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RESUM (màxim 50 línies) 
 

 
 
Amb aquest projecte final de carrera es pretén 
millorar la gestió d’equips tecnològics i sales de 
l’empresa. 
 
Els dispositius de l’empresa, com els ordinadors 
portàtils, mòbils, Tablets, etc. han d’estar 
inventariats amb una sèrie de dades que es volen 
tenir emmagatzemades. Altrament, es volen tenir 
localitzats en tot moment i saber-ne qui és el 
propietari de cadascun. Es vol saber si han patit 
danys, si es volen reparar o si tenen algun tipus 
de garantia. Aquest projecte ajudarà a tenir tota 

aquesta informació guardada. 
 
Altrament, és necessari saber en tot moment saber 
quina és la ocupació de les sales, poder reservar-
les i en quin estat es troben perquè serveixen per 
fer formacions i reunions amb clients. 
 
 
Per realitzar aquest projecte s’utilitza SAP ERP, 
un ERP de pagament. SAP ERP disposa de diferents 
mòduls que es poden adaptar a les necessitats 
empresarials. 
 
 

 
 

 

 
Paraules clau (màxim 10): 

SAP ABAP ERP OpenSQL 

Dynpro Esdeveniments Gestió MVC 

Transacció WebDynpro   
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1. Introducció 
 

L’últim pas que ha de fer un estudiant per ser enginyer és el Projecte de Final de Carrera. Aquí 

és on l’estudiant ha de posar en pràctica tots els coneixements adquirits durant els anys 

d’estudi. 

 

És el primer problema on l'alumne es troba més proper a la realitat, sense pensar què és el que 

es trobarà més enllà. Durant els estudis ens preparen i es realitzen problemes determinats 

amb certes limitacions. El PFC permet posar en pràctica tots els coneixements sense les 

limitacions dels problemes proposats a classe durant el llarg de tota la carrera. 

 

 

1.1 Objectius 
 

L'objectiu central d'aquest projecte és l'anàlisi i la creació d'una eina per a l'empresa 

Itelligence. Aprofundir en el món del que vinc, dels ERP, ja que és una tecnologia molt present 

en les empreses d’avui en dia.  

 

Aquesta eina ha de ser capaç d'inventariar els dispositius i components de hardware que té en 

propietat, mitjançant una aplicació d'escriptori i una altra via web per portar un manteniment 

d'aquests. A més, també es volen tenir controlades les sales amb les seves dades, el seu estat i 

la seva disponibilitat en tot moment. 

 

L'aplicació d'escriptori ha de poder: 

 Gestionar i consultar totes les dades dels dispositius, peces de hardware i sales.  

 Carregar dades extretes dels ordinadors amb un programa que les guardi al sistema. 

 Poder emmagatzemar les reparacions que puguin sorgir. 

 Poder fer reserves de les sales de l'empresa. 

 

L'aplicació web ha de poder: 

 Consultar les dades dels dispositius mitjançant tecnologies de mobilitat (tablets). 

 

 

Per finalitzar, documentar el projecte per tal que sigui fàcilment extensible per persones no 

implicades en el desenvolupament. 
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1.2 Justificació 
 

Quan s'acosta el moment de començar a pensar en el PFC, i quina serà la temàtica d'aquest, 

molts alumnes ens trobem en el cas de no saber exactament què realitzar, ja que el món de la 

informàtica és molt ampli.  

 

A diferencia dels problemes proposats i realitzats a les classes, el Projecte de Final de Carrera 

és el més proper a la realitat del que l’alumne s’ha trobat arribat en aquest punt. Això també 

vol dir que aquest problema no sol tenir les limitacions dels problemes realitzats a classe. 

 

Aquest projecte final de carrera l’he pogut dur a terme gràcies a l’empresa Servicios 

Informáticos Itelligence S.A. que es va trobar amb la necessitat de millorar la gestió de 

dispositius que posseeixen amb la finalitat d’una bona organització i distribució d’aquests 

entre els usuaris de l’empresa. El projecte només es centra en la terminal que resideix a 

Barcelona. 

 

El projecte té els fonaments que, com alumna, demanava inicialment: projecte per una 

empresa, treballar en una tecnologia important (ERP) pel mon empresarial, i aprendre un nou 

llenguatge de programació, ABAP, ja que comporta un repte. A més, suposant un esforç extra 

per realitzar-lo fora de les hores de treball. 

 

Em va semblar una bona oportunitat realitzar el meu PFC per crear un projecte d’una aplicació 

per a gestionar dispositius, i posar així en pràctica els coneixements adquirits durant els meus 

estudis i aprendre diferents tecnologies. 

 

Amb la realització d’aquest projecte busco poder apropar-me des del punt de vista del 

professional als problemes de les empreses que seran habituals un cop finalitzats els estudis. 

Ser capaç d’estudiar i analitzar els problemes proposats per l’empresa, i poder contextualitzar-

lo correctament. I desenvolupar una solució totalment coherent amb l’especificació i el disseny 

creats. Basant-me en la metodologia de gestió de dispositius i recursos utilitzada per 

l’empresa, he dissenyat i implementat una eina que permet gestionar els dispositius des del 

propi servidor que utilitza l’empresa per gestionar-se.  

 

La realització del present projecte s’ha fet fora de l’horari laboral, excepte en casos puntals, 

donat que necessitava l’aprovació de l’administrador de sistemes. No obstant, cal destacar que 

pel que fa al desenvolupament del mateix, l’empresa ha posat a la meva disposició les 

instal·lacions i m’ha facilitat el material necessari. 

 

 



2. L’empresa 
 
 

2. L’empresa 
 

En aquest apartat repassarem breument l’empresa Itelligence, en la qual es centra aquest 

projecte. 

 

Itelligence és un dels principals proveïdors a nivell internacional de serveis complets de TI, 

Tecnologies de la Informació, en l'entorn SAP emprant a 2.800 empleats altament qualificats 

en 21 països de 5 regions (Nord Amèrica, Àsia, Europa de l'Est, Europa de l'Oest i Alemanya / 

Àustria / Suïssa) . 

 

L'empresa ha desenvolupat solucions integrades durant més de 20 anys i és proveïdor a llarg 

termini d'empreses dels més diversos àmbits i dimensions. Ofereix solucions SAP a mida i el 

corresponent assessorament, tant si el client està començant a créixer com a empresa o és ja 

un gran actor global. Les solucions que ofereix canvien segons les necessitats dels clients. 

 

 

 
 

Il·lustració 1. Logotip de l’empresa 

 

 

Donada la importància d’aquesta empresa en SAP, a la següent il·lustració es poden veure 

alguns dels seus clients que ha tingut fins l’actualitat. 

 

 
 

Il·lustració 2. Clients d’ Itelligence 
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3. Definició del problema 
 

L’empresa Itelligence, com a empresa privada, des dels seus inicis fins ara ha anat augmentant 

el seu patrimoni tecnològic. Les tecnologies s’amplien i ja no tan sols existeix un únic 

ordinador, el qual s’utilitzava en una única empresa per la majoria dels treballadors. 

Actualment s’han convertit en eines imprescindibles, potents, diàries que s’utilitzen al llarg del 

dia. 

 

Aquesta tecnologia al llarg del temps va essent cada vegada més gran si l’empresa creix. 

Donant un cop d’ull ràpid, podem imaginar la quantitat d’informació que es necessita tenir 

controlada. S’ha de portar un control exhaustiu i tenir un inventari de tot el que es posseeix, 

d’altra banda, podria ser un gran descontrol. Aquest és un dels grans problemes que té 

l’empresa. 

 

L’objectiu del projecte, com s’ha explicat anteriorment, és crear una eina on es pugui 

inventariar i consultar tota la informació tècnica dels aparells. En aquest projecte es plantegen 

i es proposen unes necessitats que al llarg de tota la memòria s’aniran explicant i donant a 

cadascun d’ells una solució òptima a aquestes necessitats.  

 

Com hem explicat, un dels problemes principals que té l’empresa és saber tractar tota la 

informació de tots els seus aparells. En aquest projecte es tracten des de portàtils, ordinadors 

de sobre taula, tablets, fins a terminals mòbils, routers, switchs o d’altres. Es necessita 

centralitzar tota la informació que es tingui el més eficientment possible. Actualment, la 

informació s'emmagatzema de forma distribuïda i inconsistent, normalment en còpies de 

còpies de fitxers Excels, que mai se sap quan estan actualitzats i si s'està consultant el fitxer 

correcte. És per això que el sistema proposa una manera centralitzada i unificada 

d'emmagatzemar les dades, evitant així duplicitats, redundància i, sobretot, confusions a l'hora 

de consultar-les, considerant que tota aquesta informació hauria de poder ser llistada. Tota 

aquesta nova informació es demana que hi hagi un procediment que agilitzi el procés de 

recol·lecció de les dades. 

 

Els aparells electrònics, com ja se sap, a vegades s’espatllen i generen incidències que s’han de 

solucionar. Es vol tenir constància de si un aparell ha tingut qualsevol problema. En cas que el 

problema no es pugui solucionar s’haurà de prendre la decisió de reaprofitar les seves peces o, 

si té una certa antiguitat, fins i tot llençar-lo. Evidentment, les peces que es puguin reaprofitar, 

dels ordinadors que queden obsolets, s’utilitzaran en altres ordinadors si es dona el cas que 

són models compatibles i es poden tornar a reutilitzar per abaratir els costos que suposa la 

compra de nous components de hardware per a l’empresa.  

 

El següent punt a tractar, seria l’avantatge que té, que qualsevol aparell electrònic tingui una 

garantia. És tan gran la quantitat de dispositius que té l’empresa, que de vegades alguns 

dispositius arriben defectuosos. Per tal d’agilitzar els processos de les reparacions, seria bo 

saber tota la informació sobre les garanties i, en el cas especial dels ordinadors, si tenen algun 

suplement de garantia que s’hagi pogut contractar a més a més. 
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Una dada que cal destacar, és que l’administrador de sistemes sempre està amunt i avall amb 

els problemes que poden sorgir amb els dispositius de l’empresa. L’administrador ens planteja 

el possible desenvolupament d’una eina web on es pugui consultar la informació que es vol 

emmagatzemar dels dispositius en cas de necessitar-la. Podríem dir que, aquesta empresa 

aposta per la integració de les seves aplicacions en dispositius mòbils, com tablets per la seva 

comoditat a l’hora de treballar. 

 

Donat que les instal·lacions d’Itelligence disposen de sales per fer reunions i formacions, 

aquestes sales són d’ús comú i les pot utilitzar qualsevol empleat que vulgui. A l’empresa li 

interessa que hi hagi un cert ordre quan aquestes es vulguin utilitzar, així que s’ha plantejat la 

opció de la gestió de les sales de reunions i de formacions. No hi ha una única persona 

encarregada de la utilització d’aquestes, per tant, un dels objectius seria solucionar aquest 

problema, per tal de saber si estan o no ocupades amb formacions, trucades mitjançant equips 

telefònics o amb reunions. 

 

Resumint i en definitiva, l’empresa voldria que el sistema on s’implantés la solució a tots 

aquests problemes podria estar implementada amb el software que utilitzen per auto 

gestionar-se.  

 

 

3.1 Anàlisi de l’impacte 
 

Des del punt de vista de l’empresa, aquesta aplicació canvia la forma de gestionar els 

dispositius i les sales, a més de la forma d’abstracció de dades respecte el que es fa fins ara. 

 

Per altra banda, per als usuaris de l’aplicació, aquest és un sistema conegut i agradable perquè 

que ja hi treballen amb ell i no serà cap inconvenient l’adaptació. 

 

Per als responsables de la utilització d’aquestes aplicacions significa una gran avantatge a 

l’hora de consultar les dades. Hauran de rebre una petita formació per saber com utilitzar 

aquests nous desenvolupaments. 

 

Amb l’aplicació, es permet una major visió general dels dispositius i sales que existeixen, fer un 

balanç dels recursos dels que es disposa l’empresa, i el fet de tenir informació completa dels 

dispositius (ja siguin ordinadors, mòbils o d’altres) facilita notablement la seva gestió. 
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3.2 Conceptes 
 

Primerament, es detallaran els conceptes que es tractaran en aquest projecte. Són tan amplis 

aquests conceptes que, a continuació, es detallarà tota la informació que s’ha de tenir en 

compte per poder elaborar la millor solució possible. 

 

 

3.2.1 Dispositius i els seus estats 

 

Ordinador 

 

Un ordinador és una eina de treball o dispositiu que utilitzen els empleats de l’empresa per 

treballar. 

 

Com s’ha explicat, l’empresa posa a disposició de cada empleat un ordinador per a que pugui 

treballar. Aquests ordinadors, quan es compren han de passar tots pel mateix procediment. 

S’ha de comprovar que no tinguin desperfectes, es comprova que estigui tot correcte, es dona 

format al disc dur i es configura. Una vegada s’han seguit aquests passos, és l’hora de 

centralitzar les dades de l’ordinador. Actualment, les dades dels ordinadors nous han de ser 

introduïdes manualment en un fitxer Excel. Però, es vol trobar una solució idònia per a que 

aquest procediment sigui automàtic. Una solució que es planteja és la d’executar un petit 

programa que generi totes aquestes dades només executant-lo i d’alguna manera, guardar-ho 

en un fitxer per acabar sent aquesta la seva configuració. Aquest fitxer únic per cada ordinador 

seria tractat pel sistema que recollís les dades i les donaria d’alta a la base de dades. 

L’ordinador no el tindria assignat cap empleat fins que no es conegui qui l’haurà d’utilitzar, 

però si que es voldria que aquests fossin propietat de l’empresa i estaria en un estat reservat 

fins que no se li assignés un propietari. 

 

Actualment, l’administrador té al fitxer mestre Excel unes dades relacionades amb els 

ordinadors que li agradaria seguir mantenint. Proposem fer una càrrega massiva de les dades 

des d’aquest fitxer mestre cap al nou sistema amb un aplicatiu. Un dels problemes d’aquest 

fitxer és que es guarda molta informació rellevant per a l’empresa i, sobretot, per 

l’administrador. Encara que potser tenen informació que no serveix per a res. S’ha de veure 

quina informació és vàlida i com s’emmagatzemarà al nou sistema. De fet, un del problemes 

més rellevants que tenen és que només guarden l’antic propietari de l’ordinador perdent així 

part de la informació si en té més de d’un al llarg de la seva vida. Per consegüent, hem pensat 

crear un historial amb els ordinadors que ha tingut un propietari. Aquesta informació els 

servirà per saber per quantes mans ha passat un mateix ordinador i, en cas que hi hagi plans 

de renovacions, poder fer un replantejament i efectuar possibles canvis d’ordinador al 

propietari si aquest està molt malmès, si ha passat per moltes mans o és molt antic. 

 

A vegades, els ordinadors poden ser assignats temporalment a una sala per ser utilitzats. En 

aquests moments aquesta informació no la tenen disponible en cap lloc, per tant, aquesta 

informació també hauria de poder enregistrar-se d’alguna manera per tenir-los localitzats en 

tot moment si es dona el cas que la seva utilització estigui destinada a una sala. 
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Un altre tema a solucionar és que, ara mateix, l’administrador no pren nota si un ordinador és 

o no reparat més d’un cop i, com l’empresa ha crescut, no pot tenir-ho tot en ment. Per tant, 

quan existeix la problemàtica que un ordinador tingui qualsevol problema i s’hagi de fer una 

reparació, en aquest cas l’estat del dispositiu passa a ser ‘Avariat’. Es proposa tenir enregistrat 

un històric amb aquestes reparacions. Així que, es voldran saber les reparacions que han tingut 

i si han estat o no cobertes per algun tipus de garantia. En el cas dels ordinadors, poden tenir 

més d’una reparació, ja que a vegades deixen de funcionar per motius múltiples. L’empresa a 

vegades aplica un pla de renovació de portàtils i es revisen meticulosament per comprar-ne de 

nous, tot i així s’ha de tenir en compte que si un ordinador té un problema i més de quatre 

anys, per norma general no s’arreglarà la reparació i es donarà per obsolet donant-lo de baixa 

o eliminant-lo del sistema, sempre s’ha de tenir en compte l’estat físic de l’aparell. 

 

Per acabar, quan l’administrador vulgui eliminar ordinadors ho farà tenint en compte varies 

coses. Només s’eliminaran aquells ordinadors que tinguin estat ‘Avariat’ o ‘No actiu’, perquè 

aquests són els que no s’estaran utilitzant i tenen algun problema o són antics. Però a vegades 

un ordinador pot estar assignat a una sala, espatllar-se i no voler reparar la reparació perquè 

té una certa quantitat d’anys. També es pot donar el cas que el tingui un propietari en ús, 

s’espatlli i no s’arregli. En tots aquests casos s’ha de canviar l’estat de l’ordinador a un dels dos 

que hem esmentat anteriorment i el sistema els podrà eliminar sense cap problema. Llavors, 

s’eliminaran del sistema tots els canvis de propietari enregistrats que hagués tingut i tota 

aquella informació com garanties, suplements o qualsevol altre informació que hi tingui relació 

i no sigui rellevant una vegada l’empresa es desfaci d’ell. 

 

 

Dispositiu mòbil 

 

Un dispositiu mòbil és un dispositiu sense fils electrònic per accedir i utilitzar els serveis de la 

xarxa de telefonia mòbil. La funcionalitats dels mòbils es la de consultar el correu electrònic de 

l’empresa, enviar i rebre trucades, enviar missatges, etc. 

 

L’empresa, només dona mòbils als empleats que ho necessiten. Aquests no requereixen molt 

treball de configuració perquè ja tenen un sistema operatiu instal·lat de fàbrica i només s’han 

d’introduir les dades de l’empleat per configurar-lo. La situació actual, bé a ser la mateixa que 

amb els ordinadors. Ara mateix, es guarden les dades més significatives en un document Excel, 

que manipula un altre administrador de sistema, com l’operador, la marca, el model i el codi 

PUK. . En aquest fitxer només es guarda la informació de cada mòbil i qui és el seu propietari. 

Fins ara no s’havien trobat en la situació que es troben i troben a faltar dades com el número 

de sèrie o d’altres més rellevants que són importants per a l’empresa, per tant, volen guardar 

més dades de les que es guarden actualment, però en aquest cas, ja al nou sistema. En el cas 

dels mòbils, la garantia que tenen la subministra el proveïdor i aquesta és d’un any, a més, 

tenen un contracte amb l’empresa telefònica que els hi proveeix. 

 

Quan un mòbil s’espatlla, aquest passa a mans de la persona que s’encarrega de repartir-los 

als empleats i és l’encarregada de notificar que té una avaria. Si aquesta avaria no es soluciona, 

i el mòbil realment està inservible es donarà de baixa del sistema i s’eliminaran totes les dades 
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relacionades amb aquest dispositiu tals com la garantia, les reparacions que ha pogut tenir o 

altres dades que ja no tinguin interès per a l’empresa. 

 

 

Tablets 

 

Una tablet és un tipus d’ordinador portàtil de major grandària que un dispositiu mòbil amb 

pantalla tàctil. 

 

Les tablets o iPad en aquest cas, són limitades. Ara mateix només se’n disposa de quatre en 

tota l’empresa. S’ha de pensar, que aquests aparells estan sempre en funcionament, ja que al 

haver-hi pocs tothom els hagi de necessitar i es formen cues per utilitzar-los. Normalment 

s’utilitzen per vendre als clients aplicacions de mobilitat o per consultar dades amb el 

navegador web, fins i tot llegir el correu de l’empresa. 

 

L’empresa, en aquest cas, es troba en una nova situació. Fins ara, no s’enregistrava cap dada a 

cap fitxer ni a cap sistema. De sobte, s’han plantejat que es podrien emmagatzemar una sèrie 

de dades per tenir-les inventariades. Així que es proposa donar d’alta al nou sistema aquestes 

dades manualment, però només guardant dades bàsiques com el model, la marca, número de 

sèrie o d’altres dades. Com aquests aparells són encara una mica elevats de preu, es vol seguir 

la pista i saber quin és l’empleat que l’està utilitzant actualment, tindrà un empleat assignat 

diferent depenent del moment. En cas que s’estigui utilitzant per cap persona, l’empresa serà 

qui la tindrà en possessió. 

 

S’ha de tindre en compte que les tablets normalment tenen una garantia de proveïdor d’un 

any i si surt cap problema aquests han de fer la reparació, tenint en compte sempre què és el 

que cobreix aquesta. Quan s’espatllen, segueixen la mateixa lògica que els mòbils. Si aquesta ja 

no serveix per a res, es donarà de baixa del sistema i s’eliminaran totes les dades relacionades 

amb aquest dispositiu.  A l’hora de voler eliminar una tablet es tindrà en compte que ningú la 

tingui en préstec i estigui donada de baixa, és a dir, que el eu estat no estigui en actiu. Quan 

l’administrador vulgui eliminar les dades relacionades ho faran totes aquelles com la garantia. 

 

 

Infraestructura fixa 

 

La infraestructura fixa de l’empresa consisteix en tot aparell de l’empresa que li serveix per 

mantenir la comunicació amb els seus clients. Fins ara, com en el cas de les tablets, no es tenia 

constància en cap registre les dades dels aparells que composen la infraestructura fixa. La 

infraestructura fixa en certes ocasions pot estar assignada a una sala per la seva utilització. 

Aquests serveixen per donar més sortides a Internet o per fer videoconferències. 

 

Potser aquest és un cas especial, ja que es vol tenir constància i saber a qui se li lloga aquesta 

infraestructura si es dona el cas, o a quin proveïdor se li compra. Si el dispositiu en qüestió es 

trenca i està llogat, l’empresa no hauria de fer-se càrrec de les reparacions que puguin donar-

se, ja que amb el lloguer es paga una assegurança i el proveïdor et reemplaça el dispositiu en 
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qüestió pel mateix model o per un altre superior, mai inferior. Per tant, quan s’espatllen es 

substitueixen i quan porten el nou dispositiu es dona d’alta al sistema i posteriorment 

s’eliminen totes les dades de l’anterior. 

 

La infraestructura fixa, ara bàsicament es composa de: 

 

o Routers: és un dispositiu que proporciona connectivitat a nivell de xarxa mitjançant 

cables de xarxa. 

 

o Fonera: és un dispositiu que proporciona connectivitat mitjançant la tecnologia Wi-Fi 

sense fils. 

 

o Switch: és un dispositiu que interconnecta dos o més segments de xarxa. D’un únic 

punt de xarxa pot donar connexió a més d’un ordinador. 

 

o SAI: és un dispositiu que disposa d’elements d’emmagatzematge d’energia, que 

proporciona energia elèctrica per un temps limitat i durant una caiguda de xarxa 

elèctrica. 

 

o Equips multimèdia:  és qualsevol objecte o sistema que utilitza múltiples medis 

d’expressions físiques o digitals per comunicar informació. 

 

Aquestes són les tecnologies de les que disposa l’empresa actualment, però no es descarta que 

en vagin comprant de noves i de diferents tipus per gestionar-les. En aquest cas s’haurà de 

veure si comporta canvis a l’hora de la utilització de l’aplicació. 

 

 

Estats dels dispositius 

 

Un estat és una situació en la que es troba un dispositiu on un component hardware, que 

s’explicaran a continuació. Convé recalcar que els estats serveixen per tenir en tot moment 

controlats tots els aparells. La problemàtica, que fins ara tenien, es podria dir que venia 

donada perquè no sabien en tot moment en quin estat es podia trobar qualsevol aparell. Així 

que, parlant amb l’administrador, es va decidir que es definirien uns estats que serien 

inamovibles que definirien en quin punt es troba cadascun dels aparells. 

 

A continuació es mostren els estats que es volen definir: 

 

o Actiu: Està assignat a un propietari i el dispositiu funciona correctament. Els dispositius 

que tenen aquest estat també se sap que poden estar assignats a una sala perquè el 

seu estat és actiu i el seu propietari és la pròpia empresa.  

 

o No actiu: Aquest estat serveix per saber que no es pot utilitzar, encara que segueix 

donat d’alta al sistema. Pot tenir algun problema. Els dispositius que tenen aquest 

estat poden estar en la situació que s’hagin espatllat i es vulguin mantenir en el 
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sistema, per exemple. Això és degut a que a l’administrador li interessa saber que té 

un dispositiu del qual podria extreure’n alguna peça en cas dels ordinadors. O bé, que 

s’espatlli algun aparell corresponent a la infraestructura fixa i fins que el proveïdor no 

faci el canvi per un de nou no es vulgui donar de baixa del sistema. 

 

o Reserva: El dispositiu no està en ús, però tampoc té cap problema, aquest té com a 

propietari el nom de l’empresa i està emmagatzemat. Aquests dispositius estan per 

casos d’emergències per a l’empresa i per als empleats. 

 

o Préstec: El dispositiu inicialment està assignat a nom de l’empresa, posteriorment se li 

assigna temporalment a un usuari. Després es reverteix el canvi.  Normalment, aquest 

estat el tindran els dispositius com les tablets o projectors, ja que són els més 

s’utilitzen. A vegades es pot donar el cas que a un empleat li pot fallar el seu ordinador 

i se li assigni un temporalment. 

 

o Avariat: L’ordinador està assignat a un usuari i s’ha de reparar. En aquest estats es 

troben aquells dispositius que estiguin en procés de reparació i encara no tinguin 

finalització. 

 

Comanda Arribada Configuració

Reparació 
(Avariat)

Assígnació 
(Actiu)

Emmagatzematge
(Reserva)

Reciclatge 
(No actiu)

Préstec
(Préstec)  

 

Il·lustració 3. Esquema dels estats dels dispositius 

 

Com es pot veure a la il·lustració anterior, és mostra un esquema de tots els estats en que es 

poden trobar els dispositius. Cal fer un esment específic a la relació entre la ‘Configuració’ i la 

‘Reparació’.  No és usual que un dispositiu arribi, estigui espatllat i s’hagi d’enviar a reparar. 

Així que s’ha definit la casuística de configuració i reparació com una línia discontinua, ja que 

no és una situació molt habitual, encara que s’ha pogut originar en alguns casos. 
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3.2.2 Components d’ordinador 

 

Un component d’ordinador també és anomenat component hardware i es defineix com aquell 

que pot ser igual per a tots els ordinadors. Encara què, aquest és únic per ordinador, ja que bé 

donat pel número de sèrie. 

 

Un ordinador té molts components, ja sigui un disc dur, memòria RAM, targeta gràfica o altres. 

L’empresa intenta reaprofitar components d’un ordinador en altres per estalviar costos, cosa 

que sempre s’intenta per no tenir tantes despeses. 

 

Com s’ha he explicat, s’ha d’aclarir que un mateix component només pot ser utilitzat a la 

vegada en un ordinador, però podrà estar al llarg del temps en més d’un ordinador si aquest 

component es reutilitza i és compatible amb el nou ordinador. Un dels avantatges dels 

components de hardware és que es poden reutilitzar per peces dels ordinadors que queden 

obsolets. 

