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1. INTRODUCCIÓ 

ORIGEN I MOTIVACIÓ DEL PROJECTE 

La memòria del projecte forma part del Projecte Final de carrera 

d‟Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió a la Facultat 

d‟Informàtica de Barcelona, la qual posa fi als meus estudis 

cursats en els últims anys. 

 

Es tracta d‟un projecte de 22,5 crèdits que he portat a terme 

des del març del 2011 per poder-lo lliurar abans del 30 de 

setembre del 2011, ja que estic matriculat al segon cicle 

d‟enginyeria en Organització Industrial i per cursar-lo em 

demanen tenir la carrera tècnica finalitzada abans d‟aquesta 

data. 

 

Els pares de la meva parella tenen dues perruqueries i des de fa 

temps van comentant les mancances que hi veuen a la perruqueria, 

fins que un dia fent una recopilació de totes, hi vaig veure que 

es podia fer un projecte i fer una remodelació d‟aquesta. La 

idea va sorgir quan van comentar que fan molts treballs de 

manera manual, em van demanar consell i vaig identificar la 

oportunitat de transformar-los en un conjunt d‟estudis i 

dissenys de solucions que formen aquest projecte.  

L‟objectiu és la remodelació d‟una empresa de perruqueries, 

LOUAN, mitjançant l‟ús de noves tecnologies, per poder-se‟n 

aprofitar i tenir processos més eficients i que la comunicació 

perruqueria-client fos més bona i alhora més competitiva. 

Amb aquesta proposta, vaig veure l‟oportunitat de combinar en un 

sol projecte, el que més m‟interessava. Començant per estudiar 

l‟empresa, analitzant els seus processos, intentant buscar 

solucions i propostes als problemes, sempre aplicant solucions 

basades en les noves tecnologies, ja que és un projecte 

d‟enginyeria informàtica. 
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I aquesta és la meva principal motivació, un projecte que inclou 

la part tècnica d‟informàtica relacionada amb la part més 

empresarial, en relació als nou estudis que vull cursar. 
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OBJECTIUS 

1. OBJECTIU PRINCIPAL 

Aquest projecte es pot definir amb un objectiu principal, que és 

alhora transversal a tots els objectius més concrets que s‟hi 

presentaran. Tal i com s‟indica en el títol del projecte, “LOUAN 

2.0: Obrir  noves oportunitats de negoci en una perruqueria 

mitjançant l‟ús de noves tecnologies.”, la motivació és 

modernitzar i fer més eficient una empresa aprofitant la 

tecnologia actual. 

 

2. OBJECTIUS CONCRETS 

Un cop determinat el tema principal, es pot desglossar en els 

passos següents:  

 Analitzar les necessitats i febleses de la perruqueria. 

 Ampliar el software existent actual, que permet la gestió 

de facturació, gestió de clients i estoc, afegint noves 

funcionalitats capaces de cobrir les necessitats 

detectades en el punt anterior. 

 Utilitzar les noves tecnologies amb l'objectiu de ser més 

competents dins la demanda del mercat actual. 

 

3. OBJECTIUS DETALLATS 

A continuació es defineixen les tasques detallades per cadascun 

dels objectius identificats en l‟apartat anterior. 

La implementació d‟un programa fet a mida per a la perruqueria 

en qüestió, on es tindran en compte tot els punts demanats pels 

clients. Els requisits identificats amb el client són: 

 Implementar una agenda, que permeti organitzar la feina 

diària de la perruqueria donant hores. Aquesta permet 
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veure la quantitat de clients en una hora i en un dia 

determinats, permet afegir observacions i treballs per a 

cada client. D‟aquesta forma tant les perruqueres com 

l‟equip directiu sabran la càrrega de treball en cada 

moment. 

 Implementar un visor dels clients que tenen hora segons 

l‟agenda definida anteriorment, on es vagin actualitzant 

cada X minuts, a petició de l‟administrador, els clients 

que han de venir a la perruqueria. També es permetrà 

afegir a cada client els treballs que s‟han fet i/o 

enregistrar-ne altres característiques. 

 Implementar un cercador de clients per poder-ne veure el 

seu historial, com també afegir-ne de nous.  

Un cop implementat el programa, es vol que aquest funcioni en un 

ordinador central de la perruqueria, i que, a partir d‟unes 

pantalles tàctils, distribuïdes estratègicament pel local, se‟n 

pugui anar actualitzant la informació. Això s‟ha dut a terme ja 

que actualment només tenen una agenda en format manuscrit i al 

ser nou treballadors es perd eficiència a l‟hora de treballar. 

Per identificar els punts de millora, S‟ha fet una anàlisi que 

permet identificar les mancances de l‟empresa i que serveix per 

establir un punt de partida, a partir del qual  millorar la seva 

gestió, aquest anàlisis inclou: 

 Una anàlisi DAFO de la situació actual de la perruqueria. 

 Una anàlisi econòmica per poder atacar els punts febles. 

 Identificar i escollir els punts per millorar. 

Per acabar, l‟últim punt dels objectius, fa referència a 

l‟aprofitament de les noves tecnologies per treure‟n un benefici 

professional. Aquest inclourà els següents àmbits: 

 Posar a disposició dels clients nous dispositius que 

permetin, durant el temps d‟espera, informar-se dels 

tractaments disponibles a la perruqueria, mitjançant un 

programa anomenat Joya, i realitzar activitats de lleure 

segons l‟edat del client.   
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 Adquisició d‟una pantalla informativa com a via 

publicitària mentre l‟establiment està tancat, i, alhora, 

un mètode de distracció i informació per als clients que 

es troben en espera en els dies laborables. 

 Aprofitament de les xarxes socials per obrir noves vies de 

comunicació amb els clients, així com explotar el seu 

poder publicitari en massa. 
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BENEFICIS 

Aquest projecte aportarà els beneficis següents: 

 Millora a través de l‟ús de noves tecnologies a la 

perruqueria de diferents àmbits empresarials, que 

permetran a la perruqueria ser més competitius en el 

mercat d‟avui en dia. 

 Gràcies a les xarxes socials es millorarà la relació i 

comunicació entre la perruqueria i els clients, i es 

donaran promocions i ofertes beneficiàries per a tothom. 

 Reducció del temps invertit en els treballadors a l‟hora 

d‟indicar els treballs dels clients. 

 Amb la incorporació de pantalles informatives i ús 

d‟IPAD‟s, s‟aportarà als clients un temps d‟espera més 

amè, ja que podran consultar la premsa diària, diferents 

fotografies per escollir el seu pentinat, jugar, navegar 

per la xarxa, etc..  

 El fet de distribuir en diferents punts del local 

l‟entrada d‟informació al sistema a través d‟un conjunt de 

pantalles tàctils amb el nou programa, permetrà als 

empleats ser més eficients en les seves tasques, ja que no 

dependran d‟un sol ordinador, tenint sempre una pantalla 

tàctil més accessible i més a prop. I a l‟empresa 

augmentar el seus beneficis, ja sigui obtenint un major 

rendiment per treballadora, com enregistrant cadascun dels 

treballs amb més immediatesa fet que redueix la 

possibilitat de no facturació de treballats realitzats a 

causa d‟oblits.  
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RISCOS 

Els riscos identificats en aquest projecte no tenen un impacte 

molt elevat en l‟activitat empresarial diària, ja que poden 

continuar treballant sense totes les innovacions.  

A continuació es troba un llistat dels riscos identificats, i 

juntament amb cadascun es prepara un pla de mitigació o una 

estratègia de prevenció.  

 En cas de tall elèctric, a diferència d‟abans, no podrien 

mirar l‟agenda ja que ara aniria tot informàticament. Això 

es podria resoldre a curt termini fent una còpia de 

seguretat un cop al dia, i així l‟agenda sempre seria 

visible a través d‟un portàtil. Amb l‟ús d‟un generador 

elèctric, es podria restablir la connexió entre sistemes.   

 Mala adaptació per part de les treballadores a  les noves 

metodologies. Per a prevenir aquest risc es realitzarà un 

curs de formació al personal de 4h on s‟explicaran totes 

les funcionalitats. A més per a dubtes puntuals un cop 

posat en marxa el sistema, es disposarà d‟un manual 

d‟usuari accessible directament des de „eina. 

 Accés al sistema per una persona aliena a l‟empresa. Per a 

mitigar aquest risc el sistema disposarà d‟una pantalla de 

log in, amb un usuari i contrasenya d‟accés.  

 Robatori dels dispositius (IPADS), ja que al tractar-se de 

dispositius accessibles pels clients es pot donar el cas 

de que algú se‟l emporti. Per a reduir el risc de robatori 

existeix la possibilitat d‟incorporar càmeres de vídeo 

vigilància en el local. 

 Infecció dels dispositius per a un virus. Aquest risc té 

una probabilitat d‟ocurrència baixa pel servidor central i 

les pantalles tàctils, ja que no es trobaran connectades a 

Internet. De totes maneres tots els ordinadors disposaran 

d‟un antivirus, en cas de que el virus sigui transmès via 

USB. 
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RESTRICCIONS 

La implantació del projecte presentarà les diverses 

restriccions: 

 Des del programa Només es podrà accedir les bases de 

dades, un cop feta la connexió entre l‟ordinador 

central(servidor) i les diferents pantalles tàctils 

distribuïdes (clients) a través d‟una xarxa local d‟accés 

(LAN).  
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2. PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA 

DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA 

LOUAN va néixer el dia 22 de desembre de l’any 1985 al poble de 

Viladrau. Els primers anys només hi havia una treballadora, 

l’actual responsable i propietària de l’empresa, on feia la 

feina de perruquera i també la de portar els comptes. Aquesta 

empresa sempre s’ha anat adaptant a les necessitats que han anat 

sorgint.  

Actualment l’empresa té dues perruqueries, una situada a 

Viladrau i l’altra a Sant Hilari, dos petits pobles, d’uns 1000 

habitants i 6000 habitants respectivament, de la província de 

Girona. 

L’equip de treball està format per 8 perruqueres, de les quals 

una és la responsable i directora, dues ajudants de perruqueria 

a nivell de caps de setmana i festius, i una persona dedicada a 

la gestió de comptes, estoc i secretari a nivell diari, per 

tant, en total la perruqueria disposa de 11 treballadors. 

Actualment utilitzen un software per a la gestió de clients on 

se’n pot veure l’historial i la gestió de l’stock, implementat 

mitjançant les eines de Microsoft Access per emmagatzemar i 

consultar la informació. 

Té un magatzem principal situat al darrere de la perruqueria de 

Viladrau, on emmagatzemen i des d’on distribueixen tots els 

productes. Llavors per a cada perruqueria disposen d’una petita 

sala dins el mateix establiment on hi ha una mostra de cada 

producte que l’utilitzen per l’ús diari (és necessari que mai 

els falti cap producte en aquesta sala). 

Des de fa uns 20 anys, els responsables de l’empresa van demanar 

la implementació d’un programa fet a mida per a la gestió de 

clients i stock. Actualment, i vist l’evolució tecnològica que 

hi ha hagut els últims anys, volen un software una mica més 
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actualitzat sense perdre el que ja tenen, ja que el tenen per 

mà. 
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XIFRES SIGNIFICATIVES 

A continuació es mostren les xifres més significatives 

relacionades amb els aspectes més importants del seu 

funcionament: 

 

1.1. CONSUM D’AIGUA 

En una perruqueria el consum d’aigua és bastant elevat ja que 

cada client es renta el cap un o més cops. Per tenir-ne una mica 

d’idea vaig demanar als propietaris si em podien dir quin era 

aquest consum perquè ens hem puguem fer una idea, i el cost 

total al mes és de 61€. 

 

1.2. CONSUM DE LLUM 

L’electricitat també és un punt a tenir en compte ja que la 

perruqueria està oberta unes 12 hores al dia cosa que fa que el 

consum mensual sigui de 227€. 

 

1.3. CONSUM DEL GAS 

Aquest consum és el més reduït ja que només serveix per l’aigua 

calenta, però també és una despesa a tenir en compte. El cost 

mensual del gas és de 65€. 

 

1.4. CONSUM DEL TELÈFON 

A partir d’una entesa amb la telefonia per a contractes 

d’autònoms, s’ha arribat a un acord per fer ús d’Internet i de 

trucades telefòniques que fa que el número de trucades o el 

temps invertit parlant no influeixi en el preu final.  El cost 

total d’aquest servei té un cost mensual de 60€. 
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1.5. CONSUM DE PRODUCTES DE PERRUQUERIA 

La perruqueria té un gran stock ja que el seu posicionament, com 

es veurà més endavant, és un posicionament que consisteix a 

donar la millor qualitat al client i, per tant, han de tenir un 

gran ventall de productes cosa que fa que el consum anual sigui 

de 500€. 

 

1.6. CONSUM D’ALTRES PRODUCTES 

La perruqueria, per satisfer els clients, disposa d’un servei de 

cafeteria perquè el client se’n pugui aprofitar durant la seva 

espera. També disposa d’un servei de lectura, a l’abast del gust 

del client, com per exemple, diaris de tot tipus, revistes de 

moda, entre d’altres. 

 

1.7. CONSUM DE VESTUARI I TOVALLOLES 

Pel que fa als empleats, fan ús d’un uniforme que es canvia dos 

cops per any, per anar en conjunt amb l’època de l’any. I pel 

que fa als clients es podria referir a les bates i tovalloles 

utilitzades que es van renovar quan es creu necessari. 

 

1.8. CONSUM DE MAQUINARIA I APARELLS 

La perruqueria ha de disposar d’un cost bastant elevat per fer 

front a la maquinària necessària per dur a terme aquesta feina. 

Tota aquesta maquinaria es composa per assecadors, tisores, 

planxes, difusors, pinces, raspalls, ... 

 

1.9. SALARI DELS EMPLEATS 

Com a tota empresa, LOUAN té una despesa important cada mes que 

és la nòmina dels seus empleats. En aquí es partirà d’un salari 

mitjà d’una perruquera, per no donar detalls del salari de cada 

persona. 
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1.10. LOCAL 

L’avantatge que tenen amb la perruqueria és que els dos locals 

són propietat d’ells, i d’aquesta manera poden invertir els 

diners estalviats en el lloguer, en altres camps, com per 

exemple comprar productes de més bona qualitat o millorar amb 

aspectes que facin referència al benestar del client. 

Per saber de quina quantitat estem parlant he buscat quin és el 

preu de lloguer de locals en aquestes poblacions. 

 

1.11. RESUM DE LES DESPESES 

Amb aquestes dades es pot tenir una mica d’idea de la quantitat 

que s’ha d’invertir en despeses de manteniment. A continuació es 

mostra una taula amb aquestes despeses que ho verifiquen. 

 

Consum Cost mensual Cost anual 

Aigua 61 € 732 € 

Llum 227 € 2724 € 

Gas 65 € 780 € 

Telèfon 60 € 720 € 

Productes de perruqueria 500 € 6000 € 

Altres productes 50 € 600 € 

Vestuari 80 € 9612 € 

Maquinària 100 € 1200 € 

Salari dels empleats 15.000 € 180.000 € 

Local 400 € 4800 € 

 16.543 € 207.168 € 
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ESTUDI DEL MERCAT 

LOUAN, com s’ha dit, disposa de dues perruqueries, una a 

Viladrau i l’altra a Sant Hilari, que agafa tot un públic proper 

resident en la zona, encara que a l’estiu s’amplia amb uns 

residents-turistes bastant nombrós que no pertanyen en aquesta 

zona però que en fan ús. 

Com és normal aquesta empresa té una clientela fixa, que 

generalment hi va un dia a la setmana i una altra que hi va cada 

quinze dies  o cada mes. I, per altra banda, hi ha un seguit de 

gent, que pot oscil·lar en un tant per cent determinat, que en 

fa un ús més esporàdic. En aquest cas ens podríem referir més a 

la gent jove. També hem de tenir en compte l’època de l’any, ja 

que l’estiu a vegades no se’n fa tant ús a causa de la calor i 

dels banys, cosa que fa que la perruqueria no sigui un element 

tant a tenir en compte. Es pot pensar que la gent adulta es 

potser la que fa un ús més equilibrat d’aquest servei, potser 

per la previsió que fan del servei i també per un ús més 

necessari a causa de l’estat del cabell (cabells blancs, dèbils, 

tractaments específics, etc).  

 

 



 

  

3. E s t u d i    
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3. ESTUDI DE LES NECESSITATS 

ANÀLISI DAFO 

1. MISSIÓ I VISIÓ DE L’EMPRESA 

La missió de l’empresa és oferir un servei bo i de qualitat i 

això, a l’actualitat, es demostra perquè cada mes totes les 

empleades de la perruqueria reben cursos de nous productes i 

serveis que han sortit al mercat. 

La seva visió és molt semblant a la missió ja que en els seus 25 

anys d’experiència han anat ajustant aquests objectius, i 

actualment es podria dir que estan recollint tot el que han 

sembrat aquests anys.  

2. ANÀLISI 

Aquest anàlisi s’ha portat a terme a partir d’unes reunions 

entre els propietaris i jo, on cadascú deia la seva fins que vam 

arribar a un cert equilibri comú. Un cop extret cada punt es va 

decidir en quin lloc es ficava de la matriu. 

