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Resum 
 
“Desenvolupament d’una aplicació de gestió amb .NET” és un treball final de 
carrera d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions en l’especialitat de 
Telemàtica, de la Universitat Politècnica de Catalunya.  
 
Ca l’Alberta és un establiment que es dedica a la venda de productes en el 
sector de la merceria, roba de treball, moda d’home i de dona. Els 
responsables de la botiga estaven buscant un software de gestió i venda per 
tal d’informatitzar-la i poder portar un control més exhaustiu dels moviments 
d’aquesta. Finalment, es van decidir per demanar-nos a nosaltres la realització 
d’aquesta eina de gestió.  
 
La realització d’aquest treball basa el seu contingut pràctic en el disseny i la 
implementació d’un software adequat per a Ca l’Alberta. Hem dividit el 
programa en dues parts per a facilitar l’ús a l’usuari i en elles es permetran les 
funcions relacionades amb les gestions de productes, proveïdors, venedors, 
clients, estadístiques, etc.   
 
Podrem veure a la memòria totes les passes seguides fins arribar a un 
producte final que es destaca perquè no només és aplicable a aquesta botiga 
sinó a qualsevol altra del sector.  
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Overview 
 
" Development of an application of management with .NET " it is a final work of 
career of Technical Engineering of Telecommunications in the speciality of 
Telematic, of the Technical University of Catalonia. 
 
Ca l’Alberta is a retail business specialised in haberdashery, menswear, ladies’ 
wear and another products belonging to this sector. The shop’s managers were 
finding software and marketing management in order to computerise the shop 
and controlling thoroughly its turnover. After some meetings, they decided to 
hire our services to get a business’ improvement.  
 
The tool’s creation is based on the design and the implantation of a software 
project exclusively designed for Ca l’Alberta. Our program is divided into two 
parts because, with this organisation, it will be easer and faster for the sellers 
who must use the new system how to become familiar with it. With these two 
parts, the users will be able to use different functions related to products’ 
movements, suppliers, sellers, customers, statistics and so on. Moreover, we 
are proud to state that the new application will suit the shop perfectly and if 
there is any kind of problem in the process of adaptation, the managers will 
keep in touch with us.  
 
In the memory we will see all the strategies we have followed to get this 
gratifying result, not only because we can apply it without problems to the Ca 
l’Alberta system, but because it can be adapted for any similar business.  
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INTRODUCCIÓ 
 
Característiques i necessitats de l’empresa. 
 

Ca l’Alberta és una petita empresa fundada a l’any 1964 que es dedica a la 
venda al detall d’articles de merceria, llenceria, roba de treball i articles de 
moda d’home i dona entre d’altres.  

 
Després de més de 40 anys d’experiència en el sector, l’empresa necessitava 
un canvi per adequar-se als temps moderns ja que seguia utilitzant eines de 
gestió tradicionals. Principalment, Ca l’Alberta estava buscant un software 
específic per tal de poder portar a terme la gestió del seu negoci i d’aquesta 
manera poder portar un control més acurat i actualitzat de l’estoc, així com de 
les compres i vendes. En definitiva, un software del tipus terminal punt de 
venda (TPV). 
 
Actualment el mercat ja disposa d’aplicacions molt completes per a empreses 
similars a Ca l’Alberta però el gran inconvenient que hi trobem és l’alt preu i que 
sovint no estan adequades específicament per a un negoci d’aquestes 
característiques. Per això, una de les preferències principals del  client és la 
d’utilitzar un software a mida i dissenyat exclusivament per al nostre client,  
basant-se en les seves característiques. 
 
L’usuari ha de tenir un fàcil accés a totes les opcions que ofereix l’aplicació i 
per tant, el seu disseny, presentació i operativa han estat pensats per tal de 
que pugui ser utilitzat per qualsevol persona amb pocs coneixements 
d’informàtica. Per això és important que la seva utilització sigui simple, lògica i 
directa. 
 
En base a aquests requisits, el software que dissenyarem haurà d’estar ajustat 
a les necessitats de gestió de l’empresa optimitzant els recursos i oferint un 
millor servei als clients. 
 
 
Finalitat del projecte 
 
La idea del nostre software “LogiCaixa” és que sigui una eina informàtica 
concebuda per la gestió d’aquest comerç de venda al detall i adequada a les 
seves característiques i peculiaritats, diferenciant-se d’aquesta forma dels 
programes de gestió genèrics. 
 
El software es desenvoluparà en entorn de Windows i es tracta d’una aplicació 
intuïtiva i de gran simplicitat que permet controlar el negoci sense la necessitat 
de disposar d’experiència informàtica prèvia, fet que suposa un gran valor 
afegit. 
 
