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1. Introducció i Estat de l’art 

 Actualment hi ha diversos programes per a la gestió d’una empresa. En aquest 

cas, l’empresa vol un programa més específic per a ells, ja que qualsevol programa que 

es pugui trobar sempre serà molt més genèric, de cara a molts més tipus d’empresa. 

 Aquest programa estarà orientat únicament a les necessitats d’aquesta empresa 

en concret. En aquest cas només volen poder tenir controlat tot el tema de proveïdors, 

clients, ofertes, obres, factures i una petita part de comptabilitat, la justa per a poder 

veure la rentabilitat de les obres que es realitzin. 

 

1.1. Història 

 Entre els anys 1960 i 1970, només les grans corporacions disposaven de 

computadors en les seves empreses, però aquests computadors es limitaven a un 

terminal de comandes que no es podien processar dades. A principis dels 80’s es fa 

possible la idea de tenir un ordinador d’escriptori, d’aquí neix el nom de PC (Personal 

Computer). Paral·lelament neix el software d’escriptori que permet crear algunes 

plantilles de càlcul i processament de text. 

 A mitjans dels anys 80, els PC’s es comencen a connectar entre ells i amb 

servidors mitjançant xarxes. Es comparteixen arxius, discs durs i impressores i es 

comencen a popularitzar aplicacions com el correu electrònic i agendes compartides. 

 A partir de mitjans dels 90, es comença a instaurar la xarxa més gran del món per 

a tot arreu, internet. Al principi s’utilitzaven únicament pàgines estàtiques, però de 

seguida s’instauren pàgines dinàmiques i interactives. A partir d’aquest moment, les 

empreses comencen a crear pàgines web per a poder interactuar amb els seus clients 

directament sense haver de mitjançar intermediaris. 

 També és en aquest moment que les empreses comencen a portar tot el control 

de les compres i vendes i la comptabilitat amb els computadors, gràcies a que ja totes 

les empreses els tenien connectats en xarxa. 
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1.2. Avantatges i inconvenients 

 Els avantatges de l’ús dels computadors i el software per a poder portar la gestió 

de les empreses ha suposat molts grans avantatges i pocs inconvenients. 

1.2.1.  Avantatges: 

- La gestió és molt més fàcil i ràpida ja que els softwares calculen totes les dades 

que es poden necessitar. 

- Encara que no estiguis a l’empresa es poden veure i afegir o esborrar dades a 

través de xarxes VPN. 

- Diverses persones poden estar modificant o consultant dades al mateix moment 

des de diferents llocs. 

- És molt més fàcil detectar errors. 

1.2.2.  Inconvenients: 

- En cas de que el disc dur que conté la base de dades es faci malbé, es pot perdre 

tota la informació. Però això es pot solucionar a partir de còpies de seguretat 

programades cada un cert temps. 

 

1.3. Programes de gestió a l’actualitat 

 Com ja he comentat abans, avui en dia hi ha molts programes per a gestionar les 

empreses, però tots ells són molt genèrics i moltes empreses en volen de més específics 

per a les seves necessitats, ja que a vegades són molt complicats. 

 

1.4. Stakeholders 

 Els actors principals d’aquests tipus de software són els propis treballadors de 

l’empresa que són els que introdueixen les dades sobre les quals el programa treballarà 

i farà els càlculs que més endavant passaran veure els comptables.  

Els altres actors principals són els encarregats de la comptabilitat, que són els qui 

veuran les pèrdues i guanys que hi hagi hagut per a cada projecte que els treballadors 

hagin realitzat. 
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Aquests programes faciliten molt la feina dels stakeholders que s’estalvien 

gestionar tot això manualment i haver de realitzar els comptes a mà. 

  

1.5. Solucions existents 

 Avui en dia existeixen diversos programes per a aquest tipus de gestió 

d’empreses, però tots ells són molt genèrics, ja que les empreses de desenvolupament 

informàtic els desenvolupen per a què els puguin utilitzar diversos tipus d’empresa. 

 La majoria d’aquests tipus de programa a més a més, venen per separat, és a dir, 

hi ha un programa per a gestionar proveïdors i factures, un altre per a la comptabilitat, 

un altre per els clients, etc. A part d’això acostumen a tenir un cost econòmic bastant 

elevat.  

 Tots aquests programes el que fan és crear una base de dades que en alguns és 

local i en alguns altres és en un servidor en línia. A continuació tenim alguns exemples 

de softwares existents: 

 

1.5.1.  SAGE 

Disposa de programes per a cada una de les parts esmentades anteriorment. 

Hi ha un programa que ajuda a portar la comptabilitat de cara a la presentació 

de la renda, un altre per a gestionar la facturació de l’empresa, gestió de magatzems i 

control de fabricació, també hi ha un software per a gestionar les nòmines dels 

treballadors i el departament de Recursos Humans, altre per a la tresoreria i un últim 

per a CRM. 

 

1.5.2.  Idesoft 

Disposa només de tres programes però no cobreixen totes les parts d’aquest 

projecte.  
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El primer s’anomena Bibliotecas i serveix per a la organització de fons i préstecs, 

es poden realitzar diverses consultes i estadístiques d’informació.  

El segon serveix per a gestionar la facturació de l’empresa, la gestió de 

magatzem, elaboració de comandes, albarans, factures i pressupostos.  

I per últim en tenim un altre que permet generar rebuts de manera senzilla, 

tenint en compte les lleis vigents actualment. 

 

1.5.3.  Presto 

 Aquest és el programa que està més encarat a la part on està basada aquest 

projecte, que és a la construcció. Actualment és el programa de gestió de costos per a 

l’edificació i obra civil més utilitzat en els països de parla espanyola. 

 És un programa integrat per al control de costos d’un projecte de construcció, en 

el que es poden tractar les diferents necessitats de tots els agents que intervenen i en 

totes les fases. 

- Professionals que redacten projectes. 

- Directors d’execució d’obres i “project managers”. 

- Empreses constructores i promotores. 

Les principals tasques que es poden realitzar amb aquest programa són: 

- Pressupostos: preparació de pressupostos per a professionals. 

- Planificació: tasques que transcorren entre el final del projecte i l’inici de 

l’execució, com la planificació temporal i econòmica. 

- Gestió del projecte: seguiment de certificacions i control de costos. 

- Execució: seguiment de la producció, facturació i resultats econòmics de l’obra 

des del punt de vista de l’empresa constructora. 

1.6. Conclusió 

 Com es pot veure, existeixen diversos programes per a gestionar una empresa. 

El més complet de tots ells en el nostre cas seria el “Presto”, ja que els altres a més a 

més venen per separat i s’hauria de treballar amb més d’un programa. Per tant, dels 
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programes anteriors ens quedaríem amb el “Presto”, però actualment ja l’estan 

utilitzant en l’empresa i en volen un altre més específic per a ells. 

 Així doncs podem veure que hi ha molts programes per a gestionar una empresa, 

però cap programa ens anirà mai tant bé com un que estigui orientat directament a una 

empresa en concret.  
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2. Definició 

 Aquest projecte consistirà en un sistema per a la gestió de l’empresa “Vesta 

Rehabilitación S.L.”. Disposarà d’un sistema amb una base de dades instal·lada en un 

servidor propi on es podrà desar informació sobre els seus proveïdors, factures rebudes 

d’aquests proveïdors, els clients, les ofertes que es fan a aquests clients i les que són 

acceptades que passaran a ser obres. Es podran consultar totes aquestes dades filtrant-

les en funció de diversos paràmetres, obrir les factures desades al sistema en un cert 

directori amb una certa nomenclatura i exportar qualsevol de les anteriors dades a 

“Excel”. 

 Cada treballador a més podrà guardar en el sistema totes les hores que hagi 

realitzat sobre una obra i en un dia concret. Aquestes hores seran mostrades 

gràficament perquè el mateix usuari pugui veure les hores que ha anat fent dia a dia. 

Gràcies la comptabilitat d’hores per a les obres i a les factures, el sistema software podrà 

comptabilitzar la rentabilitat d’una certa obra. 

 El sistema permetrà registrar-se a qualsevol usuari, però qualsevol nou usuari 

només tindrà dret a consultar dades, no podrà afegir-ne, modificar-ne ni esborrar-ne si 

abans no ha rebut permisos de l’administrador.  L’administrador podrà també esborrar 

usuaris del sistema, donar drets a altres usuaris i veure les hores que tots els treballadors 

hagin anat guardant al sistema. L’administrador podrà exportar en un “Excel” les hores 

de cada treballador en totes les obres i les hores que han dedicat tots els treballadors 

en una certa obra per a facilitar la comptabilitat de l’empresa. 

 També s’afegirà una funcionalitat d’entrada de factures emeses a clients gràcies 

a les quals es podrà veure el benefici per a les obres realitzades, portar la comptabilitat 

i calcular ratis. 

 Per últim, el software ha de funcionar tant en entorns de Windows com en 

entorns de MAC OS, per tant, necessitarem un llenguatge de programació multi-

plataforma. 
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3. Abast del projecte 

3.1. Objectius 

 L’objectiu principal d’aquest projecte és satisfer les necessitats de l’empresa, i 

per això, haurem de satisfer diversos objectius secundaris: 

- El sistema ha de poder emmagatzemar totes les dades que li puguem introduir: 

per això l’empresa disposa d’un servidor amb gran capacitat. 

- El sistema ha de ser fiable: per això el servidor crea còpies de seguretat diàries 

en un disc dur secundari del mateix servidor. 

- El sistema ha d’estar sempre disponible: al ser un servidor situat en la mateixa 

empresa podem estar segurs de que no es produirà cap caiguda, ja que no hi 

accedim a través d’internet, sinó de la xarxa local. 

- El sistema ha de respondre a les consultes de forma ràpida: com que la base de 

dades no serà mol extensa i aquesta està situada a la xarxa local, les consultes 

seran pràcticament immediates. 

- El sistema ha de funcionar en entorns de Windows i MAC OSX: s’utilitzarà un 

llenguatge de programació multi-plataforma com és el Java. 

 

3.2. Riscs i obstacles 

Podem veure que en un principi, no hi ha cap obstacle important per a la realització 

del projecte i per tant, això facilitarà les coses de cara al desenvolupament, però tot 

projecte té els seus riscs, en aquest poden trobar els següents: 

- No disposar de suficient temps per a poder acabar totes les funcionalitats del 

projecte, ja que només es disposa d’una sola persona per a realitzar tot el 

projecte.  

Conseqüència: això provocarà que quedi un software incomplet. 

- Un llenguatge multi-plataforma és menys eficient, això pot provocar una mica 

més de lentitud en les operacions que realitzi el programa, però al no tenir una 

base de dades molt gran, no tindrà una gran repercussió. 

Conseqüència: lentitud en les operacions que hagi d’executar el programa. 
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- Desconeixença en algunes de les funcionalitats requerides com per exemple en 

fer l’exportació de dades a “Excel”. 