 

Per tal que l’empresa pugui créixer econòmicament, es procedirà 

a fer una anàlisi DAFO de l’empresa, que és una metodologia 

d’estudi de la situació competitiva  d’una empresa al mercat, 

situació externa, i de les característiques internes, situació 

interna. La situació interna es composa de dos factors 

controlables: fortaleses i debilitats, mentre que la situació 

externa es composa de dos factors no controlables: oportunitats 

i amenaces. 

 

Els passos que es faran per l’execució de l’anàlisi són: 

 Anàlisi externa o Model de les cinc forces de Porter 

 Anàlisi interna 

 Confecció de la matriu DAFO 

 Determinació de l’estratègia a emprar 
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2.1. ANÀLISI EXTERNA 

L’organització no pot existir fora de l’entorn que el rodeja, 

així que l’anàlisi externa permet fixar  oportunitats i amenaces 

que el context  pot presentar a una empresa. Les oportunitats 

són aquelles situacions externes que l’empresa pot aprofitar per 

a beneficiar-se’n, en canvi les amenaces són situacions 

negatives, externes al projecte, i és necessari dissenyar una 

estratègia per a combatre-les. 

 

Oportunitats: 

 Aprofitar xarxes socials i comunicació via web 

 Interacció amb el client per Internet 

 Captació de nous clients 

 Ofertes i promocions 

 Sortida al mercat de nous productes 

 Creixement econòmic de l’empresa 

 Expansió amb noves perruqueries 

 Increment del valor del tiquet per client 

 Noves oficines al voltant perruqueria 

 Tancament de perruqueries al voltant 

 Canvi tecnològic 

 Canvi en l’estil de vida 

 

Amenaces: 

 Aparició de noves perruqueries 

 Augment del preu base dels productes 

 Pèrdua d’ingressos en els treballs realitzats 

 Crisi 

 Alta taxa de l’atur 

 Horari de treball poc flexible 

 Dificultat de noves incorporacions amb experiència 

 Es duguin a terme obres públiques al carrer. 
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2.2. ANÀLISI INTERNA 

Els elements interns que es deuen analitzar  durant l’anàlisi 

DAFO corresponen a les fortaleses i les debilitats que es tenen 

respecte a la disponibilitat de recursos de capital, personal, 

actius, qualitat del producte, estructura interna i de mercat, 

entre d’altres. 

Realitzar una anàlisi interna permet conèixer  la quantitat i 

qualitat de recursos i processos que l’empresa posseeix. 

 

Fortaleses: 

 Bona direcció de l’empresa 

 Bona gestió de l’equip de treball 

 Bona gestió de l’stock 

 Bon servei a les dues perruqueries 

 Segmentació en el mercat 

 Clientela fixa 

 Qualitat de productes i serveis 

 

Debilitats: 

 Municipis amb un baix nombre d’habitants 

 Desconfiança en compres per Internet 

 Dependència dels proveïdors de matèries primeres 

 Manteniment de la pàgina web per terceres empreses 

 Equip poc format (COBERT) 

 Local mal decorat 

 Equip poc motivat (no fer reunions, no regalar lots de 

Nadal,...) 

 Problemes a l’hora de cobrar 

 Falta de creativitat 

 Absentisme laboral 
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2.3. CONFECCIÓ DE LA MATRIU DAFO 

Fortaleses (F) Debilitats (D) 

- Bona direcció de l’empresa 

- Bona gestió de l’equip de 

treball 

- Bona gestió de l’stock 

- Bon servei a les dues 

perruqueries 

- Segmentació en el mercat 

- Clientela fixa 

- Qualitat de productes i 

serveis 

- Municipis amb un baix nombre 

d’habitants 

- Desconfiança en compres per 

Internet 

- Dependència dels proveïdors 

de matèries primeres 

- Manteniment de la pàgina web 

per terceres empreses 

- Equip poc format 

- Local mal decorat 

- Equip poc motivat 

- Problemes a l’hora de cobrar 

- Falta de creativitat 

- Absentisme laboral 

Oportunitats (O) Amenaces (A) 

- Aprofitar les xarxes socials 

i comunicació via web 

- Interacció amb el client via 

Internet 

- Captació de nous clients 

- Ofertes i promocions 

- Sortida al mercat de nous 

productes 

- Creixement econòmic de 

l’empresa 

- Creació de productes 

relacionats 

- Expansió de l’empresa 

- Increment del valor del 

tiquet per client 

- Noves oficines al voltant de 

la perruqueria 

 

- Aparició de noves 

perruqueries 

- Augment del preu base dels 

productes 

- Crisi 

- Pèrdua d’ingressos en els 

treballs realitzats 

- Alta taxa d’atur 

- Horari de treball poc 

flexible 

- Dificultat de noves 

incorporacions amb 

experiència 

- Es duguin a terme obres 

públiques al carrer 
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- Tancament de perruqueries al 

poble 

- Canvi tecnològic 

- Canvi en l’estil de vida 

 

 

Com es pot veure a la matriu, els grups de més importància per 

aquest projecte són les oportunitats i amenaces ja que són les 

que podem intentar canviar. Amb aquest projecte s’estudiaran els 

punts de  la interacció amb el client via Internet, 

l’aprofitament de les xarxes socials per la relació amb els 

clients, ofertes i promocions entre d’altres. 

 

Per altra banda és té en compte l’amenaça de pèrdua d’ingressos 

en els treballs realitzats i la dificultat de trobar nous 

treballadors amb experiència, i l’horari no flexible. 

 

 

2.4. DETERMINACIÓ DE L’ESTRATÈGIA A EMPRAR 

Com es pot veure a l’anàlisi feta, les oportunitats detectades 

són majors que la resta, així que una possible estratègia de 

negoci a escollir seria: 

A partir de l’estudi fet a la perruqueria es pot definir que el 

seu posicionament de cara al mercat és un posicionament per 

categoria de productes, el que significa que es valora molt la 

bona qualitat del producte per tal de donar un bon  servei a la 

clientela. 

S’ha de disposar d’una àmplia gamma d’aquests productes per  

servir de forma personalitzada les necessitats de cada client, i 

per aquest motiu cal destacar el fet que la perruqueria des de 

la seva creació ha tingut una segmentació total al mercat, on 

s’ha atès tot tipus de clientela de totes les edats i gèneres, 

fet que accentua aquest posicionament definit com a estratègia 

principal. 
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ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

Actualment l‘empresa disposa de dues perruqueries, situades a 

dos pobles a 18 km de distància, amb un equip de treball format 

per 11 treballadors, 1 encarregat de les gestió de cobraments i 

d’estoc, 8 perruqueres titulades i 2 aprenents els caps de 

setmana. 

Les dues perruqueries utilitzen el mateix software, però amb una 

base de dades diferent, cadascuna amb els seus clients. El 

software disposa d’una base de dades amb la informació de tots 

els clients, com també la informació dels productes i serveis 

oferts. 

El fet d’estar a pobles diferents fa que treballin de forma 

individual, però, gràcies a la proximitat entre les dues 

poblacions, i en funció de la càrrega de treball de cadascuna, 

existeix la possibilitat de combinar el nombre de perruqueres 

durant el dia. Normalment, entre setmana hi ha més feina a la 

perruqueria de Sant Hilari, en canvi els dissabtes i duran els 

mesos d’estiu la perruqueria de Viladrau acostuma a treballar 

amb 7 perruqueres.  

A continuació es presenta de forma esquemàtica els passos que 

segueix un client per a gaudir dels serveis en aquesta empresa: 

 Quan un client demana hora a la perruqueria, actualment 

només per via telefònica o personalment, l’operari en 

qüestió enregistra el seu nom, en el dia i l’hora 

acordada, i, en cas de conèixer-lo, el treball que es 

sol·licita a una agenda. Aquesta agenda es troba de forma 

física a cadascuna de les perruqueries i es renova de 

forma anual. 

 Un cop el client entra a la perruqueria i se l’atent, se 

li obra la seva fitxa personal, en la qual es pot 

consultar el seu historial. Un cop examinat el cabell i 

discutit amb el client sobre les seves necessitats i el 

que es vol fer es procedeix a fer el treball demanat. 
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Aquest client pot ser atès per un o més treballadors en 

cada treball, i fer-se més d’un treball. 

 Un cop finalitzat, s’enregistren els treballs portats a 

terme i es factura el cobrament. 

Pel que fa a l’opinió dels responsables de la perruqueria, han 

identificat els següents punts forts i punts dèbils a l’empresa, 

aquests ens serviran per poder trobar una solució conjunta amb  

els extrets a l’anàlisi DAFO, fet anteriorment. 

Els problemes que s’han trobat els responsables de la 

perruqueria relacionats amb els punts de dalt, i que tenen una 

possible solució són: 

 Problemes amb la gestió de l’agenda:  

Quan el client demana hora a la perruqueria, parla amb un 

treballador, el qual apunta a l’agenda la informació 

necessària. El problema apareix quan o bé aquest no és a 

la perruqueria o bé no té la llibreta a mà ja que a 

l’haver-hi tants treballadors mai se sap on és la 

llibreta. Això genera errors i descuits en 

l’enregistrament de la informació, així com una pèrdua de 

temps pel treballador.   

 

 Pèrdua de facturació de treballs realitzats: 

Quan el client ja està atès, apareix el següent problema, 

diferents perruqueres han portat a terme un treball 

concret, per tant el client ha estat atès per més d’un 

treballador. En el moment del cobrament un nou 

treballador, que no té perquè ser cap dels anteriors, 

enregistra tots els treballs realitzats preguntant 

perruquera a perruquera què li han fet i, un cop té la 

fitxa completa, genera i cobra la factura. Fàcilment,  és 

possible, que es doni el cas de pèrdua de facturació d’un 

treball realitzat o d’error ja sigui a favor o en contra 

del client com, fins i tot, un enregistrament erroni de 

les característiques d’un treball concret realitzat en 

l’historial del client. Cal destacar que aquest procés, a 
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part dels errors en els beneficis que pot generar, 

comporta un temps molt elevat per aquell treballador que 

fa el cobrament. 

 

1. PUNTS FORTS 

 Gran disponibilitat dels treballadors a anar a qualsevol 

perruqueria. 

 Actualment hi ha la tecnologia suficient per dur a terme 

els punts demanats pels propietaris. 

 

2. PUNTS DÈBILS 

 Manca de funcionalitats al software actual. 

 Pèrdua de diners a l’hora del cobrament. 

 Pèrdua de temps pels treballadors a l’hora del cobrament. 
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SELECCIÓ I JUSTIFICACIÓ DELS PUNTS DE MILLORA 

El principal objectiu d’aquest projecte és implementar una sèrie 

d’aplicacions de millora i eficiència a l’empresa. A partir dels 

punts vistos en l’apartat anterior, s’ha preparat la proposta 

de: fer un software a mida per la perruqueria, millorar la seva 

pàgina web, implantació de nous dispositius tals com IPAD’s o 

una pantalla informativa, introducció en el mon de les xarxes 

socials per a millorar la comunicació perruqueria-client.  

Entre aquestes s’ha decidit desenvolupar l’aplicació software, 

ja que permet a l’empresa reduir el temps de cobrament 

distribuint en el local de diferents terminals d’introducció 

d’informació i Aporta un augment de beneficis, generat  pels 

fets de no perdre diners a l’hora de cobrar, augmentar el temps 

de treball productiu per part de les perruqueres i directament 

relacionat amb aquests últim, assolir una major satisfacció per 

part dels clients, pel fet de rebre un millor i més eficient 

servei.  

 Per aconseguir-ho, el programa tindrà una base de dades 

amb tota la informació de tots els clients que vénen cada 

dia, llavors, a partir d’això, cada 15 minuts 

s’actualitzarà de forma que sortiran a la pantalla els 

clients que estan atesos. Quan el treballador faci un 

servei al client, apuntarà tot el que li ha fet. Un cop a 

l’hora de cobrar, qui faci  la factura no haurà d’estar 

pendent del treballador que ha atès al client en qüestió. 

 A més el programa constarà d’una funció d’agenda, amb 

l’objectiu de millorar  la llibreta que ara mateix fa de 

calendari.  Això centralitzarà la informació de les hores 

donades cada dia en una base de dades situada en 

l’ordinador central, i així no es podrà perdre a 

diferència de la llibreta. A més el fet d’utilitzar un 

format electrònic, aportarà la possibilitat d’inserir 

clients des de diferents punts del local, més claredat i 

ordre de la informació. 
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A més a més, durant el desenvolupament d’aquest projecte s’ha 

decidit que s’implantaran: 

 Els nous IPAD’s, que aportaran una millora del servei tant 

a nivell de satisfacció del client, com a nivell 

professional, amb l’ utilització del programa JOYA. 

 La pantalla informativa, a la qual per a començar se li 

donarà un ús lúdic, amb la projecció de videoclips o 

programes informatius per amenitzar el temps d’espera dels 

clients. Amb la que es vol aconseguir una major 

satisfacció del client. 

 L’ús del facebook, que permetrà publicitar l’empresa, 

generar ofertes i promocions i informar als clients. Amb 

aquesta decisió es vol potenciar l’oferta informativa 

encarada a un tipus de clients no regulars, aconseguint 

fidelització de clients poc habituals i augment de 

freqüència d’aquest i captació de nous clients. 
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4. PROJECTE LOUAN 2.0 

APLIACIÓ SOFTWARE 

1. MISSIÓ 

La missió del producte és dotar els usuaris d’una eina eficaç i 

senzilla per a la gestió de l’empresa, de forma que es 

converteixi en una ajuda real per a la gestió eficient dels 

recursos. 

 

L’usuari ha de sentir-se tractat de forma personal i 

individualitzada, a diferència dels productes que s’ofereixen a 

les grans empreses que estan molt generalitzats. 

 

Inicialment el producte és una ampliació d’un software actual 

que té l’empresa i ja té unes funcionalitats generals, i ara 

s’han ampliat a gust de l’usuari, però està obert a qualsevol 

modificació i possible ampliació per ser adaptat a les 

necessitats de cada usuari en particular. Amb això, 

s’aconsegueix maximitzar la satisfacció dels usuaris i percebre 

el producte com un producte propi i exclusiu. 

 

La vida de la primera versió ampliable no està pensada per més 

de 4 anys de funcionament, a pesar que l’ aplicació podria estar 

vigent durant més temps. Però al treballar amb l’aplicació 

durant més temps no tindria sentit ja que la innovació 

tecnològica el desbancaria. 
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2. PUNTS FORTS I PUNTS DÈBILS 

2.1. PUNTS FORTS 

 És un producte nou i original destinat a un mercat 

consolidat, ampli i dinàmic, com és el de les 

perruqueries. 

 Modernització i agilització del procés de gestió de 

l’empresa. Amb la implantació d’aquest sistema l’empresa 

guanyarà eficiència en el seus recursos, tant humans com 

materials. 

 Possibilitat de futures ampliacions i modificacions del 

sistema inicial. 

 Garantia de suport tècnic a l’usuari. 

 Necessitat de les empreses per adaptar-se a les noves 

tecnologies, ja siguin de cara al públic com internament. 

 

2.2. PUNTS DÈBILS 

 Es tracta d’un producte desconegut en un mercat on hi ha 

moltes barreres d’entrada, sobretot si la perruqueria ja 

disposava d’una aplicació amb anterioritat. 

 Forta competència en el sector, per part de grans 

companyies que llancen paquets integrats. 

 Distribució del producte. No disposa d’una xarxa de 

distribució pròpia. Necessitat de negociar amb 

distribuïdors intermediaris amb la consegüent disminució 

de beneficis i contacte directe amb el client. Aquesta 

dependència en els distribuïdors pot provocar una pèrdua 

de qualitat del producte depenent de la seva 

professionalitat. 
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ANÀLISI ECONÒMIC DEL PRODUCTE 

1. ESTUDI DE LA INVERSIÓ 

En aquest punt es farà una valoració de l’impacte en 

l’organització dels costos necessaris per desenvolupar aquest 

producte. Se separaran els costos depenent del seu origen: 

 Hardware 

 Software 

 Caràcter General 

 

1.1. HARDWARE 

Per a la implementació i realització del software s’ha utilitzat 

un ordinador sobretaula de l’empresa i un ordinador portàtil amb 

les següents característiques: 

 

Ordinador sobretaula: 

 

 

 

 

Descripció Cost  

Placa base  

Processador  

Ram  

Disc dur  

Targeta gràfica  

Monitor  

dvd  

Font d’alimentació  

Teclat i ratolí  

TOTAL 400,00 € 
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Ordinador portàtil: 

 

1.1.1. COSTOS D’ORDINADORS 

S’ha de tenir en compte que la vida útil d’aquests equips no és 

la dels 6 mesos que ha durat el projecte, sinó que la seva vida 

és més llarga ja que l’equip s’utilitza en altres projectes i 

per a treballar. Per tant, es considera que el temps de vida del 

hardware actualment és entre 3 i 4 anys. 

Considerant aquest temps de vida, 4 anys, el cost dels  equips 

són els següents: 

Cost Temps Amortització %Temps Utilitzat Cost real 

400,00 € 6 mesos (6/12*4)*100=12,5%  50,00 € 

657,00 € 6 mesos (6/12*4)*100=12,5% 82,13 € 

 

Per tant, el cost de l’equip hardware per a la realització del 

projecte es de 132,13 €. 