El nostre programa permetrà gestionar de forma completa la botiga; vendes, 
compres, control d’estoc, caixa registradora, estadístiques, etc,. 
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Amb la utilització d’aquest software, l’encarregat de la definició dels productes 
podrà fer la seva feina amb molta facilitat: només haurà d’introduir algunes 
dades bàsiques del producte, ja que gràcies a la classificació que el programa 
inclou, amb un simple menú desplegable es podrà relacionar cada producte 
amb la seva família, el proveïdor i la talla a la qual correspon en cada cas. 
 
LogiCaixa és una solució informàtica fruit de l’anàlisi de la dinàmica diària d’una 
merceria. Davant del gran desenvolupament de les telecomunicacions i les 
noves tecnologies, seria un pas enrere pensar que es pot continuar gestionant  
amb èxit un comerç de manera tradicional, (utilitzant una caixa registradora i 
sense poder emmagatzemar informació important per una botiga), això 
suposaria perdre l’oportunitat de lluitar en un mercat tan competitiu com 
l’actual. 
 
En definitiva, el nostre programa és una solució realment apropiada per a totes 
aquelles merceries que desitgin incorporar als seus processos interns un 
element de gestió actual, i posar-se d’aquesta forma a l’alçada dels grans del 
sector, informàticament parlant. 
 
Per tal de poder satisfer la demanda dels diversos perfils de merceries, el 
nostre programa te dos modalitats: el “Mode Caixa” (vendes) i “Mode Complet” 
(gestions). 
 
 
Mode Complet 
 
Aquesta modalitat ha estat creada per la necessitat de tenir separades les 
tasques de venda i de gestió en punts de treball diferents (diversos 
ordenadors). Això permet una administració eficaç, tant si es tracta d’un únic 
punt de venda, com si existeix la necessitat de gestionar diverses botigues. 
 
La principal funcionalitat d’aquesta aplicació és la de portar un control 
centralitzat des de l’oficina o magatzem. El sistema de comunicació entre ells 
es podrà realitzar de forma àgil mitjançant la xarxa. 
 
Des d’aquest programa l’administrador podrà gestionar tot el que estigui 
relacionat amb compres, alta de productes, modificacions de la base de dades, 
etiquetat d’articles, etc. A més, aquesta modalitat incorpora eines estadístiques 
que ens detallen d’una manera exhaustiva la informació dels principals 
moviments del negoci: compres, vendes, estoc, etc,. 
 
 
Mode Caixa 
 
Aquesta modalitat complementa al “Mode Complet” al punt de venda, destinada 
pròpiament a les funcions de caixa registradors. Posa a l’abast una gran 
varietat d’importants i útils funcions, que permetran realitzar tota la funció 
comercial directament relacionada amb els clients d’una forma àgil i simple, 
invertint molt poc temps al seu aprenentatge. 
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Amb el nostre software, es separaràn físicament les dues modalitats, treballant 
entre elles mitjançant la xarxa, cosa que resulta molt més útil i operatiu a partir 
d’un cert volum d’activitat de la botiga, encara que el mode Complet també 
podrà ser utilitzat des del mode Caixa. 
 
 
Objectius del software 
 
Un cop definides les necessitats de l’empresa i després de diverses reunions 
amb els seus responsables, es van determinar les característiques del sistema 
a desenvolupar. El software havia d’oferir les següents funcions: 
 

• realitzar totes les gestions necessàries ja sigui per productes, 
proveïdors, clients, venedors i famílies de productes. Aquestes gestions 
bàsiques serien les referents a: altes, baixes, modificacions, cerca, 
consultes, llistats i estadístiques. 

 
• portar un control de l’estoc. 

 
• controlar les factures i els venciments. 

 
• llistar els productes a comprar. 

 
• realitzar totes les gestions relacionades amb el punt de venda (vendes, 

facturació, aplicació de descomptes, tria del tipus de pagament, 
introducció manual d’algun producte no registrat, devolució de 
productes, etc.). 

 
 
Requeriments 
 
A aquest apartat es comentaran els requeriments necessaris per tal de que 
LogiCaixa pugui ser implantat a Calalberta sense problemes i per tal de que la 
utilització del software es faci de forma correcta pels seus usuaris. 
 
Instal·lació 
 
Amb el nostre programa realitzarem una instal·lació personalitzada a la pròpia 
botiga. 
 
 
Formació 
 
L’usuari disposarà d’una guia pràctica1 redactada de la forma més simple 
possible i de manera que qualsevol usuari sense massa coneixements 
d’informàtica sigui capaç d’utilitzar la nostra aplicació. 

                                            
1 manual d’ajuda a l’usuari que trobareu a l’annex 3 
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A part d’aquesta guia, oferirem al client un curset de formació i també disposarà 
d’un període d’aclimatació en què podrà gaudir gratuïtament del nostre 
assessorament tècnic.   
 
 
Requeriments de Hardware 
 
L’empresa disposava de: 
 

- un ordenador personal equipat amb Windows XP Prof. i processador a 3 
GHz. 

 
- dues pantalles. 

 
- dos teclats. 

 
- dos ratolins. 