Conseqüència: això provocarà la ralentització en alguna part del projecte. 
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4. Metodologia 

4.1. Mètode a utilitzar 

 Degut a que l’empresa té la necessitat de poder començar a introduir dades al 

sistema, com a metodologia utilitzada per a l’elaboració del Projecte he cregut que la 

més convenient era la RUP (Rational Unified Process). Amb aquesta metodologia, 

començaré a mirar els casos d’ús que l’empresa necessiti amb més urgència i començaré 

a treballar sobre ells per a poder-los anar implementant com bé marca aquesta 

metodologia. 

  

Il·lustració 1: http://www.softwebsolutions.com/images/rational-process.jpg 

 Com es pot veure a la imatge, amb aquesta metodologia es comença per a 

especificar una part del model de negoci i dels requisits del sistema. A continuació es 

procedeix a l’anàlisi i la implementació dels requisits acabats, mentre encara no s’ha 

acabat completament de definir els requisits ni de dissenyar-los, això facilitarà que 

l’empresa pugui començar a introduir dades i a testejar el software tot i no estar 

completament acabat. 
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 A més a més, també podran aparèixer suggeriments sobre noves funcionalitats  

o ampliacions de les ja implementades perquè es podran veure les que m’hagin demanat 

i en poden trobar a faltar alguna. 

 A mida que l’empresa vagi requerint més funcionalitats del programa, aquestes 

s’aniran afegint al model de negoci i als requisits del sistema, i a continuació es podrà 

fer el disseny i la implementació d’aquestes. 

 He pensat que aquesta és la millor metodologia a seguir ja que a mida que el 

sistema va creixent, es poden anar corregint errors anteriors que s’hagin pogut produir, 

ja que a part d’anar creixent per un costat, es va testejant per un altre, i a més es poden 

afegir o ampliar funcionalitats amb facilitat.  

 

4.2. Mètode de validació 

 La validació del programa software s’anirà realitzant a mida que es vagi avançant 

la feina. Gràcies a la utilització de la metodologia RUP, l’empresa podrà anar testejant el 

software a mida que es vagi avançant amb el programa. 

 Tots els problemes que pugui anar tenint el programa es podran anar corregint 

a mida que es vagi avançant amb el disseny i la programació. 

 

4.3. Eines utilitzades 

Per a realitzar aquest projecte necessitaré diverses eines software per a tal de 

fer el disseny i desenvolupament del sistema. 

4.3.1. Enterprise Architect 

 Enterprise Architect és una eina que permet treballar amb els requisits, 

diagrama de classes, casos d’ús, diagrames de comportament i diagrames de disseny 

d’un sistema software d’una manera senzilla i entenedora.  
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Aquesta eina també permet la creació de codi a partir dels diagrames de disseny, 

però no utilitzaré aquesta eina ja que el codi el crearé tot jo mateix, ja que genera un 

codi molt carregat i amb moltes coses que no serveixen, i al no ser un codi molt 

complicat prefereixo crear-lo jo. 

També es poden importar arxius de codi per a què et creï les classes 

automàticament amb tots els seus atributs i funcions. 

4.3.2. Visual Paradigm 

 Aquesta eina és semblant a l’anterior ja que permet realitzar totes o 

gairebé totes les funcions comentades amb l’anterior programa, però aquest només 

l’utilitzaré per a crear els mapes navegacionals. Amb la versió de prova del programa en 

tinc suficient per a realitzar aquests mapes, per tant, no suposarà una despesa. 

4.3.3. MySQL Server 

 Com a sistema de bases de dades, utilitzaré MySQL Server, ja que és 

un sistema gratuït amb el que ja he treballat, i per tant, no he de començar a aprendre 

de zero. Com que l’empresa no em posa cap requisit amb la base de dades a utilitzar, 

penso que aquesta és la millor per el cas, ja que la conec, i com que la base de dades 

tampoc serà de grans dimensions no produirà alentiment. 

4.3.4. MySQL Workbench 

 Per a crear i gestionar aquesta base de dades, hi ha una eina del mateix 

creador anomenada MySQL Workbench, que permet treballar sobre la base de dades 

de manera molt fàcil i entenedora. 

 Aquesta eina només l’utilitzaré per a crear la base de dades i fer alguna petita 

gestió, perquè la resta de coses es faran des del mateix programa de gestió que crearé. 
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4.3.5. NetBeans 

 L’eina que utilitzaré per a crear el codi, i per tant, implementar el 

sistema serà el “NetBeans”. Aquesta eina permet crear programes amb diversos 

llenguatges, entre ells Java que és el que utilitzaré, de forma assistida i adjuntant 

interfícies de JavaFX. 

4.3.6. JavaFX Scene Builder 

 Aquesta eina permet la creació d’interfícies treballant sobre una interfície 

gràfica que facilita molt la feina. Crea un codi XML molt fàcil d’entendre en el que si s’ha 

de canviar alguna cosa és molt intuïtiu. 
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5. Programació 

5.1. Estimació del temps 

 El temps estimat de duració del projecte és d’aproximadament 6 mesos. Des del 

13 de Gener de 2014 fins al 20 de Juny del mateix any. 

5.2. Consideracions 

 S’ha de tenir en compte que en aquest temps hi ha caps de setmana i alguns dies 

festius com vindria a ser setmana santa. 

 També poden aparèixer algunes complicacions en el projecte o be algun altre 

motiu que faci retardar una mica alguna de les parts del camí crític del projecte.  
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6. Planificació del projecte 

 El projecte es divideix en 3 fases, que són les següents: 

- Fase 1: la primera fase consistirà en la definició del projecte, els objectius, 

obstacles i riscos que puguin aparèixer durant la realització del projecte. En 

aquesta part també està inclosa la planificació i l’estimació del pressupost i 

recursos que seran necessaris per al projecte. Aquesta fase portarà 

aproximadament uns 11 dies. 

- Fase 2: en aquesta segona fase, es començarà a treballar sobre el disseny 

projecte. L’objectiu d’aquesta fase és definir els requisits del projecte, el model 

conceptual, els casos d’ús que es necessitaran i els models d’anàlisi i disseny per 

a tenir-ho tot a punt per a la tercera fase. Aquesta fase durarà uns 69 dies, però 

abans de que estigui completa, es podrà començar a treballar sobre la tercera 

fase. 

- Fase 3: en aquesta última fase es treballarà sobre la implementació del sistema, 

els jocs de proves i la validació del projecte. També he afegit la memòria del 

projecte en aquesta part, ja que des de que estigui el projecte definit fins al final 

de la fase 3, s’anirà treballant sobre d’ella. 

 19 



 

6.1. Temps estimat 
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En el diagrama anterior es poden veure amb més detall les fases del projecte 

amb les tasques de cada fase. Els recursos humans utilitzats sempre seran els mateixos, 

el 100% del projecte serà realitzat per mi, Gerard Soler Pascual, però més endavant 

especificaré tots els recursos materials que utilitzaré.  

 

6.1.1 Fase 1 

 Aquesta tasca consistirà en la definició del projecte, les seves parts i objectius. 

Dins d’aquesta fase tenim 4 tasques diferents a realitzar: 

- Definició del projecte: en aquesta tasca s’ha de definir detalladament el 

projecte, totes les funcionalitats que ha de tenir i tot el que s’ha de poder fer 

amb el programa un cop estigui acabat. Temps estimat 3 dies. 

- Definició dels objectius i obstacles: aquí s’hauran de definir quins seran els 

objectius que haurem de dur a terme durant la realització del projecte i que 

haurà de complir un cop acabat. També es definiran els possibles obstacles que 

ens podrem trobar i riscs que es corren amb la realització del projecte. Temps 

estimat 2 dies. 

- Planificació temporal: és tota aquesta part en la que es defineix el temps estimat 

per a cada fase del projecte i per tant el temps total. Temps estimat 3 dies. 

- Pressupost i sostenibilitat: a partir de la tasca anterior i de tots els recursos que 

necessitarem, podem calcular el pressupost estimat per al projecte. Temps 

estimat 3 dies. 

6.1.2. Fase 2 

 En aquesta fase tractarem el disseny del projecte, per tant, durà bastant més 

temps que l’anterior. Necessitarem haver definit el projecte, i per tant haver acaba amb 

la fase anterior per a poder començat aquesta. Aquí tenim 5 tasques a dur a terme: 

- Definició dels requisits: s’hauran de definir els requisits que haurà de tenir el 

sistema, en funció de les necessitats de l’usuari final. Temps estimat 2 dies. 

- Model conceptual: definició del model conceptual per a la base de dades del 

projecte. Temps estimat 1 dia. 
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- Definició dels casos d’ús: a partir de les necessitats de l’usuari final, s’hauran de 

definir els diferents casos d’ús dels que disposarà el sistema, per tant aquí 

haurem de tenir clares les funcionalitats que tindrà. Temps estimat 45 dies. 

- Model d’anàlisi: per a cada cas d’ús haurem de definir el model d’anàlisi, per 

tant, aquesta tasca es podrà començar abans d’haver acabat l’anterior, però sí 

després que s’hagi començat i s’haurà d’acabar també més tard. Temps estimat 

35 dies.  

- Model de disseny: haurem de dissenyar tots els casos d’ús per a poder-ne 

facilitar la implementació. Per a realitzar aquesta tasca, abans haurem d’haver 

començat a definir casos d’ús i analitzar-los, però no farà falta haver-los 

completat. Temps estimat 30 dies. 

6.1.3. Fase 3 

 Aquesta serà l’última fase del projecte en la que s’haurà d’implementar i validar. 

Consta de 3 parts i la memòria que s’ha afegit en aquesta fase perquè dura fins a la 

finalització d’aquesta última part. 

- Descripció del pla de proves: tractarà de definir un pla de proves per a testejar 

tots els possibles errors en els casos d’ús un cop implementats. Per aquesta tasca 

només farà falta haver començat a definir casos d’ús, per tant, es pot començar 

a treballar abans d’haver acabat de definir tots els casos d’ús. Temps estimat 15 

dies. 

- Implementació dels casos d’ús: en aquesta tasca, com molt bé diu el nom, 

s’hauran d’implementar els casos d’ús anteriorment definits. Per a realitzar 

aquesta tasca necessitarem haver començat a definir-los i també a definir el pla 

de proves per a poder-los testejar. Temps estimat 50 dies. 

- Validació del projecte: tractarà de veure que hem realitzat correctament totes 

les anteriors tasques. Per tant, necessitarem haver acabat totes les altres tasques 

per a poder realitzar aquesta. Temps estimat 11 dies. 

- Memòria del projecte: per últim, durant tot el projecte, haurem d’anar fent una 

memòria de tot el que es vagi fent al projecte. Temps estimat 105 dies. 
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6.2. Planificació de les fases (PERT) 

 A continuació tenim els diagrames de PERT separats per a cada fase del projecte 

per separat. La primera fase com es pot veure, és completament seqüencial. Qualsevol 

retràs en una tasca d’aquesta fase retrassaria el projecte sencer. 

 

 Per a la segona fase, tenim un primer requisit, i és haver acabat la primera. 

Podem veure que tenim una primera part seqüencial i una altra que es pot fer de forma 

paral·lela. En aquesta fase els únics retards que no retrassarien el projecte sencer són 

en el Model d’anàlisi i el Model de disseny. 