  

Descripció Cost  

Processador Intel® Core i3 2,13GHz  

Memòria RAM de 4GB 1066MHz DDR3 SDRAM 

2 x 2048 MB 

 

Disc dur de 320GB Serial ATA 7200rpm  

Reproductor gravador DVD-RW  

Targeta gràfica ATI Mobility Radeon HD 5650 1GB  

Pantalla VAIO de 39,4cm (15,5 pulgades) i càmera 

digital incorporada ”Motion Eye” 

 

Ratolí  

TOTAL 657,00 € 
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1.2. SOFTWARE 

Les eines utilitzades per al desenvolupament del software són 

les que s’han ensenyat a la universitat. En aquest cas el 

software escollit per desenvolupar el projecte és el Netbeans 

7.0, amb la novetat del Microsoft Office Access 2007, que s’ha 

utilitzat degut que la base de dades actual està implementat amb 

aquest. 

 

Igual que en els components Hardware, no es pot suposar que el 

software s’ha utilitzat únicament i exclusivament per al 

desenvolupament d’aquest projecte sinó que la seva vida útil 

dins de l’empresa és molt més llarga. Es considera que el temps 

de vida del software és de 2 anys. 

Cost Temps Amortització %Temps Utilitzat Cost real 

338,99 € 6 mesos (6/12*2)*100 = 25% 84,75 € 

  

Un desglossament del cost seria: 

Descripció Cost  

Microsoft Windows® 7 Home Premium 149,99 € 

Microsoft Office Access 2007 189,00 € 

Netbeans 7.0 0 € 

TOTAL 338,99 € 

Descripció Cost  

 37,50 € 

 47,25 € 

 0 € 
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2. COST TOTAL 

Un cop realitzats els càlculs del hardware i software, se 

sumaran per tal de saber el cost total del producte. 

 

TOTAL 84,75 € 

Concepte Cost  

Hardware 1057,00 € 

Software 338,99 € 

TOTAL 1395,99 € 
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REQUISITS DEL SISTEMA 

1. REQUISITS DEL SISTEMA 

El primer que s’ha de fer per començar a desenvolupar 

l’aplicació software és fer una anàlisi de com es vol 

implementar aquesta aplicació. S’ha de determinar quins són els 

requisits funcionals que ha d’oferir el programa i, a 

continuació, els requisits no funcionals. 

 

1.1. REQUISITS FUNCIONALS 

S’entén per requisits funcionals els que determinen quines seran 

les funcionalitats que disposarà l’usuari final. Abans de 

començar amb conceptes de disseny i d’implementació, cal tenir 

clars aquests requisits, ja que un canvi en aquests pot 

comportar grans canvis en l’estructura final del programa. A 

continuació s’expliquen aquests requisits: 

 El programa disposa d’una pantalla inicial de login. 

 El programa disposa d’una manual d’ajuda 

 El programa permet enviar un correu amb la contrasenya 

d’accés. 

 El programa permet modificar el correu electrònic. 

 El programa consta d’un calendari on poder afegir els 

clients en un dia i hora donats. Així com enregistrar el 

treball que s’ha de fer o afegir observacions. 

 El programa permet modificar una hora donada a un client i 

la informació relativa. 

 El programa mostra a la pantalla de dia a dia els clients 

oberts a l’ordinador central. 

 El programa mostra a la pantalla de dia a dia els clients 

amb hora prèvia, obrint-los automàticament fins a X minuts 

respecte l’hora actual. 

 X minuts és modificable per l’usuari. 

 El programa permet consultar per cada client obert la 

informació sobre els tractaments que se li han realitzat. 
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 El programa permet afegir tractaments i la venta de 

productes a un client obert. 

 El programa permet la alta de nous clients. 

 EL programa permet la cerca de clients i obtenir la seva 

informació. 

 El programa obté  

 El programa permet a l’usuari modificar els minuts  

Per l’assoliment d’aquests requisits se seguirà la metodologia 

explicada en les assignatures d’Enginyeria del 

Software(Especificació i Disseny). També serà essencial tot allò 

après en les assignatures de Bases de Dades per al disseny, 

modificació i consulta de totes les dades relacionades amb 

l’àmbit del present projecte. 

S’utilitzarà la notació UML (Unified Modelling Language) conegut 

a les assignatures d’Enginyeria del Software per a 

l’especificació i disseny del sistema i el llenguatge SQL per 

realitzar les consultes i actualitzacions sobre la Base de 

Dades. 

 

 

1.2. REQUISITS NO FUNCIONALS 

Els requisits no funcionals són aquells que no fan referència a 

funcionalitats del sistema, sinó a decisions de com ha de ser el 

sistema. Aquests requisits van des de detalls de la interfície 

amb l’usuari fins a restriccions legals sobre el contingut. A 

continuació s’exposen aquests requisits: 

 Interfície amigable i homogènia: L’aplicació haurà 

d’oferir una interfície gràfica per a l’usuari homogènia 

en tota la seva totalitat. Cal a més que la superfície 

sigui fàcil d’utilitzar, ja que va dirigit a tot tipus 

d’usuaris. 

 Totes les funcionalitats del programa son de fàcil accés, 

com a molt es necessiten 4 passos per accedir-hi. 

Facilitar l’accés a totes les funcionalitats del programa. 

 La interfície disposa de botons de mida prou gran per ser 

utilitzats amb facilitat en una pantalla tàctil. 
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 El programa no genera cap tipus de so. 

 El programa només permet l’accés d’un usuari de forma 

concurrent. 

 L’accés a la base de dades es pot realitzat des de 

diferents terminals amb diferents instancies del programa. 

 El temps de resposta del programa per a totes les seves 

funcionalitats és inferior a 5 segons. 
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DISSENY 

1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Abans d’iniciar la definició de l’arquitectura del sistema es 

necessari identificar les propietats que hauria de tenir el 

sistema un cop construït.  Aquestes s’han estudiat durant la 

carrera a les assignatures de Enginyeria del Software. 

Les diferents propietats de l’arquitectura són els següents: 

 Usabilitat: És la qualitat que té un sistema mitjançant la 

qual els seus usuaris poden aconseguir objectius 

específics amb efectivitat, eficiència i satisfacció. 

 

 Mantenible: Fàcil de detectar i reparar els errors que es 

produeixin durant l’execució. 

 

 Eficient: Ràpid d’executar, és a dir, que el programa usi 

de la millor manera els possibles factors, com per exemple 

que no hi hagi bucles al programa. 

 

 Extensible: Tenir la possibilitat d’ampliar el programa 

amb noves funcionalitats o millores, sense que això hagi 

de modificar-lo gaire. 

  

Propietats de l’arquitectura  www.google.cat 
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1.1. ARQUITECTURA 

L’arquitectura elegida es basa en el patró arquitectònic per 

capes. La programació per capes és un estil de programació 

l’objectiu principal de la qual és la separació de la lògica de 

negocis de la lògica de disseny. L’avantatge principal d’aquest 

estil és que el desenvolupament es pot portar a terme en 

diferents nivells i, si sobrevé cap canvi, només s’ataca al 

nivell en qüestió sense haver de revisar-ne el codi. A més, 

permet distribuir el treball de creació d’una aplicació per 

nivells; d’aquesta manera, cada grup de treball està totalment 

abstret de la resta de nivells, de forma que n’hi ha prou a 

conèixer l’ API que existeix entre nivells. 

El sistema constarà de 3 capes organitzades verticalment. 

 

1.1.1. CAPA DE PRESENTACIÓ 

És la que veu l’usuari (també se la denomina “capa d’usuari”), 

presenta el sistema a l’usuari, li comunica la informació i 

captura la informació de l’usuari en un mínim de procés 

(realitza un filtrat previ per comprovar que no hi ha errors de 

format). També és coneguda com interfície gràfica i ha de tenir 

la característica de ser “amigable” (entenedora i fàcil d’usar) 

per a l’usuari. Aquesta capa comunica únicament amb la capa de 

negoci. 

 

1.1.2. CAPA DE DOMINI 

És on resideixen els programes que s’executen, es reben les 

peticions de l’usuari i s’envien les respostes després del 

procés. S’anomena capa de negoci (i inclús de lògica del negoci) 

perquè és aquí on s’estableixen totes les regles que han de 

complir-se. Aquesta capa es comunica amb la capa de presentació, 

per rebre’n les sol·licituds i presentar-ne els resultats, i amb 

la capa de dades, per sol·licitar al gestor de base de dades 

emmagatzemar-ne o recuperar-ne dades. També es tindran en compte 

aquí els programes d’aplicació.    
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1.1.3. CAPA DE PERSISTÈNCIA 

És on resideixen les dades i és l’encarregada d’accedir-hi. Està 

formada per un o més gestors de bases de dades que realitzen tot 

l’ emmagatzematge de dades, reben sol·licituds d’emmagatzematge 

o recuperació d’informació des de la capa de negoci. 

 

Totes aquestes capes poden residir en un únic ordinador, encara 

que el més normal és que hi hagi una multitud d’ordinadors on 

resideixi la capa de presentació (són els clients de 

l’arquitectura client/servidor). Les capes de domini i de 

persistència poden residir al mateix ordinador i, si el 

creixement de les necessitats ho aconsellen, es poden separar en 

dos o més ordinadors. Així si la mida o complexitat de la base 

de dades augmenta es pot separar en diferents ordinadors que 

rebran les peticions de l’ordinador en què resideixi la capa de 

domini.  

Si, pel contrari, fos la complexitat en la capa de domini el que 

obligués la separació, aquesta podria residir en un o més 

ordinadors que realitzarà sol·licituds a una única base de 

dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patró arqutectònic per capes  www.google.cat 
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UML 

1. DESCRIPCIÓ DE L’UML 

Per a la realització de l’especificació del projecte s’ha fet 

servir el Llenguatge Unificat de Modelat (UML). 

Aquest és el llenguatge de modelat de sistemes de software més 

conegut i utilitzat de l’actualitat; està recolzat per l’OMG 

(Object Management Group). És un llenguatge gràfic per 

visualitzar, especificar, construir i documentar un sistema. UML 

ofereix un estàndard per descriure un pla del sistema(model), 

incloent aspectes conceptuals tals com processos de negoci i 

funcions del sistema, i aspectes concrets com expressions de 

llenguatges de programació, esquemes de bases de dades i 

components reutilitzables. 

També ressaltar que l’UML és un “llenguatge de modelat” per 

especificar o per descriure mètodes o processos. S’utilitza per 

definir un sistema, per detallar els artefactes al sistema i per 

documentar-lo i construir-lo. En altre paraules, és el 

llenguatge en el qual està descrit el model. 

Es pot aplicar en el desenvolupament de software donant gran 

varietat de formes per donar suport a una metodologia de 

desenvolupament de software, tal com el Procés Unificat Racional 

o RUP, però no especifica en si mateix quina metodologia o 

procés usar. 

UML no pot comparar-se amb la programació estructurada, perquè 

l’UML significa, com ja s’ha dit, Llenguatge Unificat de 

Modelat. No es programació, només es diagrama la realitat d’una 

utilització en un requisit. Mentre que la programació 

estructurada és una forma de programar,  com ho és l’orientació 

a objectes, en canvi, la programació orientada a objectes és un 

complement perfecte d’UML, però no per això es pren UML només 

per a llenguatges orientats a objectes. 
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UML compta amb diversos tipus de diagrames, els quals mostren 

diferents aspectes de les entitats representades. Com s’ha vist 

a l’assignatura d’Enginyeria del Software de la Universitat, es 

mostraran 3 tipus de diagrames per realitzar l’especificació: 

 Diagrama de classes: és un tipus de diagrama estàtic que 

descriu l’estructura d’un sistema mostrant-ne les  

classes, atributs i les relacions entre ells. Els 

diagrames de classes són utilitzats durant el procés 

d’anàlisi i disseny dels sistemes, on es crea el disseny 

conceptual de la informació que es manejarà al sistema, i 

els components que s’encarregaran  del funcionament i la 

relació  entre un i l’altre.  

 

 Diagrama dels casos d’ús: En el llenguatge de Modelat 

Unificat, un diagrama de casos d’ús és una espècie de 

diagrama de comportament. Defineix  una notació gràfica 

per a representar casos d’ús anomenada model de casos 

d’ús. Un cas d’ús és una descripció dels passos o 

activitats que hauran  de realitzar-se per portar a terme 

algun procés. Els personatges o entitats que participaran 

en un cas d’ús es denominen actors. 

 

 Diagrama de seqüència: És un tipus de diagrama usat per a 

modelar la interacció entre objectes en un sistema segons 

UML. 
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2. ESTRUCTURA I DIAGRAMA DE CLASSES 

2.1. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El projecte, seguirà el model vista controlador, consta de tres 

controladors encarregats d’encaminar  la informació i mostrar 

les diferents pantalles de les que consta el programa, anomenats 

controlador de persistència, de domini i el de les vistes. En la 

imatge següent es pot veure, com interactuen entre ells. 

 

1.1.1. MODEL VISTA CONTROLADOR 

 

El model Vista Controlador (MVC) es un patró  d’arquitectura 

software que separa les dades d’una  aplicació, l’interfície 

d’usuari i la lògica de control amb tres components diferents. 

El model es  el sistema de gestió de base de dades i la 

lògica de negoci, i el controlador es el responsable de  rebre 

els esdeveniments d’entrada des de la vista. 

 Model: Aquesta es la representació específica de la 

informació amb la qual el sistema opera. En resum, el 

model es limita a lo relatiu de la vista i el seu 

controlador facilitant les presentacions visuals 

complexes. El sistema també pot operar amb més dades 

no relatives a la presentació fent ús integrat de 

altres lògiques de negoci i de dades afins amb el 

sistema modelat. 

 

 Vista: Aquest presenta el model en un format adequat 

per interactuar, usualment amb              l’ 

interfície d’usuari. 

 

 Controlador: Aquest respon a esdeveniments, usualment 

accions de l’usuari, i invoca peticions al model, i 

probablement a la vista. 

 

 

 

 



PROJECTE / APICACIÓ |LOUAN 2.0 
 

LOUAN 2.0: Obrir noves oportunitats de negoci en una perruqueria mitjançant l'ús de noves tecnologies  
 

 53 

1.1.1.1. IMATGE DELS CONTROLADORS 

  

Controladors per capes   Imatge pròpia 



PROJECTE / APICACIÓ |LOUAN 2.0 
 

LOUAN 2.0: Obrir noves oportunitats de negoci en una perruqueria mitjançant l'ús de noves tecnologies  
 

 54 

1.1.1. CONTROLADOR DE PERSISTÈNCIA 

Aquest controlador és l’encarregat d’interactuar amb el 

controlador de domini, servint o actualitzant les dades o 

funcions demanades per aquest. És la única via d’interacció amb 

la Base de Dades. A continuació es mostren els seus atributs 

principals, que són les diferents tipus de connexions que porta 

a terme les seves funcions principals i la relació amb la classe 

utilitzada per a connectar-se a la Base de Dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classes de la capa de presentació  Imatge pròpia 
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1.1.2. CONTROLADOR DE DOMINI 

És l’encarregat del tractament de la informació rebuda a través 

del controlador de vistes (interfície), en cas que siguin 

necessari la consulta o actualització de la Base de Dades, 

encamina aquesta informació cap al controlador de persistència, 

i també prepara la nova informació necessària a nivell de vistes 

que es mostrarà a través del controlador de vistes. 

 

 

1.1.3. CONTROLADOR DE VISTES 

És l’encarregat de gestionar les diferents pantalles de les que 

consta el sistema, mostrant en cada cas la sol·licitada. A més 

s’encarrega de l’obtenció de la informació facilitada pel client 

a través de les vistes, enviament d’aquesta al controlador de 

domini per a que sigui tractada i mostrar els seus resultats 

obtinguts per aquest. 

 

A continuació es pot trobat el conjunt de classes gestionades 

per aquest controlador: 
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1.1.1.2. CONTROLADORS DE VISTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Classes de la capa de presentació  Imatge pròpia 
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Classes de la capa de presentació  Imatge pròpia 
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Classes de la capa de presentació  Imatge pròpia 
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Classes de la capa de presentació  Imatge pròpia 
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  Classes de la capa de presentació  Imatge pròpia 
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Classes de la capa de presentació  Imatge pròpia 
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2.2. DIAGRAMA DE CLASSES  

El projecte té dues bases de dades, una ja existent en el 

programa anterior (AFI) i l’altre s’ha creat nova. La finalitat 

d’aquesta és guardar la informació de l’usuari principal d’accés 

al nou  programa, com també l’emmagatzematge de la informació 

de l’agenda. 

 

A continuació, és mostrarà el diagrama de classes final de la 

nova Base de Dades i la seva relació amb la base de dades d’AFI, 

de la qual no se’n mostrarà el diagrama de classes a causa de 

ser un producte amb copyright propi.  

 

A continuació es mostra el diagrama de classes, i el diagrama de 

casos d’ús associat a les classes. 
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1.1.1.3. DIAGRAMA DE CLASSES DE LA BASE DE DADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagrama de classes de la Base de Dades  Imatge pròpia 
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1.1.1.4. DIAGRAMA DE CLASSES DELS CASOS D’ÚS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de classes dels casos d’ús  Imatge pròpia 
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1. DIAGRAMA DELS CASOS D’ÚS 

Com ja s’ha dit, el programa està implementat per a una 

perruqueria i, per tant, l’usuari que l’executarà serà també 

l’administrador, perquè en podrà canviar diferents paràmetres. 
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1.1. EXPLICACIÓ REFERENT A LES FUNCIONALITATS DE 

L’APLICACIÓ 

En aquest apartat farem ús de les assignatures de la FIB, Gestió 

de Sistemes informàtics (GSI) i Projecte de Programació (PROP), 

per detallar per a què serveix cada cas d’ús. 

