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Resum 

En una època de regressió econòmica com la que estem 
vivint des de principis del 2007, cada cop més les empreses 
intenten buscar tots els mètodes possibles per poder reduir 
els seus costos. Els és més difícil incrementar els seus 
ingressos mitjançant les vendes que no pas reduir els costos 
per tal de no impactar els seus beneficis.  

El projecte proposa una nova organització logística 
suportada gràcies a una aplicació web anomenada Wigow. 
Aquesta aplicació permet reduir els costos i recuperar la 
inversió inicial ràpidament. Està pensada per empreses que 
disposen del servei d’entregues al domicili del client. La 
meva experiència professional en el sector de la logística 
juntament amb els coneixements adquirits a la universitat ha 
permès poder desenvolupar l’aplicació. 

1. Objectius 

L’objectiu general del projecte és proporcionar una 
aplicació web que permeti modificar l’estructura de les 
entregues a domicili, amb la finalitat de reduir costos i per 
tant, obtenir majors beneficis. Amb aquesta meta, es duran a 
terme les següents tasques: 

- Dissenyar l’aplicació de gestió de les entregues a domicili: 
 Analitzar els requeriments i necessitats. 
 Especificació de tots els processos. 
 Disseny de l’aplicació. 
 Implementació i comprovacions. 

-  Dissenyar un pla d’implementació del projecte. 
- Elaborar un estudi de viabilitat per determinar la 
rendibilitat del projecte. 
 
Totes les tasques seran documentades correctament per tal 
de poder analitzar si es compleixen els requeriments 
detectats en l’apartat d’anàlisi. Finalment, s’analitzarà 
quines millores es podrien implementar en l’aplicació. 
 

2. Tecnologia 

Després d’analitzar i comparar diverses possibilitats, la 
tecnologia que s’ha escollit per dur a terme el projecte és la 
tecnologia LAMP(Linux, Apache, MySQL, PHP). Els 
motius pels que s’ha escollit són: Alt coneixement sobre el 
funcionament d’aquesta tecnologia, porto molts anys 
treballant amb tecnologia LAMP, amb experiència després 

de muntar ja varies pàgines webs, avalen que el projecte 
surti endavant. És una tecnologia molt extensa a la xarxa, 
l’utilitza un alt nombre d’usuaris, amb lo que aconseguir 
suport sempre serà més senzill que no pas una altre 
tecnologia molt més concreta que utilitzen poques persones. 
Reducció de costos per aconseguir la tecnologia en 
servidors contractats. La majoria de les empreses de hosting 
o de servidors dedicats disposen de la tecnologia LAMP, 
per tant, aconseguir un servidor serà més econòmic. A mes 
a més, a diferència de la tecnologia .NET que s’havia 
valorat al principi, LAMP utilitza el Sistema Operatiu 
Linux, a diferència de la tecnologia .NET que utilitza 
Windows. Amb el sistema operatiu també aconseguim 
reduir costos ja que, la llicència de Windows és més cara. 
Compleix tot el que necessita l’aplicació per poder 
funcionar correctament sense cap problema. No té eines que 
després no utilitzarem. 

3. Planificació i estimació 

La planificació juga el paper més important en el 
desenvolupament de projectes d’aquesta envergadura. El 
projecte està pensat perquè es pugui dur a terme en 4 
mesos. Contarem que es treballa 8 hores al dia i 5 dies a la 
setmana. En el projecte es necessiten diferents 
professionals, un analista, un programador, un dissenyador 
web, un maquetador i un documentador. El número total 
d’hores dedicades en el projecte es de 630 hores. Aquestes 
hores estan repartides de la següent forma. 

Professional Horas 

Analista 100 

Programador 180 

Disenyador Web 110 

Maquetejador 160 

Documentador 80 

   

 
Total 630 

Taula 1. Repartiment del temps per cada professional. 

Aquestes hores dedicades en el projecte, en cas de dur-se a 
terme en una empresa, tindria uns costos econòmics. 
Comptant les hores de cada professional amb el sou base 
interprofessional més un 35% de Seguretat Social i un 35% 
en costos varis, tenim que desenvolupar el projecte té un 
cost total de 21.400€. 