 

Per últim, tenim una última fase que necessita igual que l’anterior, haver acabat 

la primera, i a part, haver començat la segona però no necessàriament haver-la acabat. 

Les dues primeres tasques es poden realitzar de forma paral·lela, però la primera 

necessita estar més avançada que la segona. Qualsevol retràs en una tasca d’aquesta 

fase retrassaria el projecte sencer. 
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7. Pressupost i sostenibilitat 

 Per a la realització d’aquest projecte s’han utilitzat diversos recursos diferents: 

- Recursos humans: treballo jo sol en aquest projecte. 

- Hardware: he utilitzat el meu ordinador portàtil. 

- Software: per a gairebé totes les parts del treball, he utilitzat software lliure, així 

que aquest no comporta cap cost. 

- Despeses generals: local, taxes municipals, llicència d’activitats, aigua, llum i 

telèfon. 

- Impostos: IVA (ja inclòs en el preu dels productes). 

7.1. Recursos humans 

 En aquesta part només estaré jo com a treballador, ja que és un projecte que 

realitzo sol. Al estar fent pràctiques en una empresa amb el conveni de la universitat el 

sou que em paguen, és el mínim establert per la UPC, 7,50€/hora. 

 Com ja hem comentat abans, el 100% dels recursos humans utilitzats és el 

mateix, i per tant, estarà present a totes les fases del projecte. 

 Així doncs comptant que treballo mitja jornada, durant 116 dies (segons la 

planificació) equival a 464 hores. 

Recurs Hores estimades Preu / Hora Total Cost 

Gerard Soler Pascual 464 hores 7,50 €/Hora 3.480,00 € 

Total 464 hores  3.480,00 € 

 

7.2. Hardware 

 He utilitzat el meu ordinador portàtil, comptant 4 anys per amortitzar-lo, amb un 

preu de 800€ i 160 hores mensuals en una jornada de 8 hores, per 11 mesos de treball 

1760 hores anuals, i per 4 anys 7040 hores d’amortització per al portàtil. I el projecte ha 

portat 116 dies a mitja jornada, per tant, 464 hores. 

 Aquest recurs material, també estarà present a totes les fases del projecte, ja 

que és el que es farà servir tant per a fer el disseny com la implementació del projecte. 
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Producte Preu Unitats Vida útil Amortització 

ASUS K55VM 800,00 € 1 7.040 hores 15,20 € 

Total 800,00 €   15,20 € 

 

7.3. Software 

 El software que he utilitzat és gairebé tot lliure. El sistema operatiu Windows 8.1 

Professional estarà present en tot el projecte, ja que és el que porta l’ordinador que 

s’utilitzarà. Per a la primera fase del projecte, que consisteix en definir-lo, només serà 

necessari el Microsoft Office 365 Hogar. 

 De cara a la segon part del projecte, on ja es dissenya el programa, utilitzarem 

també l’Enterprise Architect Professional. 

 Per a la tercera part del projecte, farem servir la resta de software, el NetBeans 

per a la implementació, MySQL Workbench per a dissenyar la base de dades i MySQL 

Server per a crear-la. També utilitzarem el Microsoft Office 365 Hogar per a poder anar 

fent la memòria del projecte. 

Producte  Preu Unitats Vida útil Amortització 

NetBeans 0,00 € 1 N/A 0,00 € 

MySQL Server 0,00 € 1 N/A 0,00 € 

MySQL Workbench 0,00 € 1 N/A 0,00 € 

Enterprise Architect 

Professional 

144,74€ 

(199,00$) 

1 3 anys 24,13 € 

Microsoft Office 365 Hogar 10,00 €/mes 1 6 mesos 60,00 € 

Windows 8.1 Professional 59,99 € 1 2 anys Incluido en ASUS 

Total 204,74 €   84,13 € 

 

7.4. Despeses generals 

 Com que estic treballant a mitja jornada, els preus es redueixen a la meitat. En 

el local som 8 treballadors sobre els que dividir-ho tot. 
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 Totes aquestes despeses es produiran al llarg de tot el projecte, per tant, 

ocuparan les tres fases. 

Producte  Preu Unitats Vida útil Total 

Local 600,00 €/mes 1 6 mesos 225,00 € 

Taxes municipals 300,00 €/any 1 6 mesos 18,75 € 

Llicència d’activitat 0,00 € 1 N/A 0,00 € 

Aigua, llum i telèfon 200,00€/mes 1 6 mesos 75,00 € 

Total    318,75 € 

 

7.5. Sostenibilitat 

 Aquest projecte provocarà un impacte social a l’empresa que permetrà facilitar 

tota la gestió i comptabilitat de la mateixa. Reduirà l’empremta ecològica de l’empresa, 

ja que permetrà haver d’imprimir molts documents perquè gestionarà tot el que els faci 

falta. 

 Considerant els beneficis de l’empresa, i el temps que perden fent tota la gestió 

de dades actualment, aquest projecte serà econòmicament viable per a l’empresa, ja 

que els estalviarà moltes hores que els treballadors es passaven fent tots els tràmits que 

fa el programa. 

 

7.6. Despeses totals 

 Tenint en compte totes les despeses anteriors, a continuació tenim el total de 

despeses generades pel projecte. 

Concepte Total 

Recursos Humans 3.480,00 € 

Hardware 15,20 € 

Software 84,13 € 

Despeses Generals 318,75 € 

Total 3.898,08 € 
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8. Requisits 

Tenim els següents requisits: 

8.1. D’aparença 

1.- El sistema ha de ser atractiu pels usuaris 

Pla de proves: Es farà un estudi d’usabilitat. Es demanarà als usuaris que valorin si la 

interfície era atractiva o no, en una escala de 1 a 5. La mitjana haurà de ser superior a 3. 

2.- El sistema estarà disponible en castellà.  

Pla de proves: Un cop acabat el desenvolupament, es comprovarà que efectivament, 

tota l’aplicació està disponible castellà. 

8.2. D’aprenentatge 

1.- El sistema s’ha de poder fer servir sense rebre formació prèvia.  

Pla de proves: Es farà un estudi d’usabilitat. Es demanarà als usuaris, que, sense ajuda, 

duguin a terme alguns dels casos d’ús principals. L’índex d’èxit hauria de ser superior al 

80%. 

 

8.3. De rendiment 

1.- El sistema ha de ser capaç de donar respostes ràpides a les interaccions de 

l’usuari.  

Pla de proves: Els sistema ha de respondre el 90% de les interaccions de l’usuari en 

menys de 2 segons i el 80% en 1 segon en règim de funcionament normal. 

 

8.4. De disponibilitat i fiabilitat 

1.- El sistema ha d’estar disponible sempre que el servidor estigui en 

funcionament. 
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Pla de proves: Al final de cada setmana es farà una estadística d’hores de funcionament, 

i el sistema ha d’estar disponible un 99.9% del temps en què el servidor ha estat en 

funcionament. 

2.- El sistema ha d’estar disponible per a accedir-hi des de una xarxa externa 

a l’empresa. 

Pla de proves: Es comprovarà que es pot accedir al sistema des de diverses xarxes de 

fora de l’empresa mitjançant una connexió VPN amb el servidor. 

 

8.5. Legals 

1.- El sistema ha de mostrar els termes de llicència del sistema codi tancat. 

Pla de proves: Un cop finalitzat el desenvolupament, es comprovarà que el sistema 

mostra una llicència de codi tancat i que aquest codi no és efectivament públic. 

 

No fa falta que el sistema tingui en compte la Llei Orgànica de Protecció de 

Dades, ja que les dades que s’utilitzen amb aquest sistema són només de treballadors i 

de nivell bàsic. 
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9. Casos d’ús 

En aquest projecte faré tots els casos d’ús, doncs segons les estimacions fetes tinc 

temps suficient (cal remarcar que aquestes estimacions no són gaire exactes per tant 

podria passar que no es pogués acabar elaborant algun dels casos d’ús més secundaris).  

Com que he utilitzat la metodologia RUP, he ajuntat les diferents parts de 

definició i disseny dels casos d’ús, així doncs amb la definició de cada cas d’ús també hi 

ha especificat el disseny. 

En alguns casos d’ús, com que s’executen des de diverses pantalles, només he 

posat l’exemple d’un dels casos, així doncs, el cas d’ús de veure comptabilitat, té alguna 

funció més que la definida. “Obtener derechos”, s’executa en cada una de les finestres 

del programa, per tal de poder veure a quines altres finestres es pot accedir i a quines 

no. “Abrir Factura” es pot executar també en l’apartat d’aprovar factures. Per últim els 

casos d’ús “Guardar Log” i “Guardar Configuració” es poden executar des de qualsevol 

finestra, ja que la primera s’encarrega de guardar qualsevol acció i la segona de guardar 

la configuració de color que també es pot canviar en totes les finestres. 

Els mètodes utilitzats en els diagrames de disseny, estan explicats a l’apartat 11, 

on s’agrupen pels casos d’ús similars. 

Els casos d’ús estan dividits en dos diagrames, en el primer hi ha totes les funcions 

que pot fer qualsevol usuari que entri al sistema i en el segon, les que poden realitzar 

els usuaris que tinguin algun tipus de drets: 
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Cas d’ús #001 – Registrar Usuario  

Actor primari: Usuari Global 

Precondició: - 

Disparador: Un usuari es vol registrar al sistema 

 

1. L’usuari notifica al sistema es vol registrar.   

2. El sistema li demana l’usuari i la contrasenya.  

3. L’usuari escull un nom d’usuari i una contrasenya.  

4. El sistema registra l’usuari i torna a la pantalla d’inici de sessió.  

Extensió: 

4a Ja existeix un usuari amb aquest nom. 

4a1. El sistema mostra un missatge d’error i ofereix canviar les dades. 

4a2. Torna al pas 3. 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 Un usuari es registra amb un nom existent. Obté un error indicant que l’usuari 
ja existeix. 

 Un usuari es registra amb un nom que no existeix. L’usuari queda registrat al 
sistema correctament.  
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #002 – Iniciar Sesión  

Actor primari: Usuari 

Precondició: - 

Disparador: Un usuari vol iniciar sessió 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol iniciar sessió al sistema.   

2. El sistema demana les dades d’inici de sessió de l’usuari.  

3. L’usuari introdueix les dades per a iniciar sessió.  

4. El sistema inicia la sessió per a l’usuari.  

Extensió: 

4a. Les dades són incorrectes. 

4a1. Torna al pas 3. 

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

Un usuari inicia sessió amb un usuari que no existeix. El sistema mostra un 

missatge indicant que l’usuari i/o la contrasenya no són correctes. 

Un usuari inicia sessió introduint una contrasenya errònia per l’usuari. El sistema 

mostra un missatge indicant que l’usuari i/o la contrasenya no són correctes. 

Un usuari inicia sessió introduint correctament les dades. S’inicia la sessió amb 

l’usuari introduït. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #003 – Añadir Cliente  

Actor primari: Administrador - Afegir dades 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i té permisos per afegir dades 

Disparador: Un usuari vol afegir un client al sistema 

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

2. El sistema mostra un formulari per a introduir les dades del client.  

3. L’usuari introdueix les dades del client.  

4. El sistema desa les dades i dóna un missatge de confirmació.  

Extensions:  

4a. Ja existeix un client amb aquest número.  