1.1.1. ESPECIFICACIÓ DEL CAS D’ÚS ACCEDIR A L’APLICACIÓ  

 

 

 

 

Actor: Administrador 

Precondicions: L’usuari que vol iniciar la sessió és de tipus 

Administrador i ja està registrat anteriorment. 

Context: L’usuari ha iniciat l’aplicació i vol començar-ne l’ús. 

Desenllaç de seqüència d’esdeveniments: 

1. L’usuari indica al sistema que vol iniciar l’aplicació. 

2. El sistema mostrarà un formulari perquè l’usuari insereixi 

el seu nom i la seva contrasenya. 

3. L’usuari introdueix el nom d’usuari i la contrasenya. 

4. El sistema comprova les dades de l’usuari. 

Si el nom d’usuari i la contrasenya són correctes llavors 

  el sistema carrega les eines de l’administrador 

sino 

  el sistema informarà  l’usuari que no existeix un          

  usuari amb aquest nom i contrasenya, i es procedirà al   

  pas 2. 

Fi Si 

 

Postcondicions: L’usuari pot treballar amb l’aplicació, amb les 

eines assignades. 
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1.1.2. ESPECIFICACIÓ DEL CAS D’ÚS MODIFICAR MINUTS 

ACTUALITZAR 

 

 

 

 

Actor: Administrador 

Precondicions: L’usuari vol modificar els minuts que hi ha 

actualment al sistema, perquè a l’hora d’actualitzar els clients 

en el procés del “dia a dia” depengui dels clients. 

Context: L’usuari està a qualsevol pantalla de l’aplicació. 

Desenllaç de seqüència d’esdeveniments: 

1. L’usuari clica a l’esdeveniment que és per modificar els 

minuts. 

2. El sistema mostrarà un formulari perquè l’usuari insereixi 

el nombre de minuts que vol que s’actualitzi l’Opció del 

“Dia a dia”. 

3. L’usuari pot decidir si modificar els minuts o tornar. 

4. En cas de voler actualitzar els minuts, el sistema 

comprova que sigui correcte. 

Si els minuts són correctes llavors 

  el sistema fa un update a la base de dades per 

modificar-ne els anteriors 

sino 

  el sistema informarà  l’usuari que el nombre ha d’estar 

comprès entre 1 i 99999 

Fi Si 

 

Postcondicions: L’opció del Dia a Dia s’actualitzarà cada X 

minuts. 
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1.1.3. ESPECIFICACIÓ DEL CAS D’ÚS ENVIAR CONTRASENYA 

 

 

 

 

Actor: Administrador 

Precondicions: L’usuari que està a la pantalla principal no es 

recorda de la seva contrasenya o en vol una confirmació. 

Context: L’usuari vol veure la seva contrasenya. 

Desenllaç de seqüència d’esdeveniments: 

1. L’usuari selecciona l’opció de “Canviar la contrasenya”. 

2. El sistema demana a l’usuari que introdueixi la 

contrasenya anterior. 

3. El sistema demana a l’usuari que introdueixi 2 cops la 

contrasenya nova. 

Si la contrasenya anterior no és correcta llavors 

  el sistema mostra un avís d’error i obliga l’usuari a   

  tornar al punt número 2. 

Si la contrasenya nova no és igual en els 2 camps llavors 

  el sistema mostra un avís d’error i obliga l’usuari a    

  tornar al punt número 3. 

Si la contrasenya és correcta llavors 

  el sistema mostra un avís de confirmació i s’actualitza  

  a la base de dades 

Postcondicions: La contrasenya de l’Administrador ha estat 

modificada. 
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1.1.4. ESPECIFICACIÓ DEL CAS D’ÚS MODIFICAR CONTRASENYA 

 

 

 

 

Actor: Administrador 

Precondicions: L’usuari és de tipus administrador i es troba a 

qualsevol pantalla excepte a la pantalla principal. 

Context: L’usuari està a qualsevol pantalla excepte a la 

pantalla principal. 

Desenllaç de seqüència d’esdeveniments: 

1. L’usuari selecciona l’opció de “Canviar Contrasenya”. 

2. El sistema mostra el mail que enviarà el correu amb la 

contrasenya. 

3. L’usuari pot decidir si enviar o tornar a la pantalla 

anterior. 

Postcondicions: S’ha enviat un correu al mail indicat amb la 

contrasenya per entrar a l’aplicació. 
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1.1.5. ESPECIFICACIÓ DEL CAS D’ÚS MODIFICAR MAIL 

 

 

 

 

Actor: Administrador 

Precondicions: L’usuari pot estar a qualsevol pantalla excepte a 

la principal. 

Context: L’usuari vol modificar el mail perquè s’enviïn els 

mails amb la contrasenya. 

Desenllaç de seqüència d’esdeveniments: 

1. L’usuari indica al sistema que vol canviar el mail. 

2. El sistema mostrarà el mail actual i deixarà un espai en 

blanc per poder introduir el nou mail. 

3. L’usuari pot escollir si cancel·lar o continuar 

Si l’usuari accepta llavors 

  es modificarà el mail a la base de dades. 

Sino es torna a la pantalla anterior 

Fi Si 

Postcondicions: El sistema actualitzarà el nou mail a la base de 

dades. 

  



 PROJECTE / APLICACIÓ |LOUAN 2.0 

LOUAN 2.0: Obrir noves oportunitats de negoci en una perruqueria mitjançant l'ús de noves tecnologies  
 

 73 

1.1.6. ESPECIFICACIÓ DEL CAS D’ÚS VEURE AJUDA 

 

 

 

 

Actor: Administrador 

Precondicions: L’usuari que ha iniciat és de tipus Administrador 

i pot estar a qualsevol pantalla. 

Context: L’usuari té problemes amb l’aplicació i precisa ajuda. 

Desenllaç de seqüència d’esdeveniments: 

1. L’usuari indica al sistema que vol veure l’ajuda. 

2. El sistema mostra a l’usuari una documentació on s’explica 

el funcionament de l’aplicació. 

3. L’usuari tanca l’ajuda quan ha finalitzat la consulta 

 

Postcondicions: L’ajuda de l’aplicació ha estat consultada per 

l’usuari. 

  



 PROJECTE / APLICACIÓ |LOUAN 2.0 

LOUAN 2.0: Obrir noves oportunitats de negoci en una perruqueria mitjançant l'ús de noves tecnologies  
 

 74 

1.1.7. ESPECIFICACIÓ DEL CAS D’ÚS AFEGIR CLIENT A L’AGENDA 

 

 

 

 

Actor: Administrador 

Precondicions: L’usuari que ha iniciat és de tipus Administrador 

i ha d’estar a la pantalla del Calendari. 

Context: L’usuari vol afegir un client a l’agenda. 

Desenllaç de seqüència d’esdeveniments: 

1. L’usuari indica a quin dia, mes, any i hora vol afegir el 

client. 

2. El sistema mostra a l’usuari un formulari on ha d’afegir 

un client, i si ho troba oportú afegir un treball i una 

observació. 

3. L’usuari té dues opcions o afegir el client o tornar 

endarrere. 

Si l’usuari clica a Afegir client llavors 

  El sistema fa un insert a la base de dades, amb el nom   

  del client, el treball, les observacions, l’hora, el  

  dia, el mes i l’any. 

Si l’usuari clica a tornar llavors 

  es mostra la pantalla anterior. 

Fi Si 

Postcondicions: S’ha afegit un client a l’agenda en el dia 

indicat. 
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1.1.8. ESPECIFICACIÓ DEL CAS D’ÚS MODIFICAR CLIENT DE 

L’AGENDA 

 

 

 

 

Actor: Administrador 

Precondicions: L’usuari que ha iniciat és de tipus Administrador 

i ha d’estar a la pantalla del Calendari. 

Context: L’usuari vol modificar un client de l’agenda. 

Desenllaç de seqüència d’esdeveniments: 

1. L’usuari selecciona el client de l’Agenda que vol 

modificar. 

2. El sistema mostra a l’usuari un formulari on pot modificar 

les dades del client. 

3. L’usuari té dues opcions o modificar el client o tornar 

endarrere. 

Si l’usuari clica a Modificar client llavors 

  El sistema fa un update a la base de dades, amb el nom   

  del client, el treball, les observacions, l’hora, el  

  dia, el mes i l’any. 

Si l’usuari clica a tornar llavors 

  es mostra la pantalla anterior. 

Fi Si 

Postcondicions: S’ha modificat un client de l’agenda. 
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1.1.9. ESPECIFICACIÓ DEL CAS D’ÚS ELIMINAR CLIENT DE 

L’AGENDA 

 

 

 

 

Actor: Administrador 

Precondicions: L’usuari que ha iniciat és de tipus Administrador 

i ha d’estar a la pantalla del Calendari. 

Context: L’usuari vol eliminar un client de l’agenda. 

Desenllaç de seqüència d’esdeveniments: 

1. L’usuari selecciona el client de l’Agenda que vol 

eliminar. 

2. El sistema pregunta a l’usuari si està segur del que vol 

fer. 

3. L’usuari té dues opcions o eliminar el client o tornar 

endarrere. 

Si l’usuari clica a Eliminar client llavors 

  El sistema fa un delete a la base de dades, amb el nom   

  del client, el treball, les observacions, l’hora, el  

  dia, el mes i l’any. 

Si l’usuari clica a tornar llavors 

  es mostra la pantalla anterior. 

Fi Si 

Postcondicions: S’ha eliminat un client de l’agenda. 
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1.1.10. ESPECIFICACIÓ DEL CAS D’ÚS FINALITZAR CLIENT 

 

 

 

 

Actor: Administrador 

Precondicions: L’usuari que ha iniciat és de tipus Administrador 

i ha d’estar a la pantalla del Calendari o a l’Opció del Dia a 

Dia. 

Context: L’usuari vol finalitzar un client de l’agenda. 

Desenllaç de seqüència d’esdeveniments: 

1. L’usuari selecciona el client de l’agenda que vol 

finalitzar. 

2. El sistema pregunta a l’usuari si està segur del que vol 

fer. 

3. L’usuari té dues opcions o finalitzar el client o tornar 

endarrere. 

Si l’usuari clica a Finalitzar client llavors 

  El sistema fa un update a la base de dades, conforme 

aquest client ja està finalitzat. 

Si l’usuari clica a tornar llavors 

  es mostra la pantalla anterior. 

Fi Si 

Postcondicions: S’ha finalitzat un client. 
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1.1.11. ESPECIFICACIÓ DEL CAS D’ÚS AFEGIR TREBALL 

 

 

 

 

Actor: Administrador 

Precondicions: L’usuari que ha iniciat és de tipus Administrador 

i ha d’estar a la pantalla del Dia a Dia. 

Context: L’usuari vol afegir un treball a un client. 

Desenllaç de seqüència d’esdeveniments: 

1. L’usuari indica a quin client vol afegir un treball. 

2. El sistema mostra a l’usuari un formulari on ha d’afegir 

un treball, a partir d’unes taules fetes per la 

perruqueria. 

3. L’usuari indica quin treball és el que vol afegir-hi. 

4. L’usuari té dues opcions o afegir el treball al client, o 

tornar endarrere. 

Si l’usuari clica a Afegir Treball llavors 

  El sistema afegeix un treball al client seleccionat. 

Si l’usuari clica a tornar llavors 

  es mostra la pantalla anterior. 

Fi Si 

Postcondicions: S’ha afegit un treball a un client del sistema. 
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1.1.12. ESPECIFICACIÓ DEL CAS D’ÚS MODIFICAR TREBALL 

 

 

 

 

Actor: Administrador 

Precondicions: L’usuari que ha iniciat és de tipus Administrador 

i ha d’estar a la pantalla del Dia a Dia. 

Context: L’usuari vol modificar un treball a un client. 

Desenllaç de seqüència d’esdeveniments: 

1. L’usuari indica a quin client vol modificar un treball. 

2. El sistema mostra a l’usuari un formulari on pot modificar 

els treballs afegits. 

3. L’usuari indica quin treball vol modificar. 

4. L’usuari té dues opcions o modificar el treball al client 

o tornar endarrere. 

Si l’usuari clica a Modificar Treball llavors 

  El sistema fa un update al treball seleccionat. 

Si l’usuari clica a tornar llavors 

  es mostra la pantalla anterior. 

Fi Si 

Postcondicions: S’ha modificat un treball a un client del 

sistema. 
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1.1.13. ESPECIFICACIÓ DEL CAS D’ÚS ELIMINAR TREBALL 

 

 

 

 

Actor: Administrador 

Precondicions: L’usuari que ha iniciat és de tipus Administrador 

i ha d’estar a la pantalla del Dia a Dia. 

Context: L’usuari vol eliminar un treball a un client. 

Desenllaç de seqüència d’esdeveniments: 

1. L’usuari indica a quin client vol eliminar un treball. 

2. El sistema mostra a l’usuari un formulari on pot eliminar 

els treballs actuals. 

3. L’usuari indica quin o quins treballs vol eliminar. 

4. L’usuari té dues opcions o eliminar el treball al client o 

tornar endarrere. 

Si l’usuari clica a Eliminar Treball llavors 

  El sistema fa un delete al treball seleccionat. 

Si l’usuari clica a tornar llavors 

  es mostra la pantalla anterior. 

Fi Si 

Postcondicions: S’ha eliminat un treball a un client del 

sistema. 
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1.1.14. ESPECIFICACIÓ DEL CAS D’ÚS AFEGIR NOU CLIENT 

 

 

 

 

Actor: Administrador 

Precondicions: L’usuari que ha iniciat és de tipus Administrador 

i ha d’estar a la pantalla Clients. 

Context: L’usuari vol afegir un nou client al sistema. 

Desenllaç de seqüència d’esdeveniments: 

1. L’usuari indica que vol afegir un nou client al sistema. 

2. El sistema mostra un formulari on afegir el nom, cognoms, 

data de naixement i e-mail del nou client. 

3. L’usuari té dues opcions o afegir el nou client al sistema 

o tornar endarrere. 

Si l’usuari clica a Afegir Client llavors 

  El sistema insereix aquest a la base de dades. 

Si l’usuari clica a tornar llavors 

  es mostra la pantalla anterior. 

Fi Si 

Postcondicions: S’ha afegit un nou client al sistema. 
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1.1.15. ESPECIFICACIÓ DEL CAS D’ÚS BUSCAR CLIENT 

 

 

 

 

Actor: Administrador 

Precondicions: L’usuari que ha iniciat és de tipus Administrador 

i ha d’estar a la pantalla Clients. 

Context: L’usuari vol buscar un client al sistema. 

Desenllaç de seqüència d’esdeveniments: 

1. L’usuari indica el nom del clients que vol buscar. 

2. El sistema mostra una taula amb tots els clients del 

sistema, perquè l’usuari n’esculli un. 

3. L’usuari pot decidir donar-li hora o bé tornar endarrere. 

Si l’usuari clica al client llavors 

  el sistema mostrarà la pantalla del calendari per    

  poder donar hora al client. 

Si l’usuari clica a tornar llavors 

  es mostra la pantalla anterior. 

Fi Si 

Postcondicions: S’ha buscar un nou client o se li ha donat hora. 
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1.1.16. ESPECIFICACIÓ DEL CAS D’ÚS DONAR HORA CLIENT 

 

 

 

 

Actor: Administrador 

Precondicions: L’usuari que ha iniciat és de tipus Administrador 

i ha d’estar a la pantalla d’Afegir Clients. 

Context: L’usuari vol donar una hora a un client del sistema. 

Desenllaç de seqüència d’esdeveniments: 

1. L’usuari selecciona el client que vol donar-li hora. 

2. El sistema mostra la pantalla del calendari per a poder 

escollir el dia, mes, any. 

3. L’usuari decidieix tots els paràmetres que el sistema li 

demana. 

4. Un cop decidits es passa a exectuar el cas d’ús d’Afegir 

client a l’agenda. 

 

Postcondicions: S’ha buscar un nou client, o se li ha donat 

hora. 
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1.1.17. ESPECIFICACIÓ DEL CAS D’ÚS VEURE CRÈDITS 

 

 

 

 

Actor: Administrador 

Precondicions: L’usuari és de tipus Administrador i es troba a 

qualsevol pantalla. 

Context: L’usuari vol consultar els crèdits. 

Desenllaç de seqüència d’esdeveniments: 

4. L’usuari indica al sistema que vol veure els crèdits. 

5. El sistema mostra a l’usuari els crèdits: una llista amb 

el creador de l’aplicació. 

6. L’usuari tanca la pantalla un cop finalitzada la consulta. 

Postcondicions: L’usuari ha visualitzat els crèdits. 
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1.1.18. ESPECIFICACIÓ DEL CAS D’ÚS SORTIR DE L’APLICACIÓ 

 

 

 

 

Actor: Administrador 

Precondicions: L’usuari que vol tancar la sessió és de tipus 

Administrador. 

Context: L’usuari té una sessió iniciada i vol tancar 

l’aplicació. 

Desenllaç de seqüència d’esdeveniments: 

7. L’usuari indica al sistema que vol tancar l’aplicació. 

8. El sistema preguntarà a l’usuari si la petició que ha fet 

és correcta. 