 
- una impressora 

 
Un cop acabat el software, el negoci haurà de disposar de: 
 

- dos ordenadors personals (un d’ells serà el comentat anteriorment, que 
estarà situat al punt de venda i altre serà un ordenador portàtil, que es 
trobarà a l’oficina o magatzem, des d’on es realitzaran les gestions). 

 
- un monitor TFT de 17’. 

 
- dos teclats. 

 
- dos ratolins. 

 
- una impressora tinta HP 845c. 

 
- una impressora de tiquets Epson TM-T88III blanca 

 
- dos lectors de codi de barres. 

 
- un calaix portamonedes EC-420RJ blanc 

 
 

Finalment es pressupostaran totes les necessitats requerides durant el procés 
de desenvolupament del software. 
 
 
Estructura de la memòria 
 
A aquest apartat es comentarà el contingut de cada capítol de la memòria, per 
tal de donar una visió general de tots els temes tractats. 
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Al primer capítol parlarem de l’arquitectura del software i de totes les opcions 
tecnològiques que s’han considerat a l’hora de dissenyar el nostre programa. 
Farem una descripció dels diferents tipus d’arquitectures, una comparació entre 
sistema distribuït i centralitzat, comentarem la plataforma .NET, que ha estat la 
utilitzada al nostre cas, parlarem també dels serveis web i dels sistemes 
gestors de bases de dades centrant-nos en Microsoft Access. 

 
Al capítol dos es comentaran les especificacions del nostre software, explicant 
els objectius i la solució proposada. Incloent una descripció de les classes que 
utilitzarem, així com una identificació dels casos de ús que ens trobarem al 
programa. 
 
Un cop comentades les especificacions del software, al tercer capítol ens 
centrem en comentar el disseny, descrivim detalladament les funcions que 
conté el nostre software, així com el model de dades dissenyat per a la seva 
implementació. 
 
El següent capítol consta de tres apartats, al primer parlarem de la 
implementació del software i la seva posada en marxa. A continuació es 
comentaran el cost que genera la posada en marxa d’un software com el 
nostre, i els beneficis que s’han obtingut amb aquest. I finalment es parla de la 
seguretat del sistema. 
 
Finalment, arribarem al cinquè capítol, on fent una visió global del producte 
obtingut, es farà un balanç dels objectius complerts i de les possibles millores i 
ampliacions futures que es podrien realitzar més endavant, comentant també 
els coneixements adquirits, és a dir, una conclusió final del nostre treball. 
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CAPÍTOL 1. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 
 
 
A aquest capítol farem una introducció a l’Arquitectura del Software i es 
comentaran les opcions tecnològiques que hem considerat a l’hora de realitzar 
el disseny del nostre programa, encara que serà al capítol d’especificacions 
(segon capítol) on entrarem més en detall de l’arquitectura del nostre disseny. 
 
 
1.1. Introducció a l’Arquitectura del software 
 
Es podria dir que, al disseny d’un sistema, trobem tres aspectes a tenir en 
compte: 
 

• la presentació de la informació 
• la funcionalitat de l’aplicació 
• l’Arquitectura del Software 

 
En temps anteriors, es creia que l’ús que se li donaria al sistema era una 
propietat exclusiva de la presentació de la informació. Es pensava que separant 
la capa de presentació de la resta, es podria desenvolupar l’aplicació i tan sols 
seria necessari resoldre els problemes modificant aquesta presentació, i 
gràcies a aquesta separació la funcionalitat no quedaria afectada. 
 
En realitat, aquest model ha fallat sovint. Dick Berry, a la seva analogia de 
l’Iceberg de la “usabilitat”, explica que els aspectes relacionats amb la 
presentació, només afecten a un 40 % d’aquesta i que el 60% restant es troba 
influenciat pels objectius que l’usuari vol aconseguir amb les seves tasques. 
 
 

 
 

Fig.1.1. Analogia d’Iceberg de la utilitat 
 
 
Dick Berry relaciona el model de l’usuari amb el model d’objectes propi de la 
interfície d’usuari, en el sentit estricte de la OOP (programació orientada a 
objectes). Aquest model d’objectes és el que permet a l’usuari relacionar els 
seus objectius amb la funcionalitat del sistema. 



Arquitectura del Software  7 
 

 

 

Per tant, per aconseguir una bona “usabilitat”, no n’hi ha prou amb tenir en 
compte la capa de presentació, també és precís que la “usabilitat” es contempli 
també al moment de la definició de la funcionalitat de l’aplicació. 
 
Encara que sovint no sigui suficient amb tenir en compte la presentació i la 
funcionalitat, sobretot en sistemes complexos s’ha de tenir en compte la 
“usabilitat”  des de l’inici del disseny del sistema, és a dir, des de l’Arquitectura 
del Software. 
 