 

Els components, fins ara, no s’han considerat de gran importància, gairebé sempre se’n 

necessitava un es comprava de nou. Però, per tal de reduir costos, l’empresa ha decidit que vol 

tenir un llistat amb tots els components que es puguin reaprofitar d’altres dispositius que 

s’hagin espatllat i no es puguin utilitzar o estiguin obsolets. De fet, l’administrador del sistema 

voldrà tenir identificats i localitzats les peces de hardware, és per això que s’haurà de poder 

emmagatzemar tota aquesta informació al nou sistema. No farà falta saber de quin ordinador 

han estat extretes aquestes peces, perquè aquesta informació no li és gens rellevant i no bé al 

cas tenir-la emmagatzemada. 

 

Es té en compte a l’hora de les reparacions, que els elements canviables, que hagin estat 

canviat com discs durs, memòria RAM, bateria o d’altres només tenen garantia del proveïdor. 

Aquesta garantia és pròpia i individual d’un any.  

 

Quan es vulgui eliminar del sistema un component, aquest no haurà d’estar assignat a cap 

ordinador, a més, l’administrador ha saber que s’eliminaran totes les dades relacionades amb 

aquest tipus de dispositius una vegada pressa la decisió. 

 

 

3.2.3 Garanties i reparacions 

 

Una garantia assegura i protegeix els dispositius contra algun risc o necessitat. D’una banda 

l’empresa disposa actualment en tots els seus dispositius de la garantia que el proveïdor 

ofereix per llei en cadascun del seus productes. D’altra banda, com els proveïdors només 

cobreixen alguns aspectes, els administradors van decidir juntament amb els responsables del 

departament de finances, contractar uns suplements de garantia que poguessin cobrir altres 

aspectes en cas de que s’espatllessin. Convé destacar, que els dispositius que més s’utilitzen a 

l’empresa són els ordinadors, ja siguin de sobretaula com portàtils i aquests suplements de 

garanties només es contractaran per a aquests tipus de dispositius. 
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Garantia de proveïdor 

 

Els proveïdors dels dispositius donen a tots els seus productes una garantia que assegura i 

protegeix els dispositius contra algun risc o necessitat. Aquesta no suposa un cost addicional a 

l’empresa, perquè és un servei que ofereix el proveïdor per llei durant el primer any. 

L’empresa és conscient que tots els dispositius i peces de hardware tenen una única garantia 

bàsica definida pel proveïdor. Cada proveïdor té definit què és el que cobreix en una possible 

reparació i és específica per cadascun dels dispositius o components, no es poden compartir ja 

que van lligades al número de sèrie i a la factura que té guardada el cap del departament de 

finances. Tenint en compte totes aquestes dades que s’han explicar, també s’ha de tenir en 

compte que la garantia no té perquè cobrir els desperfectes que es puguin ocasionar en un 

moment donat.  

 

Suplement de garantia 

 

L’empresa és molt previnguda i s’assegura que els ordinadors, que són eines que s’utilitzen el 

dia a dia per a treballar, tinguin un suplement de garantia per si s’espatllen més aviat del que 

es preveu. 

 

El suplement de garantia és un altre tipus de garantia independent a la garantia del proveïdor, 

aquesta és només exclusiva dels ordinadors. La garantia i el suplement de garantia són 

independent. Al ser independents,  un mateix ordinador pot tindre contractat un suplement de 

garantia encara que hagi finalitzat la garantia del proveïdor.  

La persona encarregada de fer les comandes dels ordinadors, ja els compra sempre com a 

mínim amb un suplement de garantia. Per tant, podríem dir que un ordinador sempre tindrà 

com a mínim a un suplement fins que aquest caduqui. Els suplements de garanties depenen 

del proveïdor i tenen diferents preus i duracions. També cobreixen diferents aspectes d’una 

reparació. 

 

Casuística 

 

 Casuística de les garanties en els dispositius i les peces de hardware: Sempre que un 

dispositiu o una peça de hardware s’hagi espatllat o tingui algun problema, s’haurà de 

comprovar en el sistema si té activa una garantia. Si aquesta garantia en qüestió, que 

ofereix el proveïdor, no cobreix els problemes o desperfectes que té, el responsable haurà 

de prendre la decisió de fer o no una reparació amb els seus costos inclosos.  

 

 Casuística de les garanties i els suplements de garantia dels ordinadors: Quan un 

ordinador s’espatlla o pateixi algun problema, s’ha de comprovar en el sistema si té una 

garantia de proveïdor activa o un suplement de garantia contractat i que no estigui caducat. 

En el cas que existeixi alguna, s’haurà de comprovar si aquestes cobreixen els desperfectes 

que hi ha. Si cap dels suplements o garantia no cobreixen els desperfectes, l’administrador 

prendrà la decisió de si s’ha de reparar o no assumint l’empresa tots els costos que 

impliqui.  
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Reparacions 

 

Una reparació és una actuació en un dispositiu o una peça de hardware. Consisteix en 

qualsevol canvi físic que tingui, com per exemple: en el cas dels ordinadors, un canvi de 

gràfica, un canvi de bateria o de pantalla. Cada reparació o modificació que es faci haurà de 

quedar enregistrada per tenir un control  

 

Les reparacions les pot fer el proveïdor o les pot pagar l’empresa en cas que la garantia no 

cobreixi els desperfectes. En cas que un ordinador s’espatlla, aquesta el pot enviar a reparar al 

proveïdor, el cost de la reparació sempre dependrà de si té o no garantia del proveïdor o algun 

suplement que no hagi caducat. Donat que un ordinador s’envia a reparar al proveïdor tant si 

és per una reparació o per més d’una, només es voldrà enregistrar una única reparació al 

sistema englobant el motiu d’aquesta. 

 

Una vegada es retorna el dispositiu de la reparació potser que no s’hagi reparat o que no ho 

hagin fet. En tot cas, l’empresa decidirà quin nou estat se li assignarà i què es farà amb ell. Si el 

dispositiu no torna a l’estat ‘Actiu’ per seguir funcionant, se li ha de donar un dispositiu 

substituint aquest al propietari i canviant-li el propietari actual al dispositiu espatllat. 

 

 

3.2.4 Sales 

 

Com s’ha esmentat en punts anteriors, una sala és un espai físic que disposa l’empresa a la 

seva central. Les sales s’utilitzen per fer reunions, fer trucades amb equips multimèdia o donar 

formacions. Aquestes disposen de tecnologia com pot ser, ordinadors, equips multimèdia, 

routers, càmeres o telèfons. Cada sala té un nom assignat, un aforament màxim de persones i 

una capacitat màxima d’ordinadors. L’empresa ha decidit que és necessari tenir un control de 

la utilització de les sales per saber en tot moment qui n’està fent ús. Finalment, decideixen que 

l’aplicació ha de tenir un apartat on poder fer reserves de les sales i així saber en quin període 

de temps s’estan utilitzant i en quina data es va aquesta reserva. Amb aquestes dades voldran 

analitzar si fa falta més espai a les oficines en cas que tinguin una ocupació molt elevada. 

 

Donat que, a vegades, els empleats fan les reserves amb poca antelació fent així que hi pugui 

haver problemes a l’hora de reservar una sala, l’administrador que farà les reserves demana 

que a més del registre de la reserva de la sala, també es pugui emmagatzemar la informació 

del dia a la que es fa la reserva. Aquesta informació podrà aclarir entre els propis companys del 

dia en que es va fer la reserva. 

 

Tot plegat, les sales disposen d’equips tecnològics, així dons, s’han de fer periòdicament unes 

revisions per tal d’assegurar-se que tot està en condicions per estar sempre disponible quan es 

desitgi. Aquestes revisions es volen emmagatzemar en el nou sistema. Per tal de ser més 

productius, s’han definit un parell d’estats per poder informar cadascuna de les revisions que 

es facin. 
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 OK: Indica que la revisió ha anat bé i no hi ha hagut problemes. 

 KO: Indica que hi ha hagut quelcom problema amb els dispositius de la sala. 

 

En el moment que alguna vegada es vulgui eliminar una sala s’haurà de ser conscient de què és 

el que es vol fer. Eliminar una sala pot ser fàcil a l’hora d’executar l’acció al sistema, però això 

comporta canvis físics l’estructura de l’empresa. Si aquesta sala té dispositius assignats i 

s’elimina, els dispositius automàticament quedaran sense estar assignats a aquesta mateixa 

sala. Sempre es tindrà en compte que el canvi no es podrà revertir. 

 

 

3.2.5 Propietaris 

 

Un propietari és aquella persona de l’empresa que posseeix un dispositiu. Aquest pot tenir 

més un dispositiu assignat. Per exemple, un ordinador i un mòbil. 

 

L’empresa té més de 50 empleats en la seu català, és a dir, estem parlant d’una mitjana 

empresa. Cadascun dels empleats s’haurà de donar d’alta i constarà al nou sistema com a un 

propietari en cas que tingui un dispositiu assignat. Per tal de solucionar algunes incongruències 

com qui serà el propietari quan un dispositiu és nou i encara no té propietari assignat, s’ha 

decidit donar d’alta a l’empresa com si fos un altre empleat més del sistema. Aquest empleat, 

amb nom de l’empresa, es podrà assignar a qualsevol dispositiu, perquè tot dispositiu ha de 

tenir un propietari. 

 

A banda d’això, si alguna vegada es canviés el propietari d’un dispositiu, aquest constarà com a 

ex propietari i se’n voldrà tenir constància. Aquesta informació és merament informativa per 

l’administrador de sistemes, així pot saber si un empleat ha tingut molts dispositius recents. 

 

 

3.2.6 Informació a emmagatzemar 

 

Una vegada s’han explicat la majoria de conceptes que apareixen en aquesta memòria, per 

finalitzar es farà una repassada general de tota la informació que es vol tenir emmagatzemada 

al nou sistema, que serà d’agrair. Aquesta informació seria útil que es mostrés, d’alguna 

manera, en forma de llistats per facilitar la seva comprensió. 

 

Dels dispositius es vol emmagatzemar quins han estat donats d’alta al sistema amb totes les 

seves dades i el seu propietari actual. També es voldrà emmagatzemar cada canvi que hi ha 

hagut de propietari amb el seu estat i la data d’assignació. I, per tal de tenir-los localitzats és 

necessari saber si un dispositiu està assignat o no a una sala. 

 

Dels components de hardware es vol saber si estan o no assignats a un ordinador, ja que no és 

necessari saber on s’ha utilitzat cadascun dels components, només s’han de tenir localitzats. Es 

pot donar el cas en que un component no estigui assignat a un ordinador. 
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De les reparacions es volen guardar totes aquelles reparacions que han tingut tots els 

dispositius i components hardware, a més de saber la última que han patit. Com afegit, es vol 

saber la seva data de finalització, la data en que es tanca la incidència i amb l’estat que torna el 

dispositiu en qüestió. 

 

De les sales es voldrà saber el seu historial de revisions. En aquest es vol emmagatzemar les 

revisions que ha tingut cadascuna de les sales i saber si hi ha hagut alguna anomalia en els 

dispositius que aquesta conté per poder fer un seguiment detallat. També es volen saber les 

reserves que es fan de cada sala i tenir-ne un històric. 

 

Es vol mantenir la informació del lligam dels suplements de garantia que tenen els dispositius, 

tant els que tenen actius com els que estiguin inactius. 

 

Per finalitzar, es vol tenir informat si un dispositiu i un component hardware tenen garanties 

de proveïdors actives o si aquesta ja ha caducat i està inactiva.  

 

 

3.2.7 Subsistema 

 

Un subsistema és una part del sistema que té la funció de gestionar un subconjunt de les 

dades que no es contemplen en aquest projecte. Les dades que no es gestionaran des del 

nostre sistema seran les de: 

 

 Propietaris: els gestionarà el departament de recursos humans perquè les 

dades sempre les tenen actualitzades. 

 

 Proveïdors: les gestionarà l’administrador del sistema, ja que és la persona 

que coneix perfectament tots els proveïdors que es tenen a l’empresa. 

 

 Tipus de dispositius: aquests es gestionaran a part, perquè els tipus de 

dispositius sempre es poden ampliar, ja que la tecnologia avança i l’empresa 

en compra de nova. 

 

 Tipus de sistemes operatius: els gestionaran els administradors de sistemes, ja 

que aquests són limitats no farà falta afegir-ne molts. 
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4. Avaluació de tecnologies 
 

Una vegada es coneixen els objectius que es volen complir donats els problemes que té 

l’empresa, es pot començar a plantejar amb quina tecnologia arribar fins a aquests. En el 

moment de pensar amb quina desenvoluparem la solució informàtica als problemes plantejats, 

s’ha de tenir en compte diferents aspectes: 

 

 Aplicació web o escriptori. 

 Seguretat. 

 Servidor web. 

 Sistema gestor de bases de dades. 

 Llenguatge de programació. 

 

Partim de que Itelligence vol una solució preferentment d’escriptori per temes d’agilitat i les 

dades han d’estar centralitzades en el seu servidor per tal de fer-les accessibles per a tots els 

administradors. L’empresa aposta per aplicacions de dispositius mòbils, és a dir, aposta per la 

mobilitat a l’empresa. Com ja s’ha explicat anteriorment, també demanen una aplicació per 

poder consultar les dades els dispositius del sistema mitjançant un navegador web o 

tecnologia similar. 

 

Donat de l’ampli ventall de possibilitats que es disposen i, a més, d’assegurar el millor resultat 

possible, s’han d’estudiar amb deteniment les opcions de les tecnologies que es poden cercar. 

 

També s’ha de tenir en compte, que aquest projecte pot suposar un cost elevat a l’empresa, ja 

que, darrera d’un software es vol un posterior suport. S’haurà de fer un aprenentatge 

d’aquesta tecnologia i una posterior documentació, així que, també s’ha d’avaluar la opció de 

fer servir els seu propi sistema per a gestionar tot el que es demana.  

 

Una  vegada s’han marcat uns objectius i un camí per aconseguir-los, a continuació 

s’analitzaran tecnologies que puguin satisfer totes les nostres necessitats i seleccionar aquella 

que tingui més avantatges i no suposi un cost elevat com a solució final. 

 

 

 

4.1 Llenguatges de programació 
 

Donat que es vol programar una solució des de zero, existeixen multitud de llenguatges de 

programació que es distribueixen amb llicències lliures. Fent així que el cost del projecte no 

sigui tant elevat. Tot seguit analitzarem unes quantes tecnologies que pensem que poden ser 

idònies pel nostre desenvolupament encara que aquestes comportin una llicencia no gratuïta. 
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4.1.1 C++ 

 

Primerament fem una repassada ràpida a aquest llenguatge. Es va crear a mitjans dels anys 

1980 com evolució de l’anterior llenguatge C. Donat que el llenguatge C va ser tant exitós, es 

va decidir evolucionar i estendre aquest llenguatge fins a permetre la manipulació d’objectes. 

Com a punt fort, podríem destacar que és tant potent que el suporten sistemes operatius, 

compiladors, jocs, aplicacions per a dispositius mòbils i d’altres. És relativament senzill 

començar a programar en C++, disposa de llibreries que permeten realitzar moltes operacions, 

com funcions matemàtiques, gestionar arxius, etc. També permet accedir a memòria de baix 

nivell mitjançant punters. 
 

 

 

 

 

 

Il·lustració 4. Exemple de codi C++ 

 

Els seus principals punts febles són la velocitat de desenvolupament comparat amb altres 

llenguatges de programació, així com la gestió de la memòria, ja que és el propi 

desenvolupador qui ha de gestionar la reserva i l’alliberament. 

 

Amb aquestes característiques, aquest llenguatge no seria idoni, doncs, per satisfer les nostres 

necessitats, perquè el desenvolupament no seria del tot àgil i això alentiria el temps assignat a 

desenvolupar-lo 

 

 

4.1.2 PHP 

 

Fem una petita introducció al llenguatge PHP, perquè és un llenguatges de programació que va 

aparèixer l’any 1995. Va ser dissenyat per a  desenvolupar en entorns web amb contingut 

dinàmic. Actualment es poden crear també aplicacions amb interfície gràfica utilitzant les 

biblioteques GTK+ i Qt. Està definit sota una llicència PHP License que es considera com a 

llicència de software lliure. 

 
Il·lustració 5. Logotip del codi de programació PHP 

 

La seva corba d’aprenentatge és tan curta que permet aprendre el llenguatge molt ràpidament 

i desenvolupar planes web amb molta facilitat. La seva utilització habitual resideix en prendre 

peticions PHP des de un servidor com entrada i crear una sortida web a partir dels resultats. 

 

 

#include <iostream> 

int main() 

{ 

cout << "Hello World!"; 

} 
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Il·lustració 6. Exemple de codi PHP 

 

Amb les característiques esmentades, es podria dir que seria un dels primers candidats com a 

llenguatge per a desenvolupar l’aplicació que es vol crear. Però certament, es necessitaria 

invertir molt de temps en el seu aprenentatge i aquest seria un dels punts dèbils. 

 

 

4.1.3 Java 

 

El següent llenguatge a analitzar és Java. D’entrada, aquest llenguatge va néixer a partir de C++ 

l’any 1990 i va ser originalment desenvolupat per Sun Microsystems. Des del seu inici va ser 

pensat com un llenguatge orientat a objectes. És un llenguatge multi plataforma que disposa 

de tres implementacions diferents pensada per aplicacions d’escriptoris, aplicacions 

distribuïdes i plataformes mòbils. Una altra avantatge és que a part de ser multi plataforma es 

pot reutilitzar el codi, ja que permet trobar llibreries creades. 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 7. Exemple de codi Java 

 

 

A diferencia de llenguatges com C, s’encarrega d’eliminar els residus que puguin quedar en 

memòria, facilita la tasca del desenvolupador i millora la rapidesa de la maquina on s’executa. 

 

Si analitzem els avantatges i desavantatges que té aquest llenguatge, podríem dir que és 

similar a PHP, però no tindria suport web. Així doncs, finalment quedaria descartat per 

utilitzar-lo com a llenguatge de programació per a aquest projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php  

     echo'Hola mon'; 

 ?> 

 

Public class Hello{ 

   public static void main(String[]args){ 

       System.out.printl("Hello World!”); 

   } 

} 
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4.1.4 Batch Script 

 

Tot seguit, analitzem un llenguatge per implementar la solució al programa que reculli les 

dades dels ordinadors. Batch Script en sí mateix, no és un llenguatge de programació, sinó que 

és un llenguatge script. Aquest executa només comandes del sistema operatiu creant un arxiu 

per lots de text sense format, utilitzant MS DOS de Windows. Donat que s’utilitza pròpiament 

el sistema operatiu per extreure les dades és la millor opció, ja que no fa falta instal·lar cap  

 

programa per la seva execució. Això sí, s’hauran de cercar totes les comandes de Batch Script 

que permetin capturar totes les dades que es volen guardar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 8. Exemple de codi Batch Script 

 

En conclusió, podríem dir que aquest llenguatge satisfà la nostra necessitat per a poder recollir 

les dades i emmagatzemar-les en un fitxer pla per poder carregar les dades al nou sistema.  

 

 

4.2 Frameworks 
 

Una altra solució que es planteja és la d’utilitzar frameworks. Crear una solució software 

partint de zero, pot ser molt costós en quan a temps, ja que s’ha d’organitzar i desenvolupar, 

també suposen un suposen uns costos de manteniment. 

 

Els frameworks neixen de la necessitat de crear projectes organitzats i aportar eines de 

desenvolupament que agilitzin aquest procés. Un framework ja aporta multitud de mòduls de 

software creats prèviament, fàcilment acoblables al nostre projecte en cas de necessitat. 

 

Totes aquestes aportacions permeten als dissenyadors i programadors centrar el major temps 

possible en identificar requeriments. Un inconvenient amb els que ens podem trobar és que hi 

ha frameworks que introdueixen excessives línies de codi innecessàries que fan el codi mes 

difícil de llegir per a un programador no familiaritzat amb l’entorn. 

 

Dels frameworks que existeixen, ens podria interessar aquell que ajudi a desenvolupar 

aplicacions que s’executin mitjançant un navegador web. Donat que, un dels objectius és crear 

una aplicació que pugui llistar els dispositius del sistema amb un navegador. 

 

@echo off 

:ETIQUETA1 

echo Això és una prova. Introduir text. 

set/p input=ENTRADA: 

if%input%==1 goto ETIQUETA1 

goto ETIQUETA2 

:ETIQUETA2 
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4.2.1 Framework PHP 

 

Dels frameworks que es troben actualment, n’hi ha uns quants que poden ser útils per la 

realització d’aquest projecte. A continuació s’analitzaran aquests softwares que podrien ser 

una opció pel nostre problema. 

 

 CodeIgniter: Aquest framework de PHP, permet desenvolupar aplicacions web de 

manera força rapida gracies a la seva curta corba d’aprenentatge. És una aplicació de 

codi obert programada en gran part en PHP sota llicencia GPL. 

Conté una sèrie de llibreries que faciliten el desenvolupament d’aplicacions web i 

utilitza el patró model-vista-controlador. 

 

 CakePHP:  És un framework de desenvolupament ràpid per PHP. Aporta un entorn per 

desenvolupar, realitzar manteniment d’aplicacions. Utilitza el patró model-vista-

controlador i ORM. És senzill d’aprendre i disposa d’una gran comunitat al darrera 

 

 

4.3 ERP 
 

L’última opció que contemplem és la de la utilització d’un ERP (Enterprise Resource Planning 

en anglès, Planificació de Recursos Empresarials en català). L’empresa utilitza el seu propi ERP 

per a gestionar-se. Seria una molt bona oportunitat per poder estalviar despeses de llicències 

de software, despeses de temps a l’hora d’aprendre nous llenguatges i conseqüentment a 

l’hora de la implementació. A continuació passem a detallar què és un ERP, per a què serveix i 

quins objectius ofereix per donar solucions. 

 

Un ERP es podria definir com un sistema o programari administratiu per a la gestió de totes les 

àrees d’una organització, mitjançant processos transparents i en temps real en una base de 

dades relacional. 

 

La seva principal característica és la integració màxima de les seves diferents parts, que 

gestionen les diverses pràctiques de l'empresa, en una sola aplicació. Una altra característica 

important és la facilitat d'accés a la informació, així com la facilitat per compartir-la entre els 

diferents components de l’organització. 

 

Les àrees de gestió més importants per una organització solen ser: 

 

 Comptabilitat i finances. 

 CRM: Gestió de la Relació amb els Clients. 

 Producció, Gestió de serveis i entrega. 

 Compres i Vendes. 

 Logística i Gestió de proveïdors. 

 Projectes i Gestió de Recursos Humans. 

 Màrqueting. 
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  Il·lustració 9. Esquema d’arquitectura modular d’un ERP 

 

Els objectius principals que un ERP ha d’oferir són: 

 

 Automatitzar, simplificar i optimitzar processos que es realitzen de forma manual, amb 

els conseqüents estalvis de temps d’operació, millorar productivitat i augment de la 

competitivitat de l’organització. 

 

 Integrar totes les àrees d’una organització de manera que aquesta tingui més control 

sobre l’organització establint llaços amb els diferents departaments facilitant el procés 

de control i auditoria. 

 

 Crear una base de dades centralitzada en la que es registren, processen i controlen 

totes les funcions realitzades a l’organització independentment de la ubicació 

geogràfica, preservant la integritat de les dades. 

 

Tot i els grans avantatges que ofereix la implantació d’un ERP a una organització, també pot 

suposar algun inconvenient: 

 

 Cost: És un dels inconvenients més importants, el gran cost de capacitació, 

implementació, suport, configuració, etc. 

 

 Temps i complexitat de la implementació: La implementació d’un sistema ERP és un 

procés intensiu en l’ús del temps, i això pot afectar l’eficiència temporal de les 

operacions de l’organització. 

 

 Personal: Un sistema ERP automatitza moltes tasques executades per persones, si 

aquestes no estan ben entrenades i no tenen habilitat pel funcionament del sistema 

ERP, la organització se’n veurà afectada. 

 

 Complexitat per integrar la informació externa: La dificultat per integrar la informació 

en els ERP es produeix perquè les organitzacions tenen sistemes independents de 

diferents proveïdors que tenen una estructura de dades no compatible amb els de 

l’ERP. 
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4.4 Comparativa productes 
 

Una vegada s’han vist totes les opcions que hi ha al mercat per poder donar una solució que 

sigui la més òptima, que no generi despeses molt elevades i sigui fàcil de desenvolupar, hem 

arribat a les següents conclusions de les solucions que s’han escollit per a desenvolupar 

finalment aquest projecte. 

 

Primerament, per la solució del programa que reculli totes les dades dels ordinadors una 

vegada estiguin configurats, s’ha avaluat una única tecnologia, però al nostre parer, és la més 

simple i la més fàcil d’utilitzar, ja que no comportarà moltes complicacions. Per tant, pel 

desenvolupament d’aquest, s’usarà Batch Script per extreure les dades dels ordinadors. 

 

Arribats fins aquest punt i donat que l’empresa utilitza el seu propi ERP per gestionar-se, es té 

en compte com a primera opció escollir aquesta eina tant potent per a desenvolupar aquest 

projecte. La llicència de la que disposa l’empresa per a desenvolupar amb un ERP és SAP. 

 

Abans de precipitar-se i escollir un ERP a la lleugera, s’han fer unes comparatives per tal 

d’assegurar que aquesta serà la millor opció triada. Després de veure que l’empresa utilitza 

SAP ERP, es mostren aquestes característiques en una il·lustració comparant-les amb altres 

ERP sent aquests dos competidors amb força al mercat actualment. Les comparatives que es 

fan son sobre tres ERP possibles, ja que existeixen una infinitat d’aquests. La comparativa és 

entre Open ERP, SAP ERP i Oracle E-Business Suite. 

 

S’han triat aquests tres ERP, perquè es pretén agafar el millor del mercat. És a dir, un ERP lliure 

tal com OpenERP; SAP, que és la tecnologia que ofereix l’empresa; i Oracle E-Business Suite, 

que és un bon competidor de SAP.  

    

 

Plataforma Windows 
Linux 
Web 

Windows 
Linux (servidor) 
Web 

Windows 
Linux 

 Web 
 

Empresa Petita-Mitjana Qualsevol Gran 
Àrees    
Accés mòduls    
Documentació    
Formació    
Economia Gratis Cost alt Cost alt 

 
Disponible 

 
Parcialment disponible 

 
No disponible 

 
 

Il·lustració 10. Comparativa de grans competidors ERP 



4. Avaluació de tecnologies 
 
 

33 
 

Aquest projecte es desenvolupa per a ser una aplicació fàcil d’utilitzar, tenir i llistar dades des 

d’una Base de dades en l’entorn de l’empresa. 

 

L’empresa utilitza un propi ERP per autogestionar-se, utilitza SAP ERP. Per tant, és una de les 

opcions i ara ja, l’escollida. Aquest mateix per la facilitat que es pugui tenir a l’hora de patir 

qualsevol problema. Qualsevol programador podrà accedir al codi de l’aplicació pel seu 

posterior manteniment. A més a més, el servidor que s’utilitzarà per l’execució és el que té en 

propietat l’empresa. 

 

En aquest projecte, com es crearan una sèrie de programes, taules i estructures de dades, 

s’integraran en un paquet per poder importa-ho tot al sistema de producció. Altres motius que  

poden ajudar a decidir són la flexibilitat que ofereix SAP a l’hora d’usar i modificar mòduls ja 

existents. 
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5. SAP 
 

En el punt següent tractarem d’explicar com funciona SAP ERP. Quines són les seves principals 

característiques, quina tecnologia utilitza i amb quina es centrarà el desenvolupament per 

satisfer les nostres necessitats. 