9. En cas afirmatiu es procedirà al tancament de l’aplicació. 

L’usuari introdueix el nom d’usuari i la contrasenya 

Postcondicions: El sistema està preparat per poder tancar 

l’aplicació sense cap problema. 
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BASES DE DADES 

A continuació es mostren les bases de dades existents al 

programa. La base de dades AFI és la que ja hi havia en el 

programa inicial, i es la que té tota la informació sobre els 

clients, treballs, proveïdors, articles, ... i la qual no es 

podrà mostrar ja que no en sóc l’editor. 

L’altra, i feta per mi de nom Agenda, té dues taules, una d’ 

Usuaris, on només hi ha l’administrador i l’altra on hi ha tota 

la informació referent al calendari, dies i hores que tenen 

assignats els clients. Per veure-ho amb més detall, s’adjunten 

les imatges següents:  

 

1. COMPONENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Base de Dades Users   Imatge pròpia 

Base de Dades Calendari  Imatge pròpia 
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A la taula d’ Users es pot veure que hi ha una clau primària i 

en aquest cas és el nom d’usuari. L’he escollit així perquè vam 

decidir amb els propietaris de la perruqueria que només es volia 

un administrador i cap més usuari, perquè no hi hagués diferents 

persones que poguessin entrar al programa. 

 

En la taula de Calendari no hi ha cap clau primària perquè el 

camp Id ja ho fa indirectament, ja que agafa els clients de la 

base de dades d’AFI la qual ja tenen un ID com a clau primària 

i, per tant, no es pot repetir. 

 

2. INSTAL·LACIÓ 

Per poder associar les bases de dades al programa no és tan 

senzill com afegir-les a l’ordinador sinó que s’ha d’especificar  

on s’executaran. Per fer-ho s’han de seguir els següents passos: 

 

 Anar a la  C:\Windows\SysWOW64 

  Pas d’instal·lació base de dades 1     Imatge pròpia 
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 Un cop s’ha accedit a la carpeta de SysWOW64 s’obrirà el 

següent fitxer odbcad32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vegada oberta la següent finestra s’afegirà la base de 

dades que es vulgui. Per afegir-ne una de nova, s’haurà de 

clicar al botó Agregar... 

 

  

Pas d’instal·lació base de dades 2   Imatge pròpia 

Pas d’instal·lació base de dades 3   Imatge pròpia 
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 Com es veu a la imatge anterior, se seleccionarà  el 

controlador Driver do Microsoft Access (*.mdb) i es 

clicarà al botó Acabament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un cop seleccionat el controlador es demana el nom de 

l’origen de dades i, en cas que la tinguem copiada a 

l’ordinador, premerem Seleccionar..., tal com està marcat 

a la imatge. 

 

 

 

 Per últim se seleccionarà la base de dades corresponent i 

se li assignarà un nom. 

Pas d’instal·lació base de dades 4   Imatge pròpia 

Pas d’instal·lació base de dades 5   Imatge pròpia 
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 Com es veu a la imatge ja s’ha creat la base de dades 

BaseDadesExemple i ja hi podrem accedir des de 

l’aplicació. 

  

Pas d’instal·lació base de dades 6   Imatge pròpia 
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3. SINCRONITZACIÓ SERVIDOR-CLIENT 

Per a poder sincronitzar el servidor amb el client el que 

s’haurà de fer és el següent: 

 

 Identificar la IP del servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Connectar els cables de xarxa UTP al ordinador corresponen 

i al switch. 

 

 

 

 

Pas de sincronització servidor-client 1  Imatge pròpia 
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 Comprovar que la connexió sigui correcte, fent un ping a 

la IP corresponent. 

 

 Un cop es veu que hi ha connexió, es crea la carpeta que 

es vol compartir. 

 

 Enllaçar la carpeta compartida a la xarxa local amb la 

següent instrucció: net use h: \\192.168.0.3\pelu 

 

 Un cop la carpeta està compartida i hi ha connexió entre 

els ordinadors, provem de afegir un document avera si a 

l’altre ordinador es sincronitza. 

Pas de sincronització servidor-client 2  Imatge pròpia 

Pas de sincronització servidor-client 3  Imatge pròpia 

file://192.168.0.3/pelu
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DESENVOLUPAMENT 

1. ESPECIFICACIÓ DE LES CLASSES 

- --> private 

+ --> public 

? --> protected 

 

1.1. CAPA DE PERSISTÈNCIA 

1.1.1. CLASSE CONNEXIO BD  

Atributs: 

con: Connection 

nomBD, usuari, password, url, res: String 

sql : Statement 

Operacions: 

+ ConexioBD(db: String, usr: String, pass: String) 

{Pre: db, usr i pass != nulls} 

{Post: Creadora de la classe} 

- ConectarDB() 

{Pre:-} 

{Post: Fa una nova instàcia del driver per a connectar la base 

de dades} 

- TancarDB () 

{Pre:-} 

{Post: Tanca la connexió a la base de dades} 
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1.1.2. CLASSE CONTROLADOR DE PERSISTÈNCIA  

Atributs: 

conexion1, conexion2: Connection 

st1, st2 : Statement 

Operacions: 

+ ControladorPersistencia() 

{Pre: -} 

{Post: Creadora de la classe} 

+ ObrirConexion1() / ObrirConexion2() 

{Pre:-} 

{Post: Es connecta a la base de dades indicada a la funció} 

+ executar_Query_Agenda(sql:String) : ResultSet 

+ exectuar_Query_AFI(sql:String) : ResultSet 

{Pre: sql != null} 

{Post: executa la sentència sql que li arriba a la funció} 

+ executar_Update_Agenda(sql:String) 

+ exectuar_ Update _AFI(sql:String) 

{Pre: sql != null} 

{Post: executa la sentència sql que li arriba a la base de 

dades, sentències que no retornen res com INSERT INTO, DELETE 

UPDATE } 

+ cerrarConexion() 

{Pre: -} 

{Post: Tancar les connexions obertes amb totes les bases de 

dades} 
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1.2. CAPA DE DOMINI 

1.2.1. CLASSE CONTROLADOR DE DOMINI 

Atributs: 

cp: Controlador de Persistència 

canvi_dia: boolean 

hh, dia_int: int 

dia, mes, any: String 

Operacions: 

+ ControladorDomini () 

{Pre:-} 

{Post: Creadora de la classe} 

+ getDia() 

{Pre:-} 

{Post: retorna el dia que ha estat seleccionat } 

+ getMes() 

{Pre:-} 

{Post: retorna el mes que ha estat seleccionat } 

+ getAny() 

{Pre:-} 

{Post: retorna l’any que ha estat seleccionat } 

+ comprovarRegistre (usuari, contrasenya:String):String 

{Pre: usuari, contrasenya != null} 

{Post: retorna un string depenent de si l’usuari i la 

contrasenya corresponen amb els de la base de dades } 

+ comprovarContrasenya(contrasenya:String):String 

{Pre: contrasenya != null} 

{Post: retorna un string depenent de si la contrasenya correspon 

amb la de l’administrador } 
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+ exectuar_Update(sql:String) 

{Pre:usuari, contrasenya != null} 

{Post: crida la funció de la capa de persistència per fer la 

consulta corresponent  } 

+ obtenir_usuari():String 

{Pre: -} 

{Post: retorna el nom de l’únic administrador del sistema } 

+ iniciar_var (l_avui, l_mes, l_any:String) 

{Pre: l_avui, l_mes, l_any != null} 

{Post: inicialitza les variables globals de dia, mes i any amb 

els paràmetres que entren } 

+ es_any_traspas() 

{Pre:-} 

{Post: revaloritza les variables globals de dia, mes i any, 

depenent de si l’any és de traspàs o no} 

+ clients_actuals(hora_act: String) : ArrayList 

{Pre: hora_act != null} 

{Post: retorna un arraylist de tots els clients que hi ha a la 

base de dades que compleixen les condicions } 

+ suma_hora (hora, minuts:String, minuts_act:int):String 

{Pre: hora, minuts != null && minuts_act > 0 } 

{Post: suma els minuts minuts_act modificant les variables 

globals hh i canvi_dia, per poder fer la consulta 

clients_actuals()} 

+ minuts_user():int 

{Pre:-} 

{Post: retorna els minuts que l’usuari té predeterminats perquè 

s’actualitzi la base de dades } 

+ consultar_mail():String 

{Pre:-} 
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{Post: retorna el mail de l’únic administrador del sistema } 

+ finalitzar_client(client:String) 

{Pre:client != null} 

{Post: posa a true un paràmetre de la base de dades que indica 

si el client està finalitzat } 

+ update_mail(mail:String) 

{Pre:mail != null} 

{Post: modifica el mail actual de l’administrador a la base de 

dades pel mail que entra a la funció } 

+ update_minuts_act(minuts_actualitzar:int) 

{Pre:minuts_actualitzar > 0} 

{Post: modifica la variable minuts de l’administrador a la base 

de dades per la següent} 

+ esborrar_client(client:String) 

{Pre:client != null} 

{Post: esborra el client client de la base de dades } 

+ modificar_contrasenya (pass, user:String) 

{Pre:pass, user != null} 

{Post: modifica la contrasenya de l’administrador del sistema a 

la base de dades} 

+ clients_agenda(numDia, mesA, anyA:int):ArrayList 

{Pre:numDia, mesA, anyA > 0} 

{Post: retorna un ArrayList de HashMap, on per a cada client hi 

ha les seva informació} 

+ insertar_client_agenda(client, treball, obs, hora:String, dia, 

mes, any:int) 

{Pre:client, treball obs != null && dia, mes, any > 0} 

{Post: inserta el client client a la base de dades amb tota la 

seva informació } 
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+ obtenir_informacio_client(clietn:String):ArrayList 

{Pre:client != null} 

{Post: retorna un ArrayList amb la informació del client 

indicat} 

+ total_clients_AFI():ArrayList 

{Pre:-} 

{Post: retorna un ArrayList de HashMap, per a cada client de  la 

base de dades AFI, amb la seva informació} 

+ afegir_treball(client, text:String):String 

{Pre:client, text != null} 

{Post: insereix un treball a la base de dades associat al client 

indicat} 

+ afegir_observacio(client, text:String):String 

{Pre:client, text != null} 

{Post: insereix una observació a la base de dades associat al 

client indicat} 

+ canviar_hora_client (client, hora:String):String 

{Pre:client, hora != null} 

{Post: modifica l’hora que tenia el client client a la base de 

dades } 

+ es_finalitzat(client:String):boolean 

{Pre:client != null} 

{Post: retorna un boleà conforme si el client client ha 

finlitzat o no} 
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1.3. CAPA DE VISTES 

1.3.1. CLASSE MENU PRINCIPAL 

Atributs: 

cv: Controlador de Vistes 

Operacions: 

+ MenuPrincipal() 

{Pre:-} 

{Post: Creadora de la classe} 

- CalendariButtonACtionPerformed() 

{Pre:-} 

{Post: Mostra la classe Calendari} 

- DiaDiajButtonACtionPerformed() 

{Pre:-} 

{Post: Mostra la classe Dia a Dia} 

- ClientsButtonMouseClicked() 

{Pre:- } 

{Post: mostra la classe Clients} 

- SortirButtonMouseClicked() 

{Pre:-} 

{Post: Tanca l’aplicació} 
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1.3.2. CLASSE REGISTRE 

Atributs: 

cv: Controlador de Vistes 

Operacions: 

+ Registre () 

{Pre:-} 

{Post: Creadora de la classe} 

- OblidarContrasenyaRadioButtonMouseClicked() 

{Pre:-} 

{Post: Mostra la classe OblidarContrasenya} 

- EntrarButtonMouseClicked() 

{Pre:-} 

{Post: Es comprova que el registre sigui correcte, primer es 

comprova el nom d’usuari i seguit la contrasenya} 
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1.3.3. CLASSE OBLIDAR CONTRASENYA 

Atributs: 

cv: Controlador de Vistes 

finali: boolean 

començat: boolean 

enviada: boolean 

Operacions: 

+ OblidarContrasenya() 

{Pre:-} 

{Post: Creadora de la classe} 

- EnviarMail() 

{Pre:-} 

{Post: Comprova si el mail origen com el destí són correctes, 

com també si hi ha connexió a internet per poder enviar el mail} 

- EnviarButtonMouseClicked() 

{Pre:-} 

{Post: S’envia un correu al mail indicat, amb la contrasenya 

guardada a la base de dades} 

- TornarButtonActionPerformed() 

{Pre:-} 

{Post: Torna a la vista que havia cridat a la classe actual} 
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1.3.4. CLASSE AFEGIR CLIENT 

Atributs: 

cv: Controlador de Vistes 

dia, mes, any: int 

hora, nomclient: String 

actualitzat: boolean 

m, hores: ArrayList 

Operacions: 

+ AfegirClient (cv: ControladorVistes, hour:String, numDia, 

mesu, anyu:int) 

{Pre:hour, cv != null && numDia, mesu, anyu > 0} 

{Post: Creadora de la classe} 

- actualitzar() 

{Pre:-} 

{Post: actualitza els labels de la pantalla} 

+ accioEntrarClient () 

{Pre:-} 

{Post: mostra la pantalla de buscar client i modifica el nom del 

client al controlador de vistes } 

+ AfegirClientButtonActionPerformed() 

{Pre:-} 

{Post: crida la funció d’inserir un client a la base de dades 

amb tota la informació de la vista} 

+ FinalitzarButtonActionPerformed() 

{Pre:-} 

{Post: crida la funció de finalitzar un client a la base de 

dades amb tota la informació de la vista} 

+ EsborrarButtonActionPerformed() 

{Pre:-} 
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{Post: crida la funció d’esborrar un client a la base de dades 

amb tota la informació de la vista} 

+ AfegirTreballButtonActionPerformed() 

{Pre:-} 

{Post: crida la funció d’inserir un treball a la base de dades 

amb tota la informació de la vista} 

+ AfegirObservacioButtonActionPerformed() 

{Pre:-} 

{Post: crida la funció d’inserir una observació a la base de 

dades amb tota la informació de la vista} 

+ omplir_array_hores () 

{Pre:-} 

{Post: crea un array on hi ha totes les hores que es poden 

seleccionar a l’agenda} 

1.3.5. CLASSE BUSCAR CLIENT 

Atributs: 

cv: Controlador de Vistes 

dia, mes, any: int 

donve, hora, nomclient: String 

Operacions: 

+ BuscarClient (cv: ControladorVistes) 

{Pre:-} 

{Post: Creadora de la classe} 

- omplirTaula() 

{Pre:-} 

{Post: crea una taula amb tots els clients de la base de dades 

AFI} 
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1.3.6. CLASSE BUSCAR TREBALL 

Atributs: 

cv: Controlador de Vistes 

dia, mes, any: int 

donve_treball, hora: String 

Operacions: 

+ BuscarTreball (cv: ControladorVistes) 

{Pre:-} 

{Post: Creadora de la classe} 

1.3.7. CLASSE CALENDARI 

Atributs: 

cv: Controlador de Vistes 

ini: boolean 

Operacions: 

+ Calendari (cv: ControladorVistes) 

{Pre:-} 

{Post: Creadora de la classe} 

- AccedirDiaButtonMouseClicked () 

{Pre:-} 

{Post: Mostra la pantalla del dia que s’ha seleccionat} 
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1.3.8. CLASSE CANVIAR CONTRASENYA 

Atributs: 

cv: Controlador de Vistes 

es_mp: boolean 

Operacions: 

+ CanviarContrasenya (cv: ControladorVistes) 

{Pre:-} 

{Post: Creadora de la classe} 

- CanviarContrasenyaButtonActionPerformed () 

{Pre:-} 

{Post: Comprova que la contrasenya anterior com les dues noves 

siguin correctes, en cas afirmatiu les canvia i si no mostra un 

missatge d’error} 

1.3.9. CLASSE CLIENT 

Atributs: 

cv: Controlador de Vistes 

Operacions: 

+ Client(cv: ControladorVistes) 

{Pre:-} 

{Post: Creadora de la classe} 

- NouClientButtonClicked () 

{Pre:-} 

{Post: Mostra la pantalla per a inserir un nou client } 

- CercatButtonActionPerformed () 

{Pre:-} 

{Post: Mostra la pantalla buscar clients } 
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1.3.10. CLASSE CLIENT ACTUAL 

Atributs: 

dd: DiaDia 

ca: Client_Actual 

nomclient, treball, observacions, hora: String 

m, hores:ArrayList 

actualitzat: boolean 

Operacions: 

+ ClientActual(dd:DiaDia, ca:Client_Actual, nomc:String) 

{Pre:-} 

{Post: Creadora de la classe} 

- omplir_array_hores () 

{Pre:-} 

{Post: Crea un arraylist on hi ha totes les hores que es poden 

seleccionar a l’agenda}  

  



 PROJECTE / APLICACIÓ |LOUAN 2.0 

LOUAN 2.0: Obrir noves oportunitats de negoci en una perruqueria mitjançant l'ús de noves tecnologies  
 

 107 

1.3.11. CLASSE DIA DIA 

Atributs: 

cv: Controlador Vistes 

data, ruta: String 

actualitzat: boolean 

minuts_actualitzar: int 

Operacions: 

+ DiaDia(cv:ControladorVistes) 