 
1.1.2. Què és l’Arquitectura del Software? 
 
Existeixen moltes definicions de l’Arquitectura del Software però de manera 
general podríem definir-la com que és el disseny de més alt nivell de 
l’estructura d’un sistema, programa o aplicació i té la responsabilitat de: 
 

• definir els mòduls principals 
• definir les responsabilitats que tindrà cada mòdul  
• definir la interacció que existirà entre aquests mòduls 
• control de flux i dades 
• seqüenciació de la informació 
• protocols d’interacció i comunicació 
• ubicació del Hardware 

 
Tot i així, podem trobar una definició oficial d’Arquitectura del Software2 que  
diu el següent: “La Arquitectura del Software es la organización fundamental de 
un sistema formada por sus componentes, las relaciones entre ellos y el 
contexto en el que se implantarán, y los principios que orientan su diseño y 
evolución”. 

 
 
1.1.3. Vistes de l’Arquitectura d’una Aplicació 
 
Per a una organització qualsevol, es pot parlar de l’arquitectura informàtica de 
la mateixa des de diverses perspectives, algunes d’aquestes són: 
 

• Negoci: Descriu el funcionament intern del negoci central de 
l’organització. 

 
• Aplicació: Mostra les aplicacions de l’organització, la seva funcionalitat i 

relacions. 
 

• Informació: Descriu la informació de que disposa l’organització i com es 
troba lligada als circuits de treball. 

 

                                            
2 La definició d’Arquitectura del Software la podem trobar a la IEEE.Std 1471-2000 (referència 
web a la bibliografia) 
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• Tecnologia: descriu la estructura de hardware i software de base que 
dona suport informàtic a l’organització. 

 
Les perspectives són les que tenen els interessats de l’organització o empresa, 
per tant, queda clar que hi haurà interessats en el negoci i el seu funcionament, 
les aplicacions i les seves relacions, la informació que mou l’organització i la 
tecnologia que dona suport informàtic. 
 
Altres de les possibles vistes de l’arquitectura d’una aplicació serien: 
 

• Vista Conceptual 
• Vista Lògica 
• Vista Física 
• Vista d’implementació 

 
 
1.1.3.1. Vista Conceptual 
 
La vista conceptual es emprada per tal de definir els requeriments funcionals i 
la visió que els usuaris del negoci tenen de l’aplicació i per tal de descobrir el 
model de negoci que l’arquitectura ha de cobrir. Aquesta vista mostra els 
subsistemes i mòduls en els quals es divideix l’aplicació i la funcionalitat que 
ofereix dins de cadascun d’ells. 
 
 
1.1.3.2. Vista Lògica 
 
Mostra els components principals de disseny i les seves relacions de forma 
independent dels detalls tècnics, i de com la funcionalitat serà implementada a 
la plataforma d’execució (al nostre cas, .Net). Dins d’aquesta vista es descriu la 
Realització dels Casos d’ús, subsistemes, paquets i classes dels casos d’ús 
més significatius arquitectònicament. 
 
 
1.1.3.3. Vista Física 
 
Aquesta vista il·lustra la distribució del procés entre els diversos equips que 
conformen la solució, incloent els serveis i processos de base. Els elements 
definits a la vista lògica es “mapegen” a components de software (serveis, 
processos, etc.) o de hardware, que defineixen com s’executarà la solució. 
 
 
1.1.3.4. Vista  d’ Implementació 
 
Finalment la vista d’implementació descriu com s’implementen els components 
físics mostrats a la vista de distribució. Aquests son agrupats en subsistemes 
organitzats en capes i jerarquies. Bàsicament, es descriu el “mapeig” des dels 
paquets i classes del model de disseny als subsistemes i components físics. 
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1.2. Sistema distribuït vs Sistema centralitzat 
 
A aquest apartat s’estudiaran els dos possibles models de sistema que podríem 
haver utilitzat, fent una descripció dels avantatges e inconvenients que 
comporta fer servir un sistema distribuït o un sistema centralitzat. 
 
 
1.2.1. Sistema distribuït 
 
Un sistema distribuït és aquell que està composat per diversos ordenadors 
autònoms connectats mitjançant una xarxa de comunicacions i equipats amb 
programes que els permeten coordinar les seves activitats i compartir recursos. 
Un sistema distribuït consta de les següents propietats: 
 

• Està composat per diversos recursos informàtics, que poden assignar-se 
dinàmicament a tasques concretes. 

 
• Aquests recursos es troben distribuïts físicament, i funcionen gràcies a 

una xarxa de comunicacions. 
 

• Ha d’existir un sistema operatiu d’alt nivell, que unifiqui e integri el 
control dels components. 

 
• El fet de la distribució és transparent, permetent que els serveis puguin 

ser sol·licitats especificant simplement el seu nom (no la seva 
localització). 

 
• El funcionament dels recursos físics i lògics està caracteritzat per una 

autonomia coordinada. 
 