 

El nom de SAP prové de: Sistemes, Aplicacions i Productes en processament de dades. Al 

mateix temps el nom d’una empresa i el d’un sistema informàtic. Aquest sistema està format 

per molts mòduls completament integrats, que engloben pràcticament tots els aspectes de la 

administració empresarial. Cada mòdul realitza una funció diferent, però està dissenyat per 

treballar amb altres mòduls. El software SAP està construït en llenguatge de programació 

ABAP.  

 

La integració total dels mòduls ofereix una compatibilitat al llarg de les funcions d’una 

empresa. Aquesta és la característica més important del sistema SAP i significa que la 

informació es comparteix entre mòduls que la necessiten i que poden tenir accés a ella. La 

informació es comparteix, tant entre mòduls, com entre totes les àrees.  Haurem d’analitzar 

quins són els mòduls que ens interessen utilitzar  per processar la informació en cas que no s 

n’hagi de crear un de nou. 

 

 

5.1 Per què SAP ? 
 

 És el recurs que té l’empresa per gestionar-se. 

 És un sistema més flexible  i potent que altres ERP. 

 Arquitectura Client-Servidor. 

 Facilitat per crear nous paquets. 

 Ofereix interfície per escriptori i per a web, permet accedir fins i tot des dels 

navegadors de telèfons com iPhone o terminals amb Android. 

 Té eines per a la migració de bases de dades. 

 Llibertat d'estudiar els mòduls i modificar-los per tal d’adaptar-los a les teves 

necessitats. 

 Facilitat per treballar amb diferents idiomes. 
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Client (Navegador Web)

Client (Tablet)Client(Windows/Linux/MacOS)

Client (Terminal Mòbil)
Servidor (Windows)

 

Il·lustració 11. Arquitectura Client-Servidor SAP ERP 

 

Una vegada vistes les característiques anteriors, podríem dir que és la millor eina triada i la 

opció principal que ja s’ha decidit  

 

A continuació es descriuen avantatges i desavantatges sobre SAP ERP, ja que és la opció 

principal pel desenvolupament d’aquest projecte. 

 

 

 Avantatges 

 

· SAP és un producte buscat en l’actualitat per les grans empreses, ja que permet tenir en un 

únic programa tot el que es realitza en l’empresa, des de finances, administració de materials, 

logística, administració de projectes i fins i tot passant per l’àrea de controlling. 

 

· La part excel·lent d’aquest ERP és que si hi ha quelcom que no està contemplat i es vol 

implementar en l’empresa, es pot programar en ABAP/4, que és el llenguatge de programació 

de SAP.  

 

· Pot ser instal·lat sobre qualsevol base de dades, Oracle, SQL Server fins MySQL i el sistema 

operatiu pot ser UNIX i Windows. 

 

· Poden estar connectades diferents sucursals al mateix programa i resoldre tots els seus 

problemes ONLINE amb els beneficis que això implica. És a dir, qualsevol persona pot veure en 

qualsevol moment les dades que necessita de programes realitzats, vendes, compres, 

moviments de mercaderies i més. 

 

· En la última versió es pot fer que determinats esdeveniments siguin enviats directament als 

mòbils. 

 

· També s’ha d’afegir una altra avantatge, al tenir molta seguretat, per poder fer qualsevol 

transacció s’han d’haver atorgat els permisos corresponents a cada usuari del sistema. 
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· Al tenir la major part del mercat en aquest tipus de software, són molt àmplies les 

oportunitats de treball. 

· Segueix creixent i es poden desenvolupar els portals en els llenguatges com JAVA / ABAP. A 

més, qualsevol programa que s’hagi creat en versions anteriors podrà ser executat en les 

màquines noves. Això fa que es pugui mantenir i suposi una gran avantatge. 

 

 

 Desavantatges 

 

· El cost d’una implementació bàsica utilitzant tots els mòduls, pot  superar el milió d’euros. 

 

· Sempre dependrà de tenir algun consultor com suport dels diferents mòduls, perquè al ser 

tan gran, no existeix una persona que conegui tot el sistema, per tant s’especialitzen en alguna 

àrea, per exemple: la de vendes (SD), intel·ligència de negocis i Gestió de magatzems (BW), 

etc. 

 

· Rebre una formació de SAP és molt difícil i cara. 

 

 

5.2 Com funciona SAP R/3 
 

Un dels punts que s’han d’estudiar és la de l’arquitectura de la informació que sostindrà la 

nostra aplicació. Recordem que una de les funcionalitats que hauria de tenia la nostra aplicació 

és la de poder ser accessible des de diferents punts. A més, ens hem d’assegurar que la 

visualització de la informació ha de ser la més actualitzada possible en temps real. Aquestes 

especificacions obliguen a tenir un repositori centralitzat i aquesta és l’estructura client-

servidor que incorpora SAP al seu funcionament. 

 

SAP R/3 consisteix bàsicament en una arquitectura client-servidor, distribuïda en tres capes, o 

multi-aplicació. Les tres capes la formen el gestor de BBDD, els servidors o instancies 

d’aplicació, i el nivell de presentació o interfase d’usuari, tal i com es pot observar en la 

il·lustració següent. En relació amb aquestes capes s’explicarà què o com s’utilitzaran. 
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Il·lustració 12. Arquitectura client-servidor de SAP 

 

· Capa de presentació 

En el primer nivell, es pot observar la capa de presentació. L’administrador del sistema podrà 

utilitzar varis clients connectats des de diferents ordinadors i amb diferents software al mateix 

servidor. Aquesta interfase pot ser el client estàndard de SAP, conegut com SAP GUI, o bé un 

explorador d’Internet (gràcies a la tecnologia ITS). La connexió més comuna és connectar-se a 

través d’un client estàndard. 

 

Aquesta aplicació està pensada i posteriorment dissenyada per ser executada com aplicació 

d’escriptori. S’ha de tindre en compte que també hi ha un desenvolupament que s’executa 

sobre un navegador web. Per tant, la comunicació es farà sobre un ordinador a través d’una 

connexió d’internet del portal de SAP GUI, i una altra connexió a través d’un dispositiu amb 

Internet i un navegador web que no necessita el portal de SAP GUI. 

 

 

· Capa d’aplicació 

 

A nivell d’aplicació, el sistema està obert a millores i ampliacions per part del l’empresa 

utilitzant eines de programació de l’entorn ABAP, així doncs, és una de les tres capes més 

importants (juntament amb la de BBDD). Aquesta capa permet crear un desenvolupament fet 

a mida per a l’empresa. Per aquest fet, no s’utilitzarà cap mòdul estàndard de SAP, de manera 

que no s’usarà cap mòdul que pugui estar en una instal·lació bàsica d’aquest. Això és una gran 

avantatge, ja que està tot fet a mida i no es programarà res que no s’hagi d’utilitzar amb la 

finalitat de fer-ho tot més eficient. 

 

La interconnexió amb altres sistemes a nivell d’aplicació també es poden fer a través de les 

funcions remotes d’ABAP (RFCs), i a partir de les últimes versions, amb el desenvolupament de 

les BAPIs (que són interfases modulars per portar a cap operacions transaccionals) i l’ús de 

diversos connectors (DCOM, Java Connector…). SAP treballa també amb comunicacions en 
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format XML, un dels principals estàndards d’Internet. Tot seguit es mostra una il·lustració amb 

les diferents connexions que suporta SAP. 

 

 

 
 

Il·lustració 13. Diferents connexions de SAP 

 

· Capa de Base de Dades. 

 

En el nivell més baix està la capa de dades, que es composa pel gestor de Base de Dades 

(BBDD) i la pròpia BBDD. Aquesta és l’altra capa més important d’aquest projecte. Sense 

aquesta capa no es tindrien les dades necessàries, perquè són les que es volen donar d’alta, 

modificar, consultar i eliminar. Totes les taules que es necessiten per aquest desenvolupament 

seran creades des de zero, donat que a SAP no se’n pot trobar cap que escaigui dintre de les 

necessitats. Es crearan totes i cadascuna d’elles amb camps clau que serviran per fer cerques 

més eficients. 

 

La Base de dades es pot administrar directament des del sistema SAP, o bé, des de eines del 

gestor determinat. Per aquest motiu poden estar allotjades en el mateix servidor que les 

instàncies d’aplicació o en altres. 

 

 

· Comunicació 

 

En les operacions d’escriptori o d’usuari final, SAP es pot comunicar perfectament amb 

qualsevol plataforma client que sigui Windows. Un afegit de SAP és que utilitza tots els 

estàndards TCP/IP, HTML i d’altres. 
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En definitiva, el software client SAP GUI com s’ha esmentat abans, és un desenvolupament 

específic de SAP, idèntic per a totes les plataformes on s’executi. Dissenyat per ser amigable, 

encara que les primeres impressions poden ser de rebuig. De funcionament homogeni, 

incorpora tot tipus de controls visuals com botons, pestanyes, barres d’eines. Totes les 

pantalles poden ser modificades. 

 

 

Il·lustració 14. SAP GUI 

 

 

5.3 Característiques 
 

En aquest apartat s’esmentaran algunes de les característiques o eines més importants que té 

SAP i se’n farà ús per facilitar els desenvolupaments d’aquest projecte. Aquestes 

característiques son estàndards de SAP, això significa que no s’ha d’instal·lar cap mòdul extra 

per utilitzar-los. Aquestes ens ajudaran a definir totes les dades que s’han d’emmagatzemar al 

sistema, ja que hi ha molta informació per guardar.  

 

· El Diccionari: Aquesta característica ens ajudarà a poder crear les taules que necessitem per 

emmagatzemar la informació, és a dir, els històrics que es volen tenir en el sistema. El 

diccionari de dades conté la descripció de les estructures de dades utilitzades en els 

programes. Aquest repositori de meta-dades emmagatzema definicions de taules, elements de 

dades, dominis i ajudes de cerca. 

 

Està molt lligat amb la plataforma de treball ABAP en qualsevol referència a les dades que 

s’obtenen del diccionari (per exemple, taules o tipus de dades). Els desenvolupadors utilitzen 

el diccionari de transaccions d’ABAP per mostrar i mantenir les metadades. 
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Aquests són els tipus de dades més importants del diccionari que s’utilitzaran. 

 

 Taules. Contenidors de dades que existeixen en la base de dades relacional subjacent. 

 Índex. Proporcionen accessos ràpids a les dades de les taules per una selecció que 

s’usa amb una major freqüència. 

 Vistes. Tenen el mateix propòsit que les bases de dades subjacents, és a dir, és una 

taula virtual que no conté cap dada físicament. 

 Estructures. Són tipus de dades complexes que contenen varis camps (com els struct 

de C/C+). 

 Elements de dades. Proporcionen contingut semàntic a una taula o estructures. 

 Dominis. Defineixen les característiques estructurals dels elements anteriorment 

mencionats. 

 Ajuda de cerques. Proporcionen cerques d’ajuda avançada sobre una o més taules i 

camps. 

 Objectes de bloqueig. Implementen bloqueigs a nivell d’aplicació quan es modifiquen 

dades de les taules. Impedeixen que dos o més processos accedeixin a la vegada a la 

mateixa taula. 

 

En aquest projecte s’utilitzaran tots els tipus de dades esmentades anteriorment, sent 

aquestes una de les parts més important de les aplicacions a desenvolupar.  

 

A la següent il·lustració es mostra la transacció per la qual es pot accedir a les taules de la Base 

de Dades, dominis i altres opcions que s’han explicat. 

 

 

 
 

Il·lustració 15. Transacció SE11 del diccionari d’ ABAP 

 

 

· Menú accés: SAP porta incorporat un menú principal per accedir a totes les transaccions 

estàndards de que disposa com: editors de codi i d’imatge, creació de factures, i un llarg de 
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funcionalitats. Com tot entorn de treball, ha de tenir un menú principal. Sense aquest no es 

podria treballar amb SAP perquè és la manera d’accedir a totes les transaccions en cas que no 

es conegui el seu nom. S’ha de tenir en compte que és molt important i útil, perquè els nous 

programes que es creïn es poden afegir en aquest llistat per poder executar-los directament 

sense tenir que introduir el codi de la transacció. D’altra banda, s’ha de tenir en compte que 

per afegir una transacció s’han de tenir els permisos pertinents i el menú és personal.  Aquesta 

eina serà la més utilitzada. 

La següent imatge mostra el menú d’entrada al sistema que s’ha d’escrit, el qual es pot accedir 

a tot el contingut de SAP.  Es pot observar que s’ha afegit una transacció d’un 

desenvolupament. 

 

 

Il·lustració 16. Menú accés d’inici 

 

Com es pot veure, és bastant intuïtiu, encara que s’ha de saber on està el que es busca i tenir-

ho molt clar. No és el mateix cercar una comanda de compres que una de vendes. 

 

 

5.4 Entorn 
 

Inicialment, l’entorn de SAP  es composa de tres servidors. L’empresa només disposa del 

servidor de desenvolupament i el de productiu, això és degut a que les dades que tenen en el 

servidor de desenvolupament són fiables com per poder fer les proves en aquest. Els servidors 

que hauria de disposar una empresa es descriuen a continuació: 

 

 Desenvolupament: Es programa, es parametritza i es fan les proves unitàries. 

 Qualitat: En aquest es fan les proves d’integració i es pot utilitzar com entorn de 

formació cap al client que instal·la SAP. 

 Productiu: Es deixa la versió final de les modificacions, és a dir, la que s’utilitzarà en 

l’empresa com a producte final. 
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Per poder passar desenvolupaments d’un entorn a uns altres, per exemple, de 

desenvolupament a un entorn de proves, previ pas a producció, existeix el sistema de 

transports -Transacció SE09 i transacció STMS.   

 

A la següent il·lustració es pot observar la transacció SE09, on es poden veure els objectes 

creats que s’han de transportar del sistema de desenvolupament cap al sistema productiu. 

Aquesta eina s’utilitzarà per transportar el desenvolupament, una vegada finalitzat, a l’entorn 

productiu per la seva utilització. 

 

 
 

Il·lustració 17. Transacció SE09 

 

Hi ha una funcionalitat de SAP només amb aquest propòsit, aquest és el sistema de transport. 

El sistema de transport el forma un grup d’eines dissenyades per gestionar els canvis entre un 

grup de sistemes SAP que es relacionen. Cada vegada que el sistema es configura des d’un 

desenvolupament o es produeix un canvi el sistema demana una ordre de transport. Les 

ordres de transport ajuden a separar els objectes en cas que no siguin del mateix projecte.  

 

 
 

Il·lustració 18. Etapes de l’entorn de transport 
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L’empresa disposa d’un servidor per desenvolupar i un altre d’aplicacions que està 

permanentment en execució.  Per tant, el desenvolupament d’aquesta aplicació es farà al 

servidor de desenvolupament i, posteriorment, s’haurà de transportar al servidor productiu.  

 

 

5.5 ABAP 
 

Un cop hem vist com funciona SAP i quines característiques usarem, és el torn de parlar dels 

seus llenguatges de programació. Donat que SAP utilitza els llenguatges de programació ABAP i 

JAVA, s’ha de dir que aquest últim no és el llenguatge escollit per a desenvolupar aquest 

projecte, perquè JAVA no recull totes les característiques que es necessiten per donar una 

solució fàcil i ràpida d’implementar. 

 

A continuació es farà una petita introducció i s’explicaran quins aspectes i característiques 

d’aquest llenguatge s’usaran per tal d’estructurar els programes que es creïn. 

 

Pel que respecta a l’entorn de desenvolupament ABAP (Advanced Business Application 

Programming) és un llenguatge estructurat  que ha avançat amb moltes millores tècniques des 

dels seus inicis. Ha anat evolucionant fins a integrar la programació orientada a objectes en els 

llistats, que ens interessen i en les noves tecnologies que s’usen pels desenvolupaments per a 

navegadors web. Per damunt d’aquests llenguatge SAP ha construït tot un entorn anomenat 

ABAP Workbench. 

 

Gràcies a aquest llenguatge podrem ser capaços de desenvolupar una solució per als 

requeriments que tenim. 

 

 
 

Il·lustració 19. Editor ABAP i exemple de codi 
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Aquest entorn està totalment integrat en SAP R/3, i permet fer tots els desenvolupaments 

possibles que es vulguin, així com millorar l’estàndard a través d’ampliacions i millores que 

proposa el sistema. Proporciona, a més, totes les eines necessàries per desenvolupar i 

dissenyar programes, pantalles i menús. Així com comoditats per la depuració del codi. Tots els 

objectes de desenvolupament s’emmagatzemen en el ‘Repositori’. 

 

A continuació es mostren algunes de les característiques principals d’ABAP: 

 

 Pot ser programat de forma estructurada o orientada a objectes, segons el 

desenvolupament desitjat. 

 És un llenguatge interpretat i no és compilat. 

 Cada programa creat ha de ser tractat per esdeveniments que s’explicaran més 

endavant. 

 Està integrat per complet al sistema SAP ERP i està preparat per múltiples idiomes. 

 Incorpora elements que permeten declarar dades, elements de control intern, 

elements operacionals i accés a Base de Dades. 

 

 

5.5.1 Programació 
 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, la programació en ABAP majoritàriament és 

estructurada. Però en aquest projecte s’utilitzarà a parts iguals la programació estructurada i la 

programació orientada a objectes. Els programes que es plantegen crear no es poden 

implementar al cent per cent amb objectes, ja que SAP no ho permet. Però si que permet la 

seva utilització en els llistats que es necessiten crear i en la solució del desenvolupament pel 

llistat del navegador web. 

 

Per tant, hi haurà una petita part amb programació estructurada i el desenvolupament que 

resta serà orientat a objectes, juntament amb el llistat navegador web. 

 

Arribats fins a aquest punt, no solament ens plategem quines parts del desenvolupament 

seran estructurades i quines orientades a objectes, sinó si aquestes seran correctes a l’hora de 

prendre la decisió. 

 

A continuació s’expliquen algunes característiques de la programació estructurada:  

 

La programació estructurada s’usa perquè ajuda a mantenir claredat i millorar la qualitat i el 

temps de desenvolupament d’un programa que es vulgui crear. Aquest utilitza únicament 

subrutines i estructures de seqüència (If, Case) e iteracions (While, Loop, etc). Amb aquestes 

subrutines s’evita l’anomenat ‘codi espagueti’, aquest és bastant difícil de seguir i mantenir en 

cas de modificacions.  
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Els avantatges de la programació estructurada són els següents: 

 Els programes són més fàcils d’entendre, poden ser llegits de forma seqüencial. 

 Els programes són més senzills i més ràpids de confeccionar. 

 L’estructura dels programes és clara, donat que les instruccions estan més lligades. 

 Els errors es detecten més fàcilment. Les proves i la depuració del codi són més fàcils 

de detectar i corregir.  

 Es poden reduir els costos perquè els errors es troben més fàcilment.  

 

 

Estructuració dels programes 

 

Ara s’expliquen com s’estructuren normalment els programes amb de SAP. Això ens servirà per 

tenir més organitzat el codi i a l’hora de fer possibles canvis només s’haurà de transportar el 

fitxer modificat. Donat que SAP permet separar el codi en fitxers anomenats INCLUDE, s’ha de 

prendre una decisió sobre com organitzar aquests per a que el codi sigui molt més llegible.  En 

cas que hi hagi una modificació del programa, només s’haurà de modificar el fitxer 

corresponent i transportar-lo a través dels sistemes. 

 

La separació d’includes que hauria de tenir qualsevol desenvolupament, segons les 

recomanacions de l’estàndard de SAP,  un programa de SAP s’ha d’estructurar de la següent 

manera: 

 

 Nom_programa: és on estan tots els INCLUDES afegits amb línies de codi i on es 

defineixen els esdeveniments d’execució que s’expliquen en el següent apartat. 

Aquest és el programa principal. 

 

 Nom_programa_TOP: en aquest fitxer es defineixen les variables globals, aquelles a 

les que es podrà accedir des de tots els altres include. 

 

 Nom_programa_SEL: aquí es definirà la pantalla inicial del programa amb els 

paràmetres o camps de selecció. 

 

 Nom_programa_F01: contindrà tots els PERFORMS, o també anomenades subrutines, 

que es cridaran des del fitxer o programa principal. 

 

 Nom_programa_ALV: ha de contenir totes les crides de l’ALV (Abap List Viewer), tal 

com; l’estructura de sortida que tindrà, la creació de l’objecte ALV i les característiques 

que tindrà. Resumint, aquest include contindrà totes les crides dels mètodes per la 

creació de l’objecte en qüestió. 

 

 Nom_programa_CLS: en aquest fitxer s’inclourà el codi que capturarà la interacció de 

l’usuari amb el programa. Aquí es definiran nous mètodes de la classe que es puguin 

crear pels llistats. Aquest include capturarà els esdeveniments que succeeixin i es 

puguin capturar en tot moment en el programa. 
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 Nom_programa_O01: aquest include contindrà tot el codi que pertanyi a la lògica del 

flux de les dynpro  o pantalles abans d’interactuar amb ella. 

 

 Nom_programa_I01: aquest include contindrà tot el codi que pertanyi a la lògica del 

flux de les dynpro  o pantalles després d’interactuar amb ella. 

 

 

Esdeveniments dels programes 

 

Els esdeveniments de programes són necessaris per al nostre desenvolupament, ja que 

voldrem controlar en tot moment l’execució del programa. Un programa ABAP/4 no és més 

que un conjunt de processos on cadascun d’aquests processos correspon a un esdeveniment. 

Cada esdeveniment possible és capturat per la sentència corresponent. Aquests esdeveniment 

no són obligatoris a l’hora de programar, però serveixen per realitzar tasques que només es 

poden fer en el propi esdeveniment. A més, fan que el programa on s’utilitzin siguin més 

estables perquè segueixen una seqüència lògica a l’hora de l’execució. Aquestes 

esdeveniments permetran, per exemple, amagar camps d’una pantalla, fer comprovacions 

prèvies a l’execució o d’altres. 

 

Es poden diferenciar entre: 

 

 Esdeveniment d’execució: defineixen l’estructura i l’execució d’un programa. 

 Esdeveniments per processar llistes: s’utilitzen per generar llistats interactius. 

 

D’aquests dos tipus només ens interessen els esdeveniment d’execució, ja que amb la 

problemàtica plantejada anteriorment no es necessita generar cap llistat interactiu. 

 

 
 

Il·lustració 20. Seqüència d’esdeveniments d’una aplicació ABAP 



5. SAP 
 
 

47 
 

A continuació es detallen breument els esdeveniment d’execució que s’usaran en el 

desenvolupament per una major lògica de seqüència de programa: 

 

 REPORT: És el primer esdeveniment que es crida abans del procés de qualsevol codi 

ABAP. Fa la crida al programa i l’executa. Aquest esdeveniment és obligatori. 

 

 INITIALIZATION: Aquest esdeveniment es crida abans de mostrar a l’usuari el codi 

ABAP que es processa, és a dir, els paràmetres de la pantalla principal. Es pot utilitzar 

per inicialitzar els valor als paràmetres de la pantalla o variables globals. 

 

 AT SELECTION-SCREEN OUTPUT: Es crida justament abans demostrar la pantalla de 

selecció i es pot utilitzar per manipular els atributs de la pantalla de principal. Això 

permet fer coses com amagar els camps o canviar-li els atributs per a que només siguin 

paràmetres en mode de visualització. 

 

 AT SELECTION-SCREEN: Es crida després de l’entrada de dades de l’usuari a la pantalla 

principal. Un ús seria per comprovar que les dades introduïdes per la pantalla són 

correctes. 

 

 START-OF-SELECTION: Aquest és el primer esdeveniment d’execució del programa 

després de processar la pantalla de selecció. En aquest esdeveniment es fica el codi 

d’obtenció de les dades obtingudes en la Base de dades i un possible tractament. 

Convé recalcar que aquest esdeveniment és el més important fent que el 

manteniment del programa sigui més fàcil. 

 

 END-OF-SELECTION : Aquesta declaració serveix per dir-li al programa que el programa 

ha finalitzat i que no farà cap sentència d’obtenció de dades com ‘Select’ ni cap 

tractament de dades. S’utilitza per cridar a la pantalla que mostra els llistats. 

 

 

5.5.2 Dynpros 
 

Donat que els nostres desenvolupaments necessitaran pantalles que mostrin dades, s’explicarà 

què es una dynpro, com es dissenyen i com s’utilitzen. 

 

Una Dynpro (Dynamic Program) és cadascuna de les pantalles que veu l’usuari i que utilitza 

SAP per mostrar per la pantalla els elements per a interactuar. Tota dynpro que es necessiti 

per a un programa s’haurà de crear amb l’editor de Dynpros que incorpora SAP. 
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Il·lustració 21. Editor de Dynpros de SAP 

 

Cadascuna de les Dynpros creades haurà de ser cridada amb la sentència CALL SCREEN XXXX  

on XXXX serà el número de pantalla que se li hagi designat.  Les pantalles tenen un procés lògic 

que fan més dinàmic el tractament de les dades. Aquests s’anomenen ‘Dialog Module’. Dintre 

dels Dialog Module es programarà el codi de la seqüència lògica de les pantalles.  

 

Aquesta seqüència es composa del PAI i del PBO. 

 

 PAI: Process After Input, aquí el programa continua amb la seva execució i es poden 

tractar les dades introduïdes per l’usuari. 

 PBO: Process Before Output, és on es poden tractar les dades abans de mostrar-les a 

l’usuari per pantalla. 

 

Es crida al Dialog Module de la lògica del flux de pantalla. Es pot crear un Dialog Module en un 

programa ABAP per a cada estat (PBO, PAI) de qualsevol de les pantalles que pertanyin a ella. 

Els mòduls de PAI d’una pantalla juntament amb els mòduls de PBO de la següent pantalla 

formen una etapa de diàleg. La interacció entre la lògica del flux i la pantalla és controlada per 

un processador de diàleg. En la següent il·lustració es pot observar quina seqüència segueix la 

lògica de les pantalles amb els seu flux. 
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Il·lustració 22. Funcionament del flux intern de les Dynpro 

 

 

5.5.3 ABAP List Viewer 
 

Recordant el que hem explicat en apartats anteriors, es necessiten uns llistats amb una 

interfície amigable per poder visualitzar les dades. La tecnologia que aporta SAP al respecte és 

molt potent, ja que disposa de diferents llistats per implementar, però es trien els ALV 

orientats a objectes perquè són els més intuïtius d’utilitzar i els que millor escauen amb la 

problemàtica que s’exposava anteriorment. Aquests tipus de llistats tenen una funcionalitat 

afegida que és la de descarregar les dades a fitxers Excel per poder tractar les dades en cas que 

l’administrador les necessiti. 

 

ABAP List Viewer o Advanced List Viewer (ALV) és una eina genèrica que dona sortida a les 

dades en forma de taula (en files o columnes) amb funcions integrades per manipular la 

sortida. Permet als desenvolupadors d’aplicacions implementar ràpidament la visualització de 

conjunts de dades estructurades, proporcionant tres tipus d’ALV diferents: 

 

 Taules simples i bidimensionals. 