4a1. El sistema mostra un missatge d’error i ofereix canviar les dades.  

4a2. Torna al pas 3. 

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

L’usuari introdueix al sistema un client amb un número que ja existeix. El sistema 

mostra un missatge indicant l’error. 

L’usuari introdueix un client que no existeix. El client queda emmagatzemat al 

sistema. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #004 – Añadir Proveedor  

Actor primari: Administrador - Afegir dades 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i té permisos per afegir dades 

Disparador: Un usuari vol afegir un proveïdor al sistema 

 
1. L’usuari notifica al sistema que vol afegir un proveïdor.   

2. El sistema mostra un formulari per a introduir les dades del proveïdor.  

3. L’usuari introdueix les dades del proveïdor.  

4. El sistema desa les dades i dóna un missatge de confirmació.  

Extensions:  

4a. Ja existeix un proveïdor amb aquest número.  

4a1. El sistema mostra un missatge d’error i ofereix canviar les dades.  

4a2. Torna al pas 3. 

4b. Ja existeix un proveïdor amb aquest NIF.  

4b1. El sistema mostra un missatge d’error i ofereix canviar les dades.  

4b2. Torna al pas 3. 
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Model de comportament 

 

 

Diagrama de seqüència 

 

Pla de proves 

L’usuari introdueix un proveïdor amb un número que ja existeix. El sistema 

mostra un missatge indicant l’error. 

L’usuari introdueix un proveïdor amb un NIF que ja existeix. El sistema mostra un 

missatge indicant l’error. 

L’usuari introdueix un proveïdor amb totes les dades correctes. El sistema 

emmagatzema el proveïdor a la base de dades. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #005 – Añadir Obra  

Actor primari: Administrador – Afegir dades 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió, existeix almenys un usuari que pot ser 
responsable de l’obra, existeix un client i l’usuari té permisos per afegir dades 

Disparador: Un usuari vol afegir una obra al sistema 

 
1. L’usuari notifica al sistema que vol afegir una obra.   

2. El sistema mostra un formulari per a introduir les dades de l’obra.  

3. L’usuari introdueix les dades de l’obra.  

4. El sistema desa les dades i dóna un missatge de confirmació.  

Extensions:  

4a. Ja existeix una obra amb aquest número.  

4a1. El sistema mostra un missatge d’error i ofereix canviar les dades.  

4a2. Torna al pas 3. 

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari introdueix un número d’obra que ja existeix. El sistema mostra un 
missatge amb l’error. 

 L’usuari introdueix una obra correctament. El sistema emmagatzema l’obra a la 
base de dades. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #006 – Añadir Oferta  

Actor primari: Administrador – Afegir dades 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió, existeix almenys un usuari que pot ser 
responsable de l’obra que s’oferta, existeix un client i l’usuari té permisos per afegir 
dades 

Disparador: Un usuari vol afegir una oferta al sistema 

 
1. L’usuari notifica al sistema que vol afegir una oferta.   

2. El sistema mostra un formulari per a introduir les dades de l’oferta.  

3. L’usuari introdueix les dades de l’oferta.  

4. El sistema desa les dades i dóna un missatge de confirmació.  

Extensions:  

4a. L’estat de l’oferta és “Acceptada”.  

4a1. El sistema crea una obra per a aquesta oferta.  

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari introdueix una oferta correctament. El sistema emmagatzema l’oferta 
al sistema, i si l’estat és acceptada crea una obra per a l’oferta. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #007 – Entrar Factura  

Actor primari: Administrador – Afegir dades 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió, hi ha almenys un proveïdor i una obra al 
sistema i l’usuari té permisos per afegir dades 

Disparador: Un usuari vol afegir una factura al sistema 

 
1. L’usuari notifica al sistema que vol afegir una factura.   

2. El sistema mostra un formulari per a introduir les dades de la factura.  

3. L’usuari introdueix les dades de la factura.  

4. El sistema desa les dades i dóna un missatge de confirmació.  

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari introdueix una factura al sistema. El sistema emmagatzema la factura a 
la base de dades. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #008 – Consultar Cliente 

Actor primari: Usuari Global 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i hi ha com a mínim un client al sistema 

Disparador: Un usuari vol consultar les dades d’un client 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol consultar un client.   

2. El sistema mostra la llista dels clients que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona el client que vol consultar.  

4. El sistema mostra totes les dades d’aquest client.  

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari selecciona un client per a veure’n les seves dades. El sistema mostra les 
dades del client. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #009 – Consultar Proveedor  

Actor primari: Usuari Global 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i hi ha com a mínim un proveïdor al sistema 

Disparador: Un usuari vol consultar les dades d’un proveïdor 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol consultar un proveïdor.   

2. El sistema mostra la llista dels proveïdors que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona el proveïdor que vol consultar.  

4. El sistema mostra totes les dades d’aquest proveïdor.  

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari selecciona un proveïdor per a veure’n les seves dades. El sistema mostra 

les dades del proveïdor. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #010 – Consultar Obra  

Actor primari: Usuari Global 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i hi ha com a mínim una obra al sistema 

Disparador: Un usuari vol consultar les dades d’una obra 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol consultar una obra.   

2. El sistema mostra la llista de les obres que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona l’obra que vol consultar.  

4. El sistema mostra totes les dades d’aquesta obra.  

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari selecciona una obra per a veure’n les seves dades. El sistema mostra 
les dades de l’obra. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #011 – Consultar Oferta  

Actor primari: Usuari Global 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i hi ha com a mínim una oferta al sistema 

Disparador: Un usuari vol consultar les dades d’una oferta 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol consultar una oferta.   

2. El sistema mostra la llista de les ofertes que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona l’oferta que vol consultar.  

4. El sistema mostra totes les dades d’aquesta oferta.  

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari selecciona una oferta per a veure’n les seves dades. El sistema mostra 
les dades de l’oferta. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #012 – Consultar Factura  

Actor primari: Usuari Global 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i hi ha com a mínim una factura al sistema 

Disparador: Un usuari vol consultar les dades d’una factura 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol consultar una factura.   

2. El sistema mostra la llista de les factures que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona la factura que vol consultar.  

4. El sistema mostra totes les dades d’aquesta factura.  

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

L’usuari selecciona una factura per a veure’n les seves dades. El sistema mostra 

les dades de la factura. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #013 – Actualizar Cliente  

Actor primari: Administrador – Modificar totes les dades 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió, hi ha com a mínim un client al sistema i l’usuari 
té permisos per a modificar dades 

Disparador: Un usuari vol actualitzar les dades d’un client  

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol actualitzar un client.   

2. El sistema mostra la llista dels clients que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona un client.  

4. El sistema mostra les dades del client.  

5. L’usuari modifica les dades convenients i confirma.  

6. El sistema desa les noves dades del client i dóna un missatge de confirmació.  

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

Pla de proves 

 L’usuari modifica el número de client i n’introdueix un que ja existeixi a la base 
de dades. El sistema mostra un missatge indicant l’error. 

 L’usuari modifica les dades correctament. El sistema actualitza les dades del 
client. 
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Mapa navegacional 

 

 70 



Cas d’ús #014 – Actualizar Proveedor  

Actor primari: Administrador – Modificar totes les dades 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió, hi ha com a mínim un proveïdor al sistema i 
l’usuari té permisos per a actualitzar dades 

Disparador: Un usuari vol actualitzar les dades d’un proveïdor  

 
1. L’usuari notifica al sistema que vol actualitzar un proveïdor.   

2. El sistema mostra la llista dels proveïdors que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona un proveïdor.  

4. El sistema mostra les dades del proveïdor.  

5. L’usuari modifica les dades convenients i confirma.  

6. El sistema desa les noves dades del proveïdor i dóna un missatge de confirmació. 

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari modifica el número de proveïdor i n’introdueix un que ja existeixi a la 
base de dades. El sistema mostra un missatge indicant l’error. 

 L’usuari modifica les dades correctament. El sistema actualitza les dades del 
proveïdor. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #015 – Actualizar Obra  

Actor primari: Usuari 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió, hi ha com a mínim una obra al sistema i l’usuari 
té permisos per a actualitzar dades 

Disparador: Un usuari vol actualitzar les dades d’una obra  

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol actualitzar una obra.   

2. El sistema mostra la llista de les obres que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona una obra.  

4. El sistema mostra les dades de l’obra.  

5. L’usuari modifica les dades convenients i confirma.  

6. El sistema desa les noves dades de l’obra i dóna un missatge de confirmació.  

Extensions: 

6a. El número d’obra introduït ja existeix. 

6a1. Es torna al pas 4. 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari modifica el número d’obra i n’introdueix un que ja existeixi a la base de 
dades. El sistema mostra un missatge indicant l’error. 

 L’usuari modifica les dades correctament. El sistema actualitza les dades de 
l’obra. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #016 – Actualizar Oferta  

Actor primari: Usuari 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió, hi ha com a mínim una oferta al sistema i 
l’usuari té permisos per a actualitzar dades 

Disparador: Un usuari vol actualitzar les dades d’una oferta  

 
1. L’usuari notifica al sistema que vol actualitzar una oferta.   

2. El sistema mostra la llista de les ofertes que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona una oferta.  

4. El sistema mostra les dades de l’oferta.  

5. L’usuari modifica les dades convenients i confirma.  

6. El sistema desa les noves dades de l’oferta i dóna un missatge de confirmació. 

Extensió: 

6a. La oferta té com a nou estat “Acceptada”. 

6a1. Es crea l’obra referent a aquesta oferta. 

6b. El número d’oferta introduït ja existeix. 

6b1. Es torna al pas 4. 
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Model de comportament 

 

 

Diagrama de seqüència 
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Pla de proves 

 L’usuari modifica el número d’oferta i n’introdueix un que ja existeixi a la base 
de dades. El sistema mostra un missatge indicant l’error. 

 L’usuari modifica les dades correctament. El sistema actualitza les dades de 
l’oferta. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #017 – Actualizar Factura  

Actor primari: Usuari 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió, hi ha com a mínim una factura al sistema i 
l’usuari té permisos per a actualitzar dades 

Disparador: Un usuari vol actualitzar les dades d’una factura  

 
1. L’usuari notifica al sistema que vol actualitzar una factura.   

2. El sistema mostra la llista de les factures que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona una factura.  

4. El sistema mostra les dades de la factura.  

5. L’usuari modifica les dades convenients i confirma.  

6. El sistema desa les noves dades de la factura i dóna un missatge de confirmació.  

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari modifica les dades d’una factura. El sistema actualitza les dades de la 

factura. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #018 – Borrar Cliente  

Actor primari: Administrador – Eliminar dades 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió, hi ha com a mínim un client al sistema i l’usuari 
té permisos per a esborrar dades 

Disparador: Un usuari vol esborrar un client  

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol esborrar un client.   

2. El sistema mostra la llista dels clients que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona el client que vol esborrar.  