Tot sistema distribuït consta de tres característiques bàsiques: 
 

• Existència de diversos ordenadors: en general, cadascun amb el seu 
propi processador, memòria local i subsistema d’entrada/sortida. 

 
• Interconnexió: existeixen vies que permeten la comunicació entre 

ordenadors, a través de les quals poden transmetre informació. 
 

• Estat compartit: els ordenadors cooperen per tal de mantenir algun 
tipus d’estat compartit. Pot descriure’s el funcionament correcte del 
sistema com el manteniment d’una sèrie d’invariants que requereixen la 
coordinació de diversos ordenadors. 

 
 
1.2.1. 1. Principals problemes 
 
Quan es construeix qualsevol tipus de sistema distribuït existeixen diversos 
problemes que han de ser resolts. Aquests problemes són fonamentals per què 



 10                                                                                         Desenvolupament d’una aplicació de gestió amb .NET 

  

es troben presents a qualsevol sistema d’aquest tipus. Els més importants són 
els següents: 
 

• Fallada independent: pot ocórrer que part de les màquines que 
composen el sistema deixin de funcionar, i que la resta continuï 
funcionant correctament. En aquest cas, habitualment es requereix que 
el sistema continuï prestant servei encara que sigui de forma reduïda. 

 
• Comunicació no fiable: les xarxes que connecten els ordenadors no es 

troben, en general, exemptes d’errors. És molt habitual que les dades 
transmeses es perdin, es corrompin o es repeteixin per problemes amb 
la xarxa. El sistema distribuït ha d’estar dissenyat de forma que toleri 
aquestes situacions. 

 
• Comunicació insegura: en general, les dades que es transmeten per la 

xarxa poden ser interceptades sense autorització o fins i tot modificades 
intencionadament. 

 
• Alt cost de la comunicació: en la major part dels casos la interconnexió 

entre els ordenadors proporciona menys ample de banda i més latència 
que els seus bussos de comunicació interns.  

 
 
1.2.2.  Sistema Centralitzat 
 
Un sistema centralitzat és aquell format per diversos ordenadors, on només un 
porta tota la responsabilitat. La resta de màquines poden ser processadors amb 
poca potència, ja que només hauran de realitzar peticions a l’ordenador central, 
aquest realitzarà tot el procés fins a obtenir una resposta, i donarà la resposta a 
la petició realitzada. Es connectaran mitjançant la xarxa amb la problemàtica de 
que si l’ordenador central cau, cau tot el sistema. Per altre part, els costos són 
més baixos que per un sistema distribuït, ja que només és necessari un 
ordenador potent, que farà totes les funcions de càrrega del sistema. 
 
El motiu pel qual s’ha escollit un sistema centralitzat ha estat bàsicament pel 
tema econòmic. Ca l’Alberta només disposava de dos ordenadors, dels quals 
un d’ells havia de ser client i altre servidor/client. En cas que s’hagués disposat 
d’un tercer ordenador, s’hauria utilitzat un sistema distribuït, utilitzant dos d’ells 
com a servidors i en cas de que un fallés, es podria continuar utilitzant l’altre. 
Per solucionar aquest problema, en cas que falli el nostre servidor el que farem 
és deixar l’opció de poder executar el software de forma local (a l’ordenador 
que fa de client, que es trobarà situat al punt de venda), d’aquesta manera en 
cas de fallada es podran continuar oferint els serveis als clients. 
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1.3. Arquitectura Client/Servidor 
 
A aquest apartat es comentaran les característiques d’una arquitectura 
client/servidor, descrivint quina és la funció e importància de cadascun dels 
equips dins del sistema. 
 
L’arquitectura client/servidor és una forma de dividir i especialitzar programes i 
equips amb la fi de que la tasca que cadascun d’ells realitza s’efectuï amb la 
major eficiència, i que permeti simplificar les actualitzacions i manteniment del 
sistema. A més també permet poder tenir diversos clients compartint un mateix 
recurs, per exemple dades. 
 
A aquesta arquitectura la capacitat de procés està dividida entre el servidor i 
el/s clients. 
 
A la funcionalitat d’un programa distribuït es poden distingir 3 capes o nivells: 
 

1. Nivell d’emmagatzematge (Base de Dades). 
 
2. Nivell lògic (Processador d’aplicacions o regles del negoci) 

 
3. Nivell de Presentació (Interfície d’usuari) 

 
A una arquitectura monolítica no hi ha distribució, els tres nivells tenen lloc en 
un mateix equip. 
 
Al model client/servidor el treball es reparteix entre dos ordenadors (un mateix 
ordenador també pot fer de servidor i client alhora).  D’acord amb la distribució 
de la lògica hi ha dos tipus de client: 
 

1. Client prim: si el client només es fa càrrec de la presentació. 
 
2. Client pesat: si el client assumeix també la lògica del negoci. 

 
A l’actualitat es sol parlar d’arquitectura de tres nivells, on la capa 
d’emmagatzematge i la d’aplicació s’ubiquen a dos servidors diferents, 
coneguts com a servidors de dades i servidors d’aplicacions. Al nostre cas es 
trobaran ubicats en un mateix servidor, per tant, es tractarà d’una arquitectura 
de dos nivells. 
 