 Llistes jeràrquiques seqüencials estructurades. 

 Estructures en forma d’arbre. 

 

Dels tres tipus d’ALV que es proporcionen només ens interessen les taules simples i 

bidimensional, ja que els llistats de les dades que es volen crear per aquest projecte són 

simples.  

 

Els ALV de SAP proporcionen unes eines als desenvolupadors d’aplicacions tals com: 

 

 Una API unificada orientada a objectes amb totes les eines possibles dels ALV. 

 Una API coherent. 

 Primeres possibles deteccions d’errors durant la programació. 
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 Els ALV tenen funcions integrades, per tant, no fa falta implementar-les. 

 

 

Ordenacions Filtres Totals Descàrrega Disposició pantalla 

 
Il·lustració 23. Exemple d’un ALV amb algunes de les seves funcionalitats 

 

 

5.6 Web Dynpro 
 

Ja que una dels requeriments del projecte és poder llistar dispositius mitjançant un navegador 

web, aquest apartat explica què és Web Dynpro i de què es composa, ja que, per descomptat, 

serà la tecnologia que s’utilitzarà per implementar el llistat amb visualització mitjançant un 

navegador web. 

 

Web dynpro és un recurs tecnològic que ofereix la plataforma SAP web Application Server per 

poder gestionar la capa de presentació de les aplicacions, és a dir, la interfície d’usuari de les 

aplicacions Web. Aquesta proveeix un conjunt d’eines per modelar i dissenyar les interfícies 

d’usuari basant-se en el MVC (Model View Controller). 

 

En l’arquitectura MVC, en aquest cas implementats pels model d’Aplicació Web Dynpro, la 

unitat de desenvolupament és una unitat anomenada “Component”, que es composa per 

programes Java que junts composen una unitat funcional de negoci. 

 

Un component pot tenir la quantitat de vistes que es desitgin, però només té un controlador 

global que és el que dirigeix i encapsula la funcionalitat. Per tant, la codificació de la 

funcionalitat es troba acotada al controlador global. 

 

Al crear una aplicació s’utilitzen les eines Web Dynpro per descriure les propietats i funcions de 

l’aplicació. Les dades creades d’aquesta manera s’emmagatzemen en taules com metadades. 

En un moment posterior, el codi font necessari que s’executa en temps d’execució, es crea a 

partir d’aquests metadades.   
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Per poder accedir a aquesta aplicació s’haurà de fer mitjançant un navegador web, un usuari i 

una contrasenya al sistema on està allotjada l’aplicació, és a dir, al sistema del projecte. 

 
 

Il·lustració 24. Esquema de l’execució de Web Dynpro 

 

Cada aplicació Web dynpro està estructurada d’acord amb el paradigma MVC i la nostra 

seguirà aquest model. 

 

 El model que forma  la interfase permet l’accés del Web Dynpro a les dades. 

 La vista és responsable de la representació de les dades en el navegador. 

 El controlador es troba entre la vista i el model. Els controlador dona format a les 

dades dels models que es mostraran en la vista, processa les entrades d’usuari 

realitzades per l’usuari i les torna al model. 

 

 

Com es pot veure a continuació, el component Web Dynpro conté qualsevol nombre de 

finestres i vistes amb els seus corresponents controladors. Al nostres projecte es crearan tants 

components com vistes es necessitin. 

 

 

 
 

Il·lustració 25. Tipus de controladors en ABAP Web Dynpro 
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A continuació s’expliquen per a què serveixen els controladors, ja que aquests són els que es 

definiran a l’hora de programar l’aplicació web. 

 

 Component controller: És la columna vertebral dels components.  És el controlador 

global que controla l’activitat de tot el programa. 

 

 Interface controller: Cada vegada que es vulgui una vista, node o mètode d’un 

component dynpro en particular s’ha d’utilitzar aquest controlador. Aquest es crea de 

forma predeterminada quan es crea un component Web Dynpro. S’utilitza per a 

reutilitzar vistes, mètodes, nodes d’un Web Dynpro en un altre. 

 

 Customer controller: S’utilitza per no sobrecarregar el Component controller, ja que 

aquest pot tenir moltes vistes. En aquest escenari, es poden crear més d’un 

controlador personalitzats i modularitzar o separar la lògica en parts. 

 

 Window controller: és l’encarregat de la navegació entre les pantalles. Cada pantalla 

té unes connexions d’entrada i de sortida de pantalla (InboundPlug i OutboundPlug). 

Dintre de cada controlador es poden crear nous ‘plugs’ amb funcionalitats. Per 

exemple, prémer un botó i fer la cerca. Aquesta tasca la recull el controlador de 

pantalla. 

 

 View controller: amb aquest controlador es dissenyen les pantalles i, a més, de recollir 

els esdeveniments d’aquestes. Per exemple, quan l’usuari fa ‘doble clic’ en un 

element, aquest controlador el recull. 
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6. Planificació del projecte 
 

Ens trobem en el punt que tenim els objectius i la tecnologia. Ara és el moment de preparar la 

nostra planificació del projecte. Sabem què farem i quina tecnologia emprarem, però abans de 

tot, hem de tenir presents com planificar el temps de que disposem i quina quantia costarà. 

Per planificar el projecte hem de tenir compte tres aspectes molt importants: 

 

 Metodologia de treball utilitzada. 

 Temps que es trigarà. 

 Cost monetari. 

 

 

6.1 Metodologia de treball 
 

La metodologia és el conjunt de mètodes, tècniques i eines emprades precisament en el 
procés de construcció de programari, en l'activitat que s'etiqueta habitualment com a projecte 
informàtic. S’ha de triar una bona metodologia que compleixi la planificació i que compleixi 
amb les següents característiques: 
 

 Ha de tenir la definició general del projecte amb els objectius definits. 

 Ha de tenir una estructura del projecte, descomposició per fases i organització. 

 Planificació temporal que s’ajusti a la planificació. 

 S’ha de fer un seguiment de les activitats. 
 
Per tant, aprofitant que SAP té una pròpia metodologia, en farem ús i aquest projecte utilitzarà 
la metodologia anomenada ASAP. ASAP és el nom que rep la metodologia de SAP per a la 
implementació de projectes consistent en 6 fases. Es prendran com a partida aquestes fases 
per tal de seguir unes pautes pel desenvolupament d’aquest projecte: 
 

1. Preparació del projecte: Organització de l'equip de treball, formació inicial, organització i 

estàndards del projecte, planificació de requeriments tècnics. 

 

2. Business Blue Print o Anàlisi: Presa de requeriments, generació del document d'anàlisi per a 

la revisió per part de la direcció. 

 

3. Realització: Configuració o parametrització del sistema. Programació (desenvolupaments) 

de tots els requeriments que no es puguin satisfer amb el mateix sistema de forma estàndard, 

preparació del prototip i realització de proves unitàries inicialment i d'integració a posteriori. 

 

4. Preparació d'arrencada: Pla d'arrencada, formació dels usuaris finals, proves de sistemes, 

de volum i de sobrecàrrega, elaboració final de pla de suport. 

 

5. Arrencada i Suport: Arrencada de l'entorn productiu i resolució d'incidències seguint el pla 

de suport o helpdesk, per estabilització de l'entorn. 

 

6. Operativa: Fase de traspàs a entorn de manteniment. 
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6.2 Desglossament de tasques 
 

Abans de començar a desenvolupar el projecte, s’ha de fer una planificació inicial per tenir una 

estimació aproximada del temps que ens ocuparà. Per fer una bona planificació, és convenient 

desglossar tot el projecte en tasques analitzant el temps de cadascuna, assenyalant quines 

tasques són més prioritàries i ordenar-les de manera que es vegi clar quines tasques s’han de 

fer primer i que ens permetin començar les següents. 

 

En la planificació d’aquest projecte,  s’han tingut en compte aquests aspectes: 

 

 Fer una estimació del temps que necessitarem per portar-lo a terme. 

 Desglossar i organitzar el projecte en tasques. 

 Analitzar el temps de cada tasca. 

 Analitzar cada tasca segons el temps i els riscos per tal de prioritzar-les. 

 

 

Tenint en compte els aspectes anteriors i un cop desglossat el projecte en tasques, tenim la 

següent planificació: 

 

1. Pressa de requeriments: Per poder començar l’anàlisi del projecte s’han de saber 

quins seran els requeriments del projecte. Aquesta part ens ocuparà la meitat d’una 

setmana de la planificació. 

 

2. Anàlisi del problema: En aquesta etapa, que és la fase inicial, s’analitza el problema i 

s’estudien les possibles solucions per determinar els passos a seguir per completar el 

projecte de manera eficaç. Aquesta etapa està estimada en dues setmanes. 

 

3. Estudi i familiarització de les tecnologies: Per poder realitzar la implementació cal un 

coneixement de les tecnologies que es faran servir. Aquestes tecnologies són: SAP-

ERP, ABAP, MS-DOS i Excel. Donat que es pressuposa que el programador té el 

coneixements sobre ABAP, aquest estudi es realitzarà en una setmana. 

 

4. Disseny: En aquesta fase es farà l’anàlisi dels casos d’ús que s’han de crear segons 

l’anàlisi del problema previ i la pressa de requeriments. Aquesta fase durarà tres 

setmanes. 

 

5. Implementació: Temps estimat en set setmanes. En aquesta etapa s’implementa la 

solució estudiada en la fase de pressa de requeriments, d’anàlisi i disseny mitjançant 

els coneixements adquirits en la fase d’estudi de les tecnologies. Per poder començar 

aquesta etapa s’han d’haver completat les quatre anteriors.  

 

6. Test i proves: Temps aproximat dues setmanes. Una vegada acabada la fase  

d’implementació, es comencen les proves. Després de la implementació, els usuaris 

proven la darrera versió del programa amb dades i casos reals. De la seva opinió 

s'extreu informació que permet corregir errors i realitzar millores. 
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7. Correccions: Per aquesta etapa es calcula una setmana. En aquesta s'aprofita la 

informació que s'extrau de les proves, i paral·lelament es realitzen les correccions i 

millores oportunes. 

 

8. Migració de les dades: Aquesta fase consisteix en adaptar les dades dels arxius i 

migrar les dades existents cap al nou sistema. Es necessitarà mitja setmana. 

 

9. Memòria: Temps estimat 4 setmanes. En aquesta fase es realitza la memòria del 

projecte amb tota l’especificació. 

 

 

 

 
 

Il·lustració 26. Diagrama de Gantt amb les etapes del projecte 

 

 

El projecte s’inicia a finals de Gener del 2014 i la data de finalització s’estima pel dia 11 de Juny 

del 2014. Donat que l’últim dia de la data de lliurament és el 2 de Juliol, la previsió de treball és 

de 8 hores diàries 5 dies a la setmana.  

 

 

6.3 Anàlisi econòmic 
 

El cost previst del projecte serà el cost dels recursos humans que siguin necessaris per 

desenvolupar-los. Considerem que els costos de maquinari, material d’oficina, llicències de 

programari són zero perquè ja disposem d’ells.  

 

Tant mateix per la redacció de la memòria es té en compte que s’utilitzen suites ofimàtiques 

gratuïtes i els sistemes operatius són també gratuïts així que, no suposa cap cost addicional. 

 

Analista: És l’encarregat de transformar les necessitats reals de la problemàtica que es 

planteja en requisits software que es poden satisfer mitjançant la programació. Ha 

d’encarregar-se, doncs, d’investigar, planejar, coordinar i analitzar opcions de software i per 

acabar plasmant tot aquest anàlisi en un document d’especificació que reculli tots els requisits 

de l’aplicació. 
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Programador: Juntament amb l’analista, es podria dir que el programador és qui s’encarrega 

de l’altra gran càrrega del projecte. La seva tasca consisteix en implementar tota aquesta 

funcionalitat que l’analista ha recollit en l’especificació utilitzant el disseny d’aquest mateix a 

realitzar.  Pot semblar una tasca molt mecànica, però no sempre és així, donat que, en moltes 

ocasions, a l’hora de realitzar un disseny, l’analista no té en compte aspectes com les 

limitacions tecnològiques dels llenguatges de programació que s’utilitzen o la total supressió 

d’ambigüitats en els enunciats. 

 

Tècnic informàtic: És el responsable d’adaptar els fitxers de les dades que es carregaran al nou 

sistema. 

 

Redactor: S’encarregarà de la redacció de la memòria i els manuals d’usuari. Aquesta tasca és 

per deixar constància del projecte i per poder visualitzar els manuals que es facin d’aquest. 

 

Tenint en compte aquests rols, es podria dir que el projecte pot ser desglossat en les següents 

tasques. 

 

 

 

Perfil Tasca Descripció  

Analista Pressa de requeriments 
Anàlisi del problema 
Estudi de les tecnologies 
Disseny 

Detecció i avaluació de les necessitats. 
Analitzar el problema proposat. 
Planejar i analitzar opcions de software. 
Dissenyar la funcionalitat de l’aplicació. 

 

Programador Implementació 
Test i proves 
Correccions 

Implementar l’aplicació segons el disseny. 
Provar l’aplicació per detectar errors i 
corregir-los. 

 

Tècnic informàtic Migració de dades Recol·lectar les dades per la migració.  
Redactor Redacció de la memòria Redactar la memòria del projecte.  

 

Il·lustració 27. Descripció dels perfils i les tasques a realitzar 

 

 

La planificació temporal i de costos ens permet mesurar el projecte en temps i diners, ja que és 

bàsic a l’hora de llançar-se a emprendre un projecte dintre d’una empresa. 

 

El procés és ben senzill una vegada es té el desglossament de les tasques i la especificació del 

projecte: només farà falta establir un preu per hora per cadascun dels perfils que intervenen 

en el desenvolupament del projecte per calcular en base una estimació temporal. 
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Els recursos humans necessaris per aquest projecte es preveuen que seran els següents: 

 

Perfil Tasca Hores € / hora Total 

Analista Pressa de requeriments 
Anàlisi del problema 
Estudi de les tecnologies 
Disseny 

20h 
80h 
40h 
120h 

 
 
30€ 

600€ 
2.400€ 
1.200€ 
3.600€ 

Programador Implementació 
Test i proves 
Correccions 

280h 
80h 
 

 
15€ 

3900€ 
1.200€ 
 

Tècnic  Migració de dades 20h 12€ 240€ 
Redactor Redacció de la memòria 160h 11€ 1760€ 

  800h  14.900€ 

 

Il·lustració 28. Planificació temporal i costos del projecte 

 

 

S’ha planificat el projecte de forma aproximada en 800 hores i amb una valoració de 14.900€. 

Més endavant, una vegada desenvolupat el projecte al complet, veurem l’anàlisi final si les 

dades han estat bons indicadors o si la realitat difereix molt o poc dels plans inicials 
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7. Anàlisi i especificació 
 

Una vegada tenim tot planificat és el moment de formalitzar tot allò que el nostre projecte ha 

de complir i quines expectatives tècniques tenim sobre l’aplicació. 

 

A banda d’això s’ha de tenir en compte que una petita variació en els requeriments generarà 

una revisió de l’especificació, el disseny i la posterior implementació.  

 

És un dels passos més important a tenir en compte i s’ha de treballar sobre un anàlisi i una 

especificació ben definida per no patir modificacions. 

 

 

7.1 Especificació dels requeriments 
 

Tenint en compte tot l’anàlisi de la problemàtica inicial que s’ha realitzat  de l’empresa i la 

nostra especificació, podem parlar de requeriments que ha tenir la nostra aplicació. Dividirem 

l’anàlisi de requeriments segons l’objecte que es tracti, d’aquesta manera podrem agrupar els 

requeriments en diferents grups. Podem extraure la següent llista, dividida entre requisits 

funcionals, relacionats directament amb una acció o funcionalitat. 

 

 

Els requeriments funcionals referents als dispositius són els següents: 

 

R.1.1 Donar d’alta un nou dispositiu. 

R.1.2 Modificar les dades dels dispositius, l’estat i la disponibilitat. 

R.1.3 Assignar un dispositiu a un propietari. 

R.1.4 Assignar un dispositiu a una sala. 

R.1.5 Consultar dispositius segons el nom, tipus, estat i propietari. 

R.1.6 Afegir una garantia i un suplement de garantia a un dispositiu. 

R.1.7 Crear reparacions dels dispositius. 

R.1.8 Emmagatzemar els dispositius que estan donats d’alta amb un propietari. 

R.1.9 Donar de baixa un dispositiu. 

R.1.10 Eliminar dispositius. 

 

Els requeriments funcionals referents al hardware són els següents: 

 

R.2.1 Donar d’alta un nou hardware. 

R.2.2 Modificar les característiques d’un hardware. 

R.2.3 Assignar un hardware a un dispositiu. 

R.2.4 Assignar una garantia i la data de compra. 

R.2.5 Consultar garantia i característiques de qualsevol hardware. 

R.2.6 Llistar els components de hardware. 

R.2.7 Eliminar hardware. 
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Els requeriments funcionals referent a la garantia són els següents: 

 

R.3.1 Assignar una garantia a un ordinador. 

R.3.2 Consultar la garantia dels ordinadors. 

R.3.3 Consultar la data de caducitat de la garantia. 

R.3.4 Modificar dades de les garanties. 

R.3.5 Eliminar una garantia amb el seu ordinador. 

 

Els requeriments funcionals referent als suplements de garantia són els següents: 

 

R.4.1 Afegir un suplement de garantia. 

R.4.2 Modificar dades del suplement de garantia 

R.4.3 Consultar dades del suplement de garantia. 

R.4.4 Llistar suplements de garantia  

R.4.5 Eliminar un suplement de garantia. 

 

Els requeriments funcionals referent a les sales són els següents: 

 

R.5.1 Donar d’alta les sales al sistema 

R.5.2 Modificar les dades que té una sala. 

R.5.3 Consultar les sales existents amb les seves dades. 

R.5.4 Consultar la ocupació de les sales. 

R.5.5 Consultar els dispositius assignats a una sala. 

R.5.6 Eliminar sales. 

 

Els requeriments funcionals referent a les revisions són els següents: 

 

R.6.1 Crear una nova revisió. 

R.6.2 Eliminar revisions. 

R.6.3 Llistar revisions de les sales. 

 

Els requeriments funcionals referent a les reparacions són els següents: 

 

R.7.1 Crear una nova reparació. 

R.7.2 Eliminar reparacions. 

R.7.3 Llistar reparacions dels dispositius i components hardware. 

 

 

7.2 Restriccions semàntiques 
 

En aquest apartat es llistaran les restriccions semàntiques que es tenen en compte en aquest 

projecte. Les restriccions semàntiques són importants, ja que sense aquestes poden haver-hi 

punts que poden no quedar clars amb els conceptes que s’han descrit anteriorment o amb el 

model conceptual que es mostrarà en el següent apartat. 
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Claus primàries:   

 Les claus primàries es controlen des del model de dades, cadascuna de les taules tenen 

indicades quina és la seva clau, i el sistema autogestiona el no poder inserir dades 

duplicades. 

 

Dispositius: 

 Un dispositiu només pot tenir un mateix estat en un moment determinat. 

 L’estat del dispositiu només permet inserir els valors indicats que formen part del 

domini de l’atribut. 

 L’atribut sistema operatiu només permet inserir els valors indicats que formen part del 

domini de l’atribut. 

 

Propietaris: 

 Un propietari no pot tindre més d’un dispositiu de tipus ordinador, excepte l’empresa. 

 Les relacions ‘propietari_actual’ i ‘assignat’ són disjuntes. 

 

Hardware: 

 Un hardware no es pot assignar mai a un dispositiu que no sigui un ordinador. 

 

Garantia i suplement de garantia: 

 Per a qualsevol garantia i suplement de garantia, la data inici < data final. Mai podrà 

ser superior. 

 Un dispositiu només pot tenir una única garantia, activa o no activa. 

 Un suplement de garantia contractat que estigui no vigent, pot ser tornat a contractar. 

 Un suplement de garantia deixa d’estar vigent per passar a l’historial quan aquest 

caduca. 

 Les relacions ‘activada’ i ‘desactivada’ són disjuntes. 

 Les relacions ‘sup_activats’ i ‘sup_desactivats’ són disjuntes. 

 

Sales:  

 Tota sala té una màxima ocupació d’ordinadors i no pot ser superada mai, on 

Ocupació màxima ≥ Ordinadors actuals. 

 La data_inici i la data_fi de la reserva de la sala, estan ambdues incloses en el període 

de la reserva. 

 

Reparacions: 

 Només es podrà inserir una incidència d’un mateix problema el mateix dia. 

 Les relacions ‘pateix’ i ‘ha patit’ són disjuntes. 

 

Revisions: 

 L’estat de les revisions només permet inserir els valors indicats que formen part del 

domini de l’atribut. 

 Les relacions ‘reserves_passades’, ‘reserves futures’ i ‘reserva_vigent’ són disjuntes. 
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7.3 Model conceptual 
 

7.3.1 Glossari de conceptes 
 

A partir dels requeriments que hem pres, hem de definir una sèrie de conceptes que 

s’encarregaran de fer possible les funcionalitats previstes, abans descrites. 

 

 

Dispositiu: És una eina de treball que usa un propietari per a treballar. Aquests estan definits 

per ser ordinadors, tablets, mòbils i infraestructura fixa.  

 

Fitxa: Una fitxa són les dades que s’extrauen d’un ordinador, és el conjunt de les seves 

característiques. 

 

Propietari: Empleat de l’empresa que té un dispositiu assignat per a treballar.  

 

Hardware: És qualsevols dels components que composa un ordinador. A l’empresa el 

hardware normalment el compren per substituir-lo en cas d’alguna reparació o l’extreuen 

d’altres ordinadors per reutilitzar-lo. 

 

Proveïdor: L’empresa té diferents proveïdors que els hi subministra tots els dispositius que 

tenen. 

 

Garantia: És la garantia que dona el proveïdor a tots els aparells electrònics. Cadascun dels 

dispositius i components hardware en tenen una. Aquestes poden estar actives o inactives, 

segons la data de compra i la seva duració.  

 

Suplement de garantia: Aquesta garantia és especial, perquè només la poden tenir els 

ordinadors. L’administrador de sistemes, que és l’encarregat de comprar els ordinadors, 

sempre que fa una comanda els compra com a mínim a un suplement afegit. 

 

Reparació: Actuació que es fan en els dispositius i en els components hardware per reparar-

los. 

 

Sala: Espais físics que té l’empresa per fer reunions, formacions o trucades amb 

videoconferència. 

 

Reserva: Quan un empleat vol tenir una sala a la seva disposició, aquest haurà de reservar-la 

amb un interval de dies i hores. 

 

Revisió: L’administrador de sistemes vol saber en quin estat estan les sales, si aquestes estan 

en bon estat o pel contrari tenen qualsevol desperfecte.  
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7.4 Casos d’ús 
 

7.4.1 Cas d’ús: Crea dispositius 
 

Propòsit: Donar d’alta els dispositius al sistema amb les seves característiques. Sempre que es 

creï un dispositiu nou se li ha d’assignar com a propietari el nom de l’empresa. En cas dels 

ordinadors, la funcionalitat serà igual si les dades es carreguen des de l’arxiu generat pel 

programa script, com si es carreguen les dades amb el programa introduint-les manualment. 

Sempre es requereixen les mateixes en ambdós casos. Sempre que es crea un nou dispositiu el 

seu estat serà com a ‘reserva’. 

 

Contractes:  

 Nou_dispositiu (dispositiu, tipus, propietari, proveïdor, garantia, estat, dades) 

 

Contracte Nou_dispositiu (dispositiu, tipus, propietari, proveïdor, garantia, estat, dades) 

 

Paràmetres: 

 dispositiu: nom del dispositiu. 

 tipus: tipus de dispositiu que es donarà d’alta. 

 propietari: número personal del propietari a qui se li assigna. 

 proveïdor: nom del proveïdor del dispositiu. 

 garantia: identificador de la garantia del dispositiu. 

 estat: l’estat en que el dispositiu tindrà quan es creï. 

 dades: són les característiques de l’ordinador. 

 

Precondicions: 

1. El dispositiu i la garantia estan informats i no existeixen al sistema. 

2. El nom del propietari és ‘Itelligence’ i existeix al sistema. 

3. Existeixen el tipus de dispositiu, és diferent a ‘Hardware’. 

4. Existeix el proveïdor al sistema. 

5. L’estat triat serà estat = ‘Reserva’ i serà del valor del domini que existeix al sistema. 

6. Les dades del dispositiu no poden estar buides. 

 

Postcondicions: 

1. S’ha creat el nou dispositiu enllaçat al propietari, la garantia, el proveïdor, les dades i 

els comentaris al sistema. 

2. L’estat del dispositiu s’ha actualitzat. 

3. La data d’alta de la garantia s’ha actualitzat i aquesta caduca en la mateixa data del 

següent any. 
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Diagrama de seqüència: 

 

Nou_dispositiu (dispositiu, tipus, propietari, proveïdor,  garantia, estat, dades)

:Actors :Sistema

 
 

 

 

7.4.2 Cas d’ús: Crea suplement garantia 

 

Propòsit: Donar d’alta tots els suplements de garantia que es vulguin contractar per un 

ordinador. Sempre que es vulgui contractar el mateix suplement de garantia per a un 

dispositiu, aquest haurà d’estar vençut, no podrà estar actiu. En un suplement de garantia no 

es pot prolongar la seva duració, es pot contractar el mateix una vegada hagi finalitzat. 

 

Contractes:  

 Contractar_suplement (dispositiu, tipus) 

 Nou_suplement (suplement_garantia, preu, comentari, data_alta)* 

 Fi_contractació ( ) 

 

Contracte Contractar_suplement (dispositiu, tipus) 

 

Paràmetres: 

 dispositiu: és el nom del dispositiu. 

 tipus: és el tipus de dispositiu. 

 

Precondicions 

1. Existeix  el dispositiu al sistema. 

2. El tipus de dispositiu existeix al sistema i aquest és ‘Ordinador’. 

 

Postcondicions 

1. El dispositiu està actiu al sistema. 

 

Contracte Nou_suplement (suplement_garantia, preu, comentari, data_alta)* 

 

Paràmetres: 

 suplement_garantia: identificador del suplement de la garantia. 

 preu: preu del suplement de garantia contractat. 

 comentari: text que pot introduir l’administrador de sistemes. 

 data_alta: és la data en la que es vol donar d’alta el suplement. 

 

Precondicions: 

1. Existeix un dispositiu que està actiu al sistema. 
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2. No s’ha contractat el suplement de garantia per aquest dispositiu i si s’ha contractat, 

aquest està caducat. 