4. El sistema mostra un missatge de confirmació.  

5. L’usuari confirma que vol esborrar el client.  

6. El sistema esborra el client de la base de dades i mostra un missatge de confirmació.  

Extensió: 

5a. L’usuari rectifica i no vol esborrar aquest client. 

5a1. L’usuari cancel·la la confirmació. 

5a2. Torna al pas 2. 

6a. La el client està associat a alguna obra. 

6a1. El sistema mostra un missatge d’error. 

6a2. Torna al pas 3. 
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Model de comportament 

 

 

Diagrama de seqüència 
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Pla de proves 

 L’usuari selecciona un client per esborrar, cancel·la el missatge de confirmació. 

El sistema no fa res. 

 L’usuari selecciona un client per esborrar que té una obra associada. El sistema 

mostra un missatge d’error. 

 L’usuari selecciona un client per esborrar que no té cap obra associada. El sistema 

esborra el client i mostra un missatge de confirmació. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #019 – Borrar Proveedor  

Actor primari: Administrador – Eliminar dades 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió, hi ha com a mínim un proveïdor al sistema i 
l’usuari té permisos per a esborrar dades 

Disparador: Un usuari vol esborrar un proveïdor  

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol esborrar un proveïdor.   

2. El sistema mostra la llista dels proveïdors que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona el proveïdor que vol esborrar.  

4. El sistema mostra un missatge de confirmació.  

5. L’usuari confirma que vol esborrar el proveïdor.  

6. El sistema esborra el proveïdor de la base de dades i mostra un missatge de 

confirmació.  

Extensió: 

5a. L’usuari rectifica i no vol esborrar aquest proveïdor. 

5a1. L’usuari cancel·la la confirmació. 

5a2. Torna al pas 2. 

 

6a. El proveïdor té una factura associada. 

6a1. El sistema mostra un missatge d’error. 

6a2. Torna al pas 3. 
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Model de comportament 

 

 

Diagrama de seqüència 
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Pla de proves 

 L’usuari selecciona un proveïdor per esborrar, cancel·la el missatge de 

confirmació. El sistema no fa res. 

 L’usuari selecciona un proveïdor per esborrar que té una factura associada. El 

sistema mostra un missatge d’error. 

 L’usuari selecciona un proveïdor per esborrar que no té cap factura associada. El 

sistema esborra el proveïdor i mostra un missatge de confirmació. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #020 – Borrar Obra  

Actor primari: Administrador – Eliminar dades 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió, hi ha com a mínim una obra al sistema que no 
té cap factura associada i l’usuari té permisos per a esborrar dades 

Disparador: Un usuari vol esborrar una obra  

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol esborrar una obra.   

2. El sistema mostra la llista de les obres que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona l’obra que vol esborrar.  

4. El sistema mostra un missatge de confirmació.  

5. L’usuari confirma que vol esborrar l’obra.  

6. El sistema esborra l’obra de la base de dades i mostra un missatge de confirmació.  

Extensió: 

5a. L’usuari rectifica i no vol esborrar aquesta obra. 

5a1. L’usuari cancel·la la confirmació. 

5a2. Torna al pas 2. 
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Model de comportament 

 

 

Diagrama de seqüència 
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Pla de proves 

 L’usuari selecciona una obra per esborrar, cancel·la el missatge de confirmació. 

El sistema no fa res. 

 L’usuari selecciona una obra per esborrar que té una factura associada. El 

sistema mostra un missatge d’error. 

 L’usuari selecciona una obra per esborrar que no té cap factura associada. El 

sistema esborra l’obra i mostra un missatge de confirmació. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #021 – Borrar Oferta  

Actor primari: Administrador – Eliminar dades 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió, hi ha com a mínim una oferta al sistema i 
l’usuari té permisos per a esborrar dades 

Disparador: Un usuari vol esborrar una oferta  

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol esborrar una oferta.   

2. El sistema mostra la llista de les ofertes que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona l’oferta que vol esborrar.  

4. El sistema mostra un missatge de confirmació.  

5. L’usuari confirma que vol esborrar l’oferta.  

6. El sistema esborra l’oferta de la base de dades i mostra un missatge de confirmació.  

Extensió: 

5a. L’usuari rectifica i no vol esborrar aquesta oferta. 

5a1. L’usuari cancel·la la confirmació. 

5a2. Torna al pas 2. 
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Model de comportament 

 

 

Diagrama de seqüència 
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Pla de proves 

 L’usuari selecciona una oferta per esborrar, cancel·la el missatge de confirmació. 

El sistema no fa res. 

 L’usuari selecciona una oferta per esborrar. El sistema esborra l’oferta i mostra 

un missatge de confirmació. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #022 – Borrar Factura  

Actor primari: Administrador – Eliminar dades 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió, hi ha com a mínim una factura al sistema i 
l’usuari té permisos per a esborrar dades 

Disparador: Un usuari vol esborrar una factura  

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol esborrar una factura.   

2. El sistema mostra la llista de les factures que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona la factura que vol esborrar.  

4. El sistema mostra un missatge de confirmació.  

5. L’usuari confirma que vol esborrar la factura.  

6. El sistema esborra la factura de la base de dades i mostra un missatge de confirmació.  

Extensió: 

5a. L’usuari rectifica i no vol esborrar aquesta factura. 

5a1. L’usuari cancel·la la confirmació. 

5a2. Torna al pas 2. 
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Model de comportament 

 

 

Diagrama de seqüència 

 

 

 

 

 101 



Pla de proves 

 L’usuari selecciona una factura per esborrar, cancel·la el missatge de 

confirmació. El sistema no fa res. 

 L’usuari selecciona una factura per esborrar. El sistema esborra el proveïdor i 

mostra un missatge de confirmació. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #023 – Guardar Horas  

Actor primari: Usuari Global 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i hi ha com a mínim una obra o una oferta al 
sistema 

Disparador: Un usuari vol guardar les hores que ha realitzat en una obra o en una 
oferta 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol guardar les hores que ha treballat en una obra o 

oferta.   

2. El sistema mostra la llista de les obres i les ofertes que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona l’obra o l’oferta, la data i el nombre d’hores treballades.  

4. El sistema desa les hores, mostra un missatge de confirmació i mostra les hores 

realitzades durant tot el dia sobre totes les obres.  

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari introdueix les hores realitzades en un dia qualsevol sobre una obra o 
una oferta. El sistema les emmagatzema a la base de dades. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #024 – Ver Contabilidad  

Actor primari: Administrador – Veure comptabilitat 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i hi ha com a mínim un usuari que ha guardat 
hores realitzades sobre una obra o una oferta al sistema. 

Disparador: Un usuari vol consultar les hores que ha fet un treballador. 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol consultar les hores que ha treballat un usuari.   

2. El sistema mostra la llista dels usuaris que han guardat hores.  

3. L’usuari selecciona l’usuari que vol consultar.  

4. El sistema mostra totes les hores que ha fet cada dia del mes, el total i la mitjana 

d’hores per dia laborable.  

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari selecciona un usuari sobre el que veure les hores. El sistema mostra les 

hores que ha fet durant el mes i la mitjana per dia laborable. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #025 – Cambiar Contraseña 

Actor primari: Usuari Global 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió 

Disparador: Un usuari vol canviar la seva contrasenya d’accés al sistema  

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol canviar la contrasenya.   

2. El sistema mostra una casella per escriure la nova contrasenya i una per a confirmar-

la.  

3. L’usuari escriu la nova contrasenya dues vegades.  

4. El sistema desa la nova contrasenya d’accés de l‘usuari i mostra un missatge de 

confirmació.  

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari introdueix una nova contrasenya per iniciar sessió al sistema. El sistema 
desa la nova contrasenya, i a partir d’ara l’usuari haurà d’entrar amb aquesta 
contrasenya. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #026 – Borrar Usuario  

Actor primari: Administrador – Eliminar usuaris 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió, hi ha com a mínim un usuari al sistema que no 
és ell mateix i l’usuari té permisos per a esborrar altres usuaris 

Disparador: Un usuari vol esborrar un altre usuari  

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol esborrar un usuari.   

2. El sistema mostra la llista dels usuaris que conté el sistema.  

3. L’usuari selecciona l’usuari que vol esborrar.  

4. El sistema mostra un missatge de confirmació.  

5. L’usuari confirma que vol esborrar l’altre usuari.  

6. El sistema esborra l’usuari de la base de dades i mostra un missatge de confirmació.  

Extensió: 

5a. L’usuari rectifica i no vol esborrar aquest altre usuari. 

5a1. L’usuari cancel·la la confirmació. 

5a2. Torna al pas 2. 
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Model de comportament 

 

 

Diagrama de seqüència 
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Pla de proves 

 L’usuari selecciona un usuari a esborrar i cancel·la el missatge de confirmació. El 

sistema no fa res. 

 L’usuari selecciona un usuari a esborrar i confirma. El sistema esborra l’usuari per 

a què no tingui accés al sistema. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #027 – Dar Derechos 

Actor primari: Administrador – Donar drets a usuari 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i té drets per a donar i treure drets  

Disparador: Un usuari vol canviar els drets a un usuari 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol modificar els drets dels usuaris.   

2. El sistema mostra la llista dels usuaris registrats al sistema.  

3. L’usuari selecciona l’usuari al que li vol canviar els drets.  

4. El sistema mostra els drets que té aquest usuari 

5. L’usuari modifica els drets de l’altre usuari i confirma. 

4. El sistema canvia els drets i mostra un missatge de confirmació.  

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

 

Pla de proves 

L’usuari selecciona els drets que vol donar a l’altre usuari i desa. El sistema desa 

els nous drets de l’usuari. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #028 – Obtener Derechos 

Actor primari: Usuari Global 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i té drets per a donar i treure drets a altres 
usuaris 

Disparador: Un usuari vol veure els drets d’un altre usuari 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol veure els drets dels usuaris.   

2. El sistema mostra la llista dels usuaris registrats al sistema.  

3. L’usuari selecciona l’usuari al que li vol veure els drets.  

4. El sistema mostra els drets que té aquest usuari  

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

L’usuari selecciona l’usuari del que vol veure els drets. El sistema mostra els drets 

de l’usuari. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #029 – Abrir Factura 

Actor primari: Usuari Global 

Precondició: Hi ha com a mínim una factura al sistema 

Disparador: Un usuari vol obrir una factura 

 
1. L’usuari notifica al sistema que vol obrir una factura.  

2. El sistema mostra la llista de factures que es poden obrir.  

3. L’usuari selecciona una de les factures.  

4. El sistema mostra la factura.  

Extensions: 

4a. El sistema no troba la factura. 

4a1. El sistema mostra un missatge d’error indicant la ruta de la factura que ha buscat 

per a què l’usuari pugui comprovar si existeix. 

4a2. Es torna al pas 3. 

 
Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

L’usuari intenta obrir una factura que encara no s’ha escanejat. El sistema mostra 

un missatge d’error indicant que no s’ha trobat la factura. 