Les característiques més importants que es distingeixen entre client i servidor 
són: 
 

- Orientat a serveis. El servidor els ofereix i el client els consumeix. 
 
- Compartició de recursos. Serveis oferts a molts clients. Un 

servidor pot atendre molts clients que sol·licitin aquests serveis. 
 

- Transparència de la ubicació. El servidor és un procés que pot 
residir a la mateixa màquina que el client o en un altre diferent al 
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llarg de la xarxa. Un programa pot ser un servidor en un moment i 
convertir-se en un client posteriorment. 

 
- Barreja e igualtat. Una aplicació client/servidor, idealment és 

independent del hardware i de sistemes operatius; barrejant e 
igualant aquestes plataformes. 

 
- Interacció a través de missatges, per enviar i rebre serveis. 

 
- Serveis encapçalats, exposant els serveis a través d’interfícies, el 

que facilita la substitució de servidors, permetent alhora una fàcil 
escalabilitat. 

 
Avantatges de l’arquitectura client/servidor: 
 

- El servidor no necessita tanta potència de processament, part del 
procés es reparteix amb els clients. 

 
- Es redueix el tràfic de xarxa considerablement. Idealment, el client 

es connecta al servidor quan és estrictament necessari, obté les 
dades que necessita i tanca la connexió deixant lliure la xarxa. 

 
 
1.4. Programació per capes 
 
La programació per capes és un estil de programació en la que l’objectiu 
primordial és la separació de la lògica de negocis de la lògica de disseny. 
 
L’avantatge principal d’aquest estil, és que el desenvolupament es pot portar a 
terme en diversos nivells, i en cas de que es realitzi algun canvi només s’ha 
d’atacar sobre el nivell requerit. 
 
En aquest tipus d’arquitectura multinivell, a cada nivell se li confia una missió 
simple, això permet el disseny d’arquitectures escalables (que poden ampliar-
se amb facilitat en cas que les necessitats augmentin).  
 
El disseny a tres nivells és el més utilitzat actualment: 
 

1. Capa de presentació: és la que veu l’usuari, presenta el sistema a 
l’usuari, li comunica la informació i captura la informació de l’usuari 
donant un mínim de procés. Aquesta capa es comunica únicament amb 
la capa de negoci. 

 
2. Capa de negoci: a aquesta capa es on es troben els programes que 

s’executen, rebent les peticions de l’usuari i enviant les respostes 
després del procés. Es denomina capa de negoci (o lògica de negoci) 
per que és on s’estableixen totes les normes que han de complir-se. 
Aquesta capa es comunica amb la capa de presentació, per tal de rebre 
les sol·licituds i presentar els resultats, i amb la capa de dades, per 
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sol·licitar al gestor de base de dades per emmagatzemar o recuperar 
dades d’aquest. 

 
3. Capa de dades: és a on resideixen les dades. Esta formada per un o 

més gestors de bases de dades que realitza tot l’emmagatzemat de 
dades, reben sol·licituds d’emmagatzemat o recuperació d’informació 
des de la capa de negoci.  

 
 

 
 

Fig.1.2. Representació de la programació a tres capes 
 
 

Totes aquestes capes poden trobar-se a un mateix ordenador (encara que no 
seria el més habitual), però el més usual és que hi hagi una multitud 
d’ordenadors on resideix la capa de presentació (seran els clients de 
l’arquitectura client/servidor). Les capes de negoci i de dades poden residir al 
mateix ordenador, i si el creixement de les necessitats ho aconsella es poden 
separar en dos o més ordenadors. Així, si la mida o complexitat de la base de 
dades augmenta, es pot separar en diversos ordenadors els quals rebran les 
peticions de l’ordenador al qual es trobi la capa de negoci. 
 
Si en cas contrari, fos la complexitat a la capa de negoci la que obligués a la 
separació, aquesta capa de negoci podria residir en un o més ordenadors que 
realitzarien sol·licituds a una única base de dades.  
 
La solució emprada al nostre cas és de tres capes (presentació + lògica + 
dades), i dos nivells, és a dir, implementada en dos ordenadors (presentació + 
lògica, presentació + lògica + dades).Ens trobarem dos clients, una màquina 
farà de client, on es trobaran la capa de presentació i lògica, i altre màquina, 
que farà de servidor i client alhora, on es trobaran les tres capes juntes.  
 
Com ja hem comentat a l’inici del capítol s’entrarà més en detall en 
l’arquitectura que hem utilitzat nosaltres, al capítol següent. 
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1.5. Plataforma .NET 
 
A continuació es descriuran les característiques que trobem més importants de 
la plataforma .NET, així com el motiu pel qual hem decidit escollir aquesta 
plataforma per a la realització del nostre programa. 
 