3. El preu de la garantia no és negatiu, però si pot ser zero. 

4. El comentari del suplement de garantia no pot ser buit. 

5. La data és l’actual del sistema. 

 

Postcondicions 

1. S’ha creat el nou suplement de garantia al sistema enllaçat al dispositiu. 

2. S’ha actualitzat el preu, el comentari, la data d’alta i el proveïdor del suplement. 

3. S’han actualitzat les dates inici i fi del suplement de garantia. 

4. Es manté actiu el dispositiu. 

5. Les PRE no es modifiquen. 

 

Contracte Fi_contractació ( ) 

 

Precondicions: 

1. El dispositiu està actiu al sistema. 

 

Postcondicions: 

1. El dispositiu deixa d’estar actiu al sistema. 

 

 

Diagrama de seqüència: 

 

Loop

:Sistema:Actors

Contractar_suplement (dispositiu, tipus)

Fi_contractació ( )

Nou_suplement (suplement_garantia, preu, comentari, data_alta)
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7.4.3 Cas d’ús: Crea i assigna hardware 

 

Propòsit: Donar d’alta i assignar les peces de hardware que s’hagin de reemplaçar en un 

dispositiu. Aquesta peça es pot comprar o se’n pot reutilitzar una d’un dispositiu antic que 

estigui donat de baixa del sistema. És a dir, executa una de les dues següents accions: 

 

 Donar d’alta al sistema el hardware i assignar-lo a un dispositiu en cas que es vulgui. 

 Assignar la peça de hardware, ja existent al sistema, a un dispositiu. 

 

Contractes:  

 Assigna_hardware (hardware, dades, dispositiu, garantia, data_compra) 

 

Contracte Assigna_hardware (hardware, dades, dispositiu,  garantia, data_compra) 

 

Paràmetres: 

 hardware: determina el nom del component hardware. 

 dades: són les dades del hardware que es vol donar d’alta. 

 dispositiu: nom del dispositiu al que es vol enllaçar el hardware. 

 garantia: identificador de la garantia en cas que la peça sigui nova. 

 data_compra: data de compra del hardware en cas que s’hagi comprat. 

 

Precondicions: 

1. El paràmetre hardware no pot ser buit. 

2. La garantia no pot estar buida si la peça és nova, llavors gt:garantia = garantia. 

3. La garantia pot estar buida si la peça té més d’un any. 

4. En cas de voler assignar un dispositiu, aquest existeix al sistema. 

5. Les dades no poden estar buides. 

6. La data de compra no pot estar buida si la peça és nova, sinó pot ser anterior o igual a 

la data del sistema, però mai superior. 

 

Postcondicions: 

1. Si la peça no existia, s’ha donat d’alta al sistema amb totes les seves dades i s’ha 

enllaçat al dispositiu si aquest està informat. 

2. Si la peça existia al sistema, aquesta s’ha enllaçat al dispositiu on s’utilitzarà. 

3. S’ha actualitzat l’estat del hardware on e:estat = ‘Actiu’. 

4. S’han actualitzat les dades del hardware al sistema, juntament amb la data de compra i 

la data d’alta. 

 

Diagrama de seqüència: 

 

Assigna_hardware (hardware, dades, dispositiu, garantia, data_compra)

:Actors :Sistema
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7.4.4 Cas d’ús: Crea Sala 

 

Propòsit: Donar d’alta les sales de l’empresa al sistema, les quals serveixen per fer reunions, 

donar formacions i fer presentacions entre d’altres usos. Les sales poden tenir assignades 

dispositius que es fan servir en els cursos. Les dades de les sales són la capacitat màxima que 

pot tenir d’ordinadors, aforament màxim o alguna dada més que els serveixi com indicador. 

 

Contractes: 

 Nova_sala (sala, dades) 

 

Contracte Nova_sala (sala, dades) 

 

Paràmetres: 

 sala: nom de la sala. 

 dades: característiques de la sala. 

 

Precondicions: 

1. No existeix aquesta sala al sistema. 

2. Les dades de la sala no poden estar buides. 

 

Postcondicions: 

1. S’ha donat d’alta la nova sala amb totes les seves dades i característiques al sistema. 

 

 

Diagrama de seqüència: 

 

:Actors :Sistema

 Nova_sala (sala, dades)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Anàlisi i especificació 
 
 

68 
 

7.4.5 Cas d’ús: Assigna propietari 

 

Propòsit: Canviar el propietari de qualsevol dispositiu i guardar l’antic propietari que tenia. Un 

mateix propietari pot tenir diferents dispositius, aquest fet no és incompatible. Permetrà 

guardar un històric amb tots aquests canvis que volen que quedin enregistrats al sistema amb 

caràcter informatiu. També guardarà la data del dia de l’assignació. 

 

Contractes:  

 Efectua_assignació (dispositiu, tipus, propietari, data) 

 

Contracte Efectua_assignació (dispositiu, tipus, propietari, data) 

 

Paràmetres: 

 dispositiu: nom del dispositiu a qui se li assigna. 

 tipus: tipus de dispositiu. 

 propietari: nom del propietari al que se li assigna el dispositiu. 

 data: data a la que s’assigna el propietari 

 

Precondicions: 

1. Existeix el dispositiu i el tipus al sistema. 

2. Existeix el propietari al sistema. 

3. El propietari no té encara assignat aquest dispositiu. 

 

Postcondicions: 

1. S’ha canviat el nou propietari al dispositiu. 

2. S’ha guardat l’antic propietari al dispositiu. 

3. S’actualitza la data d’entrega del dispositiu al propietari. 

 

 

Diagrama de seqüència: 

 

:Actors :Sistema

Efectua_assignació (dispositiu, tipus, propietari, data)
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7.4.6 Cas d’ús: Canvi de sala 

 
Propòsit: Aquest cas d’ús permet assignar un dispositiu a una sala. Un dispositiu només pot 

estar assignat a una única sala. En cas dels ordinadors que s’assignen a les sales tenen la 

finalitat de fer-se servir per formacions, reunions o altres usos. Una vegada triat, es pot 

assignar a la sala, sempre tenint en compte la capacitat màxima d’aquesta. En cas que un 

dispositiu que no sigui ordinador es vulgui assignar a una sala com, per exemple, un switch no 

es tindrà en compte la capacitat màxima en la sala d’aquests aparells. 

 

Contractes:  

 Canviar_sala (dispositiu, tipus, sala) 

 

Contracte Canviar_sala (dispositiu, tipus, sala) 

 

Paràmetres: 

 dispositiu: nom del dispositiu que es vol assignar. 

 tipus: tipus de dispositiu que s’assigna a la sala. 

 sala: nom de la sala on s’assignarà el dispositiu. 

 

Precondicions: 

1. La sala pot estar buida si es vol desassignar el dispositiu de la sala a la que està 

assignada.  

2. L’estat del dispositiu és estat = ‘Actiu’. 

3. En cas que es vulgui assignar una nova sala al dispositiu, aquesta existeix al sistema. 

4. Existeix el dispositiu al sistema. 

5. No s’ha arribat a la capacitat màxima d’ordinadors de la sala. 

 

Postcondicions: 

1. S’ha assignat el dispositiu a la sala. 

 

 

Diagrama de seqüència: 

 

 

:Actors :Sistema

Canviar_sala  (dispositiu, tipus, sala)
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7.4.7 Cas d’ús: Crea revisió 

 

Propòsit: Aquest cas d’ús permet introduir en el sistema cadascuna de les revisions que es 

facin a les sales per tenir-ne un control en tot moment. Es volen saber dades bàsiques de les 

sales. L’estat que podrà tenir la sala és un dels predefinits per l’administrador que formen part 

del domini del sistema. 

 

Contractes: 

 Nova_revisió (sala, estat_sala, comentaris) 

 

Contracte Nova_revisió (sala, estat_sala, comentaris) 

 

Paràmetres: 

 sala: nom de la sala a la que se li fa la revisió. 

 estat_sala: estat en que es troba la sala en el moment de la revisió. 

 comentaris: serveix per introduir qualsevol comentari que tingui relació amb la revisió. 

 

Precondicions: 

1. Existeix la sala a la que es fa la revisió al sistema. 

2. L’estat ha de ser un estat predefinit al sistema. 

3. El comentari no pot estar buit. 

4. La data és l’actual del sistema. 

 

Postcondicions: 

1. S’ha creat al sistema la revisió amb l’estat triat, el comentari, la data i l’hora de la 

creació al sistema. 

 

Diagrama de seqüència: 

 

 

:Actors :Sistema

Nova_revisió (sala, estat_sala, comentaris)
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7.4.8 Cas d’ús: Crea reparació 

 

Propòsit: Permet introduir en el sistema cadascuna de les reparacions que es facin als 

dispositius o als components hardware. Per tal de simplificar els diagrames s’englobaran els 

conceptes ‘dispositiu’ i ‘component hardware’ en el concepte ‘equip’. Ja que aquest cas d’ús 

serveix per als dos casos. La persona que doni d’alta la reparació haurà de llistar, les garanties i 

suplements del dispositiu que es vol reparar i comprovar si encara té garantia vigent i en cas 

dels ordinadors si té algun suplement de garantia actiu. Una vegada es sàpiga només haurà 

d’introduir al sistema les dades indicant si té o no coberta la reparació amb la garantia o el 

suplement. Per tant: 

 

 S’ha de donar d’alta la nova reparació amb el preu d’aquesta si en té. 

 Indicar si té la reparació coberta, prèviament comprovat per l’usuari. 

 

Contractes:  

 Nova_reparació (equip, data_reparació, preu, observacions, cobert) 

 

Contracte Nova_reparació (equip,  data_reparació, preu, observacions, cobert) 

 

Paràmetres: 

 equip: és el nom del dispositiu o hardware pel que es vol crear la reparació. 

 data_reparació: és la data de la reparació efectuada. 

 preu: és el preu que té la reparació. 

 observacions: text explicatiu del motiu de la reparació del l’equip. 

 cobert: indica si la reparació està o no coberta per una garantia o un suplement. 

 

Precondicions: 

1. El id de l’equip no pot estar buit, aquest ha d’existir al sistema. 

2. La observació no pot estar buida. 

3. La data_reparació no és igual o inferior a la data actual del sistema. 

4. L’administrador ha comprovat si l’equip té o no té garantia o en cas de ser un 

ordinador, si té suplement de garantia vigent o no. 

 

Postcondicions 

1. S’ha creat al sistema la nova reparació de l’equip especificat. 

2. S’ha actualitzat la observació, el preu i la data de la reparació al sistema. 

 

Diagrama de seqüència: 

 

 

Nova_reparació (equip, data_reparació, preu, observacions, cobert)

:Actors :Sistema

 



7. Anàlisi i especificació 
 
 

72 
 

7.4.9 Cas d’ús: Retorna reparació 

 

Propòsit: Permet informar la data de finalització de la reparació, sempre s’ha d’informar del 

canvi d’estat que tindrà –amb aquest estat es sabrà quina funció tindrà  a partir d’aquell 

moment-.  Per tal de fer més senzilla la comprensió d’aquest cas d’ús s’unificaran els termes 

‘dispositiu’ i ‘component hardware’ en el terme ‘equip’.  Aquest cas d’ús permet canviar el 

propietari de l’equip en cas que aquest sigui un dispositiu i el propietari estigui informat. 

 

Contractes: 

 Fi_reparació_disp (equip, data_fi, estat, propietari) 

 Fi_reparació_hard (equip, data_fi, estat) 

 

Aquest cas d’ús es compon de dos contractes que, a simple vista, són iguals llevat que el 

propietari pot no estar informat en cas que la finalització d’una reparació sigui d’un 

component hardware. Per tant, s’explicaran tots els paràmetres que s’usaran englobant les 

precondicions i postcondicions de tots dos esdeveniments en un mateix anomenat 

Fi_reparació. 

 

 

Contracte Fi_reparació (equip, data_fi, estat, propietari) 

 

Paràmetres: 

 equip: equip que té la reparació vigent 

 data_fi: data final de la reparació, quan es dona per finalitzada. 

 estat: nou estat que tindrà l’equip una vegada finalitza la reparació. 

 propietari: propietari que tindrà assignat l’equip quan finalitza la reparació. 

 

Precondicions 

1. L’equip existeix al sistema i té una reparació vigent. 

2. La data_fi  no pot ser buida i no pot ser superior a la data actual del sistema. 

3. L’estat es un dels estats dels dispositius definits al sistema. 

4. El propietari pot no estar informat en cas que l’equip sigui un hardware. 

 

Postcondicions: 

1. S’ha canviat l’estat del dispositiu a un nou estat. 

2. S’ha actualitzat la data_fi de la reparació al sistema. 

3. S’ha canviat el propietari de l’equip al sistema en cas que sigui un dispositiu. 

 

Diagrama de seqüència: 

 

Fi_reparació_hard(equip, data_fi, estat)

:Actors :Sistema

Fi_reparació_disp (equip, data_fi, estat, dispositiu, propietari)
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7.4.10 Cas d’ús: Reserva sala 

 

Propòsit: Permet reservar les sales que té l’empresa donat una data i hora especificada. 

Aquestes reserves sempre han de ser en una data superior a la data i hora actual. Una vegada 

passa la data de la reserva, aquesta passa a ser una reserva passada. La data actual es 

necessitarà en cas que pugui haver problemes per reservar sales entre els empleats i poder 

preveure amb quina antelació es solen fer les reserves de les sales. 

 

Contractes: 

 Nova_reserva (sala, data_actual, data_inici, data_fi) 

 

Contracte Nova_reserva (sala, data_actual, data_inici, data_fi) 

 

Paràmetres: 

 sala: nom de la sala. 

 data_actual: és la data del dia que es fa la reserva. 

 data_inici: inici del dia i hora per fer la reserva. 

 data_fi: final del dia i hora de la reserva. 

 

Precondicions 

1. La sala existeix al sistema. 

2. La sala encara no té la reserva en aquesta data. 

3. La data no pot ser buida i ha de ser igual o superior a la data del sistema. 

 

Postcondicions: 

1. S’ha creat la nova reserva de sala. 

2. S’han actualitzat les dates de la reserva amb la data inici i la data fi introduïdes 

 

Diagrama de seqüència: 

 

Nova_reserva (sala, data_actual, data_inici, data_fi)

:Actors :Sistema
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7.4.11 Cas d’ús: Actualitzar estat 

 

Propòsit: Canviar l’estat en que es troben els dispositius i els components de hardware. Per 

exemple: quan un dispositiu o un component està espatllat, aquest s’ha de canviar al nou estat 

que serà ‘Avariat’. Per tal de simplificar els diagrames s’englobaran els conceptes ‘dispositiu’ i 

‘component hardware’ en el concepte ‘equip’ 

 

Contractes: 

 Canvia_estat (equip, estat) 

 

Contracte Canvia_estat (equip estat) 

 

Paràmetres: 

 equip: identificador del dispositiu. 

 estat: estat al que es vol actualitzar el dispositiu. 

 

Precondicions 

1. L’equip existeix al sistema. 

2. El nou estat existeix al sistema en un valor del domini. 

 

Postcondicions: 

1. S’ha canviat l’estat a l’equip. 

 

Diagrama de seqüència: 

 

Canvia_estat (equip, estat)

:Actors :Sistema
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7.5 Consideracions de l’anàlisi 
 

Pel que fa a les funcionalitats específiques de modificar i eliminar dades, a continuació es 

detallarà de quina manera actuarà cadascuna d’aquestes i com estan estructurades. Donat que 

els diagrames no aportaran molta informació respecte al seu funcionament es passa a detallar 

els criteris que segueixen aquests. 

 

Modificació de dades:  La modificació de les dades, permetrà modificar gairebé qualsevol 

objecte que es tracti en aquest projecte. Ja siguin dispositius, components hardware, dades 

físiques de les sales, modificar comentaris o d’altres. Sempre es tindran en compte les 

limitacions d’aquesta funcionalitat. L’administrador no podrà modificar totes les dades que 

desitgi, perquè no es poden permetre modificar totes i cadascuna de les dades del sistema. 

 

Eliminació de dades: Permet eliminar qualsevol objecte que estigui donat d’alta al sistema. 

Sempre s’hauran de tenir en consideració un seguit de normes que permetran o no eliminar 

segons la situació de cada objecte que vulgui eliminar del sistema. Es poden donar els següents 

casos: 

 

 Es pot eliminar una sala. Si la sala no té cap dispositiu assignat no hi ha cap 

complexitat, simplement s’elimina. Però, pel contrari, si aquesta sala té algun 

dispositiu assignat quedarà desassignat en el moment en que s’elimini del sistema. 

D’aquesta manera es manté la integritat de les dades. Els dispositius assignats, per 

tant, ja no tindran cap vincle que els relacioni amb la sala que s’acaba d’eliminar.  

 

 Es poden eliminar dispositius que estiguin en estat ‘Avariat’ o ‘No actiu’ encara que 

tinguin garanties o suplements actius. Això comporta que un dispositiu que tingui una 

garantia es podrà eliminar del sistema independentment de si està o no activa. En el 

cas dels ordinadors, aquests podran tenir suplements de garanties actius, això no 

afectarà a la forma d’eliminar. S’ha de tenir en compte que, una vegada s’elimina el 

dispositiu, s’eliminaran tots aquells vincles com la seva garantia, els suplements si es 

dona el cas i si té assignat un hardware o si ha tingut reparacions al llarg de la seva 

vida. 

 

 En cas dels components de hardware, es permetran eliminar sempre que primer es 

desassignin de l’ordinador al que estan assignats. 

 

 Les reparacions només podran ser eliminades aquelles que tenen la data de finalització 

informada, ja que voldrà dir que ja es van gestionar correctament i es va tancar la 

incidència. 

 

 En última instància, les revisions i les reserves no tindran cap problema per ser 

eliminades, sempre que aquestes estiguin situades al passat. 
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8. Disseny 
 

Arribats a aquest punt, podríem dir que ja tenim el què del projecte, faltant ara la part del 

com. El disseny és la documentació més propera a la implementació que hi ha i l’encarregada 

de detallar com s’han de realitzar les funcionalitats, donar una aproximació el més real 

possible del que el sistema pretén ser a nivell estructural i definir el flux de la informació a 

través dels components. 

 

Aleshores, ara és el moment d’explicar de quina manera ens aprofitarem dels mòduls de SAP 

per fer el tractament de les dades que es volen emmagatzemar al sistema. 

 

8.1 Aprofitament dels mòduls de SAP 
 

SAP incorpora molts mòduls de gestió d’empresa de manera oficial. Segons les necessitats 

d’aquest projecte, s’ha de veure si hi ha cap mòdul que es pugui adaptar completament, si es 

pogués, aquest es podria reaprofitar. En aquest moment ens plantegem si la opció triada per 

desenvolupar el projecte és la correcta, però en les següents línies ens adonarem que ho ha 

estat. 

 

Farem una petita explicació de quin és el planning que es seguirà per cercar mòduls que es 

puguin reutilitzar per aquest projecte. 

 

Si un mòdul aportés part de les funcionalitats que es necessiten, es podria acabar d’adaptar 

mitjançant customizing, però aquest no serà el cas, per tant es crearà de nou, a SAP se’n diu un 

mòdul no estàndard. 

 

  Mòdul resol aquesta necessitat totalment?           Aprofitament del mòdul. 

 

Necessitats   Mòdul resol aquesta necessitat parcialment?           Herència del mòdul. 

   

  Cap mòdul resol la necessitat?             Es crea el mòdul de zero. 

 

En la fase de coneixement de la tecnologia, s'estudien els diferents mòduls dels que disposa 

SAP, cercant els que puguin ajustar-se a les nostres necessitats. D'aquesta fase i de l'estudi del 

problema s'extreuen les següents conclusions: 

 El mòdul base de SAP, el qual s'instal·la per defecte sempre, ens aporta un gran ventall 

de possibilitats per a la gestió d'empreses i contactes, però no satisfà totes les 

necessitats del problema. Per tant, ampliarem aquestes funcionalitats amb nous 

mòduls no estàndards de SAP. 

 

 El mòdul de SD (Compres i Vendes) aporta una gestió dels proveïdors on l’empresa 

compra els dispositius. Aquest podria ser un dels utilitzats, perquè els proveïdors 

s’hauran de gestionar en aquest projecte. Els donaran d’alta les persones 
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encarregades de l’empresa, ja que es necessiten privilegis per fer-ho.  Només s’hauran 

de recuperar les dades dels proveïdors des de la Base de Dades. 

 

 El mòdul de RRHH (Recursos humans) aporta una gestió dels usuaris, per tant aquest 

mòdul si que es podrà reaprofitar. 

 

 SAP per defecte no incorpora entre els seus mòduls el concepte garantia, però un 

dispositiu, es podria considerar un material, així que, els mòduls de MM (Gestió de 

materials) es podria reaprofitar, però en aquest cas quedaria massa gran pel que es 

vol. Per tant, s’haurà de crear un mòdul que s’adapti a les necessitats. Així que no es 

pot utilitzar aquest mòdul. 

 

 Del mòdul resultant d’aquest projecte per a l’empresa, es podrà extreure del sistema 

perquè es pugui aprofitar per qualsevol altre empresa que el vulgui utilitzar per 

gestionar. Sempre es poden retocar els programes per adaptar-los a les necessitats al 

client. 

 

 Les sales també s’han de gestionar, però SAP no té cap mòdul que pugui fer-ho, per 

tant, s’ha de crear i fer-lo a mesura per tal que sigui molt òptim. 

 

 
 

Il·lustració 30. Esquema que mostra en color els conceptes introduïts pels mòduls de SAP. 
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Com es pot observar a la imatge anterior, els mòduls de Vendes i Distribució (SD - Sales and 

Distribution) i de Recursos Humans (HRM - Human Resource Management) ajudaran a 

planificar parcialment el nostre projecte. La resta s’introduiran totalment de nou. 

 

 

8.2 Diagrames de col·laboració 
 

Els diagrames de col·laboració són diagrames que mostren gràficament les relacions i les 

interaccions entre els diferents components amb la finalitat d’aconseguir els objectius de cada 

cas d’ús. Cada cas d’ús té una o més seqüències, i cadascuna d’aquestes seqüències té el seu 

diagrama de col·laboració. Els diagrames implementen les associacions del diagrama de classes 

mitjançant el pas de missatges d’un objecte a un altres. Aquesta implementació s’anomena 

enllaç. 

 

Els diagrames de col·laboració necessiten un component que representi tot el sistema, per 

tant, assumim l’existència i es decideix la creació del controlador anomenat SAP. 

 

 

:SAP
 

 

Il·lustració 31. Controlador de SAP 
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8.2.1 Cas d’ús: Crea dispositiu 

 

L’administrador d’aquest cas d’ús és el responsable del sistema SAP, que rep l’identificador del 

propietari amb l’objectiu de: 

 

 Crear un nou dispositiu amb un propietari i amb la seva garantia. 

 Emmagatzemar-lo al repositori 

 

 

:Actor

:SAP :Data

:List<Dispositiu>

d:Dispositiu

g:Garantia

:List<Garantia>

1: Nou_dispositiu (dispositiu, tipus, propietari, proveidor, garantia, estat, dades)

1.1: dt:=obtenir_data ( )

1.3: create (garantia, d, dt)

1.4: add (g)

1.2: create (dispositiu, tipus, propietari,proveidor, garantia, estat, dades, dt)

1.6: add (d)

L’estat del dispositiu s’actualitza 
a estat = ‘Reserva’.

1.5: add (d, estat, dt, propietari)
:List<Assignacions>

 
 

 

El primer pas és la petició de la creació d’un nou dispositiu al sistema. Es cerca la data del 

sistema per poder donar d’alta el dispositiu. 

 

El controlador és qui, des del principi ha de crear l’objecte dispositiu, per tant és qui el coneix i 

el crea. El dispositiu ha de tenir assignada una garantia que porta quan es compra, s’ha de 

donar d’alta al sistema una vegada s’ha creat el dispositiu.  Quan s’ha emmagatzemat la 

garantia en el seu repositori, aquest ja el té assignat. 

 

El controlador ha de guardar al repositori d’assignacions l’assignació del propietari al dispositiu 

acabat de crear amb la seva data d’assignació. 

 

Finalment, s’ha d’emmagatzemar el dispositiu creat al repositori de dispositius del sistema.  
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8.2.2 Cas d’ús: Crea suplement garantia 

 

Una vegada s’introdueix el nom del dispositiu i el tipus d’aquest, el controlador SAP ha d’anar-

lo a buscar al repositori per mantenir-lo actiu. 

 

:Actor :SAP

d:Dispositiu

Es manté actiu el dispositiu

1: Contractacio_suplement (dispositiu, tipus) 1.1: <b,d> := find (dispositiu, tipus )

1.2: [b==cert]crea_suplement( )

:List<Dispositiu>:List<Dispositiu>

b=cert Si existeix el dispositiu.
Tipus = ‘Ordinador’

 
 

El controlador rep els paràmetres que es necessiten per crear el suplement de garantia. El 

dispositiu actiu és qui coneix i ha de crear el suplement per enllaçar-lo al dispositiu. Es poden 

donar d’alta tants suplements com es contractin. 

 

1.2:create (suplement_garantia, d, preu, comentaris, data_alta)

1: Nou_suplement (suplement_garantia, preu, comentari, data_alta)*

1.3: add(sg)

:Actor

:SAP

d:Dispositiu sg:Suplement_Garantia

:list<Suplement_Garantia>

S’actualitza el preu, el 
proveidor i el comentari.

1.1: crea_sup_garantia (supl_garant, preu, comentaris, data_alta)

 
 

 

Finalment, es desactiva el dispositiu del sistema, qui fa aquesta tasca és el controlador del 

sistema. 

 
1: Fi_contractacio ( ) 1.1: desactiva_dispositiu ( )

:Actor :SAP d:Dispositiu

Es desactiva el dispositiu
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8.2.3 Cas d’ús: Crea i assigna hardware 

 

El controlador és qui executa gairebé totes les accions. 

 

 Si el hardware ja existeix al sistema, el controlador nomes ha d’assignar-lo al dispositiu 

que s’informa per paràmetre. 

 

 Si el hardware no existeix al sistema, el controlador fa la funció de crear el nou 

hardware. Una vegada creat el hardware amb tot el necessari es dona d’alta la 

garantia que té del fabricant. Aquesta actuació només la farà si el hardware és nou, 

perquè té una garantia d’un any des de la data de la compra, si no és nou, no farà l’alta 

de la garantia. També s’actualitza l’estat del hardware i la data en que es dona d’alta. 

Una vegada s’ha donat d’alta la garantia, si és el cas, s’ha d’emmagatzemar al 

repositori de garanties. Per finalitzar, el controlador ha d’emmagatzemar al repositori 

el component hardware que s’ha creat al sistema. 

 

 

1.4: assigna_hardware (h, dt)

1.3.2: create (hardware, dades, garantia, dt, data_compra)

1.3.4: add(g)

1.3: h:= find (hardware)

1.1: dt = obtenir_data ( )

:Actor

:SAP

1: Alta_hardware (hardware, dades, dispositiu, garantia, data_compra)

:Data

h:Hardware g:Garantia

:List<Garantia>

:List<Hardware>

Es crea el hardware i s’actualitza l’estat a 
ESTAT=‘Actiu’, la data d’alta i la data de compra

d:Dispositiu

1.3.5: add(h)

1.3.3: create(garantia, h, dt, data_compra)

Es crea i s’emmagatzema la 
garantia en cas que aquesta no 

vingui buida per paràmetre

Si existeix el component hardware  s’ha d’assignar al 
dispositiu. En cas contrari es continua al punt 1.3.2, 

perque no existeix i s’ha de donar d’alta.

