes existents introduïdes al sistema cal 
prémer Acceptar per a tronar a la pantalla de Consulta i/o actualització  de les 
fitxes de productes.  

Nota: en el cas que sigui necessari modificar les fitxes de producte 
introduïdes al sistema, tot i que no es recomanable si es vol fer un bon ús 
de l’històric (informes generats), cal obrir l’arxiu amb el nom de 
productes.txt. En aquest arxiu hi apareix la relació dels productes 
introduïts i les seves variables. 
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Figura 10. Exemple del arxiu de productes.txt. 

 

Tenint en compte que les variables ambientals estan enumerades de la 
següent forma, només es necessari modificar el que es cregui necessari i 
sobreescriure l’arxiu amb el mateix nom (productes.txt) 

 

 

 

Figura 11. Explicació del arxiu productes.txt. 

 

Es recomana fer una copia de l’arxiu existent abans de modificar-lo per si 
hi ha algun problema amb l’edició del mateix. 
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Introduir una fitxa de producte nova al sistema: per introduir un 
nou producte i les seves característiques ambientals ideals en el 
sistema. Al prémer el botó apareix la següent pantalla. 

 

 

 

Figura 12. Pantalla de Crear una fitxa de producte nova. 

 

Recorda que utilitzant la tecla del tabulador es pot anar canviant de camp per a 
introduir les dades d’una forma més pràctica. 

I a més a més els controls numèrics no permeten introduir valors inferiors a 0. 

Un cop introduïdes totes les variables ambientals del producte s’ha de prémer 
Acceptar per a guardar-lo en el sistema. En cas de que hi hagi algun  camp sense 
cap valor o amb valor 0 surt la següent finestra emergent per alertar a l’usuari. 
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Figura 13. Finestra emergent d’alerta d’algun camp buit. 

 

Un cop introduït el producte correctament cal prémer Cancel·lar per a sortir de la 
pantalla i tornar a la pantalla de Consulta i/o actualització de productes a produir 

 

 

Tornar al menú d’inici: per a tornar a la pantalla principal MENÚ 
D’INICI. 
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2.4. Inici del procés d’envasat 
En el cas d’haver escollit a la pantalla de MENÚ PRINCIPAL la opció de Inici del 
procés apareix la següent pantalla on es demana que s’esculli el producte que es 
produirà. 

 

 

 

Figura 14. Finestra emergent d’alerta d’algun camp buit. 

 

Per a escollir un producte que encara no s’havia fabricat amb anterioritat, cal 
haver-lo introduït prèviament al sistema. 

Prémer Acceptar per a començar el procés. En el cas que no s’hagi escollit cap 
producte surt una finestra emergent que així ho comunica. 
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Figura 15. Finestra emergent d’alerta, no s’ha escollit cap producte. 

 

En el cas que s’hagi escollit correctament el producte apareix una finestra 
emergent de confirmació del producte escollit per a iniciar el procés. Prémer 
Acceptar si és el producte a envasar o Cancel·lar per a tornar a la pantalla de 
Producte a envasar. 
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Figura 16. Finestra emergent d’alerta, no s’ha escollit cap producte. 

 

Un cop seleccionat el producte l’aplicació comença a enregistrar i ha controlar les 
variables ambientals del procés d’envasat. Cal esperar a que s’estabilitzi el 
sistema abans de començar amb la producció d’envasat. 

La pantalla següent permet tenir una visió general del procés. 
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Aquesta pantalla de PROCÉS consta de dos pestanyes a més a més de la 
principal on es poden observar amb més detall la temperatura i humitat i la 
pressió i partícules de pols. 

 

 

 

Figura 17. Pantalla principal del PROCÉS. 

 

El sinòptic del procés està animat, de tal manera que quan els actuadors estan 
funcionant el colors d’aquests canvien. En repòs, tal com es pot veure a la figura 
17 els actuadors són de color gris. Els actuadors consten d’uns displays a la part 
superior que indiquen el valor en el que s’està actuant. 