Resulta molt difícil definir amb precisió en què consisteix la tecnologia .Net. 
Deixant a una banda el mercantilisme que acompanya als productes de 
Microsoft, alguns podrien definir .Net com una plataforma de desenvolupament 
basada en un nou llenguatge de programació orientat a objectes anomenat C 
Sharp (C#). Altres parlarien d’una tecnologia especialitzada en el 
desenvolupament de serveis web (web services) o d’una nova versió de 
l’entorn de desenvolupament de Microsoft. 
 
De forma general, és possible definir .Net des de diversos punts de vista. Per 
un costat, es podria veure aquesta nova tecnologia com una evolució en la visió 
de Microsoft sobre el desenvolupament d’aplicacions, evolució que afecta als 
llenguatges, les metodologies i les eines de desenvolupament. 
  
A finals del 2000 Microsoft publica els primers documents sobre la tecnologia 
.Net, on especificava el funcionament d’aquesta nova plataforma que sorgia per 
fer front a l’èxit de Java del la competidora Sun. 
 
La base de .Net és bastant similar amb Java: 
 
- Ambdues plataformes compilen prèviament el codi font a un codi 

intermedi  i no directament a codi màquina. En cas del Java aquest codi 
es anomenat Bytecode i en .Net rep el nom de CIL (Common 
Intermediate Language). 

 
- Per tal d’executar aquest codi és necessari un entorn que l’interpreti i 

així poder passar el codi nadiu corresponent a l’arquitectura on s’està 
executant. L’entorn de compilació i execució de .NET esta composat per 
dos elements fundamentals: 

 
- Common Language Runtime (CLR): aquest és l’entorn d’execució 

que passa el codi intermedi CIL a codi màquina i permet executar 
qualsevol aplicació de la plataforma. 

 
- Framework Class Library (FCL): llibreria de classes que 

proporciona una gran quantitat de serveis: entrada/sortida, XML, 
ADO.NET (accés a bases de dades), Windows Forms 
(aplicacions gràfiques), sockets, threads, etc. 
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Figura 1.3. Flux d’execució en Java i .Net 
 
 
Però .Net va més enllà. El seu objectiu no consisteix simplement en aconseguir 
la independència del sistema on s’executi, .Net pretén alhora ser una 
plataforma independent del llenguatge d’alt nivell escollit pel programador. És a 
dir, el codi CIL ha estat dissenyat per tal de que qualsevol llenguatge pugui ser 
traduït fàcilment a codi intermedi, pel que tot aquell que vulgui formar part de la 
plataforma .Net pot construir un compilador del seu llenguatge a codi intermedi 
CIL. 
 
Això proporciona, per exemple, la possibilitat de barrejar diversos llenguatges 
de programació al mateix programa de forma molt senzilla, cosa que fins el 
moment només es podia realitzar a través de l’ús de complexos mecanismes 
poc flexibles i que ara és possible tenir de forma nativa en .Net. 
 
En general, les avantatges globals que es tenen amb .Net són les següents: 
 
- Independència del sistema/arquitectura: en tot el sistema o 

arquitectura on es trobi implementat un intèrpret de codi CIL es podrà 
executar el programa. 

 
- Independència del llenguatge: és possible barrejar grups de 

programadors experts en diferents llenguatges. Aquests grups podrien 
treballar de forma conjunta sense haver de preocupar-se per la 
interoperabilitat dels seus programes. 

 
- Reutilització de codi: per exemple, és possible utilitzar codi antic 

implementat en llenguatge Visual Basic.Net en un altre projecte actual 
que estigui treballant amb llenguatge C#. 

 
 
1.5.1. C# 
 
C# és el nou llenguatge de propòsit general creat per Microsoft per a la seva 
plataforma .Net. 
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Encara que és possible escriure per a la plataforma .Net en molts altres 
llenguatges, C# és l’únic que ha estat dissenyat específicament per a ser 
utilitzat en ella, de manera que programar-la fent servir C# és molt més senzill 
que fer-ho amb qualsevol dels altres llenguatges. 
 
La sintaxi i estructuració de C# és molt similar a la de C++, ja que la intenció de 
Microsoft amb C# era facilitar la migració de codis escrits en aquests 
llenguatges a C# i facilitar el seu aprenentatge als desenvolupadors habituats a 
ells. En canvi, la seva senzillesa i alt nivell de productivitat són equiparables als 
de Visual Basic. 
 
En resum, C# és un llenguatge de programació que consta de les millors 
característiques de llenguatges preexistents com Visual Basic, Java o C++ i les 
combina en un de sol. El fet de ser relativament recent no implica que sigui 
immadur, ja que el seu compilador és el més depurat i optimitzat. 
 