4. Especificació 

En la especificació del projecte s’analitza la situació actual 
de la gestió dels serveis d’entregues a domicili. Es valora la 
organització actual i es detecten les carències. La nova 
proposta en l’organització consisteix en agrupar els serveis 
d’entrega en un sol punt. D’aquesta manera 
s’aconsegueixen reduir els costos de transport i dels 
processos interns de re-aprovisionament. En definitiva, 
evitem repetir processos de forma paral·lela. Amb la nova 
organització el sistema d’entregues queda de la següent 
forma: 

 

Fig. 1. Nova organització del servei d’entregues. 

Com podem veure a la Figura 1s’elimina que cada punt de 
venda gestioni els seus serveis i el magatzem tingui que 
re-aprovisionar els productes associats als serveis. A 
continuació podem veure el model conceptual: 

 

Fig. 2. Model conceptual de l’aplicació 

En el model conceptual mostrat en la figura 2, podem 
observar que els elements que componen l’aplicació estan 

molt relacionats entre si. Aquestes relacions són les que 
després en la implementació s’hauran de dur a terme a la 
base de dades per tal de que es puguin constituir 
correctament tots els elements. Alguns dels conceptes no 
apareixen com a element en la aplicació, molts són 
conceptes que existeixen com a concepte relacionant. Un 
clar exemple es el concepte de re-facturació que no disposa 
d’atributs propis, es compon gracies altres elements. 

5. Disseny 

El disseny es pot dividir en 2 parts, per una banda, la lògica 
de l’aplicació, i per l’altra, el disseny de la interfície. En 
l’apartat del disseny de la lògica s’ha dissenyat els casos 
específics, però s’han creat uns esdeveniments de sistema 
genèrics que inclouen tots aquells esdeveniments que són 
considerats similars, els esdeveniments CRUD(Create. 
Read, Update i Delete). A continuació, podem veure un 
exemple d’esdeveniment de sistema, en aquest cas el de 
buscar: 

Fig. 3. Esdeveniment de sistema de buscar. 

En la part del disseny gràfic es té en compte com aspecte 
molt important la usabilitat. Es considera essencial que a 
l’usuari li sigui fàcil d’utilitzar, intuïtiu i agradable. Aquesta 
usabilitat és la que permet treure el màxim rendiment de 
l’aplicació, en cas contrari, estaríem perdent potencialitat 
d’aquesta. Per tal de poder complir els principis 
d’usabilitat, a l’estructura de Wigow ha estat dissenyada de 
forma que sigui una estructura fixa a l’aplicació, només es 
varia el contingut. L’estructura disposa d'una capçalera amb 
el logo i un petit panell amb diversa informació, una barra 
de menú que en funció de l’usuari disposarà de més o 
menys opcions, el cos de l’aplicació i finalment, un peu en 
el que hi ha la informació legal. En la següent figura 4 
podem veure la pàgina d’inici de l’aplicació: 

Fig. 4. Pàgina principal de Wigow. 



6. Implementació 

La implementació del projecte s’ha dut a terme mitjançant 
el mètode de desenvolupament àgil. A mesura que s’anaven 
realitzant les diferents funcionalitats del projecte, s’han anat 
realitzant els tests i comprovant que es complien els 
requeriments especificats en l’anàlisi. En cas de no complir 
amb les funcionalitats es feien les modificacions 
corresponents per tal de poder satisfer els requisits. Els 
errors més freqüents que m’he trobat en el desenvolupament 
han estat erros sintàctics en la programació, errors en 
maquetació i errors en usabilitat. Només en un cas es va 
haver de corregir un error molt greu. Aquest error va ser 
trobat en el moment de realitzar una comprovació d’estrès a 
la base de dades, una funció de l’aplicació no tancava 
correctament la connexió amb la base de dades i arribava el 
punt en que es saturava la base de dades. 

7. Viabilitat 

La viabilitat és la que determina si el projecte es queda com 
un projecte o es podria arribar a implementar. Per realitzar 
l’estudi es crea una situació hipotètica en una empresa 
fictícia. Es realitza una comparació entre la organització 
actual i la nova organització. A la nova organització a part 
dels costos de realitzar el procés se li sumen els costos de 
desenvolupar el projecte i els costos de manteniment. 
D’aquesta manera podrem veure realment si s’arribaria a 
amortitzar la inversió per desenvolupar l’aplicació. 
Suposem que tenim la següent situació: 

Taula 2. Costos en les 2 organitzacions. 