:List<Dispositiu>
1.2: d := find (dispositiu)
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8.2.4 Cas d’ús: Crea sala 

 

Aquest cas d’ús només es donarà cada cop que s’hagi de crear una nova sala al sistema. Les 

sales només s’afegiran quan se n’adapti una físicament a l’empresa o per fer noves 

distribucions. 

 

El controlador és qui rep la petició per crear la sala al sistema. Donat que partim de la premissa 

que la sala no existeix al sistema, no s’ha de comprovar. Com no existeix, el controlador crea la 

sala amb les dades corresponents i l’emmagatzema al seu repositori. 

 
1: Crea_sala (sala, dades) 1.1: create(sala, dades)

1.2: add(s)

:Actor :SAP

:List<Sala>

s:Sala

 

 

 

 

8.2.5 Cas d’ús: Assigna propietari 

 

El controlador fa l’assignació del propietari al dispositiu. Aquest, també és l’encarregat 

d’emmagatzemar aquesta nova assignació al repositori d’assignacions. Finalment, queden 

enllaçats al sistema el dispositiu i el propietari. 

 

 

1.1: d:= find (dispositiu, tipus )

1.3: assigna_propietari (p)

1: Assigna_propietari(dispositiu, tipus, propietari, data)
:Actor :SAP :List<Dispositiu>

d:Dispositiu

S’ha assignat un propietari a un dispositiu i, 
per tant, queden enllaçats al sistema.

:List<Assignacions>
1.4: add(d, estat, data_actual, p)

:List<Propietari>
1.2: p:= find (propietari)
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8.2.6 Cas d’ús: Canvi de sala 

 

El controlador rep la petició del canvi de sala del dispositiu amb el seu tipus i la sala a la que 

s’assigna. A continuació es fa l’assignació del dispositiu a la sala. No obstant, s’ha de 

comprovar que si el tipus de dispositiu és un ordinador, el total d’ordinadors assignats a una 

sala sigui major que la quantitat de dispositius que se li estan assignant. 

 

 

1.3: assigna_sala(s)

1.1: d:= find (dispositiu, tipus)1: Canviar_sala (dispositiu, tipus, sala)
:Actor :SAP :List<Dispositiu>

d:Dispositiu

Si el dispositiu = ‘Ordinador’ i la ocupació < màxim, 
sassignarà a la sala. Els altres tipus sempre s’assignaran.

:List<Sala>
1.2: s:= find (sala)

 
 

 

 

 

 

8.2.7 Cas d’ús: Crea revisió 

 

L’empresa ha de fer un seguiment i un control del seus recursos, així que s’han de fer revisions 

periòdicament.  

 

El controlador és en aquest cas qui rep la petició de la creació de la revisió. Aquest, 

primerament, ha de comprovar que la sala a la que es vol fer la revisió existeixi al sistema. Una 

vegada comprovat, crea la revisió amb l’estat, els comentaris que s’hagin introduït i la data del 

dia de la revisió. 

 

 

1.3.: crea_revisió (estat_sala, comentaris, dt)

1: Nova_revisió (sala, estat_sala, comentaris)
:Actor :SAP

s:Sala

1.1: dt = obtenir_data ( )
:Data

r:Revisió :List<Revisió>
1.4.: create (s, estat_sala, comentaris, dt)

1.5: add(r)

:List<Sala>
1.2: s:= find (sala)
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8.2.8 Cas d’ús: Crea reparació 

 

Aquest cas d’ús és l’encarregat d’afegir una nova reparació al sistema.  

 

El controlador rep la ordre de crear una nova reparació. Aquest ara, ha de cercar al sistema 

l’equip perquè és aquest qui farà la petició de la creació. El controlador passa la responsabilitat 

a l’equip, que és qui crearà la reparació a la que se l’ha d’associar i l’emmagatzemarà al 

repositori de les reparacions. 

 

 

1.1:e:= find (equip)

1.2: crea_reparacio(preu, observacions, cobert)

1.3: create (e, data_reparació, preu, observacions, cobert)

1.4: add (r)

1: Nova_reparacio(equip, data_reparació, preu, observacions, cobert)

:Actor

:SAP

e:Equip

:List<Equip>

r:Reparació

:List<Reparació>
 

 

 

 

 

8.2.9 Cas d’ús: Retorna reparació 

 

Per poder finalitzar una reparació s’ha de conèixer de quin equip parlem. Així què, el 

controlador ha de cercar l’equip al sistema. Una vegada es troba l’equip es modifica el seu 

estat i el seu propietari que es rep per paràmetre. Es va a buscar la reparació amb l’equip i es 

modifica amb la nova data de finalització donant-la per finalitzada. 

 

 

 

1.2: modifica_dades(data_fi, estat, propietari)

1: Retorna_reparacio (equip, data_fi, estat, propietari)
:Actor :SAP

e:Equip:List<Reparacio> 1.3: r:= find (e)

r:Reparacio

1.4: modify (data_fi)

S’actualitza el nou estat del dispositiu. Si l’equip és 
un dispositiu s’actualitza el seu nou propietari.

:List<Equip>1.1: e:= find (equip)
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8.2.10 Cas d’ús: Reserva sala 

 

Per poder crear una reserva d’una sala, primer s’ha d’anar a buscar la sala al sistema. El 

controlador és qui executa aquesta acció. Posteriorment, com la reserva no està creada per 

aquell interval horari, el controlador la crea i s’emmagatzema al repositori de reserves futures.  

 

 

1: Nova_reserva (sala, data_actual, data_inici, data_fi)

1.1: s:= find (sala)

1.2.: crea_reserva(data_actual, data_inici, data_fi)

:Actor

:SAP

s:Sala

:List<Sala>

r:Reserva

futures:List<Reserva>

1.3: create(s, data_actual, data_inici, data_fi)

1.4: add(r)

 
 

 

 

8.2.11 Cas d’ús: Actualitza estat 

 

Per modificar l’estat d’un dispositiu o d’un component de hardware, el controlador ha de rebre 

per paràmetre el nom d’aquest i el nou estat al que es vol canviar. Quan els ha rebut, modifica 

l’estat del l’equip amb el nou paràmetre estat i s’actualitza al sistema. 

 

 

:Actor :SAP

e:Equip

1: Actualitza_estat (equip, estat) 1.1: e:= find (equip)

1.2: modifica_estat(estat)

:List<Equip>
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8.3 Model de components 
 

El model de components forma part del disseny i és la representació del model conceptual. En 

aquest apareixen totes les representacions del model conceptual més les associacions que 

siguin importants per la construcció de la solució. 

 

La primera tasca és identificar les visibilitats entre components, és a dir, quines comunicacions 

ens produeixen entre si. Donat el numero de visibilitats que es produeixen en el nostre 

sistema, dividirem el model de components en tres parts, per separar els tres tipus de 

visibilitats possibles. 

 

 

8.3.1 Visibilitats d’atribut 

 

En la següent il·lustració veiem les visibilitats d’atribut, aquestes ens indiquen les relacions que 

esdevenen en un repositori d’objectes, diferenciades amb un asterisc, i les visibilitats que té el 

controlador del sistema sobre els diferents objectes.  

 

 

PropietariSAP Dispositiu

Garantia

* *

*
Sup. GarantiaHardware

* *

actiu

*

*

Sala

*

Reserva

Revisió*

Reparació

**

*

Assignacions

*

 
 

Il·lustració 32. Visibilitats d’atribut 
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8.3.2 Visibilitats locals 

 

En la següent il·lustració veiem les visibilitats locals. Aquestes visibilitats, la seva validesa es 

limita a la realització d’una operació determinada. És a cada nou ús i a cada nova realització, 

quan es torna a crear de nou l’enllaç local. 

 

Propietari

SAP Dispositiu

Garantia

Sup. Garantia

Hardware

Sala

Reserva

Revisió

Reparació

 
 

Il·lustració 33. Visibilitats locals 

 

 

8.3.3 Visibilitats de paràmetre 

 

Per últim les visibilitats de paràmetre que es mostren en la última il·lustració del model de 

components. Neixen al passar a un objecte un altre com part d’un argument de l’operació o bé 

és el seu valor de retorn. 

 

Garantia Dispositiu Propietari

Hardware

Sala

Assignacions

Supl. Garantia

Revisió

Reparació

Reserva

 
 

Il·lustració 34. Visibilitats de paràmetre 
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9. Implementació 
 

Després de l’anàlisi i el disseny, podem dir que l’aplicació ja existeix sobre el paper. Ara doncs, 

per fer que aquest projecte es pugui utilitzar, és el moment de la implementació o la 

realització amb la metodologia ASAP que utilitzem en el projecte. La implementació s’ha de 

produir basant-nos en els conceptes especificats durant les etapes anteriors.  

 

Durant el desenvolupament s’ha aprofitat codi estàndard que ja està implementat en altres 

mòduls per reutilitzar-lo aprofitant així el treball anterior i economitzant el temps, per 

exemple: mètodes de classes d’objectes que incorpora SAP. 

 

En aquest apartat no es contempla el manteniment dels propietaris, dels proveïdors, tipus de 

dispositius i tipus de sistemes operatius. 

 

Els propietaris dels dispositius els gestionaran des del departament de Recursos Humans, ja 

que les dades són confidencials i només es podrà obtenir el número que identifica a cada 

empleat a l’empresa, la oficina on treballen, el nom i els cognoms. Per tant, només es tindrà en 

compte, però no s’haurà de programar res. 

 

Tanmateix, amb els proveïdors passa el mateix que amb els propietaris. Aquests també estaran 

gestionats pel departament d’Administració, encara que pertany al mòdul de SD (Vendes i 

Distribució). 

 

En cas dels tipus de dispositius i de sistemes operatius, aquests estaran gestionats i donats 

d’alta per l’administrador del sistema a través d’una transacció de SAP específica per aquesta 

funció. 

 

 

9.1 Programes desenvolupats 
 

Després de detallar l’especificació, analitzar els problemes i veure què poden oferir els mòduls 

de SAP, es detallen els mòduls o programes que calen desenvolupar en aquest projecte. 

 

Donat que són tantes les especificacions que es volen cobrir, es decideix la creació de dos 

programes que gestionin tots els processos i un tercer programa per la càrrega de les dades 

mestres que s’hauran d’importar, així mateix, també tindrà la opció de càrrega de les dades 

que contingui un fitxer generat pel programa Batch Script. 

 

També es crearà una aplicació web per poder consultar mitjançant el navegador web els 

dispositius del sistema. Per aquesta aplicació farà falta un usuari i una contrasenya que el 

proporcionarà l’empresa a les persones autoritzades del sistema. A continuació explicarem per 

què s’han separat els processos en diferents programes. 
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9.1.1 Programa de gestió 

 

Primerament, es crearà un programa amb el que es podran gestionar les dades (dispositius, 

hardware, sales, garanties i suplements) i les opcions seran les següents: 

 

 Donar d’alta. 

 Modificar. 

 Donar de baixa. 

 Eliminar. 

 

Aquest programa tindrà una transacció assignada per un millor accés i així poder bloquejar 

l’accés a aquelles persones que no estiguin autoritzades. Amb aquest programa es solucionen 

la majoria dels requeriments especificats referent als dispositius, als components hardware, 

assignació de suplements de garantia, assignació de sales i reparacions de dispositius. 

 

La funcionalitat de les assignacions dels dispositius a una sala es farà en la modalitat de 

modificació. Igualment, que donar d’alta una reparació o afegir un suplement de garantia. 

Depenen del tipus de l’objecte que es vulgui modificar, la pantalla a mostrar serà diferent. 

 

Aquest programa s’ha dissenyat d’aquesta manera perquè un programa en el qual s’han de 

tractar dades per donar d’alta, modificar o altres no és recomanable que també tingui els 

llistats d’aquestes. Per tant, donades les funcionalitats és més fàcil d’utilitzar el programa 

només per a aquestes especificacions i requeriments. A més, a l’hora d’assignar autoritzacions 

sobre aquest programa és més eficient tenir funcionalitats separades, perquè les 

autoritzacions seran diferents per a cada programa.  No tothom podrà crear, modificar o 

eliminar objectes que es tractin en aquest. 

 

També s’ha decidit, juntament amb l’administrador, tenir-los separats, ja que si més d’un 

administrador vol accedir a modificar i un altre a visualitzar les dades fossin totalment 

independents a l’hora d’execució i no es bloquegessin els objectes a tractar.  

 

 

9.1.2 Programa de llistats i reserva de sales 

 

Donades les especificacions següents, en segon lloc es crearà un altre programa, però aquest 

estarà orientat a objectes amb una transacció associada que permetrà llistar: 

 

 Dispositius: reparacions,  garanties i suplements de garanties. 

 Hardware: reparacions. 

 Sales: ocupació, revisions i dispositius assignats a una sala. 

 

També permetrà la modificació de: 

 Dades dels suplements de garanties. 
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La eliminació de: 

 Reparacions dels dispositius i de components hardware. 

 Suplements de garanties. 

 Revisions i reserves de sales. 

 

 

Els llistats seran mostrats segons uns criteris de la pantalla de selecció del programa. En 

aquesta transacció només es podrà mostrar un únic llistat a la vegada.  

 

També incorporarà una altra funcionalitat, aquesta serà la de navegar des del llistat de 

dispositius cap a l’anterior programa seleccionant només el registre que es vulgui consultar. 

Aquesta funcionalitat és molt útil, ja que es podran veure les dades amb una altra disposició a 

la pantalla. 

 

La justificació del per què és decideix fer així, bé donada per la mateixa explicació anterior. Per 

un cantó SAP no recomana barrejar programes amb llistats i amb programes de camps 

editables. En canvi, sí que recomana fer editables els camps dels llistats en cas que es 

necessitin editar. És a dir, en el cas concret dels suplements de garanties, al tenir-ne més d’una 

per ordinador no es podria gestionar bé amb el programa anteriorment descrit i en cas de tenir 

que editar-ne les seves dades és molt més fàcil i pràctic en un llistat filtrant per l’ordinador que 

interessa.  

 

Un altre cas, seria el de les reserves de les sales. Té sentit poder fer les reserves des del mateix 

programa on es poden visualitzar ja les que existeixen, així no hi ha cap mena de dubte si estan 

o no ocupades les sales que es volen reservar. 

 

Finalment, és més fàcil i intuïtiu eliminar dades d’un llistat perquè es poden visualitzar d’una 

manera més organitzada i no donar lloc a possibles confusions. 

 

 

9.1.3 Programa de càrrega de dades 

 

Aquest programa és necessari, ja que s’han d’importar i carregar les dades al sistema des dels 

arxius originals i quan escaigui, donar d’alta un nou ordinador amb el fitxer que s’extrau del 

programa script. 

 

La càrrega es farà amb arxius excels amb un format en concret en cada cas. És a dir, si es volen 

carregar els mòbils i els ordinadors, es carreguen independentment. Serien dos arxius diferents 

amb la capçalera ordenada diferent. 
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Il·lustració 35.Exemple de fitxer de càrrega massiva amb dades fictícies de mòbils 

 

 

Aquest programa també podrà crear els nous ordinadors que es vulguin donar d’alta amb el 

fitxer creat amb el script que s’ha executat a l’ordinador que es vol crear al sistema, per així 

agilitzar el procés d’introduir les dades al programa. Aquest fitxer ha de ser en format 

fitxer.txt, ja que el programa està adaptat a aquestes necessitats. 

 

Al ser un programa que només s’executarà una vegada per a cada fitxer que s’hagi de 

processar, es crea independentment dels altres dos per a no interferir en els processos. 

Altrament, tampoc té cap relació la finalitat d’aquest programa amb els altres dos esmenats 

anteriorment. 

 

 

9.1.4 Executable en Batch Script 

 

El programa Batch Script s’executa des del sistema operatiu. Es recolliran totes les dades que 

interessen extraure dels ordinadors. La seva funcionalitat és molt simple. 

 

 
 

Il·lustració 36.Exemple de dades que conté el fitxer generat pel programa Batch Script 
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9.1.5 Llistat web de dispositius 

 

El llistat mostra els dispositius que es vulguin consultar mitjançant el navegador web. 

Simplement s’introdueix el nom del dispositiu el qual es volen saber les dades i aquest farà la 

cerca i la mostrarà. Es desenvoluparà amb la tecnologia Web Dynpro, que és l’única que 

permet connectar-se mitjançant navegadors web, ja sigui a través d’un ordinador, una tablet o 

altres. 

 

 

9.2 Versions SAP 
 

Aquest apartat tracta sobre les versions que s’han utilitzat al llarg del desenvolupament del 

projecte.  

 

Durant aquest període s’ha utilitzat la última versió de SAPGUI, 7.30. Aquesta versió permet, 

entre altres coses, diferenciar els diferents sistemes amb colors per evitar possibles 

problemes. La versió del sistema on s’ha desenvolupat és l’última i més estable que hi ha al 

mercat, SAP R/3, en cas d’haver-hi algun problema sempre hi ha petites actualitzacions al 

sistema per tal de corregir-los. 

 

També cal destacar que la versió del llenguatge utilitzat per la programació ha estat la d’ABAP 

6.40, ja que a mesura que es va actualitzant hi ha comandes que queden obsoletes i no són 

tant eficients. 

 

 

9.3 BatchScript 
 

El programa executable en Batch Script és un seguit de línies de codi que Windows interpreta 

per poder extraure les dades necessàries, per poder agilitzar el procés de la recol·lecció 

d’aquestes per la creació de nous dispositius al sistema. En servirà per poder extreure la 

informació de l’ordinador més fàcilment. L’estructuració que s’ha utilitzat en la programació és 

la següent. 

  

Per poder llençar el procés en fons i poder escriure per pantalla el que vulguem s’ha d’incloure 

la sentència  @echo off 

 

A l’hora de definir les variables es farà de la següent forma. Com es pot observar, var serà el 

nom de la nostra variable que es vulgui definir. 

 
::Definició de variables 

set "var_data=var"  

 

Per finalitzar, per obtenir les dades del sistema i poder emmagatzemar-les o guardar-les en un fitxer de 

sortida es farà amb una sentència que reconegui el sistema per la obtenció de dades. Al escriure la 

sentència echo  permet poder escriure per pantalla què és el que s’està fent en cada moment per tenir-

ne constància. 
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::Sistema Operatiu 

echo Identificant el sistema operatiu 
set os >> dades_ordinador.txt 
 

En aquest cas, dades_ordinador.txt és el fitxer de sortida on s’estan emmagatzemant totes les dades. 

 

I, per finalitzar, la utilització de les variables que s’ha fet servir, un exemple com el següent. Permet 

guardar les dades que s’han recollit a la variable en el fitxer de sortida. 

 

echo %var_comd% >> dades_ordinador.txt 

 

 

 

9.4 Estructuració de la programació 
 

Ara es passarà a detallar l’estructuració dels programes que s’han creat en aquest projecte.  

 

Per a que sigui més fàcil d’entendre la programació, s’usarà el patró Model Vista Controlador 

(MVC). Aquest patró consisteix en una arquitectura de software que separa les dades i la lògica 

de l’aplicació de la interfície d’usuari i el mòdul encarregat de gestionar els esdeveniments i les 

comunicacions. 

 

Donat que SAP separa els seus programes en fitxers include, es poden fer agrupacions entre 

aquests, aquestes agrupacions formaran part del model, la vista o el controlador del patró. En 

la següent imatge es mostra com es pot organitzar l’estructuració d’un programa de SAP 

mitjançant el patró MVC. 

 

 

 
 

Il·lustració 37.Estructuració del programa en forma d’arbre 
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Es poden distingir els tres apartats amb tres colors diferents: 

 

 Color vermell: Es pot veure que el programa principal controla el model i la vista,  es 

podria dir que és el controlador. 

 Color verd: La carpeta screens conté totes les dynpros, és a dir, les vistes del 

programa. 

 Color blau: Per finalitzar es mostren els include que contenen el pont entre el 

controlador i el model. 

 

 

9.4.1 Controlador 

 

És la lògica del programa que respon als esdeveniments de l’usuari i fa peticions al model quan 

es fa una sol·licitud.  Aquest està format pel programa i la seqüència d’esdeveniments que 

proporciona SAP al seu sistema. Veurem a continuació un exemple d’un patró dels programes 

desenvolupats que correspon a la interacció de l’usuari. 

 

Controlador de programa 

 
*&-----------------------------------------------------------* 

*& Report  ZPROJECT 

*&-----------------------------------------------------------* 

 

include zproject_top. " Dades globals 

include zproject_sel. " Pantalla de selecció principal 

include zproject_f01. " PERFORMS-Rutines 

include zproject_o01. " Procés anterior tractament pantalla  

include zproject_i01. " Procés posterior tractament pantalla 

 

INITIALIZATION. 

  PERFORM inicialitzacio. 

 

AT SELECTION-SCREEN OUTPUT. 

 

AT SELECTION-SCREEN. 

  PERFORM check_camps. 

  PERFORM check_dades. 

 

START-OF-SELECTION. 

  PERFORM execucio. 

 

END-OF-SELECTION. 

 

 

El controlador de programa fa servir dos esdeveniments interns quan l’usuari executa la 

transacció que crida el programa. Aquests esdeveniments serien el INITIALIZATION i el AT 

SELECTION-SCREEN OUTPUT el primer inicialitza dades del model i el segon manipula la vista 

de la pantalla de selecció.  

 

A continuació, un cop escollida la selecció per part de l’usuari, s’executen la resta 

d’esdeveniments. AT SELECTION SCREEN i el START-OF-SELECTION omplen el model i després 

de END-OF-SELECTION s’executa la vista. Cada vista té el seu propi controlador. 
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El primer que farà el controlador sempre serà executar aquests esdeveniments i en cada 

perform que hi ha, cridarà al model per fer les seves pertinents peticions. 

 

Aquesta estructura la segueixen els altres desenvolupaments que s’han hagut de creat per 

aquest projecte. 

 

 

Controlador de navegació de pantalles 

 

Tot seguit, expliquem com determinar les possibles interaccions de l’usuari amb la UI. El 

control dels botons de la navegació de les pantalles es determina mitjançant un editor gràfic. 

Es pot accedir en la carpeta anomenada GUI STATUS, mostrada a la imatge anterior de la 

il·lustració 37.  

 

 
 

Il·lustració 38.Pantalla per configurar les accions del programa 

 

Es determina de la següent manera. Primerament se li assigna, al botó de la barra, el nom de 

l’acció que es vulgui recollir per codi i després a la lògica de cada dynpro se li ha d’assignar una 

funció a cadascun dels botons.  

 
*&------------------------------------------------* 

*&      Module  USER_COMMAND_9000  INPUT 

*&------------------------------------------------* 

*       Pantalla 9000 que mostra el llistat 

*-------------------------------------------------* 

MODULE user_command_9000 INPUT. 

 

  CASE sy-ucomm. 

    WHEN 'BACK' OR 'CANC'. 

      SET SCREEN 00. 

    WHEN 'EXIT'. 

      LEAVE PROGRAM. 

  ENDCASE. 

 

ENDMODULE. 

 

 

La sentència CASE defineix el control de la variable del sistema SAP anomenada sy-ucomm, que 

recull la interacció de l’usuari amb la pantalla i posteriorment es pot escollir la funció que es 

farà. En aquest cas si es prem el botó  verd o el botó groc, el sistema detecta la variable amb 



9. Implementació 
 
 

96 
 

valor ‘BACK’ i el programa tornarà a la pantalla principal perquè així ho dicta la sentència SET 

SCREEN 00. En canvi, si es prem el botó vermell, l’usuari sortirà del programa amb la sentència 

LEAVE PROGRAM. Es poden definir moltes mes opcions, com cridar a una altra pantalla que 

cridi al seu controlador i es mostri. 

 

Controlador dels llistats 

 

Els llistats ALV (Abap List Viewer) es controlen independentment del programa de control. 

Com s’ha comentat abans, té el seu propi controlador. Aquest té el seu propi conjunt de 

mètodes que el defineixen. Tots els llistats que conté aquest projecte segueixen el mateix 

patró, donat que s’executa amb el mateix codi, però només es canvia l’estructura de dades de 

sortida. A continuació, s’explica com es crea l’objecte controlador del llistat. 

 

Primerament s’ha de crear el container que contindrà l’objecte, aquestes sentències criden als 

mètodes privats que té la classe de l’objecte que es vol crear. El nom del container haurà de 

ser el mateix que es definirà a la vista. 

 
  CREATE OBJECT o_cc_alv 

    EXPORTING 

      container_name = 'CC_ALV'. 

 

  CREATE OBJECT o_alv 

    EXPORTING 

      i_parent = o_cc_alv.   

 

A continuació s’ha d’obtenir el format de l’estructura amb la que es voldran visualitzar les 

dades per pantalla. El paràmetre i_structure_name ha de recollir la definició de l’estructura per 

poder mostrar les dades amb el format que es vulgui i el paràmetre ct_fieldcat és l’estructura 

definitiva que es crea a través d’aquest mètode privat. 

 
  CALL FUNCTION 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE' 

    EXPORTING 

      i_structure_name       = structure_name 

    CHANGING 

      ct_fieldcat            = lt_fieldcat 

    EXCEPTIONS 

      inconsistent_interface = 1 

      program_error          = 2 

      OTHERS                 = 3. 

 

Per finalitzar la visualització, es fa la crida al mètode que executa la visualització del llistat. El 

paràmetre is_layout és la disposició que necessita el llistat per tal de poder ser visualitzat i els 

paràmetres changing són l’estructura del llistat de sortida i el paràmetre lt_data són les dades 

del llistat que es volen mostrar obtingudes a partir del model. 

 
  o_alv->set_table_for_first_display( 

      EXPORTING is_layout = l_alv_layout 

 

      CHANGING  it_fieldcatalog = lt_fieldcat 

                it_outtab = lt_data ). 
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En cas de la captura de la interacció de l’usuari amb el llistat es recull amb els propis mètodes 

de l’objecte controlador. Per exemple, a l’hora de navegar d’una transacció a una altra fent 

doble click en un registre del llistat, el controlador captura la interacció de l’usuari amb un dels 

mètodes definits. El següent exemple mostra com la crida del mètode que recull l’acció de 

l’usuari i la seva definició. 

 
handle_double_click  FOR EVENT double_click OF cl_gui_alv_grid 

                     IMPORTING e_row e_column. 

 

METHOD handle_double_click. 

    " Funció del mètode. 

ENDMETHOD. "handle_double_click 

 

 

 

9.4.2 Model 

 

Els objectes que representen el rol de model són aquells que encapsulen les dades 

específiques de l’aplicació i també defineixen la lògica de negoci que manipularà i processarà 

aquestes dades. En el meu cas, el model de dades estarà a la base de dades de SAP. 

 

Els elements de dades que es poden trobar en el model són varis. SAP permet la creació 

d’elements de dades no estàndards de SAP, aquests elements s’han de composar d’aquells 

tipus que són bàsics com: 

 

 Camps normals: Són camps bàsics com podrien ser un integer, clnt, binary, char, time, 

dats, string. 

 Camps funcionals: Són camps que es calculen a partir d’altres camps. 

 

A continuació veurem algun exemple d’algun model que s’han creat des de zero, ja que no s’ha 

pogut heretar-ne cap estàndard de SAP. 
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Il·lustració 39. Model de l’objecte dispositiu a la BBDD 

 

Aquest és un exemple del model dispositiu. Aquesta taula és genèrica per a tots els dispositius 

i hi ha camps que no s’utilitzen depenent del dispositiu que estigui emmagatzemat. 