{Pre:-} 

{Post: Creadora de la classe} 

+ Persona:class 

{Pre:-} 

{Post: declara les variables de la classe} 

+ compareTo(Object o1, Object o2):int 

{Pre: o1, o2 != null} 

{Post: ordena els objectes d’un arraylist} 

+ actualitzar_vista() 

{Pre: -} 

{Post: actualitza la vista amb els clients que tenen hora al cap 

de minuts_actualitzar} 

  



 PROJECTE / APLICACIÓ |LOUAN 2.0 

LOUAN 2.0: Obrir noves oportunitats de negoci en una perruqueria mitjançant l'ús de noves tecnologies  
 

 108 

1.3.12. MAIN 

Atributs: 

screenSize: Object 

Operacions: 

- espera(segons:int) 

{Pre:segons > 0} 

{Post: retarda 1 segon la pantalla que carrega el main, per 

poder veure la pantalla inicial} 

+ main() 

{Pre:-} 

{Post: fa executar el controlador de vistes}  

 

 

 

 

1.3.13. CLASSE NOU CLIENT 

Atributs: 

cv: Controlador Vistes 

Operacions: 

+ NouClient (cv:ControladorVistes) 

{Pre:-} 

{Post: Creadora de la classe} 
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1.3.14. CLASSE CONTROLADOR VISTES 

Atributs: 

cd: Controlador Domini 

vistaAct: JPanelConFondo 

ruta: String 

reg: Registre 

cc:CanviarContrasenya 

cl: Calendari 

oc: OblidarContrasenya 

mp: MenuPrincipal  

r: Registre 

dc: DiaCalendari  

dd: DiaDia 

C: Client 

nc: NouClient  

bc: BuscarClient  

bt: BuscarTreball  

Afecli: AfegirClient 

es_mp, bolea_dadesusuari: boolean 

dia,mes any, hora, hora_act, minut, donve, donve_Historial, 

text_afecli, NomClient, donve_afecli, donve_treball: String 

dia_calendari,mes_calendari,any_calendari,minuts_actualitzar:int 

Operacions: 

+ ControladorVistes () 

{Pre:-} 

{Post: Creadora de la classe} 

+ getes_mp() :String 

{Pre:-} 

{Post: retorna la variable es_mp} 
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+ getMinuts_actualitzar () :int 

{Pre:-} 

{Post: retorna la variable minuts_actualitzar } 

+ getRuta () :String 

{Pre:-} 

{Post: retorna la variable ruta } 

+ setRuta (r: String) :String 

{Pre:-} 

{Post: modifica la variable ruta assignant-li r } 

+ getDonve () :String 

{Pre:-} 

{Post: retorna la variable donve } 

+ setDonve (on: String) :String 

{Pre:-} 

{Post: modifica la variable donve assignant-li on } 

+ getDonve_Historial () :String 

{Pre:-} 

{Post: retorna la variable donve_Hisotrial } 

+ setDonve_Historial (on: String) :String 

{Pre:-} 

{Post: modifica la variable donve_Historial assignant-li on } 

+ getDia () :String 

{Pre:-} 

{Post: retorna la variable dia } 

+ getMes () :String 

{Pre:-} 

{Post: retorna la variable mes } 

+ getAny () :String 
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{Pre:-} 

{Post: retorna la variable any } 

+ getDia_calendari () :String 

{Pre:-} 

{Post: retorna la variable dia_calendari } 

+ setDia_calendari (d: int) :String 

{Pre:-} 

{Post: modifica la variable dia_calendari assignant-li d } 

+ getMes_calendari () :String 

{Pre:-} 

{Post: retorna la variable mes_calendari } 

+ setMes_calendari (m: int) :String 

{Pre:-} 

{Post: modifica la variable mes_calendari assignant-li m } 

+ getAny_calendari () :String 

{Pre:-} 

{Post: retorna la variable any_calendari } 

+ setAny_calendari (a: int) :String 

{Pre:-} 

{Post: modifica la variable any_calendari assignant-li a } 

+ get_text_afecli () :String 

{Pre:-} 

{Post: retorna la variable text_afecli } 

+ set_text_afecli (text: String) :String 

{Pre:-} 

{Post: modifica la variable text_afecli assignant-li text } 

+ getNomClient () :String 

{Pre:-} 
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{Post: retorna la variable Nomclient } 

+ setNomClient (nom: String) :String 

{Pre:-} 

{Post: modifica la variable Nomclient assignant-li nom } 

+ get_donve_treball() :String 

{Pre:-} 

{Post: retorna la variable donve_treball } 

+ set_donve_treball (treball: String) :String 

{Pre:-} 

{Post: modifica la variable donve_treball assignant-li treball } 

+ getDonve_afegir_client () :String 

{Pre:-} 

{Post: retorna la variable donve_afecli } 

+ setDonve_afegir_client (afecli: String) :String 

{Pre:-} 

{Post: modifica la variable donve_afecli assignant-li afecli } 

+ getVistaAct() :String 

{Pre:-} 

{Post: retorna la variable vistaAct } 

+ setMinuts_actualitzar() 

{Pre:-} 

{Post: actualitza la variable minuts_actualitzar fent us d’una 

funció de la capa de domini } 

+ mostraCalendari () 

{Pre:-} 

{Post: mostra la pantalla de Calendari } 

+ comprovarRegistre(usuari, contrasenya:String): String 

{Pre:-} 
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{Post: retorna a la classe que l’ha cridat depenent de si el 

resultat del registre és correcte o no } 

+ mostraCanviContrasenya () 

{Pre:-} 

{Post: mostra la pantalla de CanviContrasenya } 

+ mostraMenuPrincipal () 

{Pre:-} 

{Post: mostra la pantalla de MenuPrincipal } 

+ mostraDiaCalendari () 

{Pre:-} 

{Post: mostra la pantalla de DiaCalendari } 

+ mostraDiaDia () 

{Pre:-} 

{Post: mostra la pantalla de DiaDia } 

+ mostraClient () 

{Pre:-} 

{Post: mostra la pantalla de Client } 

+ mostraNouClient () 

{Pre:-} 

{Post: mostra la pantalla de NouClient } 

+ mostraBuscarClient () 

{Pre:-} 

{Post: mostra la pantalla de BuscarClient } 

+ mostraBuscarTreball () 

{Pre:-} 

{Post: mostra la pantalla de BuscarTreball } 

+ mostra_afegir_client () 

{Pre:-} 

{Post: mostra la pantalla de AfegirClient } 
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+ actualitzar_data() 

{Pre:-} 

{Post: inicialitza les variables de dia, mes i any segons el dia 

marcat al calendari } 

+ canviar_parametres_horaris () 

{Pre:-} 

{Post: modifica les variables globals  de dia, mes, any, hora i 

minut depenent del calendari } 

+ finalitzar_client (client:String) 

{Pre:-} 

{Post: fa la petició de finalitzar el client client a la capa de 

domini} 

+ esborrar_client (client:String) 

{Pre:-} 

{Post: fa la petició d’esborrar el client client a la capa de 

domini} 

+ modificar_contrasenya (pass, user:String) 

{Pre:-} 

{Post: fa la petició de canviar contrasenya amb l’usuari user i 

contrasenya pass a la capa de domini} 

+ clients_agenda (numDia, mes, any:int) : ArrayList 

{Pre: numDia, mes, any > 0} 

{Post: retorna l’arraylist de clients_actuals} 

+ insertar_client_agenda(client, treball, obs, hora:String, dia, 

mes, any:int) :ArrayList 

{Pre:client, treball obs != null && dia, mes, any > 0} 

{Post: retorna el client client amb tota la seva informació } 

+ obtenir_informacio_client (client:String) :ArrayList 

{Pre:client != null} 

{Post: retorna la informació del client client } 
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+ total_clients_AFI():ArrayList 

{Pre:- } 

{Post: retorna la informació de tots els clients de la base de 

dades AFI } 

+ posar_nom_ac(): 

{Pre:- } 

{Post: crida la funcio posar_nom de la classe AfegirClient } 

+ afegir_treball(client, text:String):String 

{Pre:- } 

{Post: retorna el treball text que s’ha afegit al client client} 

+ afegir_observacio(client, text:String):String 

{Pre:- } 

{Post: retorna l’observació text que s’ha afegit al client 

client} 

+ canviar_hora_client (client, hora:String):String 

{Pre:- } 

{Post: retorna l’hora hora que s’ha modificat del client client} 

+ es_finalitzat (client:String):String 

{Pre:- } 

{Post: retorna la informació de si el client client està 

finalitzar o no } 

 



PROJECTE / APLICACIÓ |LOUAN 2.0 

LOUAN 2.0: Obrir noves oportunitats de negoci en una perruqueria mitjançant l'ús de noves tecnologies  
 

 116 

AMPLIACIONS 

A continuació es mostraran possibles ampliacions del projecte 

per a LOUAN: 

 PDA’s: Tal i com es porta remarcant en tot el projecte, 

una necessitat bàsica de la perruqueria és la possibilitat 

d’eficiència a l’hora de afegir els treballs als clients. 

Una idea de futur seria que cada perruquera treballés amb 

una PDA, on estigués connectada amb el programa ampliat. 

Amb això es guanyaria una mica més d’eficiència. 

 

 Gestió del magatzem: Una nova aplicació seria que es 

tingués el magatzem ordenat com “IKEA”, és a dir, on hi 

hagués diferents prestatges amb els productes i, a l’hora 

de buscar-ne un, a diferència d’ara que només sap on són 

els productes una persona, ho podrien saber tots els 

treballadors. Cada prestatge podria anar associat a un 

codi de barres, on et digués prestatge i passadís. 

 

 Pàgina web: Tenir un espai a la pàgina web per a les 

treballadores, on cadascuna amb un usuari i una 

contrasenya hi pogués accedir i veure la seva nòmina, 

quins cursos han fet des que hi treballen, quins cursos hi 

ha per fer, dies de vacances que els queden l’any en 

qüestió, dies treballats, ... 

 

 Reconeixement de veu: Aquest punt ja és una mica més 

difícil, malgrat tot, va bé de comentar-lo.  Es podria 

tenir un reconeixement de veu que, quan s’acabés de fer 

una trucada, sortís com un contestador que preguntés si 

vol enregistrar un nou client a l’agenda. En cas 

afirmatiu, que preguntés hora, dia, mes, treball i 

s’afegís a la base de dades. 
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 Gestió stock: Quan s’afegeix un client, mirar el seu 

historial i veure que es fa normalment, per exemple si 

utilitza tint del núm. 5, que miri a l’stock i que surti 

la informació de quant n’hi ha, si en falta, si és a 

l’altra perruqueria, etc.  

 Noves funcionalitats del programa: Un cop finalitzat el 

programa s’ha analitzat juntament amb els propietaris i 

els treballadors i s’han identificat les següents noves 

funcionalitats de cara a possibles millores en un futur: 

1. Disposar d’una foto del client per una bona 

identificació. 

2. Visualització de l’agenda organitzada per 

treballadores, com per exemple, on cadascuna tingués 

un color associat per evitar que s’acumuli en una 

mateixa hora més d’un client per la mateixa 

treballadora. 

3. Assignació dels treballs realitzats a la treballadora 

que l’ha portat a terme per a portar un control de 

rendiment personalitzat. 

4. Identificació de client segons el numero de telèfon, 

que permetria obri la seva fitxa de forma automàtica 

al rebre la trucada. 
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MANUAL D’USUARI 

1. INICI DE LA SESSIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a iniciar la sessió cal introduir el nom d’usuari i 

contrasenya als llocs indicats, i després prémer el botó de 

validació Entrar.  

 

2. REBRE CONTRASENYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de que no s’enrecordi de la contrasenya, hi ha la 

possibilitat de que s’enviï al mail indicat. Si es vol rebre, 

cal prémer el botó Enviar, en cas contrari i per a tornar a 

l’inici cal prémer Tornar.  

 

Manual d’usuari 1   Imatge pròpia 

Manual d’usuari 2   Imatge pròpia 
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3. MENU PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop s’accedeix al programa es pot escollir entre anar a 

l’Agenda, a l’opció del Dia a Dia, o a Clients. Per accedir-hi 

només cal clicar-hi a sobre. En cas que es vulgui tornar a 

l’inici es premerà Sortir. 

 

 

 

4. CANVIAR CONTRASENYA 

 

En cas de que es vulgui canviar la contrasenya, s’ha de clickar 

a configuració i a continuació Canviar Contrasenya. Es pot 

canviar a qualsevol pantalla excepte la pantalla inicial. 

 

 

Manual d’usuari 3   Imatge pròpia 

Manual d’usuari 4   Imatge pròpia 
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5. CANVIAR MAIL 

 

 

 

 

 

 

En cas de que es vulgui canviar el mail, s’ha de clickar a 

configuració i a continuació Canviar Mail. Es pot canviar a 

qualsevol pantalla excepte la pantalla inicial. 

 

 

6. MOSTRAR MANUAL D’AJUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es vol obrir el manual d’Ajuda de qualsevol pantalla es pot. 

Només s’ha de clicar a Ajuda i a continuació Manual d’Ajuda. 

 

 

 

 

Manual d’usuari 5   Imatge pròpia 

Manual d’usuari 6   Imatge pròpia 
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7. MOSTRAR CRÈDITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es volen obrir els crèdits es poden obrir des de qualsevol 

pantalla. Només s’ha de clicar a Ajuda i a continuació Veure 

Crèdits. 

 

8. SELECCIONAR DIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop escollida l’opció de l’Agenda, s’ha de seleccionar el dia 

per a veure o modificar les dades d’aquest. En cas que es vulgui 

tornar al Menú Principal, s’ha de prémer el botó Tornar, sinó si 

es vol el dia seleccionat es clicarà Accedir al dia. 

 

 

Manual d’usuari 7   Imatge pròpia 

Manual d’usuari 8   Imatge pròpia 
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9. SELECCIONAR HORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop seleccionat el dia que es vol, llavors es passarà a 

seleccionar dues opcions: o una hora per afegir-hi un client, o 

seleccionar al client per veure quines dades hi té. 

 

10. HORA O DIA INCORRECTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se selecciona un dia o una hora ja passades, surt un missatge 

d’error conforme ja no es pot afegir cap client amb aquesta 

data. En cas que el dia sigui incorrecte s’haurà de tornar a 

seleccionar el dia, en canvi si és la hora, s’haurà d’escollir 

una hora amb hora superior a la hora actual. 

 

Manual d’usuari 9   Imatge pròpia 

Manual d’usuari 10   Imatge pròpia 
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11. AFEGIR CLIENT (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop s’ha seleccionat la hora que es vol afegir el client, 

s’ha de especificar quin client es vol. Quan es tria, es mostra 

una pantalla, que s’explicarà a continuació, on hi ha una llista 

de clients ordenats alfabèticament. Al acabar, hi ha tres 

opcions per escollir, o Tornar al Calendari, que per tant, no es 

guarda res del que s’ha fet. Tornar a Buscar al client que es 

mostra la pantalla de buscar clients, o Afegir Client que mostra 

la següent pantalla. 

12. AFEGIR CLIENT(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop seleccionada l’opció d’afegir el client, et surt un panel 

conforme i estàs d’acord. En cas de clicar Si, es guardarà la 

informació a la base de dades, en cas contrari es torna a a la 

pantalla anterior. 

Manual d’usuari 11   Imatge pròpia 

Manual d’usuari 12   Imatge pròpia 
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13. SELECCIONAR CLIENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si a l’Agenda es clica al client es mostra el panell següent am 

la informació del client. Es pot escollir entre Tornar al 

Calendari o Canviar les dades del client. En el primer cas, 

tornes endarrere sense cap modificació, en canvi a l’altre es 

mosta la següent pantalla. 

14. MODIFICAR DADES DEL CLIENT (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dades que es poden modificar són: el treball, les 

observacions, la hora, finalitzar-ho o esborrar-‘ho. Pel 

treball, observacions i l’hora un cop modificat s’ha de clicar 

Modificar Canvis. Sinó hi ha el botó Finalitzar, Esborrar o 

Tornar al Calendari per no modificar res. 

 

Manual d’usuari 13   Imatge pròpia 

Manual d’usuari 14   Imatge pròpia 
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15. FINALITZAR CLIENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop es prem el botó de Finalitzar surt la següent comprovació 

per estar-ne segurs. En cas afirmatiu es finalitza els client. 

 

16. ESBORRAR CLIENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop es prem el botó de Esborrar surt la següent comprovació 

per estar-ne segurs. En cas afirmatiu s’esborra de la base de 

dades. 

 

 

Manual d’usuari 15   Imatge pròpia 

Manual d’usuari 16   Imatge pròpia 
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17. MODIFICAR DADES DEL CLIENT (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop premut el botó de Modificar Canvis surt un panell amb les 

dades modificades. En cas de prémer el Si, es modifiquen a la 

base dades, en cas contrari no fa res. 

 

18. DIA A DIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta pantalla es poden veure els clients que tenen hora 

d’aquí a X minuts o abans. Si es vol accedir al client per 

afegir-hi treballs, s’ha de clicar a sobre, en cas de voler 

tornar endarrere cal prémer el botó Tornar. 