En les taules anteriors veiem els costos per servei en els dos 
mètodes organitzatius. Aquets costos són els costos 
variables que van en funció de la demanda de serveis. 
Entenem com a ingressos la diferència entre la organització 
actual i la nova proposada per Wigow. Suposant que, de 
mitjana es gestionen 20 clients al dia i que cada client té 
una mitjana de 2 serveis, farem una gràfica amb els costos 
dels serveis i a la nova organització l’hi sumarem els costos 
de desenvolupar l’aplicació.  

 

Fig. 3. Gràfica dels costos de les dues organitzacions. 

Com veiem en la gràfica, tot i tenir majors costos inicials, la 
nova organització que ens ofereix l’aplicació Wigow 
permet en 4 setmanes recuperar la inversió inicial. A partir 
de la quarta setmana ja estem reduint costos. Per tant, 
considerem que és viable, ja que, en 4 setmanes recuperem 
la inversió i aconseguim el propòsit de reduir costos. 

7. Conclusions 

Wigow ha sigut una gran experiència, no només pel 
desenvolupament tècnic de l’aplicació, sinó per el nivell 
d’organització que he hagut d’assolir a nivell personal per 
dur a terme el projecte. Mai havia dut a terme un projecte 
d’aquesta envergadura, on jo tenia que desenvolupar totes 
les parts del projecte. En tots els projectes que havia 
treballat, havia estat un membre més del projecte, mai el 
protagonista. Poder desenvolupar totes les funcions dels 
diferents especialistes m’ha permès poder-me posar a la pell 
d’altres persones i entendre moltes de les decisions.  

A nivell tècnic, he aprés moltes coses noves en el 
desenvolupament del projecte, he aprés programació PHP, 
maquetació CSS i a utilitzar JQuery. Prèviament ja tenia 
uns coneixements en aquestes tecnologies però al 
desenvolupar el projecte he aprofundit molt més, per això, 
considero que ha estat molt profitós ja que, cada cop més, 
s’utilitzen aquestes eines per la creació d’aplicacions i 
pàgines Web. Sobre l’aplicació Wigow, després de realitzar 
l’estudi de viabilitat considero que el projecte ha estat un 
gran èxit. Si que té uns costos inicials, però aquesta inversió 
es recupera molt ràpidament, ja que l'estalvi que es 
produeix amb el nou sistema d’organització permet 
recuperar la inversió molt ràpidament. En el càlcul realitzat 
en un cas hipotètic recuperar una inversió inicial en 4 
setmanes es pot considerar una inversió molt rentable. En 
empreses on el volum d’expedició fos menor es tardaria una 
mica més en recuperar la inversió però, en un temps 
raonable es recupera. Amb la situació actual es difícil 
incrementar els ingressos, per tant, una bona forma 
d’aconseguir majors  beneficis és reduint els costos. 
Respecte a la planificació inicial, comparat amb el que ha 
acabat sent el projecte, la conclusió que en trec és que, és 
molt important portar la feina al dia, sobretot quan 
participes en un projecte d’aquesta envergadura. Apurar les 
dates m’ha demostrat que t’enredereix el projecte perquè 
sempre surten imprevistos en algun apartat del projecte. El 
projecte demostra que sense invertir molts diners i fent 
canvis en l’organització podem obtenir grans beneficis. He 
pogut demostrar que la meva proposta d’una nova 
organització és molt més rentable que l’organització actual 
en moltes empreses. Per tant, hem sento satisfet perquè la 
meva idea no era una idea esbojarrada sinó que una idea 
que el projecte Wigow permet dur a terme. 

8. Propostes de millora 

Algunes de les propostes que s’ha pensat que es podrien 
implementar en el projecte Wigow són les següents: 

 Un sistema de notificacions per e-mail per informar el 
client del estat del servei. 

 Permetre que l’usuari final pugui accedir a l’aplicació 
per fer un seguiment. 

 Integració amb sistemes de gestió de les empreses on 
s’implementa l’aplicació. 



 Elaborar un sistema per calcular els kilòmetres entre 
punt i punt i que s’automatitzés els serveis en funció de 
la distància. 

 Notificar als clients per SMS. 

Apart de les propostes proposades segur que hi ha moltes 
altres propostes que se l’hi podrien implementar. Al ser una 
aplicació web ens dona molt de joc en possibles millores 
que es podrien aplicar.  
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