L’usuari intenta obrir una factura que està escanejada i desada. El sistema obre 

la factura. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #030 – Exportar Cliente  

Actor primari: Usuari Global 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i hi ha com a mínim un client al sistema 

Disparador: Un usuari vol exportar un o més clients 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol exportar les dades d’un o més clients.   

2. El sistema mostra la llista dels clients que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona el o els clients a exportar i on vol desar l’arxiu exportat.  

4. El sistema exporta els clients seleccionats a un arxiu “Excel” a la ubicació indicada.  

Extensió: 

4a. Ja existeix un arxiu amb la ruta i nom especificats. 

4a1. El sistema mostra un missatge indicant que ja existeix. 

4a2. L’usuari confirma que vol desar-ho a sobre. 

4a3. El sistema desa els clients a continuació del que contenia aquest fitxer. 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari selecciona els clients a exportar i selecciona una ubicació en la que ja 

existeix un arxiu amb el mateix nom. El sistema desa els clients seleccionats a 

continuació del contingut. 

 L’usuari selecciona els clients a exportar i una ubicació on no existeix cap arxiu 

amb el mateix nom. El sistema desa els clients seleccionats. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #031 – Exportar Proveedor  

Actor primari: Usuari Global 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i hi ha com a mínim un proveïdor al sistema 

Disparador: Un usuari vol exportar un o més proveïdors 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol exportar les dades d’un o més proveïdors.   

2. El sistema mostra la llista dels proveïdors que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona el o els proveïdors a exportar i on vol desar l’arxiu exportat.  

4. El sistema exporta els proveïdors seleccionats a un arxiu “Excel” a la ubicació indicada.  

Extensió:  

4a. Ja existeix un arxiu amb la ruta i nom especificats. 

4a1. El sistema mostra un missatge indicant que ja existeix. 

4a2. L’usuari confirma que vol desar-ho a sobre. 

4a3. El sistema desa els proveïdors a continuació del que contenia aquest fitxer. 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari selecciona els proveïdors a exportar i selecciona una ubicació en la que 

ja existeix un arxiu amb el mateix nom. El sistema desa els proveïdors seleccionats a 

continuació del contingut. 

 L’usuari selecciona els proveïdors a exportar i una ubicació on no existeix cap 

arxiu amb el mateix nom. El sistema desa els proveïdors seleccionats. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #032 – Exportar Obra  

Actor primari: Usuari Global 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i hi ha com a mínim una obra al sistema 

Disparador: Un usuari vol exportar una o més obres 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol exportar les dades d’una o més obres.   

2. El sistema mostra la llista de les obres que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona la o les obres a exportar i on vol desar l’arxiu exportat.  

4. El sistema exporta les obre seleccionades a un arxiu “Excel” a la ubicació indicada.  

Extensió:  

4a. Ja existeix un arxiu amb la ruta i nom especificats. 

4a1. El sistema mostra un missatge indicant que ja existeix. 

4a2. L’usuari confirma que vol desar-ho a sobre. 

4a3. El sistema desa les obres a continuació del que contenia aquest fitxer. 
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Model de comportament 

 

 

Diagrama de seqüència 
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Pla de proves 

 L’usuari selecciona les obres a exportar i selecciona una ubicació en la que ja 

existeix un arxiu amb el mateix nom. El sistema desa les obres seleccionades a 

continuació del contingut. 

 L’usuari selecciona les obres a exportar i una ubicació on no existeix cap arxiu 

amb el mateix nom. El sistema desa les obres seleccionades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 134 



Mapa navegacional 
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Cas d’ús #033 – Exportar Oferta  

Actor primari: Usuari Global 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i hi ha com a mínim una oferta al sistema 

Disparador: Un usuari vol exportar una o més ofertes 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol exportar les dades d’una o més ofertes.   

2. El sistema mostra la llista de les ofertes que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona la o les ofertes a exportar i on vol desar l’arxiu exportat.  

4. El sistema exporta les ofertes seleccionades a un arxiu “Excel” a la ubicació indicada.  

Extensió:  

4a. Ja existeix un arxiu amb la ruta i nom especificats. 

4a1. El sistema mostra un missatge indicant que ja existeix. 

4a2. L’usuari confirma que vol desar-ho a sobre. 

4a3. El sistema desa les ofertes a continuació del que contenia aquest fitxer. 
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Model de comportament 

 

 

Diagrama de seqüència 
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Pla de proves 

 L’usuari selecciona les ofertes a exportar i selecciona una ubicació en la que ja 

existeix un arxiu amb el mateix nom. El sistema desa les ofertes seleccionades a 

continuació del contingut. 

 L’usuari selecciona les obres a exportar i una ubicació on no existeix cap arxiu 

amb el mateix nom. El sistema desa les obres seleccionades. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #034 – Exportar Factura  

Actor primari: Usuari 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i hi ha com a mínim una factura al sistema 

Disparador: Un usuari vol exportar una o més factures 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol exportar les dades d’una o més factures.   

2. El sistema mostra la llista de les factures que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona la o les factures a exportar i on vol desar l’arxiu exportat.  

4. El sistema exporta les factures seleccionades a un arxiu “Excel” a la ubicació indicada.  

Extensió:  

4a. Ja existeix un arxiu amb la ruta i nom especificats. 

4a1. El sistema mostra un missatge indicant que ja existeix. 

4a2. L’usuari confirma que vol desar-ho a sobre. 

4a3. El sistema desa les factures a continuació del que contenia aquest fitxer. 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari selecciona les factures a exportar i selecciona una ubicació en la que ja 

existeix un arxiu amb el mateix nom. El sistema desa les factures seleccionades a 

continuació del contingut. 

 L’usuari selecciona les factures a exportar i una ubicació on no existeix cap arxiu 

amb el mateix nom. El sistema desa les factures seleccionades. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #035 – Aprobar Factura  

Actor primari: Administrador – Aprovar factures 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i hi ha com a mínim una factura al sistema de la 
qual n’és responsable 

Disparador: Un usuari vol aprovar una factura 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol aprovar una factura.   

2. El sistema mostra la llista de les factures que conté la base de dades, les quals l’usuari 

n’és responsable.  

3. L’usuari selecciona la factura a aprovar.  

4. El sistema mostra l’estat de la factura. 

5. L’usuari selecciona l’estat d’aprovació i desa els canvis. 

6. El sistema desa el nou estat d’aprovació. 

  

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari canvia l’estat d’aprovació d’una factura. El sistema desa el nou estat 
d’aprovació de la factura. 
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Mapa navegacional 

 

 145 



Cas d’ús #036 – Borrar Horas 

Actor primari: Usuari Global 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i ha introduït hores al sistema 

Disparador: Un usuari vol esborrar hores que ha fet 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol esborrar hores que ha guardat al sistema i 

selecciona el dia. 

2. El sistema mostra la llista de les hores que ha guardat l’usuari en aquell dia.  

3. L’usuari selecciona les hores que vol esborrar i ho indica al sistema.  

4. El sistema esborra les hores que l’usuari ha seleccionat. 

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari selecciona les hores a esborrar i ho indica al sistema. El sistema esborra 
les hores que l’usuari ha seleccionat. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #037 – Añadir Trabajador 

Actor primari: Administrador – Afegir dades 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i hi ha com a mínim un usuari al que associar el 
treballador. 

Disparador: Un usuari afegir un treballador al sistema. 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol afegir un treballador al sistema. 

2. El sistema mostra un formulari per a introduir les dades del treballador. 

3. L’usuari introdueix les dades i indica al sistema que ho vol desar. 

4. El sistema desa les dades del treballador a la base de dades. 

Extensions: 

4a. El treballador ja existeix. 

4a1. El sistema mostra un error indicant que ja existeix el treballador. 

4a2. Es torna al pas 3. 

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari introdueix les dades d’un treballador que ja existeix al sistema. El 

sistema mostra un missatge indicant l’error. 

 L’usuari introdueix un treballador correctament. El sistema desa el treballador a 

la base de dades. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #038 – Entrar Gasto 

Actor primari: Administrador – Afegir dades 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i hi ha com a mínim un treballador a qui assignar 
la despesa 

Disparador: Un usuari entrar una despesa al sistema 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol entrar una despesa al sistema. 

2. El sistema mostra un formulari per a introduir les dades de la despesa. 

3. L’usuari introdueix les dades i confirma. 

4. El sistema desa les dades que l’usuari ha introduït. 

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari introdueix una despesa al sistema. El sistema emmagatzema les dades 

de la despesa. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #039 – Consultar Gasto 

Actor primari: Usuari Global 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i hi ha com a mínim una despesa seva al sistema 

Disparador: Un usuari vol consultar una despesa seva 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol consultar una despesa seva.   

2. El sistema mostra la llista de les seves despeses.  

3. L’usuari selecciona la despesa que vol consultar.  

4. El sistema mostra els detalls de la despesa.  

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari selecciona una despesa per a consultar els detalls. El sistema mostra 
totes les dades desades de la despesa. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #040 – Actualizar Gasto 

Actor primari: Administrador – Modificar totes les dades 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i hi ha com a mínim una despesa al sistema 

Disparador: Un usuari vol modificar una despesa 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol modificar una despesa.   

2. El sistema mostra la llista de les despeses que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona la despesa que vol modificar. 

4. El sistema mostra les dades actuals de la despesa. 

5. L’usuari modifica les dades i confirma. 

6. El sistema desa les noves dades. 

  

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari selecciona una despesa i en modifica les dades. El sistema 
emmagatzema les noves dades de la despesa. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #041 – Borrar Gasto 

Actor primari: Administrador – Esborrar dades 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i hi ha com a mínim una despesa seva al sistema 

Disparador: Un usuari vol esborrar una despesa seva 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol esborrar una despesa seva.   

2. El sistema mostra la llista de les despeses seves que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona la despesa a esborrar.  

4. El sistema mostra un missatge de confirmació.  

5. L’usuari confirma que vol esborrar la despesa. 

6. El sistema esborra la despesa. 

Extensió: 

4a. L’usuari rectifica i no vol esborrar la despesa. 

4a1. El sistema no fa res. 
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Model de comportament 

 

 

Diagrama de seqüència 
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Pla de proves 

 L’usuari intenta esborrar una despesa però cancel·la el missatge de confirmació. 
El sistema no fa res. 

 L’usuari esborra una despesa i confirma el missatge de confirmació. El sistema 
esborra la despesa de la base de dades. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #042 – Guardar Log 

Actor primari: Usuari Global 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió 

Disparador: Un usuari realitza una acció 

 

1. L’usuari fa una acció al sistema. 

2. El sistema desa l’acció realitzada per l’usuari. 

 

Model de comportament 

 

 

Diagrama de seqüència 
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Pla de proves 

 L’usuari realitza una acció qualsevol. El sistema desa l’acció. 

 

Mapa navegacional 

 Aquest cas d’ús no disposa de mapa navegacional ja que s’executa en segon 
pla, sense que l’usuari se’n doni compte, sempre que es realitza qualsevol acció sobre 
la base de dades. 
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Cas d’ús #043 – Guardar Configuración 

Actor primari: Usuari Global 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió 

Disparador: Un usuari fa un canvi en la configuració de color 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol canviar la configuració del color del sistema. 