 

Manual d’usuari 17   Imatge pròpia 

Manual d’usuari 18   Imatge pròpia 
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19. MODIFICAR MINUTS PER ACTUALITZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es vol modificar els minuts per actualitzar l’opció del Dia a 

Dia, s’ha de anar a configuració i llavors clicar Canviar Minuts 

Actualitzar. Aquest valor tal com indica ha d’estar comprés 

entre 1 i els minuts que falten per acabar el dia. Si es vol 

modificar s’ha de prémer Acceptar, en cas contrari Cancelar. 

20. CLIENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la funcionalitat Clients hi ha dues opcions que triar, o 

afegir un nou client que seria clicar a Nou Client, o l’opció de 

buscar un client en el botó de Cerca Client. En cas de no voler 

fer res i tornar endarrere s’ha de prémer el botó Tornar. 

 

Manual d’usuari 19   Imatge pròpia 

Manual d’usuari 20   Imatge pròpia 
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21. NOU CLIENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es vol afegir un client a la base de dades, s’haurà de 

d’indicar es seus cognoms i nom, com també la localitat i el 

telèfon. Un cop tot correcte s’afegeix clicant al botó Afegir. 

Com a totes les pantalles en cas de no voler fer res s’ha de 

clicar el botó Tornar. 

22. CERCA CLIENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta pantalla es mostra una llista amb totes els clients 

de la base da dades ordenats per nom. En cas de voler donar una 

hora al client s’ha de clicar sobre el seu nom i després es 

procedirà a demanar el dia. En cas de que només es vulgui per 

consultar, un cop acabat es clicarà al botó Tornar. 

Manual d’usuari 21   Imatge pròpia 

Manual d’usuari 22   Imatge pròpia 
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OBJECTIU 

Tal com diu el títol d’aquest projecte, l’objectiu principal és 

obrir noves oportunitats de negoci a la perruqueria mitjançant 

l’ús de noves tecnologies. S’ha fet un software per tal de poder 

millorar eficiència a l’hora de treballar, però per altra banda 

actualment el món de la tecnologia és molt ampli i hi ha molts 

dispositius i eines noves que podem aprofitar. 

Per tal de remodelitzar la perruqueria s’ha pensat: 

 Adquirir nous dispositius 

 Pantalla Informativa 

 Xarxes Socials 

 Gestió d’ofertes 

 Web Corporativa 

 Organització del Magatzem 

 Curs de formació 

 

1.1. NOUS DISPOSITIUS 

Disposar d’un o més IPAD’s on hi haurà catàlegs especialitzats 

per substituir les revistes actuals, com així també una 

aplicació anomenada JOYA, que és una plataforma completa per 

donar consells de bellesa als clients. Conté centenars d’imatges 

de talls, colors, efectes i productes de cura del cabell. També 

permet afegir fotos pròpies i altres imatges descarregades de la 

web. 

L’IPAD també donaria servei als clients que no estiguessin 

atesos en aquell moment, ja sigui amb opcions a Internet, com 

per exemple, llegir el diari, entrar a les xarxes social, com 

veure pel·lícules, jugar a jocs, etc. 

Es podria fer una subscripció a un diari via Internet, perquè 

els clients en poguessin fer ús. 
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1.2. PANTALLA INFORMATIVA 

Amb l’adquisió d’una pantalla informativa es podria veure 

l’horari de la perruqueria, com també ofertes, productes i  

publicitat, quan la perruqueria estigués tancada. 

Es podria disposar d’un servidor anomenat CAYIN. És una 

plataforma per a empreses que és com si fos un canal de 

televisió programable, on es poden ficar notícies en una franja 

de la pantalla i en una altra poder-hi veure fotografies. 

 

1.3. XARXES SOCIALS 

Actualment el tema de les xarxes socials ha evolucionat molt i 

és una bona manera d’entrar dintre aquest món. La intenció és 

promocionar-se a aquestes xarxes, tant al Facebook com al 

Twitter, per donar a conèixer ofertes de productes, ficar fotos 

de pentinats fets a la perruqueria per poder promocionar el 

treball fet i la captació de nous clients. 

 

1.4. GESTIÓ D’OFERTES 

A part de les xarxes socials, fer un ús raonable d’Internet per 

poder fer mailing, per transmetre una informació i fer ofertes 

d’una manera més individualitzada i personalitzada al client. 

 

1.5. WEB CORPORATIVA 

Millorar la web de la qual disposen, afegint ampliacions 

demanades pels propietaris per millorar el servei com donar hora 

als clients o també donar informació addicional. 

 

1.6. ORGANITZACIÓ DEL MAGATZEM 

Organitzar el magatzem per saber on és cada producte perquè així 

qualsevol treballador de l’empresa sàpiga on ha d’anar a buscar-

lo sense necessitat que només ho sàpiga el que ordena els 

productes. Es podria organitzar en funció dels codis de barres, 

i que el programa pogués identificar la seva situació dintre el 

magatzem. 
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1.7. CURS DE FORMACIÓ 

Finalment, s’hauria de fer un curs de formació per a tots els 

treballadors de l’empresa per poder ensenyar les eines que es 

posaran a disposició. 
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ANÀLISI ECONÒMICA 

2. ESTUDI DE LA INVERSIÓ 

En aquest punt es farà una valoració de l’impacte en 

l’organització dels costos necessaris per aquests nous 

dispositius descrits anteriorment. Se separaran els costos 

depenent del seu origen: 

 Hardware 

 Software 

 Nous Dispositius 

 

2.1. HARDWARE 

Un cop acabat el projecte, es mantindrà l’ordinador de 

sobretaula utilitzat en l’elaboració del software perquè ja 

estarà configurat per tal que es pugui executar l’aplicació i 

introduir la base de dades. A part de l’ordinador central, tal 

com s’ha dit anteriorment, l’empresa podrà disposar d’un o més 

ordinadors tàctils, dels quals s’executarà la nova aplicació. 

S’ha escollit aquest model de 15,6 polzades, perquè el que es 

vol és poder tenir-los a les columnes dels locals, i no ocupin 

un lloc extra ja que a la perruqueria s’utilitzen molt les 

parets. 

A continuació es fa una explicació més detallada del dispositiu:  
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En aquest cas, no cal calcular el cost real del hardware ja que 

s’utilitzarà els 4 anys, més o menys que pot durar. Passats 

aquests anys ja es valorarà, depenent de la tecnologia que hi 

hagi al mercat si se segueix amb aquest o es fa una altra 

inversió. 

 

  

Descripció Cost  

Pantalla TFT-LCD 15,6” Wide Screen HD  

Sistema operatiu Windows® Professional  

Processador Intel® ATOM D425  

Memòria DDR2 800MHz 1GB SO-DIMM  

Disc dur 320GB, SATA2 5400rpm  

Targeta gràfica Intel® GMA3150 integrada  

Webcam 0,3M Pixel  

2 altaveus d’1,5W  

Micròfon integrat d’alta qualitat  

Adaptador de corrent de 40W  

Ports: 4 x USB2.0, 1 port COM, 1 lector de 

targetes(SD/SDHC/MMC Plus), 1 sortida D-Sub, 1 

entrada de corrent,  1 port de red, 1 entrada de 

micròfon, 1 sortida d’auricular 

 

Teclat i ratolí  

TOTAL 499,00 € 
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2.2. SOFTWARE 

Per a realitzar la documentació s’ha utilitzat el Microsoft 

Office Word 2007, el Microsoft Office Excel 2007 i el Microsoft 

Office Project 2007. 

Pel que fa a altres aplicacions del projecte, es necessita un 

software pels IPAD anomenada JOYA, la qual ja s’ha explicat més 

endarrere. També estaria bé disposar del servidor CAYIN. 

 

El software específic que s’ha mencionat no es pot 

comptabilitzar exclusivament pel projecte. L’empresa adquireix 

noves versions amb regularitat amb un termini de 5 anys. El 

desglossament es farà dels productes que només hagin estat 

utilitzats per fer el projecte. 

 

Cost Temps Amortització %Temps Utilitzat Cost real 

775,00 € 6 mesos (6/12*2)*100 = 25%  193,75 € 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció Cost  

Microsoft Office Word 2007 33,00 € 

Microsoft Office Excel 2007 33,00 € 

Microsoft Office Project 2007 775,00 € 

Aplicació JOYA 129,00 € 

Servidor CAYIN 250,00 € 

TOTAL 1220,00 € 
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2.3. NOUS DISPOSITIUS 

De cara a remodelar la perruqueria cap a les noves tecnologies, 

com s’ha mencionat anteriorment, els nous dispositius que es 

disposaran són els següents: 

 

 

 

 

Descripció Cost  

2 x IPAD 2 x 479,00 € 

Pantalla 759,90 € 

Subscripció Diari Internet 199,99 € 

TOTAL 1917,89 € 



 

  

LOUAN 2.0: Obrir noves oportunitats de negoci en una perruqueria mitjançant l'ús de noves tecnologies  
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i   c o s t   d e l 

p r o j e c t e 
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5. PLANIFICACIÓ I COST DEL PROJECTE 

PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 

Abans de començar un projecte, especialment si es tracta d’un 

projecte de certa envergadura, convé fer-ne una divisió en 

tasques més petites. Aquestes tasques més petites són més fàcils 

d’estimar i, per tant, se’n pot realitzar una millor 

planificació global. 

A continuació es defineixen els diferents apartats en què s’ha 

dividit el projecte. 

 

1.1. APARTATS DEL PROJECTE 

1.1.1. INTRODUCCIÓ DEL PROJECTE 

Inclou la primera percepció del projecte on s’explica quins són 

els objectius bàsics, com també l’origen i la motivació entre 

d’altres. 

 

1.1.2. PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA 

Es fa una descripció general de l’empresa explicant la seva 

evolució des que va néixer, quin és el sector en què està 

introduïda, xifres significatives, i també es fa un estudi de 

mercat per poder valorar quins són els punts forts i febles de 

l’empresa. 

1.1.3. ESTUDI DE LES NECESSITATS 

Tal com s’ensenya a les assignatures de la FIB, Economia i 

Entorn Econòmic (E3) i Habilitats Directives, i de Comunicació 

(HDC), es farà una anàlisi DAFO per poder veure les Debilitats, 

Amenaces, Fortaleses i Oportunitats de l’empresa, i poder 

atacar-les per poder millorar-les. Un cop especificats aquests 

punts, se seleccionaran i es justificaran aquests punts de 

millora. 

 

1.1.4. PROJECTE 

Aquest punt és un dels més important del projecte, ja que 

s’implementa un programa fet a mida per a la perruqueria, amb 
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tots els requisits demanats. S’explica una descripció del que es 

vol aconseguir, es fa un estudi  econòmic tant del programa com 

de les altres ampliacions, es documenten els requisits 

funcionals i no funcionals, com també  l’especificació dels 

casos d’ús i les pre i les post de les funcions del programa. 

 

1.1.5. PLANIFICACIÓ I COST DEL PROJECTE 

S’analitza la planificació descrita al principi del projecte amb 

l’ actual, veient quins períodes han necessitat més temps. També 

es fa un estudi econòmic de tot el projecte, les hores dedicades 

pel programador, com el hardware necessari per a portar-lo a 

terme. 

 

1.1.6. CONCLUSIONS 

En aquest apartat  es realitzarà  una valoració de tot el 

projecte, com s’han complert els objectius planejats al principi 

i els problemes que s’han generat en el desenvolupament.  

 

1.1.7. PERSPECTIVES DE FUTUR 

Es mencionaran les possibles ampliacions del projecte de cara a 

un futur. 
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1.2. DURACIÓ DEL PROJECTE 

S’adjunta una imatge per saber el temps total en què s’ha dut a 

terme el projecte. 

 

  

Durada del projecte   Imatge pròpia 
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1.3. DIAGRAMA DE GANTT 

El planning descrit al principi del projecte (març del 2011) és 

molt semblant al fet actualment(agost 2011), l’únic que hi ha 

alguns canvis de dates per problemes sortits a l’anar fent el 

projecte. Es mostrarà el Diagrama de Gantt que es va fer al març 

i a continuació el que s’ha fet actualment, per veure els canvis 

que hi ha hagut.  

  Diagrama de Gantt 1   Imatge pròpia 



PLANIFICACIÓ I COST DEL PROJECTE |LOUAN 2.0 

LOUAN 2.0: Obrir noves oportunitats de negoci en una perruqueria mitjançant l'ús de noves tecnologies  
 

 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagrama de Gantt 2   Imatge pròpia 
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Ara es mostrarà el Diagrama de Gantt actualitzat i definitiu. 

 
Diagrama de Gantt actualitzat 1   Imatge pròpia 
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Diagrama de Gantt actualitzat 2   Imatge pròpia 
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COST DEL PROJECTE 

En aquest apartat es realitzarà una valoració dels costos del 

desenvolupament del projecte, valorant tots els recursos que han 

intervingut. Se separaran els costos depenent del seu origen: 

 Hardware 

 Software 

 Internet 

 Nous Dispositius 

 Caràcter General 

 

1.4. HARDWARE 

A continuació es mostra tot el hardware utilitzat al projecte:  

 

El cost real de cada component ja s’ha especificat abans.  

  

Descripció Cost  

Ordinador sobretaula 400,00 € 

Ordinador portàtil 657,00 € 

Ordinador tàctil 499,00 € 

TOTAL 1556,00 € 
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1.5. SOFTWARE 

Per a realitzar la documentació s’ha utilitzat el Microsoft 

Office Word 2007, el Microsoft Office Excel 2007 i el Microsoft 

Office Project 2007, i per al programa el Microsoft Winows® 7 

Home Premium i el Microsoft Office Access 2007. 

  

Descripció Cost  

Microsoft Windows® 7 Home Premium 149,99 € 

Microsoft Office Access 2007 189,00 € 

Microsoft Office Word 2007 33,00 € 

Microsoft Office Excel 2007 33,00 € 

Microsoft Office Project 2007 775,00 € 

Aplicació JOYA 129,00 € 

Servidor CAYIN 

 

250,00 € 

TOTAL 1558,99 € 
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1.6. INTERNET 

Per a realitzar el projecte s’ha necessitat una connexió a 

Internet. Aquesta connexió ha estat utilitzada a la biblioteca i 

a casa meva quan s’ha treballat a la biblioteca, el cost de 

l’Internet ha estat gratuït, per tant, es farà una aproximació 

del que costaria la realització del projecte fent servir 

Internet privat.  

Cost % Temps utilitzat al mes Cost/mes 

44,90 €/mes 40 hores / 720 hores 2,49 € 

 

Cost Temps utilitzat Cost Real 

2,49 € 6 mesos 14,94 € 

 

S’ha fet un compte aproximat del que puc haver treballat a casa, 

treballant 8 hores cada dissabte del mes, ja que entre setmana 

treballava des de la universitat, i podia utilitzar l’Internet 

de la biblioteca. 

A la biblioteca hi he estat treballant durant 6 mesos entre 6 i 

8 hores diàries. Per tant, el cost seria de 7 hores * 5 dies 

laborables * 4 setmanes, unes 140 hores al mes disposant 

d’Internet, que en el cas que treballés a casa costaria: 140 

hores / 720 hores * 44,90 € /mes = 8,73 € al mes, constant que 

el projecte ha durat 6 mesos, el cost aproximat seria de 52,38 

€. 

 

  

Descripció Cost  

Internet gratuït 52,38 € 

Internet privat 14,94 € 

TOTAL 67,31 € 
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1.7. NOUS DISPOSITIUS 

De cara a remodelar la perruqueria cap a les noves tecnologies, 

com s’ha especificat al punt anterior són els següents: 

 

1.8. CARÀCTER GENERAL 

El projecte ha estat desenvolupat en la seva totalitat per una 

mateixa persona, així que no té sentit definir diferents rols a 

qui assignar les tasques. El cost que suposa pel projecte l’únic 

recurs humà és el determinat per un becari de la FIB, que 

actualment cobra 6,50 €/hora. 

Un cop analitzada la planificació temporal del projecte, 

s’organitzen les tasques portades a terme segons els mesos que 

han durat.  

 

 

Descripció Cost  

2 x IPAD 2 x 479,00 € 

Pantalla 759,90 € 

Subscripció Diari Internet 199,99 € 

TOTAL 1917,89 € 

Mes Tasca Global Dies  

Març Definir Objectius 10 

Març 

Abril 

Maig  

Juny 

Juliol 

Agost 

Setembre 

 

 

 

Implementació del programa i 

memòria 
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Agost 

Setembre 

Documents i memòria 40 

Setembre Acabats i presentació 10 

 Durada total del projecte 204 
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Vist els dies dedicats a la realització del projecte de cara al 

seu cost, s’entén que s’ha treballat una jordana laboral de 6 

hores al dia on el preu de l’hora del recurs és el definit 

anteriorment. Es comptabilitzaran les hores dedicades a la 

implementació del software com la de la realització del 

projecte. 

 

1.9. COST TOTAL 

Un cop analitzats tots els costos del projecte, inclosos 

prèviament els del software, tan sols queda sumar-hi tots 

aquests per obtenir el preu total del projecte, que fa un total 

de: 

 

 

 

 

Tasca Dies  Hores Preu  

Definir Objectius 10 60 360 

Implementació del programa 144 864 5184 

Documents i memòria 40 240 1440 

Acabats i presentació 10 60 360 

  Cost del projecte 7344 € 

Descripció Cost  

Hardware 1556,00 € 

Software 1558,99 € 

Internet 14,94 € 

Nous dispositius 1917,89 € 

Programador 7344,00 € 

TOTAL 12391,82 € 
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Aquesta quantitat que a priori pot semblar desorbitada per una 

empresa petita i familiar (encara que s’ajusta al preu d’un 

projecte real d’aquesta categoria) proporcionarà a la 

perruqueria un valor diferencial sobre la competència. 