S’expliquen alguns camps que són rellevants per a aquest model. 

 

El camp mandt fa referència a un camp estàndard de SAP obligatori que no afectarà en el 

desenvolupament del projecte. 

 

El camp zdispo indica quin és el tipus de dispositiu. Aquest cap depèn d’un domini de valors 

que s’ha definit. 

 

El camp zmodel és el model del dispositiu i també, com en el cas anterior, depèn d’un domini 

de valors definit al sistema. 

 

L’atribut zestat indicarà quin és l’estat del dispositiu en cada moment dispositiu i també, com 

en el cas anterior, depèn d’un domini de valors definit al sistema. 
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Il·lustració 40. Model de la reserva d’una sala 

 

 

Aquest model es composa la majoria amb camps de dates per saber la ocupació que té una 

sala, per fer reserves. 

 

El camp znoms indica el nom de la sala que li dona l’administrador al sistema. 

 

Els camps zhora_i  i zocupacio_i són de tipus de dades del tipus hora i data. Aquests indiquen 

l’inici del dia i l’hora de la reserva que es fa i són camps obligatoris. 

 

Els camps zhora_f  i zocupacio_f són de tipus de dades del tipus hora i data. Aquests indiquen 

el final del dia i l’hora de la reserva que es fa i són camps obligatoris. 

 

 

Accés al model 

 

Una vegada s’han vist un parell d’exemples, mostrem com accedir a les dades d’aquests 

models creats. Al no ser SQL natiu, ABAP té sentències Open SQL, que són aquelles que 

simulen un subconjunt de sentències SQL. 

 
    SELECT SINGLE * 

      FROM <taula> 

      WHERE <camp_taula1> = camp_programa1 

        AND <camp_taula2> = camp_programa2. 

 

Com es pot veure, en aquesta sentència s’estan recollint tots els camps que conté el model al 

que es vol accedir, ja que s’utilitza el símbol * en comptes de fer la cerca de camps en concret. 

Un exemple d’una cerca amb camps concrets seria el següent. 

 
    SELECT SINGLE camp1 camp2 camp3   

INTO ( var1, var2, var3 ) 

      FROM <taula> 

      WHERE <camp_taula1> = camp_programa1 

        AND <camp_taula2> = camp_programa2. 
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A l’hora d’obtenir les característiques de l’objecte que es vol recuperar, s’hauria de fer una 

cerca pels camps clau, ja que si no es fa així podria fer que aquesta fos més lenta si la taula té 

molts registres i l’eficiència no seria la mateixa. 

 

 

9.4.3 Vista 

 

En SAP les vistes són pantalles creades amb l’editor de pantalles que proporciona el sistema. 

Aquestes pantalles o dynpros en SAP es podrien visualitzar en fitxers .txt que es poden 

reutilitzar en altres programes. Però, lògicament, és més senzill la seva visualització en el seu 

editor a l’hora de fer el disseny.  

 

A l’hora de visualitzar una pantalla en el programa es farà amb la següent sentència, on ‘xxxx’ 

és el número de pantalla: 

 
CALL SCREEN XXXX. 

 

 

Vista de programa 

 

Un exemple en l’editor d’una pantalla qualsevol de programa seria el següent.  

 

 
 

Il·lustració 41. Exemple de pantalla en l’editor de dynpros 

 

 

En aquest cas es pot veure una pantalla bàsica amb camps bloquejats, en gris, camps que 

permeten l’entrada de text, en blanc, i botons que permeten accions. Aquesta és la part que es 

visualitza, però aquesta pantalla es pot construir d’una manera complexa amb l’editor que es 

mostra a la següent il·lustració.  

 

La vista té camps que corresponen a camps dels models per poder obtenir les dades i 

posteriorment processar-les. En SAP, la manera de capturar les dades que introdueixen per 

pantalla és que el nom dels camps de pantalla han de ser igual que el nom de les variables que 
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estiguin definides al programa, a més aquestes han de ser globals. No hi hauria una connexió 

entre la vista i el model sense aquestes variables. Moltes d’elles estan definides com  marquen 

les recomanacions estàndards de SAP, gv_nom, ‘gv’ que s’interpreta com “global variable” i el 

nom de la variable que es vol declarar. 

 

Els camps que estan definits com el nom de la taula-nom_camp, per exemple zdispositiu-zsala 

normalment es defineixen així perquè durant l’execució del programa no requereixen cap 

tractament especial i ja formen part de l’estructura resultant de l’objecte model. 

 

 

Vista de llistats 

 

Per distingir les dynpros normals de les dels llistats, aquestes només poden tenir un element 

anomenat Custom Control, que és aquell que rebrà l’objecte definit i creat al programa com a 

variable global i s’haurà d’anomenar igual que la variable del programa.  

 

 
 

Il·lustració 42. Exemple de pantalla d’ALV 

 

En la il·lustració 43 es pot apreciar com l’element Custom Control que rebrà l’objecte ALV té el 

nom ‘CC_ALV’ i haurà de ser el mateix nom que l’objecte creat al codi del programa. 

 

 

9.5 WebDynpro 
 

L’aplicació web està programada orientada a objectes. Tot seguit es detalla com es composa el 

patró MVC en aquesta aplicació. 

 

 

9.5.1 Controlador 

 

El controlador, la part lògica de l’aplicació està format per la definició de funcions o mètodes 

predefinits de SAP i d’altres per l’usuari que defineixen el comportament del sistema. Les 

funcions d’una classe es defineixen dins de la mateixa classe, però amb la categoria pública. 
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Una vegada s’ha escollit la classe a utilitzar i aquesta s’instancia, ja té unes funcions definides 

encara que no les haguem definit, algunes d’aquestes funcions són les següents:   

 

 
 

Il·lustració 43. Mètodes de la classe triada per a crear l’aplicació web 

 

Els mètodes que incorpora la classe són les funcions bàsiques de detecció de pantalla, 

aquestes funcions es poden redefinir per canviar algun comportament. En canvi, el mètode 

fill_dispotab està creat específicament per recollir les dades i mostrar-les per pantalla, és una 

funció nova que s’ha hagut d’afegir per la obtenció de les dades. 

 
METHOD fill_dispotab . 

 

  node_node_dispo = wd_context->get_child_node( name = 'DISPO_NODETAB' ). 

  elem_node_dispo = node_node_dispo->get_element( ). 

 

  elem_node_dispo->get_static_attributes(IMPORTING static_attributes = stru_node_dispo). 

 

  IF stru_node_dispo-znom_disp IS NOT INITIAL. 

    CONCATENATE 'ZNOM_DISP = ''' stru_node_dispo-znom_disp '''' INTO ls_where. 

    APPEND ls_where TO lt_where. 

  ENDIF. 

 

  IF stru_node_dispo-zdispo IS NOT INITIAL. 

    CONCATENATE 'ZDISPO = ''' stru_node_dispo-zdispo '''' INTO ls_where. 

    IF stru_node_dispo-zdispo NE '' AND stru_node_dispo-znom_disp NE ''. 

      CONCATENATE 'AND' ls_where INTO ls_where SEPARATED BY space. 

    ENDIF. 

    APPEND ls_where TO lt_where. 

  ENDIF. 

 

  SELECT * FROM zdispositiu INTO TABLE lt_dispo 

  WHERE (lt_where). 

 

  node_node_dispotab = wd_context->get_child_node( name = 'DISPO_NODETAB' ).  

  node_node_dispotab->bind_table( lt_dispo ).  

 

ENDMETHOD. 

Aquesta funció és la més important, sense aquesta no es podrien visualitzar les dades per 

pantalla.  Depenent de quins camps de la pantalla estan o no omplerts es farà una cerca 

diferent de l’altra.  

 
  node_node_dispo = wd_context->get_child_node( name = 'DISPO_NODETAB' ). 

  elem_node_dispo = node_node_dispo->get_element( ). 

 

Aquestes dues línies serveixen per crear l’objecte temporal on es guardaran les dades mentre 

no es mostrin per pantalla. 

 
  elem_node_dispo->get_static_attributes(IMPORTING static_attributes = stru_node_dispo). 
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Pel que fa aquesta, s’obté l’estructura que prèviament s’ha definit al controlador i, a més a 

més, haurà de tenir la mateixa estructura que la taula de sortida de la pantalla per tal que les 

dades es puguin visualitzar. 

 
  IF stru_node_dispo-znom_disp IS NOT INITIAL. 

    CONCATENATE 'ZNOM_DISP = ''' stru_node_dispo-znom_disp '''' INTO ls_where. 

    APPEND ls_where TO lt_where. 

  ENDIF. 

 

  IF stru_node_dispo-zdispo IS NOT INITIAL. 

    CONCATENATE 'ZDISPO = ''' stru_node_dispo-zdispo '''' INTO ls_where. 

    IF stru_node_dispo-zdispo NE '' AND stru_node_dispo-znom_disp NE ''. 

      CONCATENATE 'AND' ls_where INTO ls_where SEPARATED BY space. 

    ENDIF. 

    APPEND ls_where TO lt_where. 

  ENDIF. 

 

  SELECT * FROM zdispositiu INTO TABLE lt_dispo 

  WHERE (lt_where). 

 

Tot aquest subconjunt de codi depèn dels camps stru_node_dispo-znom_disp i 

stru_node_dispo-zdispo de la pantalla i es construirà una cerca diferent en cada cas que 

s’executarà per trobar les dades a la BBDD. 

 
  node_node_dispotab = wd_context->get_child_node( name = 'DISPO_NODETAB' ).  

  node_node_dispotab->bind_table( lt_dispo ). 

 

Per acabar, les dues últimes línies traspassen les dades cercades cap a la taula amb l’estructura 

específica que es vol mostrar pel navegador web. 

 

 

9.5.2 Model 

 

El model de l’aplicació web serà el mateix que s’ha esmentat en l’apartat 8.3.2, que 

corresponen al model dels programes. En aquest cas, només hi haurà un únic model, ja que 

només es voldran cercar dispositius del sistema i aquest serà únic. 
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Il·lustració 44. Model de l’objecte dispositiu a la BBDD 

 

Com s’ha explicat anteriorment, el camp mandt és un camp obligatori de SAP que no afectarà 

en cap cas en l’execució de la interfície web. 

 

 

9.5.3 Vista 

 

La vista de l’aplicació web es composa d’una disposició on s’inclouen pantalles amb elements 

mitjançant un editor gràfic per tal de facilitar la seva realització. En aquest cas, es composa 

d’una disposició amb dues pantalles i els elements escollits. 

 

Pantalla de la cerca 

 

        

Il·lustració 45. Pantalla per la cerca i l’estructura de l’editor en forma d’arbre 

 

Aquesta pantalla conté una caixa amb un títol on estan incorporats dos elements per poder 

tenir un criteri de selecció i un botó per la execució. 

 

El botó cerca té una acció que s’ha de programar dintre de les seves propietats. Aquesta 

propietat en concret, és un esdeveniment que se l’ha anomenat search que crida al codi 

mostrat anteriorment. El següent codi mostra la crida amb el mètode sense paràmetres. 
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  METHOD onactionsearch. 

    wd_comp_controller->fill_dispotab( ). 

  ENDMETHOD. 

 

 

Pantalla visualització dades 

 

Com es pot veure, és una mica difícil de visualitzar amb l’editor gràfic, però donat que 

cadascun dels objectes és una instància, no es pot veure la forma final fins que no s’executi 

l’aplicació amb el navegador web. Com s’han de visualitzar les dades en taules, s’han de definir 

els elements de la pantalla com a tipus container i cadascuna d’elles amb el seu nom.   

 

 

        
Il·lustració 46. Pantalla per visualitzar les dades 

 

 

El resultat final de la disposició amb les dues pantalles és la següent: 

 

 
Il·lustració 47. Pantalla resultant al navegador web 
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10. Planificació final i anàlisi econòmica 
 

Para acabar, s’ha de fer un anàlisi final del cost temporal i econòmic comparant-lo amb la 

planificació que s’ha realitzat a l’inici. Normalment els projectes tendeixen a desviar-se de la 

planificació que es fa prèvia i aquest no ha estat una excepció. 

 

Cal destacar que, tal com estava estipulat, la estimació inicial va ser d’unes 800 hores en total. 

Però s’ha de tenir em compte, que la forma de repartir les hores ha variat en certa mesura del 

que s’havia previst en un principi. A continuació es procedeix a l’anàlisi final. 

 

 

10.1 Planificació final 
 

En l’anàlisi final es poden apreciar canvis respecte a l’anàlisi inicial, això bé donat per una sèrie 

de canvis. 

 

Per la realització d’aquest projecte des del seu inici fins al final s’han empleat al voltant d’unes 

750 hores. Es té en compte que totes les jornades no van ser de vuit hores diàries, algunes van 

ocupar més i d’altres van ocupar menys donat a imprevistos. Però, per no fer-ho més 

complicat, s’agafa una mitja de 7 hores al dia. Treballant 7 hores diàries 5 dies a la setmana de 

finals Gener a finals Juny. En aquestes hores no es compten les vacances de setmana santa. 

 

Primerament, abans de començar donat que l’empresa va fer una formació prèvia sobre SAP, 

les tasques d’estudi de les tecnologies i la d’implementació es van veure reduïdes en necessitat 

d’hores per la seva realització. Per tant, aquestes hores es van poder planificar en altres 

tasques com la pressa de requeriments i el disseny del projecte, ja que finalment l’anàlisi s’ha 

vist afectat per nous casos d’ús que no es van tindre en compte. Aquests casos d’ús no van 

afectar a les hores dedicades a la implementació perquè el seu desenvolupament era mínim. 

 

Si recordem, a la planificació inicial estava inclosa la repartició d’hores que es pot observar a la 

següent figura. 

 

Perfil Tasca Hores  

Analista Pressa de requeriments 
Anàlisi del problema 
Estudi de les tecnologies 
Disseny 

20h 
80h 
40h 
120h 

 
 

Programador Implementació 
Test i proves 
Correccions 

280h 
80h 
 

 
 

Tècnic  Migració de dades 20h  

Redactor Redacció de la memòria 160h  

  800h  

 

  Il·lustració 48. Taula de planificació inicial temporal 
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La organització per tasques s’ha mantingut, però el resultat final marca un temps diferent més 

elevat per algunes tasques i menor per algunes altres, sobretot d’estudi de tecnologies i de 

programació, ja que la formació que va donar l’empresa va ajudar en la disminució d’hores 

d’implementació per poder aprofitar-les en altres.  Així, el resultat temporal final seria el 

següent: 

 

Perfil Tasca Hores  

Analista Pressa de requeriments 
Anàlisi del problema 
Estudi de les tecnologies 
Disseny 

20h 
90h 
20h 
140h 

 
 

Programador Implementació 
Test i proves 
Correccions 

220h 
80h 
 

 
 

Tècnic  Migració de dades 20h  
Redactor Redacció de la memòria 160h  

  750h  

 

Il·lustració 49. Taula de planificació final temporal 

 

Podem observar la diferència temporal entre la planificació inicial i l’anàlisi final a la figura 

anterior. 

 

 
 

Il·lustració 50. Gràfic comparatiu entre la planificació inicial i la final 

 

Gran part de la variació temporal bé donada a que la planificació inicial tenia dedicades més 

hores a la recerca de l’estudi de les tecnologies a emprar. Aquest decrement d’hores és degut 

a una formació específica donada per l’empresa previ desenvolupament i, per tant, fent així 

que l’aprenentatge en la programació d’ABAP fos molt més curt de l’esperat i posteriorment la 

implementació molt més ràpida amb els coneixements assimilats anteriors. També s’ha 

d’esmentar que la reutilització de funcions estàndards d’ABAP van agilitzar el procés 

d’implementació així com el reaprofitament de codi entre els programes creats, per exemple 
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les subrutines d’ABAP o els mòduls de funció no estàndards i els objectes en els llistats creats. 

Se li dona molta importància a les tasques del programador, però les hores que no es dediquen 

a aquestes tasques, finalment es reparteixen en les tasques de l’analista. Una vegada es va 

acabar la tasca es va veure que segons la planificació, es van avançar hores, finalitzant la 

planificació total 50 hores abans. Aquestes hores fan que l’anàlisi econòmica sigui diferent. 

 

 

10.2 Anàlisi econòmica 
 

Degut a la variació de la repartició de les hores entre els diferents perfils necessitats pel 

projecte i la disminució del temps total, el cost ha variat.  En concret, el perfil més car que és el 

d’analista ha augmentat d’hores, però les hores de programador s’han reduït 

considerablement. 

 

Si comparem la planificació inicial amb el cost final es pot observar ràpidament la diferència de 

costos que suposa la reubicació del temps. 

 

Perfil Tasca Hores € / hora Total 

Analista Pressa de requeriments 
Anàlisi del problema 
Estudi de les tecnologies 
Disseny 

20h 
80h 
40h 
120h 

 
 
30€ 

600€ 
2.400€ 
1.200€ 
3.600€ 

Programador Implementació 
Test i proves 
Correccions 

280h 
80h 
 

 
15€ 

3900€ 
1.200€ 
 

Tècnic  Migració de dades 20h 12€ 240€ 
Redactor Redacció de la memòria 160h 11€ 1760€ 

  800h  14.900€ 

 

Il·lustració 51. Taula de planificació inicial de despeses 

 

 

 

Perfil Tasca Hores € / hora Total 

Analista Pressa de requeriments 
Anàlisi del problema 
Estudi de les tecnologies 
Disseny 

20h 
90h 
20h 
140h 

 
 
30€ 

600€ 
2.700€ 
600€ 
4.200€ 

Programador Implementació 
Test i proves 
Correccions 

220h 
80h 
 

 
15€ 

3300€ 
1.200€ 
 

Tècnic  Migració de dades 20h 12€ 240€ 
Redactor Redacció de la memòria 160h 11€ 1760€ 

  750h  14.600€ 

 

Il·lustració 52. Taula de planificació final de despeses 
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Donat que la planificació d’hores és menor, les despeses no són superiors, però com a resultat 

final tampoc es poden observar grans canvis. 

 

Finalment, encara que la relació entre tasca i temps inicialment dista de la final, el cost del 

projecte es manté pràcticament idèntic. 

 

Això és degut a que el nombre total d’hores que es van planificar pel projecte i les hores que 

s’han utilitzat en altres tasques fan que el preu es mantingui gairebé intacte. 
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11. Conclusions i treball futur 
 

11.1 Conclusions tècniques i personals 
 

Arribats a aquest punt, he arribat a unes conclusions que han de ser esmentades en aquesta 

memòria i deixar-ne constància, perquè m’han fet créixer com a persona. 

 

La realització d’aquest projecte m’ha aportat nous coneixements sobre la creació i la 

implementació d’un projecte amb SAP. Per una banda, he pogut aprendre i posar en pràctica la 

metodologia que utilitza SAP per la realització dels seus projectes en cas de ser la escollida.   

 

S’ha buscat la millor solució i conduit el desenvolupament del projecte de la manera més 

correcta. Ha estat una bona forma de realitzar una aproximació d’un projecte en SAP, ja que 

treballant de desenvolupador et donen l’anàlisi feta. Així que, en aquest cas, he pogut veure 

com neix un projecte de SAP que es podria aplicar a l’entorn laboral. Cal destacar també que 

s’ha de seguir una disciplina, seguir els horaris de treball marcats i en cas de ser analista, 

realitzar una tasca amb una data de finalització preestablerta i, normalment,  molt ajustada. 

Així doncs, per finalitzar aquest projecte he hagut de ser fidel a un horari de treball i tenir en 

tot moment present la data de finalització. 

 

Un dels temes que em vaig marcar com expectativa era aprofundir en l’ús dels ERP, de SAP, 

que fins ara havia utilitzat. En aquest aspecte, he acabat utilitzant les eines que ja coneixia i 

incloure algunes més que no n’havia fet ús encara, molt útils pel desenvolupament. De totes 

maneres, he d’admetre que tampoc m’he vist necessitada d’aprofundir molt més per utilitzar 

moltes noves eines que posava a la meva disposició SAP. Professionalment, convé ressaltar 

que aquest projecte pot tenir una bona sortida, cosa que en l’actualitat pot ser necessari 

gestionar una empresa tecnològicament. 

 

A l’hora de programar l’script ha estat un repte perquè els coneixements i la informació que 

tenia per desenvolupar-lo eren gairebé nuls. Per tant, s’ha tingut que fer una recerca 

d’informació obligada per tal d’arribar a fer la implementació. No obstant, s’ha de dir que la 

recerca va ser bastant fluida, ja que es pot trobar tota la informació sense molta complicació. 

 

En l’àmbit acadèmic m’ha servit per adquirir nous coneixements i per adonar-me que una de 

les finalitats d’una formació universitària és la de preparar-nos per poder solucionar qualsevol 

problema que ens trobem com a professionals, ja sigui utilitzant les eines que ens han 

proporcionat o amb altres alternatives. 

 

Per finalitzar, he de dir que ha estat una experiència molt enriquida en molts aspectes. Des de 

l’aspecte tècnic del desenvolupament de l’aplicació fins l’entorn laboral per treballar amb els 

administradors de sistemes. 
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11.2 Problemes durant el projecte 
 

Mirant enrere, no era conscient dels problemes que em podria donar un projecte final de 

carrera. Com ja he esmentat al inici d’aquesta memòria, aquest projecte s’ha fet íntegrament 

en hores no laborals. Ha estat un esforç i un sacrifici que ha valgut la pena, però han estat 

moltes tardes desprès d’una dura jornada laboral i caps de setmana treballant en el projecte 

per a aconseguir arribar a l’objectiu d’acabar-lo. Potser aquest, és l’impediment més gran que 

he pogut trobar fins el moment. 

 

La problemàtica més difícil que m’he trobat ha estat aquella de no veure tot l’anàlisi que hi 

havia darrera i que s’havia de fer. En un punt del projecte va sorgir algun cas d’ús més que no 

vaig saber veure per estar cegada en uns pensaments que, potser, no tenien ni peus ni cap. 

Però, finalment vaig poder superar aquest entrebanc.  

 

Respecte a SAP, en darrer lloc i no menys important, un altre problema que m’he trobat ha 

estat determinar totes les taules i els camps que es necessitaven, perquè la quantitat 

d’informació que es desitjava emmagatzemar al sistema va ésser bastant considerable. Han 

estat moltes reunions amb l’administrador de sistemes pensant en com modelitzar la base de 

dades, sempre comptant amb l’aprovació de la seva part. 

 

 

11.3 Treball futur 
 

Amb els coneixements que he adquirit amb aquest projecte, així com l’experiència professional 

amb les relacions que he establert amb la meva empresa, s’obre la via de la continuïtat en el 

món de l’ERP de SAP. 

 

He descobert que el potencial que té la programació amb Batch script m’ha obert un món que 

em demostra que es poden combinar dues tecnologies que , a priori, no tenen res a veure. 

 

I ara, mirant cap endavant, veig que la realització d’aquest projecte m’ha aportat nous 

coneixements i noves portes que s’obren davant meu. 

 

 

11.4 Possibles ampliacions 
 

Hem arribat a un dels punts finals de la memòria del projecte i m’agradaria afegir que hi ha 

noves possibles ampliacions que van anar sorgint mentre s’implementava la solució inicial 

plantejada. Un cop finalitzada la memòria es plantegen millores que es podrien implementar al 

llarg del temps segons les necessitats d’Itelligence: 

 

 Enviar automàticament l’arxiu de les característiques que s’extreu dels ordinadors 

mitjançant la xarxa. Això comporta demanar permisos a l’empresa, ja que utilitza una 

xarxa privada. 
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 Migració de l’aplicació al servidor privat de l’empresa de la seu catalana. 

 

 Impressions de dades que es desitgin dels dispositius en paper per presentar 

documentació a les auditories.  

 

 Enviar automàticament correus quan les garanties i els suplements de garanties 

caduquin. 

 

 

11.5 Anàlisi d’ambientació 
 

És difícil trobar aspectes en aquest tipus de projectes que puguin suposar una millora pel medi 

ambient. Però, sempre es poden comentar els següents punts que ajuden a no malmetre’l 

més: 

 

 Anteriorment, la informació podia estar emmagatzemada en diferents ordinadors 

portàtils. Amb aquest projecte està tot centralitzat en un únic servidor, això pot 

suposar una reducció de la despesa elèctrica al no necessitar diversos ordinadors. 

 

 El reaprofitament de codi ABAP ja desenvolupat que posa a disposició SAP, ha permès 

estalviar temps al no haver de tornar a desenvolupar funcions que ja s’han creat 

anteriorment. Això es pot traduir com estalvia energètic ja que el temps que 

invertiríem tornant a programar s’estalvia en energia elèctrica. 
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Annex I: Manuals 
 

1. Manuals d’usuari 
 

1.1 Instal·lació del client SAP GUI 
 

Aquest manual està basat en la instal·lació en màquines Windows, degut a que la empresa no 

disposa de software Unix. El SAP GUI és la manera de tenir una connexió amb el servidor on 

està la instal·lació de SAP ERP 

 

 

1.1.1 Instal·lació en Windows 

 

SAP GUI, com tota aplicació necessita una prèvia instal·lació, ja sigui servidor o client per 

connectar-se. Una vegada es té l’instal·lador, només s’ha de seleccionar i executar. 

 

Il·lustració 53.Instal·lador de SAP GUI 

 

 

Ara només farà falta seguir els passos que indica aquest instal·lador. La pantalla d’instal·lació 

guiarà pels components de Front End, només s’ha de prémer el botó NEXT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 54. Primera pantalla de la instal·lació 
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Es seleccionen els components a instal·lar: 

 SAP Gui for Windows 7.10 

 Tweak-GUI for SAP GUI 7.10 

 

I es pressiona altra vegada NEXT. 

 

 
 

Il·lustració 55. Selecció dels paquets de la instal·lació 

 

 

En la següent pantalla pregunta per la ubicació dels arxius executables. Si es desitja especificar 

una altra ruta diferent a la suggerida, aquesta s’indica mitjançant el botó BROWSE. Una vegada 

que la ubicació està definida, es selecciona NEXT. 

 

 
 

Il·lustració 56. Selecció de la ruta 
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En la següent pantalla s’inicia la instal·lació del client SAP mostrant-se el progrés. Una vegada 

que la instal·lació acaba, com a resultat n’hi ha una última mostrant el resultat. 

 

 
 

Il·lustració 57. Resum de la operació 
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1.2 Configuració de la connexió al servidor 
 

Després d’haver instal·lat el client SAP GUI, haurà d’haver creat una icona a l’escriptori. 

Aquesta és l’accés directe a l’aplicació. S’ha d’executar aquesta. 

 

 
Il·lustració 58. Icona de l’aplicació 

 

Una vegada executada, obrirà una altra on es tindrà que configurar la connexió al servidor. 