2. El sistema canvia la configuració i desa la nova configuració en un fitxer. 

 

Model de comportament 

 

 

Diagrama de seqüència 
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Pla de proves 

 L’usuari canvia el color del sistema. El sistema canvia el color i desa la 
configuració del nou color. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #044 – Consultar Horas 

Actor primari: Usuari Global 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i ha introduït hores al sistema 

Disparador: Un usuari vol consultar les hores que ha realitzat 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol consultar les hores que ha introduït al sistema. 

2. El sistema mostra les hores que ha realitzat en uns dies determinats. 

 

Model de comportament 

 

 

Diagrama de seqüència 
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Pla de proves 

 L’usuari selecciona un rang de dates per a veure les hores realitzades. El sistema 
mostra totes les hores que l’usuari ha introduït entre aquest rang de dates. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #045 – Exportar contabilidad 

Actor primari: Administrador – Veure comptabilitat 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i hi ha com a mínim un usuari que ha introduït 
hores al sistema 

Disparador: Un usuari vol exportar les hores que s’han realitzat sobre una obra 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol exportar les hores que s’han realitzat sobre una 

obra. 

2. El sistema mostra la llista d’obres que contenen hores de treballadors. 

3. L’usuari selecciona una obra i on la vol exportar. 

4. El sistema exporta les hores de tots els treballadors en aquella obra. 

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari selecciona l’obra de la qual vol exportar les hores i la ubicació de l’arxiu. 
El sistema exporta les hores de l’obra. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #046 – Aprobar Gasto 

Actor primari: Usuari Global 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i hi ha com a mínim una despesa seva al sistema 

Disparador: Un usuari vol aprovar una despesa seva 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol aprovar una despesa seva.  

2. El sistema mostra la llista de les seves despeses.  

3. L’usuari selecciona la despesa que vol aprovar i escull el nou estat d’aprovació.  

4. El sistema desa el nou estat d’aprovació de la despesa.  

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari selecciona una despesa per aprovar i selecciona el nou estat d’aprovació. 

El sistema desa el nou estat d’aprovació. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #047 – Exportar Gastos  

Actor primari: Usuari Global 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió i hi ha com a mínim una despesa seva al sistema 

Disparador: Un usuari vol exportar una o més despeses seves 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol exportar les dades d’una o més despeses seves.   

2. El sistema mostra la llista de les seves despeses que conté la base de dades.  

3. L’usuari selecciona la o les despeses a exportar i on vol desar l’arxiu exportat.  

4. El sistema exporta les despeses seleccionades a un arxiu “Excel” a la ubicació indicada.  

 

Model de comportament 
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Diagrama de seqüència 

 

 

Pla de proves 

 L’usuari selecciona una obra i una ubicació on desar l’arxiu exportat. El sistema 
exporta les hores realitzades a l’obra. 
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Mapa navegacional 
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Cas d’ús #048 – Ver Registro 

Actor primari: Administrador – Veure registre 

Precondició: Sol·licitant ha iniciat sessió 

Disparador: Un usuari vol veure el registre d’accions que s’han fet 

 

1. L’usuari notifica al sistema que vol veure el registre d’accions.   

2. El sistema mostra la llista de les accions que s’han realitzat. 

 

Model de comportament 

 

 

Diagrama de seqüència 
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Pla de proves 

 L’usuari selecciona que vol veure el registre. El sistema li mostra tot el registre 
d’accions. 

 

Mapa navegacional 
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10. Estructura del sistema 

El sistema està format utilitzant la metodologia de tres capes. Té una primera 

capa de dades que s’encarrega de la connexió amb la base de dades per afegir, 

modificar, consultar i esborrar dades; una segona capa de domini que s’encarrega de 

tractar les dades i realitzar les operacions necessàries per a convertir aquestes dades, 

en útils per als usuaris, per tant, fa d’intermediari entre la primera i l’última capa; i per 

últim, la capa de presentació, que mostra a l’usuari totes les dades que li arriben de la 

capa de domini. 

A continuació mostraré com està estructurat el sistema i quines classes 

corresponen a cada una de les capes. Primer de tot la capa que es comunica amb el 

sistema: 
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La capa de domini, que s’encarrega d’executar les operacions necessàries per a 

cada cas d’ús: 
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La capa de presentació mostra les dades i interacciona amb els usuaris, la classe 

“AutoCompleteComboBoxListener”, s’encarrega de crear un “ComboBox” amb filtratge, 

OSDetector, de detectar el sistema operatiu del sistema, Main d’iniciar el sistema i la 

resta de classes són controladors de les pantalles: 
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11. Diagrama de classes 
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Descripció de les classes 

Usuario 

Usuario Representa a aquelles persones que interactuen i utilitzen 
el sistema 

 
username Identificador que té l’usuari dins del sistema 

password Mot de pas per accedir al sistema 
 

Privilegios 

Privilegios Representen els drets que tenen els usuaris en el sistema  
actualizar Pot actualitzar dades de les que és responsable 
aprobarTodo Pot aprovar totes les factures 
borrar Pot esborrar dades del sistema 
borrarUsuario Pot esborrar usuaris del sistema 
contabilidad Pot veure la comptabilitat 
darDerechos Pot donar drets a altres usuaris 
directorTecnico Pot aprovar factures com a Director Tècnic 
insertar Pot afegir dades al sistema 
modificarTodosDatos Pot modificar totes les dades del sistema 
usuario Identificador de l’usuari 
verRegistro Pot veure el registre d’accions 
 

Cliente 

Cliente Representen els clients de l’empresa 
comentario Comentari sobre client 
condicionesCobro Condicions de cobrament amb client 
direccion Adreça del client 
direccionFacturacion Adreça de facturació del client 
email Correu electrònic del client 
formaCobro Forma de cobrament amb el client 
movil Telèfon mòbil del client 
nif NIF del client 
nombre Nom del client 
numCliente Identificador del client 
personaContacto Persona de contacte amb el client 
telefono Telèfon del client 
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Proveedor 

Proveedor Representen els proveïdors de l’empresa 
comentario Comentari sobre el proveïdor 
condiciones Condicions de pagament al proveïdor 
direccion Adreça del proveïdor 
email Correu electrònic del proveïdor 
formaPago Forma de pagament al proveïdor 
movil Telèfon mòbil del proveïdor 
nif NIF del proveïdor 
nombre Raó Social del proveïdor 
numCuenta Número de compte per a realitzar pagaments 
numProveedor Identificador del proveïdor 
personaContacto Persona de contacte amb el proveïdor 
ramo Sector del proveïdor 
telefono Telèfon del proveïdor 

 

Oferta 

Oferta Representen les ofertes que l’empresa presenta als clients 
comentario Comentari sobre l’oferta 
direccion Adreça on es vol realitzar l’obra de l’oferta 
estado Estat en què es troba l’oferta 
numCliente Identificador del client sobre el que es fa l’oferta 
numOferta Identificador de l’oferta 
presupuestoEnviado Pressupost enviat amb l’oferta 
presupuestoObjetivo Pressupost objectiu al realitzar l’obra 
responsable Responsable de l’oferta 
responsable2 Segon responsable de l’oferta 

 

Obra 

Obra Representen les obres que l’empresa realitza 
comentario Comentari sobre l’obra 
costFinal Cost final de l’obra 
direccion Adreça on es realitza l’obra 
estado Estat en què es troba l’obra 
numAlbaran Número d’albarà associat a l’obra 
numPedido Número de demanda del client 
numCliente Identificador del client sobre el que es fa l’oferta 
numObra Identificador de l’obra 
numOferta Oferta sobre la que s’ha realitzat l’obra 
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presupuestoEnviado Pressupost enviat amb l’obra 
presupuestoObjetivo Pressupost objectiu al realitzar l’obra 
responsable Responsable de l’obra 
responsable2 Segon responsable de l’obra 

 

Factura 

Factura Representen les factures que rep l’empresa 
aprobadaDT Indica si la factura ha estat aprovada pel Director Tècnic 
aprobadaRO Indica si la factura ha estat aprovada pel Responsable d’Obra 
baseImponible Indica la base imposable de la factura 
comentario Comentari sobre la factura 
comentarioPago Comentari sobre el pagament de la factura 
condicions Condicions de pagament per a la factura 
fechaEntrada Data d’entrada de la factura 
fechaFactura Data de la factura 
fechaVencimiento Data de venciment de la factura 
formaPago Forma de pagament per a la factura 
id Identificador de la factura 
imputadaPresto Indica si ha estat imputada al programa “Presto” 
iva IVA de la factura 
motivo Motiu de retenció de la factura 
numFactura Número de factura del proveïdor 
numProveedor Identificador del proveïdor del que prové la factura 
obraImputable Obra sobre la que s’imputa la factura 
pagada Indica si ha estat pagada 
retencion Percentatge de retenció de la factura 
retenida Indica si la factura ha estat retinguda per algun motiu 

 

Trabajador 

Trabajador Representen els treballadors de l’empresa amb les seves 
dades personals 

formaPago Forma de com se li pagaran les despeses al treballador 
nif NIF del treballador 
nombre Nom complet del treballador 
numCuenta Número de compte del treballador 
usuario Usuari que utilitza el treballador 
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Gastos 

Gastos Representen les despeses dels treballadors per a l’empresa 
aprobadaDT Indica si ha estat aprovada pel Director Tècnic de l’empresa 
aprobadaRO Indica si ha estat aprovada pel responsable de l’obra 
cantidad És la quantitat de la despesa 
comentario Comentari de la despesa 
escaneado Indica si s’ha escanejat el rebut de la despesa 
fechaPago Data de pagament de la despesa 
fechaVencimiento Data de venciment de la despesa 
formaPago Forma de pagament per a la despesa 
id Identificador de la despesa 
mesFactura Mes en què s’ha produït la despesa 
nif NIF del beneficiari de la despesa 
numCuenta Número de compte per a realitzar el pagament 
obraImputable Obra a la que s’imputa la despesa 
pagado Indica si s’ha pagat la despesa 
razonSocial Nom del beneficiari de la despesa 

 

Horas 

Horas Representen les hores que els usuaris dediquen a les obres 
comentario Comentari sobre les hores realitzades 
fecha Data en què s’han realitzat les hores 
horas Hores que s’han realitzat 
id Identificador de les hores 
obra Obra a la que s’han dedicat les hores 
usuario Usuari que ha realitzat les hores 
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12. Descripció dels mètodes 

En aquest apartat faré una breu descripció dels mètodes utilitzats per a la creació 

del sistema, i que es poden veure en els diagrames de disseny dels casos d’ús. Per als 

casos d’ús del mateix tipus només en comentaré un, ja que els altres seran iguals. 

A part de tots aquests mètodes, també se n’han utilitzat molts d’altres d’auxiliars 

que permeten mostrar les dades que es mostren en cada pantalla de l’aplicació, els quals 

no descriuré perquè només omplen les dades.  

Tots els mètodes descrits a continuació es troben a la capa de domini, ja que són 

els que s’encarreguen de dur a terme els casos d’ús del sistema. 