 

Cost IVA Cost Total amb IVA 

12391,82 € 18% 14622,35 € 
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6. C o n c l u s i o n s  
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CONCLUSIONS 

Com a conclusió d’aquest projecte puc dir que els objectius han 

estan assolits, el programa ha estat finalitzat i testejat fet 

que garanteix el seu correcte funcionament.  

Com a conclusions més personals aquest projecte m’ha aportat 

diferents coneixements: 

 El fet d’enfrontar-me a un projecte d’aquestes dimensions 

jo sol, ha estat una nova experiència que m’ha fet agafar 

més responsabilitats. M’he adonat que els problemes que 

han anat sorgint són més lents de superar que amb un grup 

de treball, tal i com estava acostumat a treballar, tot i 

que també són diferents. I m’ha permès desenvolupar el meu 

treball i esforç individual, superant-me a mi mateix i 

incrementant la meva autoconfiança pel fet d’haver acabat 

amb èxit. 

 El fet de tractar-se d’una ampliació d’un projecte ja 

existent, m’ha forçat a aprendre el llenguatge i les eines 

de Microsoft Access. Tot i que els meus coneixements de 

bases de dades adquirits durant la carrera m’han ajudat 

molt, amb aquest estudi de l’aplicació existent he pogut 

interactuar amb el programa Microsoft Access i veure les 

possibilitats que ofereix, entendre el seu funcionament i 

fins i tot modificar comportament. Per tant puc afirmar 

que he après a utilitzar el Microsoft Access. 

 El fet de utilitzar les eines del Netbeans pel 

desenvolupament del software, m’ha permès aprendre a 

utilitzar-les, conèixer les seves possibilitats i entendre 

el seu funcionament a fons. En el seu moment, vaig 

escollir Netbeans, ja que es una plataforma gratuïta, que 

permet la implementació de totes les capes que formen un 

projecte, gestionant-les amb diferents paquets de treball, 

i aporta un gestor de disseny de vistes molt intuïtiu, 

flexible, fàcil d’utilitzar i amb moltes possibilitats,  
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 EL fet de desenvolupar el projecte en Java, m’ha permès 

millorar el meu coneixement d’aquest llenguatge, ja que 

durant la carrera bàsicament havia desenvolupat el C++. 

Aquesta també és una de les raons per les que vaig triar 

el llenguatge de programació Java, però la més bàsica fou 

per utilitzar les eines de creació de vistes que aporta el 

Netbeans juntament amb el llenguatge Java swing. 

 Per acabar, destacar que el fet de tractar-se d’un 

projecte real com ho és aquest, m’ha aportat molta 

motivació alhora de desenvolupar tots els punts. I 

sobretot el fet d’haver pogut implantar ja parts del 

projecte identificades com a millores des del primer 

moment, ha estat molt satisfactori. En realitat, 

actualment la sensació personal que em queda després 

d’haver complert els objectius proposats al inici, és que 

es poden afegir moltes ampliacions i continuar millorant 

l’empresa, fet que no descarto continuar treballant-hi ja 

que es tracta d’una empresa familiar. 

 

1. OBJECTIUS ACONSEGUITS 

La realització del projecte ha cobert totes les expectatives 

demanades pel client. L’objectiu principal era aplicar noves 

tecnologies a l’empresa Louan, i així s’ha fet. S’ha analitzat 

les necessitat i febleses de l’empresa, d’aquestes se n’han 

desenvolupat diferents accions a prendre i s’ha portat a terme 

la seva implantació. 

 

 S’han realitzat diferents estudis i propostes a fer de 

millora. 

 S’ha implantant els IPAD’s la pantalla informativa i el 

grup del Facebook. 

 S’ha desenvolupant el software que permet estalviar temps 

a l’hora d’organitzar l’horari de la perruqueria per 

cobrir les demandes dels clients. 
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 I finalment, i aquest punt no estava inclòs en els 

objectius inicials, s’han detectat nous punts de millora 

que han quedat enregistrats per a futures ampliacions. 

 

2. VALORACIÓ PERSONAL 

La meva valoració personal és totalment satisfactòria, ja que es 

tracta d’un projecte que es pot aplicar en un entorn real i del 

qual n’he pogut anar aplicant diferents fases durant els mesos 

de desenvolupament, com per exemple, la implantació d’IPADs, de  

la pantalla informativa i de l’entrada al món de les xarxes 

socials amb el Facebook. 

Després de gairebé 7 mesos portant a terme aquest projecte m’he 

adonat de la dificultat de desenvolupar un projecte de principi 

a fi i descobrir la quantitat de factors que hi intervenen. 

Vaig començar-lo combinant-lo amb altres assignatures i la 

veritat es que va ser bastant carregós portar-ho tot al dia, 

però em va anar bé ja que l’últim quadrimestre vaig cursar 

l’assignatura de Projectes de Programació (PROP), i vaig 

aprendre el nou llenguatge que m’ha servit per a la 

implementació del meu, com també  desenvolupar un projecte 

informàtic. 

Des del principi de carrera, tenia clar que volia fer un 

projecte encarat a un entorn més empresarial i no tant en aquest 

vessant informàtic de la carrera. Per això ara començaré aquest 

segon cicle que està més encarat a la planificació de projectes 

empresarials.  

Així que li vaig demanar al Xavier Llinàs si me’l volia portar i 

li va semblar bé. Pel que fa al Xavier, vaig tenir el primer 

contacte amb ell a principi de quadrimestre, on em va impartir 

l’assignatura d’HDC, Habilitats Directives i Comunicació, i al 

cap de tres classes li vaig proposar aquest projecte. 

Un cop acabat, dir que el projecte no se m’ha fet gens pesat a 

l’hora de documentar-lo i  fer les anàlisi corresponents, perquè 

és un àmbit que realment em motiva. Però, tot i això, haver 



CONCLUSIONS |LOUAN 2.0 

LOUAN 2.0: Obrir noves oportunitats de negoci en una perruqueria mitjançant l'ús de noves tecnologies  
 

 157 

acabat el meu primer projecte ha estat una gran satisfacció per 

a mi, tant pel que fa a nivell personal com a nivell 

professional. Crec  que els resultats obtinguts són més 

satisfactoris, i no descarto continuar treballant-hi per a 

implantar les diferents ampliacions identificades durant el 

procés, ja que sempre es pot continuar evolucionant. 
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7. P e r s p e c t i v e s 

d e   f u t u r 
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PERSPECTIVES DE FUTUR 

LOUAN és una empresa que sempre està mirant endavant i pensant 

en possibles projectes innovadors per fer. Durant aquests 25 

anys d’experiència ha estat capdavantera en tecnologia, ja de 

bon principi va comprar el software de perruqueria i va ser de 

les primeres de la comarca a tenir-lo i actualment disposa de 

tots uns nous dispositius comentats a la memòria. 

 

De fet, amb aquests nous dispositius i la nova tecnologia que hi 

ha al mercat, és una bona forma de potenciar la perruqueria cap 

a les noves tecnologies i així treure’n més partit tant a nivell 

de professionalitat com de temps. 

 

Amb tot això és necessari que l’empresa Louan continuï 

evolucionant i renovant-se amb el temps. Durant el 

desenvolupament d’aquest projecte s’han identificat nous punts 

d’ampliació, els quals estan llistats a continuació en ordre de 

prioritat d’implantació en funció de la importància i del 

impacte que aporten al negoci: 

 

 Estudiar i dissenyar un procés d’emmagatzematge més 

eficient i fàcil que l’actual, això aportaria més 

eficiència en el repostatge de productes i disminuiria la 

pèrdua de diners causada per productes extraviats.  

Any Descripció  

1985 Naixement de l’empresa, perruqueria a Viladrau 

1989 Comprar software MS-DOS 

1991 Naixement de la segona perruqueria a Sant 

Hilari 

2001 Comprar software Access (actual) 

2011 Projecte Java (actual) 
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 Aprofitant el nou procés d’emmagatzematge, possibilitat 

d’ampliar el software amb la identificació del lloc on es 

troba cada producte, mitjançant la seva informació dins la 

Base de Dades o el codi de barres.  

 Afegir diferents entorns segons l’usuari a la pàgina web 

tals com: 

- Entorn Client, espai dedicat a la clientela, amb 

ànim de promoció i divulgació d’informació. 

- Entorn Treballador, espai dedicat als treballadors 

directes de l’empresa on puguin consultar la seva 

informació personal, com nòmines, cursos fets i 

disponibles, dies festius, etc.. 

- Entorn Gestió, espai encarat a la gestió del negoci 

per part dels propietaris on es pogués consultar 

informació de totes les treballadores, així com 

gestionar els altres entorns. 

 Instal·lar el software desenvolupat en aquest projecte, 

per ser utilitzat des de una PDA personal per a cada 

perruquera. Això milloraria els temps de registre de la 

informació encara més. 

 Afegir fotografies dels treballs realitzats en els clients 

en el seu propi historial, per a ser consultades en 

posteriors visites. 

 Millorar la gestió de bugaderia de la perruqueria, 

realitzant un estudi comparatiu per escollir entre la 

inversió en noves màquines més enfocades a les necessitats 

o la subcontractació d’una empresa especialitzada en el 

sector. 

 Connexió de la línia telefònica amb el programa, per a 

identificar els client mitjançant el número des del que 

truquen. Gràcies a això es podria automatitzar el procés 

d’obtenció d’informació i de donar hora al client que 

truca. 
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8. A g r a ï m e n t s  
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GLOSSARI 

Stock: sin. inventari, existències. Béns d’una entitat que es 

destinen a la venda o a la producció per a la seva posterior 

venda. 

 

Anàlisi DAFO: és una de les tècniques usades tant per 

l‘administració pública com per l’empresa privada com a eina de 

gestió de la qualitat. Consisteix en un anàlisi que pretén 

identificar els factors interns d’una organització i també 

factors externs d’aquesta. Aquests factors condicionen tant la 

situació actual d’una organització com el seu desenvolupament 

futur. 

 

Software: és un terme general emprat per descriure el conjunt 

dels programes informàtics, procediments i documentació que fan 

alguna tasca en un ordinador. Comprèn el conjunt sistemàtic dels 

programes d’explotació i dels programes informàtics que 

serveixen per a aplicacions determinades. 

 

Hardware: maquinari d’un ordinador en el conjunt de les seves 

parts físiques. Es classifica principalment per situació i 

funció. Es considera l'element central del maquinari d'un 

ordinador la placa mare, que és un circuit imprès sobre el qual 

es connecten la resta de dispositius o la UCP (Unitat Central de 

Procés, o CPU en anglès), que és el microprocessador principal 

que es troba muntat sobre un sòcol a la placa pare. La resta de 

circuits impresos són dits targetes. A més dels components 

electrònics del maquinari central també hi ha elements 

electromecànics com el disc dur, la gravadora de CD o de 

gravadora de DVD, la font d'alimentació, etc. Situats a 

l'exterior de la caixa hi ha els perifèrics d'entrada i sortida. 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Placa_mare
http://ca.wikipedia.org/wiki/UCP
http://ca.wikipedia.org/wiki/Microprocessador
http://ca.wikipedia.org/wiki/Disc_dur
http://ca.wikipedia.org/wiki/CD
http://ca.wikipedia.org/wiki/DVD
http://ca.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A8ric
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Netbeans: es un entorn de desenvolupament integrat lliure, fet 

principalment pel llenguatge de programació Java. 
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11. A n n e x e s 
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ANNEXES 

1. ESTUDI PER A LA UBICACIÓ DE LES PANTALLES 

S’ha fet un petit estudi per a decidir la ubicació més correcte 

per a posar les pantalles. S’ha decidit conjuntament amb els 

propietaris ja que ells tenen més per mà, els llocs més ben 

ubicats tant per ells com pels treballadors, a l’hora de 

consultar o afegir les dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localització de la pantalla 1   Imatge pròpia 
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Localització de la pantalla 2  Imatge pròpia 

Localització de la pantalla 3  Imatge pròpia 
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1.1. VISTA COMPLETA DE LA PRRUQUERIA 

  

Localització de les pantalles   Imatge pròpia 
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2. APLICACIONS JA IMPLAMANTADES 

Des de la iniciació del projecte, que s’han plantejat una sèrie 

d’aplicacions per a millorar la perruqueria. Entre aquestes ja 

s’han implementat la pantalla informativa i els IPAD’s, amb el 

programa JOYA. 

 

Pantalla informativa: 

 

IPAD’s: 

 

 

  

Pantalla Informativa   Imatge pròpia 

IPAD’s amb la aplicació JOYA     Imatge pròpia 
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3. LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES 

La llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter 

personal (LOPD) és una llei orgànica que té com objectiu 

garantir i protegir les dades personals, les llibertats 

públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i 

especialment la seva intimitat i privadesa personal i familiar.  

 

Fou aprovada a les Corts espanyoles el 13 de desembre del 1999. 

Aquesta llei es desenvolupa fonamentada en l'article 18 de 

la Constitució espanyola de 1978, sobre el dret a la intimitat 

familiar i personal; i el secret de les comunicacions. 

 

Aquesta llei afecta totes les dades que fan referència a 

persones físiques registrades sobre qualsevol suport, informàtic 

o no. Queden exempts del compliment d'aquesta normativa aquelles 

dades recollides per a ús domèstic, les matèries classificades 

de l'estat i aquells fitxers que recullen dades 

sobre terrorisme i altres formes de delinqüència organitzada (no 

simple delinqüència). 

 

3.1. DADES DE LA PRRUQUERIA 

La perruqueria adquireix les següents dades dels clients: 

 Nom i Cognoms de les persones físiques 

 Número de DNI 

 Adreces físiques que s’hi associïn o s’hi puguin associar  

a través del  tractament informàtic 

 Telèfons i adreces de correu electrònic que s’hi associïn 

o s’hi puguin associar a través del tractament informàtic 

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Llei_org%C3%A0nica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dades_personals
http://ca.wikipedia.org/wiki/Corts_espanyoles
http://ca.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3_espanyola_de_1978
http://ca.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Delinq%C3%BC%C3%A8ncia_organitzada&action=edit&redlink=1
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4. JAVA 

Java és un llenguatge de programació orientat a objectes, 

desenvolupat per Sun Microsystems a principis dels anys 90. El 

llenguatge en si mateix agafa molt de la seva sintaxi de C i 

C++, però té un model d'objectes més simple i elimina eines de 

baix nivell, que solen induir a molts errors, com la manipulació 

directa de punters o memòria. 

Les aplicacions Java estan típicament compilades en un bytecode, 

encara que la compilació en codi màquina nadiu també és 

possible. En el temps d'execució, el bytecode és normalment 

interpretat o compilat a codi nadiu per a l'execució, encara que 

l'execució directa per hardware del bytecode per un processador 

Java també és possible. La implementació original i de 

referència del compilador, la màquina virtual i les biblioteques 

de classes de Java van ser desenvolupats per Sun Microsystems en 

1995. Des de llavors, Sun ha controlat les especificacions, el 

desenvolupament i l'evolució del llenguatge a través del Java 

Community Process, i altres han desenvolupat també 

implementacions alternatives d'aquestes tecnologies de Sun, 

algunes inclús sota llicències de software lliure. 

 

4.1. ORIENTAT A OBJECTES 

 

La primera característica orientada a objectes (“OO”) es 

refereix a un mètode de programació i al disseny del llenguatge. 

Encara que hi ha moltes interpretacions per a OO, una primera 

idea és dissenyar el software de forma que els diferents tipus 

de dades que usin estiguin units amb les seves operacions. Així, 

les dades i el codi (funcions o mètodes) es combinen en entitats 

anomenades objectes. Un objecte pot veure's com un paquet que 

conté el “comportament” (el codi) i l'”estat” (dades). El 

principi és separar allò que canvia de les coses que romanen 

inalterables. Freqüentment, canviar una estructura de dades 

implica un canvi en el codi que opera sobre els mateixos, o al 

revés. Aquesta separació en objectes coherents i independents 

ofereix una base més estable per al disseny d'un sistema 

software. 
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L'objectiu és fer que grans projectes siguin fàcils de gestionar 

i manejar, millorant, com a conseqüència, la seva qualitat i 

reduint el número de projectes fallats. Una altra de les grans 

promeses de la programació orientada a objectes és la creació 

d'entitats més genèriques (objectes) que permetin la 

reutilització del software entre projectes, una de les premisses 

fonamentals de l'enginyeria del Software.  
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5. MICROSOFT ACCESS 

Microsoft Access és un sistema de gestió de bases de dades 

relacionals per als sistemes operatius Microsoft Windows, 

desenvolupat per Microsoft i orientat a ser usat en un entorn 

personal o en petites organitzacions. És un component de la 

suite ofimàtica Microsoft Office. Permet crear fitxers de bases 

de dades relacionals que poden ser fàcilment gestionades per una 

interfície gràfica simple. A més a més, aquestes bases de dades 

poden ser consultades per altres programes. Aquest programa 

permet manipular les dades en forma de taules (formades per 

files i columnes), crear relacions entre taules, consultes, 

formularis per introduir dades i informes per  presentar la 

informació. 