 

 
 

Il·lustració 59. Finestra de connexions a servidors 

En aquesta pantalla s’ha de prémer el botó  de crear una nova connexió com aquest:  

Aquest obre una nova finestra on s’han d’omplir els camps  

 

 
 

Il·lustració 60. Finestra de configuració de les connexions 
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Una vegada està tot correcte es pressiona la botó de TERMINAR i es crearà la nova connexió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 61. Finestra de configuració amb les connexions 
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1.3 Execució del client SAP GUI 
 

Per ficar en execució la connexió client-servidor, només farà falta pressionar dos vegades amb 

el ratolí la connexió del servidor que estigui afegit al portal. 

 

Una vegada s’ha aconseguit aquesta connexió s’obrirà una pantalla com aquesta. 

 

 

Il·lustració 62. Finestra de configuració amb les connexions 

 

Com es pot comprovar, en la pantalla d’accés es presenten dos camps, un és el camp Usuari, 

on s’ha d’introduir el nom de l’usuari que es tingui assignat i la Clau d’accés amb la seva 

contrasenya corresponent.  
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1.4 Interfície 
 

La següent imatge és la primera pantalla a la qual s’accedeix quan es fica l’usuari i la 

contrasenya al sistema. Aquesta es composa de diferents menús. 

 

Il·lustració 63. Menús principals de SAP GUI 

 

A la il·lustració anterior es poden veure els menús dels que es composa SAP.  

 

1. En groc, la barra d’eines. Des d’aquest menú, tenim les opcions típiques de SAP: 

Connectar, obrir i tancar nous modes, navegar entre les transaccions, buscar paraules 

entre el codi i fins i tot el propi menú de les transaccions que varia en cadascuna 

d’elles. 

 

2. En verd, el menú d’usuari. Es localitza el correu intern de SAP. Es pot canviar el menú 

al gust de cada persona, es poden crear nous rols per poder visualitzar o no 

transaccions, i és on es localitza una part de la documentació. 

 

 

3. En taronja, el menú de les transaccions. És on es localitza l’accés a totes les 

transaccions possibles del sistema. Per aquest menú és per on s’accedeixen als 

programes 
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1.5 Utilització del programa de gestió 
 

Accedir als programes que s’han desenvolupat no té gaire dificultat. En aquest apartat només 

es  vol accedir al programa de gestió dels dispositius. Per això només s’ha d’introduir a la barra 

d’eines a l’espai en blanc la paraula “ZGESTIO”, ja que aquest és el nom de la transacció i 

prémer el botó de l’OK de color verd. També es pot utilitzar la paraula “/nzgestio” per tal 

d’obrir-lo en la mateixa finestra. La ‘/n’ només serveix per actualitzar la finestra amb la 

transacció que bé a continuació. 

 

 

1.5.1 Creació i modificació 

 

S’actualitzarà la finestra actual amb la pantalla principal del programa que gestiona els 

dispositius de l’empresa, les sales i els components hardware. 

 

 
Il·lustració 64. Menú principal de l’aplicació 

 

 

Es poden donar d’alta dispositius, sales o hardwares. Primerament, s’ha de triar un nom que 

no hagi estat donat d’alta ja, perquè el programa fa unes comprovacions a la Base de dades 

per veure que no estigui ja creat, en cas contrari, mostrarà in error. Una vegada s’introdueix 

aquest, s’ha de triar el tipus que es vol crear. L’ajuda de cerca que té el programa mostra tots 

els tipus possibles. 

 

 
Il·lustració 65. Menú amb l’ajuda de cerca 
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Una vegada està tot introduït es selecciona la opció alta i es prem el botó del rellotge per 

executar. I es mostrarà una pantalla amb uns camps buits, els quals no són tots obligatoris. 

Només s’han d’omplir i pitjar el botó de guardar que està situat justament a la barra de 

sistema de SAP.  

 

 

 
 

Il·lustració 66. Menú en vista de creació d’un ordinador 

 

 

Es pot veure que l’assignació del propietari es fa mitjançant el camp ‘ID nou propietari’. 

 

Per mesures de seguretat el nom, el tipus de dispositiu i la sala en aquesta pantalla estan 

bloquejats per evitar possibles desastres amb la Base de dades. 
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1.5.2 Com crear un suplement de garantia 

 

Per donar d’alta un nou suplement de garantia s’ha d’accedir a la transacció ZGESTIO. A la 

pantalla principal s’ha d’introduir el nom i el tipus de dispositiu corresponent i escollir la opció 

Editar. 

 

Apareixerà una pantalla ja coneguda, però amb un petit canvi. Ara hi ha tres nous botons a la 

part dreta de la pantalla. Només ens interessa el de Nou suplement de garantia 

 

 
 

Il·lustració 67. Menú amb vista d’edició 

 

 

Una vegada es selecciona la opció de nou suplement de garantia, s’obrirà una pantalla petita 

amb un petit formulari que servirà per introduir les dades corresponents amb la nova garantia. 

Quan estiguin omplertes només farà faltar acceptar i es guardaran totes les dades introduïdes 

a la Base de dades. En cas de no voler gravar res al sistema s’ha de triar la opció Cancel·la. 

 

 
 

Il·lustració 68. Menú de nova garantia 
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1.5.3 Com crear una nova reparació 

 

Accedint a les dades del dispositiu en vista d’edició es tindrà la opció de poder veure el botó de 

Nova reparació. 

 

Aquest obrirà una nova finestra que permetrà introduir dades, aquestes són les que interessen 

per guardar-les al sistema i poder consultar-les més endavant. 

 

 
 

Il·lustració 69. Menú de nova reparació 

 

 

1.5.4 Com assignar una sala a un dispositiu 

 

Per tercera i última opció de la vista d’edició dels dispositius, es poden assignar a una sala. 

Només s’ha de prémer el botó de Assignar a una sala, s’obrirà una finestra i es demanarà una 

sala. Si no es coneix el nom, es pot utilitzar l’ajuda de cerca que ens proporciona l’aplicació.  

 

 

 

Il·lustració 70. Finestra per assignar una sala amb l’ajuda 

 

 

Una vegada estigui assignada només s’ha d’acceptar i el sistema mostrarà per pantalla que tot 

ha anat bé si no hi ha hagut cap problema. 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 71. Finestra d’informació 
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1.5.5 Com assignar un hardware a un dispositiu 

 

A la pantalla principal de l’aplicació només s’ha d’introduir el nom del dispositiu, el tipus de 

dispositiu igual a Hardware i seleccionar la opció Modificar. Una vegada estem dintre de la 

pantalla de modificació es pot observar un camp que s’anomena Nom disp. assignat. Es pot 

obrir l’ajuda de cerca del camp i es tria l’ordinador on s’assignarà. Abans de sortir s’han de 

desar els canvis.  

 

 
 

Il·lustració 72. Assignació d’un hardware a un dispositiu 

 

1.5.6 Com donar de baixa un dispositiu 

 

A la pantalla principal de l’aplicació només s’ha d’introduir el nom del dispositiu, el tipus de 

dispositiu i seleccionar la opció Baixa, posteriorment executar. Si tot ha anat correctament es 

donarà de baixa el dispositiu del sistema canviant el seu estat a No Actiu. Aquesta acció no 

esborra les dades del sistema, només l’hi canvia l’estat. 

 

 

1.5.7 Com eliminar un dispositiu del sistema 

 

A la pantalla principal de l’aplicació només s’ha d’introduir el nom del dispositiu en qüestió i 

seleccionar la opció Eliminar. Al ser una decisió definitiva s’obrirà una nova finestra on es 

pregunta si es volen eliminar les dades. Si es vol continuar només fa falta Acceptar i 

s’eliminaran les dades de la Base de dades relacionades amb el dispositiu triat i les dades de 

taules relacionades amb aquest.  

 

 
Il·lustració 74. Finestra per verificar l’eliminació de les dades del sistema 
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1.6 Utilització del programa de llistats i reserves 
 

En aquest apartat es  vol accedir al programa de llistar i reservar. Per això només s’ha 

d’introduir a la barra d’eines a l’espai en blanc la transacció ZLLISTAT, prémer el botó amb 

forma de rellotge. 

 

 
 

Il·lustració 75. Finestra de la transacció ZLLISTAT 

 

 

1.6.1 Com llistar propietaris, dispositius, reparacions o suplements de garanties 

 

Una vegada s’accedeix a la transacció corresponent, s’ha de seleccionar la casella Tipus de 

llistat d’ordinadors. Només pot haver una casella seleccionada.  

 

Si no es vol veure cap dispositiu en concret, ni cap tipus, ni cap estat ni propietari es pot 

executar el programa sense omplir els camps. En cas de voler un dispositiu en concret, s’ha 

d’omplir la casella. És important saber que també es poden llistar més d’un dispositiu, tipus, 

estat o propietari, ja que es volen fer cerques més concretes amb aquest programa. 
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Il·lustració 76. Captura del programa per llistar dades relacionades amb dispositius  

 

 

Una vegada s’executa el programa, en aquest cas només s’ha fet una cerca d’un estat dels 

dispositius. Es pot observar com el llistat està triat per tal que les dades siguin clares, hi hagi 

ordre i sigui fàcil de veure. Aquest llistat ha estat triat per l’administrador del sistema, ja que 

aquesta persona és la que després haurà de facilitar les dades en cas que li sigui necessari. Les 

icones de colors senyalen si una garantia està o no activa. 

 

 

 
 

Il·lustració 77. Llistat de dispositius per estat 

 

 

Per llistar altres opcions s’ha de seguir el mateix procediment explicat anteriorment, però 

seleccionant la opció que es vulgui llistar: historials de propietaris, dispositius i garanties, 

reparacions d’ordinadors o suplements de garanties. 

 

 

Navegar des de la transacció ZLLISTAT a la transacció ZGESTIO 

 

En cas del llistat dels dispositius amb la opció Dispositius i garanties es comunica amb la 

transacció ZGESTIO. Per poder modificar les dades dels dispositius des d’aquesta transacció 

s’ha de fer doble click damunt del nom de l’ordinador, navegarà a l’altra transacció i es podran 

modificar les dades de l’objecte seleccionat. Una vegada es guarden les dades tornarà al llistat 

i s’actualitzaran. S’ha de tenir en compte que només podran navegar a aquestes dades les 

persones autoritzades a poder modificar. 
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1.6.2 Com modificar suplements de garanties i reparacions 

 

Modificar suplements de garanties 

 

Per modificar suplements de garanties, primerament s’han de llistar segons el filtre de la 

pantalla de selecció. Una vegada escollit el filtre, s’escull la opció Llistat de dispositius  i 

Suplements de garanties. 

 

Un cop s’obté el llistat de suplements que es vulgui, s’han de modificar els camps que es 

vulguin del suplement. Quan s’han modificat, es selecciona la línia modificada i es prem el botó 

Modificar dades. Aquestes quedaran modificades. 

 

 

 
 

Il·lustració 78. Llistat de suplements de garanties 

 

 

Modificar reparacions 

 

Per poder modificar reparacions i donar-les per finalitzades s’ha de seleccionar la opció de 

Llistat de dispositius  i Llistar reparacions d’ordinadors. Amb aquesta opció apareixerà el 

llistat de les reparacions que s’han seleccionat amb els paràmetres de selecció de pantalla. 

 

Una vegada estem dintre, s’ha de prémer el botó Editar dades. Aquest botó obrirà una nova 

pantalla que permetrà introduir una data de finalització de reparació i dades per assignar el 

dispositiu.  

 

 
Il·lustració 79. Pantalla de finalització de reparació 
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1.6.3 Com eliminar reparacions i suplements de garanties 

 

Eliminar reparacions 

 

Per poder eliminar reparacions s’ha de seleccionar la casella Tipus de llistat d’ordinadors i la 

opció de Llistar reparacions d’ordinadors, com mostra la següent il·lustració. 

 

 
Il·lustració 80. Com llistar reparacions dels ordinadors  

 

Una vegada s’executa apareixerà el llistat segons la selecció de dades que s’hagi ficat a la 

pantalla de selecció. S’ha de triar una línia que es vulgui eliminar i prémer el botó Elimina 

reparació que apareix en la part superior del llistat. 

 

 
 

Il·lustració 81. Llistat de reparacions del sistema 

 

Quan s’ha eliminat, el llistat s’actualitza i ja no apareixerà la línia que s’ha eliminat. 
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Eliminar suplements de garanties 

 

Per eliminar suplements de garanties s’ha de seleccionar la opció Suplements de garanties. 

 

 
 

Il·lustració 82. Llistat de suplements de garanties 

 

 

Per eliminar un suplement s’ha de seleccionar una única línia i prémer el botó Eliminar 

suplement. Una vegada s’ha eliminat, el llistat s’actualitza i el suplement ja no està al sistema. 

 

 
 

Il·lustració 83. Llistat resultant 

 

 

1.6.4 Com llistar components hardware i reparacions 

 

En cas de voler llistar el hardware del sistema o qualsevol en concret, s’ha de marcar la casella 

Llistat de hardware per tal de realitzar aquesta consulta. Si es marquessin un parell de caselles 

el sistema donarà un error que no deixarà continuar amb la cerca. Aquesta consulta permetrà 

a l’administrador del sistema fer un recompte del hardware que hi ha a l’empresa, i a més, 

saber si en necessita comprar més o podrà reaprofitar-ne alguna peça que estigui disponible. 

 

A continuació s’ha de marcar la opció Component hardware i si es vol, es pot filtrar per 

qualsevol en concret segons el número de sèrie i saber el llistat de hardwares que té un 

dispositiu. 
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Il·lustració 84. Llistat de components hardware 

 

 

1.6.5 Com eliminar reparacions de components hardware 

 

Per tal d’eliminar reparacions de components hardware del sistema s’ha de seleccionar la 

opció Llistat de hardware i a continuació la opció Reparacions de comp. Hardware. 

 

Una vegada es té el llistat es selecciona una reparació del sistema i es prem el botó Elimina 

reparació. 

 

Una vegada s’ha eliminat del sistema s’actualitza el llistat i ja no apareixerà la reparació. 

 

 
Il·lustració 85. Llistat de reparacions de components 

 

 

 

1.6.6 Com llistar i consultar ocupació de sales 

 

Llistar les sales és important, ja que es pot comprovar si estan reservades, si estan totes 

donades d’alta o si tenen la revisió feta. És un bon mètode per tenir-les totes controlades. Les 

opcions són vàries i cadascuna genera un llistat totalment diferent. Veiem les opcions. 

 

 

Il·lustració 86. Opció pels llistat de les sales 
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Llistar una sala no té cap complicació, només s’ha de marcar la casella de Llistat de sales i si no 

se’n vol cap en concret ja es pot executar l’aplicació. Com es pot veure, aquest llistat és molt 

simple, però molt útil perquè es pot saber de què disposa cada sala i quina ocupació 

d’ordinadors té cadascuna d’elles. 

 

 

Il·lustració 87. Llistat de les sales que estan donades d’alta 

 

A continuació, es poden llistar les revisions de les sales per saber el seu estat. Només s’ha de 

triar la opció Revisions de sales per poder veure’l i executar el programa amb la icona del 

rellotge. 

 
 

Il·lustració 88. Llistat de les revisions de les sales 

 

 

Un altre llistat que es pot seleccionar en aquest programa és la opció de Llistat d’ocupació de 

sales. Aquest és un dels més útils, ja que a l’empresa sempre s’han de reservar les sales per 

poder fer reunions directives i depenent de l’ocupació d’aquests se’n podrà triar una o altra 

per poder fer-les.  Com es pot observar, el llistat mostra el nom de la sala amb l’interval de dies 

i l’horari que està reservada. 
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Il·lustració 89. Llistat de les revisions de les sales 

 

 

1.6.7 Com crear revisions de sales i reserves de sales 

 

Crear revisions de sales 

 

Primerament, s’ha de seleccionar la opció Sales tal com es pot observar a la següent 

il·lustració, en cas de voler-ne fer alguna  d’una sala en especial s’ha de filtrar amb el nom de la 

sala. 

 

 
Il·lustració 90. Opció de reservar una sala 

 

Un vegada es té el llistat es selecciona una única sala i es prem el botó Nova revisió. 

Apareixerà una pantalla per introduir les dades de la revisió. Una vegada estan introduïdes es 

prem el botó Accepta i es crearà la nova revisió. 

 

 
 

Il·lustració 91. Opció de reservar una sala 
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Crear una nova ocupació d’una sala 

 

Ara passem a la part de fer les reserves que tan útils són a l’empresa. Per tal de fer una reserva 

s’ha de demanar un permís abans de fer-ho i després comunicar-ho, per així l’administrador 

del sistema comprovar la disponibilitat de les sales i la posterior reserva que s’hagi de fer. 

 

Per fer una reserva d’una sala s’ha de seleccionar la casella Sales, i triar una única sala per 

poder donar d’alta la reserva. A continuació es prem el botó Nova reserva. 

 

 

 
Il·lustració 92. Opció de reservar una sala 

 

Una vegada s’executa aquesta opció s’obrirà una finestra que permetrà triar el dia i l’hora de la 

reserva. Si es vol fer la reserva i ja estava reservada el sistema donarà un avís i no deixarà fer-

la, s’haurà de triar un altre interval de temps que estigui disponible. 

 

 

Il·lustració 93. Opció de reservar una sala 

 

Quan s’hagi triat l’interval de temps que es vulgui reservar s’ha de triar la opció Acceptar i es 

donarà d’alta a la Base de dades per posteriors consultes. 
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1.6.8 Com eliminar revisions i reserves 

 

Eliminar revisions 

 

Per eliminar revisions que estiguin al sistema s’han de llistar amb el filtre corresponent de la 

sala. S’escull la opció Revisió de sales del llistat Sales. 

 

 

 
 

Il·lustració 94. Opció de llistat de revisions de sales 

 

Una vegada es té el llistat de les revisions s’ha de seleccionar una única revisió i prémer el botó 

Elimina revisió. Una vegada es prem el botó s’elimina la revisió del sistema i s’actualitza el 

llistat amb les revisions existents. 

 

 
 

Il·lustració 95. Opció d’eliminar revisions de sales 

 

Eliminar reserves 

 

Per eliminar revisions que estiguin al sistema s’han de llistar amb el filtre corresponent de la 

sala. S’escull la opció Ocupació de sales del llistat Sales. 

 

 
Il·lustració 96. Opció d’ocupació  
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Una vegada es té el llistat de les ocupacions s’ha de seleccionar una única ocupació i prémer el 

botó Elimina reserva. Una vegada es prem el botó s’elimina la ocupació del sistema i 

s’actualitza el llistat amb les ocupacions existents. 

 

 
 

Il·lustració 97. Opció d’eliminar ocupacions 

 

 

1.7 Utilització del programa de càrrega de dades 
 

En aquest punt s’explica com utilitzar l’aplicació de  càrrega de dades al sistema. Carrega tant 

la càrrega de de dades massiva com la càrrega de l’arxiu generat per l’script. Per tal que 

funcioni el programa, els arxius han de tindre un format en concret. 

 

Per accedir a l’aplicació només s’ha de d’entrar a la transacció ZCARREGA i apareixerà una 

pantalla com la que mostra la il·lustració següent. 

 

 
Il·lustració 98. Pantalla de la transacció ZCARREGA 

 

S’ha de triar la opció que es vulgui carregar al sistema, triar la ruta del fitxer amb el l’assistent 

d’ajuda que ofereix el programa i pitjar el botó d’execució amb forma de rellotge i quan es 

carreguin les dades apareix un missatge informant que s’han carregat les dades. 
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Il·lustració 99. Pantalla de la transacció ZCARREGA 
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1.8 Utilització del llistat web 
 

Per la utilització de l’aplicació web s’ha d’accedir amb el navegador Internet Explorer a la 

següent adreça: http://vm146.itelliesp.itchout.local:50000/sap/bc/webdynpro/sap/zwd_dispo 

Per poder accedir és necessari tenir un usuari i una clau d’accés que proporciona l’empresa. 

Una vegada s’omplen les dades es prem el botó Acceder al sistema.  

 

 
 

Il·lustració 100. Pantalla d’inici de sessió web 

 

Quan s’ha accedit al sistema web, sortirà una pantalla com la següent on es pot observar que 

hi ha dos camps Nom dispositiu i Tipus dispositiu, a més d’una taula on es mostraran les dades 

de la cerca que es faci. 

 

 
Il·lustració 101. Camps de cerca i taula de dades 

http://vm146.itelliesp.itchout.local:50000/sap/bc/webdynpro/sap/zwd_dispo
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El tipus de dispositiu té una ajuda de cerca per poder triar el tipus de dispositiu que es pot 

triar. 

 

 
Il·lustració 102. Pantalla d’ajuda de cerca del tipus de dispositiu 

 

 

Una vegada introduïdes les dades es prem el botó Cerca i la taula mostra el resultat. 

 

 
 

Il·lustració 103. Resultat de la cerca amb el tipus de dispositiu 

 

En cas d’introduir un nom de dispositiu només sortirà una línia com a resultat. 

 

 
 

Il·lustració 104. Resultat de la cerca amb nom i tipus de dispositiu 
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Annex II: Guies d’estil 
 

Durant el desenvolupament d’aquest projecte s’han consultat un seguit de guies i documents 

que passem a exposar ara ja que per la seva naturalesa no s’han exposat a la bibliografia: 

 

Per la documentació del PFC: 

 

 CASAS, B., Com documentar un PFC. 

Disponible a: http://www.lsi.upc.edu/~bcasas/docencia/pfc/manual_PFC.pdf 

 

 Normativa i model de documents de l’EPSEVG 

Disponible a: http://www.epsevg.upc.edu/curs-actual/curs-actual/projectes-final-

carrera/normativa-pfc i http://www.epsevg.upc.edu/curs-actual/curs-actual/projectes-

final-carrera/models-de-documents 

 

 

Per realitzar l'anàlisi i el disseny del projecte: 

 

 Merenciano, J. M., Apunts d'enginyeria del Software: Disseny 

 

 

Per la redacció de la memòria s'ha seguit l'estil proposat a: 

 

 Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, Tipografia del treballs. 

Disponible a: http://www.upc.edu/slt/itineraris/gram_est/gram_est.htm 

 

 El projecte final de carrera a l’EPSEVG 

Disponible a:http://bibliotecnica.upc.es/e-portals/PFC 

 

 

Pel desenvolupament: 

 

 SCN Wiki - SAP. 

Disponible a: http://wiki.scn.sap.com/  

 

 ABAP Reference. 

Disponible a l’ajuda de SAP. 

 

 

S’han consultat els següents PFC: 

 

 Gorraix, A., i Mayans, A., Administració remota i intel·ligent del parc informàtic de 

l’EPSEVG 

 Escribano, J., Aplicació de gestió (ERP) de contactes i esdeveniments per l’EPSEVG
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Annex III: Programes utilitzats 
 

Durant la creació d’aquest projecte s’han usat els següents programes o tecnologies: 

 

 Sistemes Operatius:  

 

o Microsoft Windows 7: Sistema operatiu de pagament de Microsoft.  

Versió 32 bits. http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-7?os=win7 

 

o Microsoft Windows XP Professional: Sistema operatiu de pagament de 

Microsoft. Versió 32 bits. 

http://www.microsoft.com/spain/windows/windows-xp/default.aspx 

 

 Creació de diagrames:  

 

o GanttProject: Programa gratuït per crear diagrames de GANTT. 

http://www.ganttproject.biz/ 

 

o Microsoft Visio 2010: Programa de pagament de Microsoft 

 

 Creació de diagrames 

 

o Editor ABAP: És un editor que incorpora SAP entre les seves eines. 

 

o Notepad++: Es un editor de text i de codi font lliure que suporta diversos 

llenguatges de programació per a Microsoft Windows. http://notepad-plus-

plus.org 

 

 Llenguatge de programació utilitzats 

 

o ABAP: Llenguatge de programació que utilitza SAP. http://www.abap.es 

 

 Base de dades (ORACLE) 

 

o Oracle DataBase: Gestor de Base de Dades que utilitza SAP. 

http://www.oracle.com 

 

 Administrador de la base de dades (tx. SE11) 

 

o SAP: S’ha utilitzat la transacció SE11 per gestionar les taules de la Base de 

Dades. 
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 Edició gràfica 

 

o Photoshop CS5: Programa de pagament d’edició d’imatge. 

 

 Ofimàtica 

 

o Microsoft Office 2013: Suite d’ofimàtica de pagament.  
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Glossari 
 

ASAP: és el nom que rep la metodologia de SAP per a la implementació de projectes consistent 

en 6 fases. 

 

 

BAPI: Bussines Application Programming Interface (BAPI) definit com mètodes de la API de SAP 

Bussines. S’utilitzen per permetre la comunicació d’ objectes entre els components. Permet 

l’accés de les funcions SAP a través de contractes formals i estables. Aquestes funciones poden 

ser utilitzats per aplicacions externes desenvolupades per clients i software complementaris, 

així com altres aplicacions de SAP. 

 

 

Customizing: És l’adaptació i la parametrització del sistema SAP de l’escenari de negoci a 

l’empresa on s’implanti utilitzant el software estàndard.  

 

 

Dynpro: Una dynpro consisteix en un conjunt de pantalla de SAP i la seva lògica del flux que 

controla tots els elements de la pantalla com: botons, texts, i camps. 

 

 

Include: La sentència include inclou un programa en la posició que s’invoca la sentència. 

Durant la comprovació de sintaxi i la generació del programa pel compilador d’ABAP, 

l’aplicació substitueix el text original pel programa inclòs. En cas de no existir, un error de 

sintaxi serà mostrat. 

 

 

Mòdul de SAP: És un subsistema integrat de gestió que conté SAP R/3 que permeten controlar 

una part dels processos funcionals d’una empresa. A cada unitat funcional d’una empresa li 

correspon un mòdul diferent de SAP. 

 

 

Perform: Un perform és una sentència de codi ABAP que crida a una subrutina especificada 

amb un nom i assigna els paràmetres reals i formals especificats. 

 

 

Programa estàndard: Són aquells programes que ja estan inclosos dintre de la instal·lació 

bàsica de SAP. Aquests programes, per normal general no són modificables. 

 

 

TI: La tecnologia de la informació (TI) és l'aplicació d'ordinadors i d'equipaments de 

telecomunicacions per emmagatzemar, recuperar, transmetre i manipular informació, sovint 

en un context d'un negoci o qualsevol empresa. 
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Transacció: Una transacció en terminologia SAP és l’execució d’un programa. La forma normal 

d’executar codi ABAP en el sistema SAP és introduint in codi de transacció. Les transaccions 

poden ser cridades a través de menús definits pel sistema o especificats per l’usuari. També 

poden ser invocats mitjançant el codi de transacció directament en el camp de comandes, el 

qual està present en totes les pantalles. 

 

 

UI: User Interface. És la interfície que visualitza l’usuari del sistema. 

 

 

URL: És un localitzador de recursos uniforme, URL (uniform resource locator). És una seqüència 

de caràcters, d'acord a un format modèlic i estàndard, que s'usa per nomenar recursos a 

Internet per la seva localització o identificació, com per exemple documents textuals, imatges, 

vídeos, presentacions digitals, etc. 

 

 

Web Dynpro: És el recurs tecnològic que ofereix la plataforma SAP Web Application Server per 

poder manipular la capa de presentació de les aplicacions, és a dir, de la interfície d’usuari de 

les aplicacions Web. Proveeix un conjunt d’eines per modelar i dissenyar les interfícies d’usuari 

basant-se en el paradigma MVC. 
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