Per altre banda, just a sota del sinòptic es poden veure les lectures del diferents 
sensors associats als actuadors i les alarmes i avisos que es produeixen durant el 
procés. 

Per tal d’alertar a l’usuari que s’està produint un avís o una alarma a la part 
superior de la pantalla també hi ha dos indicadors d’avís i d’alarma.  

A la dreta de la pantalla hi trobem les dades més importants del procés 
d’envasat que s’està duent a terme. 

A la pestanya següent hi ha les gràfiques, lectura dels sensors i del actuadors de 
les variables ambientals de la temperatura i de la humitat. 
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 Figura 18.  Pestanya de TEMPERTAURA I HUMITAT de la pantalla principal del  

PROCÉS. 

 

A la següent pestanya hi ha les gràfiques, lectura dels sensors i del actuadors de 
les variables ambientals de la pressió diferencial i de les partícules de pols. 

 

 

 

Figura 19. Pestanya de PRESSIÓ I PARTICULES DE POLS de la pantalla principal del 
PROCÉS. 
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Totes les gràfiques existents en aquesta pantalla de PROCÉS tenen les mateixes 
eines disponibles per a l’usuari. Lupa, apropar una secció de temps, la gràfica 
visualitzada al màxim possible i veure el total de la gràfica. S’anima a l’usuari 
que provi les eines descrites per a poder entendre exactament aquest apartat. 

Tal i com diu la llegenda superior de la gràfica les dues línies vermelles són els 
límits per a que s’activi l’alarma de la variable, les verdes marquen el límits 
d’acceptació o d’avís de la variable i per tant la línia blava és la lectura de la 
variable. 

 

 

 

Figura 20. Detall de la gràfica d’humitat de la pestanya TEMPERATURA I HUMITAT. 

 

 

Al finalitzar el procés d’envasat es generen el reports corresponents per a 
guardar i evidenciar les mesures de les variables ambientals del producte que 
s’ha produït i/o envasat. 

Finalment un cop s’han generat els reports, la pantalla de PROCÉS es tanca i 
torna a aparèixer la pantalla de Producte a envasar, en cas de no ser necessari 
fer un altre procés només cal prémer el botó de Cancel·lar i tornar, d’aquesta 
manera, a la pantalla de MENÚ D’INICI. 
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2.5. Consulta de reports generats 
En el cas d’haver escollit a la pantalla de MENÚ D’INICI la opció de Consulta de 
reports generats als processos apareix la següent pantalla. 

 

 

 

Figura 21. Pantalla de Consulta de reports generats. 

 

Cal prémer el botó de mostrar per a poder visualitzar el report a la taula. 

Cal recordar que l’aplicació només permet obrir arxius amb format .txt. 

Un cop fet la consulta es retorna al MENÚ D’INICI. 

 

2.6. Reports generats per l’aplicació ENVASAT 
 

El reports generats automàticament per a l’aplicació són: 

• Report de les mesures efectuades pels sensors en format .txt 

• Report de les mesures efectuades pels sensors en format .xls 

• Report de les alarmes que han tingut lloc durat el procés en format .txt 

• Report amb l’especificació del producte que s’ha produït en format .txt 
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Figura 22. Report generat en format excel 
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CAPÍTOL 3: 

MANTENIMENT I 

MODIFICACIONS 

El programa no requereix de cap manteniment específic no obstant per a 
qualsevol problema que pugui sorgir s’ha de posar en contacte amb el fabricant. 

A més a més, el programa està dotat d’un sistema de seguretat interna que no 
permet fer cap modificació sobre la programació original. Per a realitzar 
qualsevol modificació es necessari contactar amb el fabricant. 

 

Contacte: 

www.e-Ingent.com 

C/ de dalt , 122, La Roca del Vallès, BCN 

Telf:938424665 Fax:938424666 
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