12.1. Registrar Usuario  

registrar (String username, String password):  

Aquesta funció s’encarrega de crear un nou usuari al sistema, per a fer això 

primer és necessari connectar-se al sistema amb un usuari que tingui drets per afegir-

ne més, per això primer de tot s’inicia sessió amb l’usuari “root”. 

Un cop la sessió iniciada es pot procedir a registrar un nou usuari. Cada nou 

usuari que es crea, se l’hi donen tots els drets sobre la base de dades, però no sobre el 

programa per a facilitar el donar i treure drets. 

Per últim es crea un nou objecte de la classe “Privilegios” que són els privilegis 

que tenen els usuaris en el programa amb el nom d’usuari i sense cap permís. I abans de 

tornar enrere, es desconnecta la sessió “root”. 

12.2. Iniciar Sesión  

login (String usuario, String contrasena): 

 Aquesta funció s’encarrega d’iniciar sessió al sistema per a l’usuari “usuario”. Un 

cop s’ha pogut connectar, es comprova si l’usuari té drets per a introduir dades al 

sistema, en cas afirmatiu es va a la pantalla d’Alta de proveïdors i en cas de no tenir els 

drets, es va a Consulta de proveïdors, ja que tots els usuaris tenen dret a consultar. 
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12.3. Añadir Cliente / Proveedor ... i Entrar Factura / Gasto ... 

addCliente (dataCliente): 

 Les dades del client poden variar en funció de si l’empresa veu que pot faltar o 

sobrar alguna dada. La funció d’aquest mètode és afegir un client a la base de dades. 

Primer de tot s’obté una instància de la classe “Clientes” de la base de dades a partir de 

la classe Singleton “FactoriaDatos”, i després s’envien les dades per a què el client sigui 

afegit a la base de dades. 

12.4. Consultar Cliente / Proveedor ... i Ver Contabilidad 

getClientes(): 

 Aquest mètode s’encarrega de rebre una llista amb tots els clients disponibles a 

la base de dades. Com en qualsevol mètode que hagi d’accedir a la base de dades, s’obté 

una instància de la base de dades de la classe que volem consultar a la qual se li demanen 

tots els objectes que conté i aquests són retornats a la interfície. 

selectCliente(String numCliente): 

 A partir de la llista anterior, es selecciona el client amb identificador 

“numCliente” i es demana a la base de dades tota la seva informació. 

12.5. Actualizar Cliente / Proveedor ... 

Les funcions “getClientes()” i “selectCliente(String numCliente)” no es comentaran, ja 

que s’ha fet anteriorment. 

updateCliente(newDataCliente): 

 El mètode envia la nova informació actualitzada del client a la base de dades per 

a què s’actualitzi. 

12.6. Borrar Cliente / Proveedor ... 

deleteCliente(String numCliente): 

 A partir de l’identificador del client, s’envia una sol·licitud a la base de dades per 

a què l’esborri. 
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12.7. Cambiar Contraseña 

changePassword(String newPassword): 

 Aquesta funció s’encarrega de canviar la contrasenya de l’usuari actual, per tant, 

el primer que s’ha de fer és obtenir el nom d’usuari de l’usuari actual. Com que hem 

d’accedir a la base de dades, necessitem demanar una instància de la classe “Users” a la 

factoria de dades. 

 Per últim hem d’enviar l’ordre de canviar la contrasenya a la instància de la classe 

que hem demanat, enviant-li la nova contrasenya. 

12.8. Dar Derechos 

getUsuarios(): 

 Com totes les funcions d’obtenir dades, s’encarrega d’obtenir tots els usuaris del 

sistema per a poder-ne canviar els drets. 

setPrivilegios(newPrivilegios): 

 Aquesta funció s’encarrega de modificar els privilegis d’un usuari del sistema per 

a què pugui realitzar o deixar de realitzar diferents funcions. 

12.9. Abrir Factura 

abrir (String numFactura, String numProveedor): 

 El mètode s’encarrega d’obrir la factura amb número “numFactura” del 

proveïdor “numProveedor”, que està desada en una carpeta concreta i una 

nomenclatura concreta dins del servidor. 

12.10. Exportar Cliente / Proveedor ... 

exporta (List<Clientes> c): 

 A partir d’una llista de clients, s’obtenen els identificadors i s’exporten en un 

arxiu “d’Excel”. 
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12.11. Aprobar Factura / Gasto 

updateAprobación (String numFactura, newData): 

 Amb aquesta funció s’actualitza l’estat d’aprovació d’una factura, el mètode és 

pràcticament el mateix que per a actualitzar una factura. 

12.12. Guardar Log 

doAction (String action): 

 Aquest mètode no necessita accedir a la base de dades, només emmagatzema 

en un fitxer guardat en el servidor la informació de qualsevol modificació que es faci 

sobre la base de dades. 

12.13. Guardar Configuracion 

setColor (String color): 

 Cada vegada que es canvia el color de la interfície, s’actualitza un fitxer que es 

desa en l’ordinador local amb la configuració del nou color, per a què cada vegada que 

s’obri el programa continuï amb el color amb què es va deixar. 

12.14. Ver Registro 

cargaLog(): 

 Obté tot el registre d’accions que es guarda en la funció anteriorment explicada 

i el mostra per pantalla. 
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13. Validació 

Per a cada cas d’ús, jo mateix m’he encarregat d’executar el pla de proves 

mencionat per a ell. D’aquesta manera em puc assegurar de que el sistema funciona en 

tots els possibles escenaris. 

Així doncs, he pogut posar el sistema al món real, i a partir d’aquí l’empresa l’ha 

començat a utilitzar. Això em facilitat molt aquesta part de validació, ja que són els 

mateixos usuaris finals els que fan aquesta part. 
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14. Conclusió 

Un cop enllestides totes les fases del projecte, ja es pot trobar un sistema 

completament funcional. Per tant, es pot posar punt i final al projecte i treure 

conclusions sobre els resultats. 

Parlaré sobre si s’han aconseguit els objectius definits, possibles canvis en la 

planificació o pressupost, possibles evolucions del producte i finalment una conclusió 

personal sobre el procés de desenvolupament i el resultat obtingut. 

14.1. Objectius 

El sistema compleix tots els objectius proposats. Amb el sistema operatiu MAC 

OSX hi ha un problema amb el menú superior. Quan s’utilitzava el menú superior per a 

canviar de finestra amb el ratolí del MAC, en ocasions el sistema es tancava i donava un 

error. Aquest problema sembla ser degut a alguna llibreria de JavaFX amb el sistema 

operatiu. Per a solucionar aquest problema vaig canviar el menú superior per un menú 

de botons el qual ja no donava aquest problema. És l’única petita diferència que hi ha 

entre Windows i MAC OSX. 

 

Il·lustració 2: Menú superior de Windows 

 

Il·lustració 3: Menú superior de MAC OSX 

La resta d’objectius estan completament complerts en el programa. El sistema 

permet emmagatzemar totes les dades que li vulguem introduir, ja que disposa d’una 

base de dades molt gran en comparació amb la mida de les dades que se l’hi 

introdueixen. 
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El sistema dóna fiabilitat, ja que el servidor realitza còpies de seguretat diàries, i 

per tant, en cas de que el servidor falli, sempre tindrà una còpia de seguretat per a poder 

restaurar les dades. La disponibilitat del sistema depèn de l’empresa, però està 

disponible sempre que ho necessiten ja que el tenir el servidor a l’empresa no hi ha 

caigudes d’internet que l’afectin i si té algun problema es pot solucionar aquí mateix de 

forma ràpida, per tant, també podem considerar que la disponibilitat del sistema és 

completa. 

El sistema tampoc té problemes d’eficiència sempre i quan s’accedeixi al servidor 

des de l’empresa amb xarxa local, ja que la connexió és a 1 Gb/s. Quan s’accedeix des 

de fora, la demora que hi pot haver depèn de la connexió a internet, però no es 

provoquen grans retards, i per tant, podem dir que complim també aquest objectiu. 

 

 

14.2. Canvis en la planificació 

No hi ha hagut grans canvis entre la planificació i la realització del projecte, però 

si algun de petit. La definició dels casos d’ús, el model d’anàlisi, el de disseny i el pla de 

proves s’han anat fent de manera paral·lela igual que estava previst, però més junt, és a 

dir, s’ha solapat molt més. 

Per a cada cas d’ús s’han anat realitzant totes les parts abans de continuar amb 

el següent. També s’ha anat implementant a mida que s’anava tenint el cas d’ús 

completament definit. 

Per tant, podem dir que al final el projecte ha tingut dues fases i no tres, ja que 

la segona i la tercera fase, s’han anat realitzant conjuntament.  

Pel que fa a la resta de projecte, ha anat bastant semblant amb el que s’havia 

planificat en un principi, sense gran desviació. 

14.3. Possibles evolucions 

Al haver tingut un temps força limitat, pot ser que no s’hagin acabat de corregir 

tots els errors que el sistema pugui tenir. Tampoc he tingut molt temps per a intentar 

millorar el rendiment del sistema, encara que al tenir una base de dades petita i 
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instal·lada en un servidor local tampoc es nota gaire qualsevol ineficiència que hi pugui 

haver en la programació. 

Sobre un sistema software, sempre es poden anar aplicant actualitzacions de 

millora i ampliació, però aquest sistema té totes les funcions que l’empresa em va 

demanar en un principi, i alguna més que m’han anat demanant més endavant. Dit això, 

podem deixar aquesta part oberta, ja que un sistema software sempre es pot anar 

ampliant. 

Una possible evolució del sistema podria ser que a part de treure informes de les 

hores i les despeses dels treballadors, directament generés un informe que indiqués els 

guanys o pèrdues per a una obra, per això faria falta introduir un preu per hora de cada 

treballador. 

14.4. Conclusió personal 

És habitual que en un principi tinguis temors de si podràs aconseguir resoldre tots 

els objectius quan es tracta d’un projecte d’aquestes dimensions, en el meu cas, mai 

m’havia enfrontat jo sol a un projecte d’aquestes característiques sense cap mena 

d’ajuda.  

Per a realitzar un projecte així fa falta començar amb una bona base. Vaig 

començar amb una planificació i anar avançant mica en mica i per parts. Com en 

l’algorisme de “Dividir i vèncer” vaig dividir el projecte en parts per a facilitar les coses i 

a partir d’aquí anar unint i anar construint el projecte més gran. Això em va ajudar molt. 

Una gran dificultat amb la que m’he trobat a l’hora de realitzar el projecte és que 

l’empresa tampoc tenia del tot clar el que volia en un principi i he hagut de canviar el 

programa moltes vegades. Una altra dificultat és que no hi havia cap més informàtic a 

l’empresa, i per tant, m’he hagut d’espavilar jo sol sense tenir a ningú que em pogués 

ajudar amb els dubtes ni tampoc que em guiés una mica o que em digués si està bé el 

que he fet o no. 

Aquest projecte m’ha ajudat a veure que el meu sostre està allà on jo li digui, i 

que puc arribar tant amunt com em proposi. Tot i no haver tingut cap tutor a l’empresa, 

he après moltes coses que m’ajudaran de cara al futur. 
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