 
1.5.1.1.  Perquè utilitzar C#? 
 

• Senzillesa : elimina molts elements que altres llenguatges inclouen i que 
són innecessaris en .Net. Per exemple: 

 
- El codi escrit en C# és autocontingut, el que significa que no 

necessita de fitxers addicionals. 
 
- La mida dels tipus de dades bàsiques és fix i no depèn del 

compilador i sistema operatiu, el que facilita la portabilitat del codi. 
 

- No s’inclouen els elements poc útils dels llenguatges com C++ com 
podien ser les macros, l’herència múltiple, etc. 

 
• Modernitat : C# incorpora al propi llenguatge elements útils per al 

desenvolupament d’aplicacions i que en altres llenguatges com Java o 
C++ s’han de simular. 

 
• C# suporta totes les característiques pròpies del paradigma de la 

programació orientada a objectes: encapsulació, herència i polimorfisme. 
 

• Orientació a components: la pròpia sintaxi de C# inclou elements 
propis del disseny de components que altres llenguatges han de simular 
mitjançant construccions més o menys complexes. És a dir, la sintaxi de 
C# permet definir fàcilment propietats, esdeveniments o atributs. 

 
• Gestió automàtica de memòria: no és necessari incloure instruccions 

de destrucció d’objectes ( gràcies al recol·lector CLR de la plataforma 
.Net). En canvi, degut a que la destrucció dels objectes a través del CLR 
és indeterminista i només es realitza quan aquest s’activa. 

 
• Seguretat de tipus: C# inclou mecanismes que permeten assegurar 

que els accessos a tipus de dades sempre es realitzen correctament, el 
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que permet evitar que es produeixin errors difícils de detectar per accés 
a memòria que no pertanyi a cap objecte. Per aquest motiu es prenen 
les següents mesures: 

 
- Només s’admeten conversions entre tipus compatibles. 
 
- No es poden usar variables no inicialitzades. 

 
- Es comprova que tot accés als elements d’una taula es realitzi amb 

índexs que es trobin dins del rang de la mateixa. 
 

- Es pot controlar la producció de desbordaments en operacions 
aritmètiques, informant d’això amb una excepció quan ocorri. 

 
• Instruccions segures: per evitar errors molt comuns, en C# s’han 

imposat una sèrie de restriccions en l’ús de les instruccions de control 
més comuns (com és el cas de l’operador d’igualtat (==) amb el 
d’assignació (=)). 

 
• Sistema de tipus unificat : A diferència de C++, en C# tots els tipus de 

dades que es defineixin sempre derivaran, encara que sigui de manera 
implícita, d’una classe comú anomenada System.Object, pel que 
disposaran de tots els membres definits a aquesta classe. 

 
• Eficient: en principi, en C# tot el codi inclou nombroses restriccions per 

tal d’assegurar la seva seguretat i no permet l’ús de punters. En canvi, a 
diferència de Java, en C# és possible ignorar aquestes restriccions 
manipulant objectes a través de punters.  

 
• Compatible: Per facilitar la migració de programadors, C# no només 

manté una sintaxi molt similar a C, C++ o Java, permetent incloure 
directament en codi escrit en C# fragments de codi escrit en altres 
llenguatges, sinó que el CLR també ofereix la possibilitat d’accedir a codi 
nadiu escrit com funcions separades no orientades a objectes tal com 
les DLLs.  

 
En definitiva, el motiu pel qual vam escollir aquest llenguatge per la realització 
del nostre projecte es basa en que C# i la plataforma .Net ens oferia tots els 
serveis que volíem introduir al nostre programa. Actualment per a satisfer les 
necessitats d’un client com el nostre n’és imprescindible fer servir elements 
com són la comunicació amb bases de dades i els serveis web.  
Un altre motiu pel qual vàrem escollir-lo és per que és fàcil de programar, 
compatible amb altres llenguatges, segur, senzill d’implementar i eficient. 
 
 
1.6. SOAP i WebServices (Serveis Web) 
 
A aquest apartat farem una descripció del protocol de comunicació SOAP i 
comentarem el mètode d’intercanvi de dades entre aplicacions que farem 
servir, els serveis web. 
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1.6.1. SOAP 
 
SOAP és un protocol dissenyat per facilitar l’execució remota de funcions a 
través d’Internet, permetent que dos programes es comuniquin d’una manera 
molt similar tècnicament a la invocació de pàgines Web. 
 
El protocol SOAP te diverses avantatges sobre altres maneres de cridar a 
funcions de forma remota com DCOM, CORBA o directament en TCP/IP: 
 

• És fàcil d’implementar, provar i utilitzar. 
 
• És un estàndard de la indústria, creat per un consorci del qual Microsoft 

forma part, adoptat per W3C (http://www.w3.org/TR/SOAP/) i per altres 
empreses. 

 
• Utilitza els mateixos estàndards de la Web per a gairebé tot: la 

comunicació es realitza mitjançant HTTP amb paquets virtualment 
idèntics; els protocols d’autenticació i encriptació són els mateixos; el 
manteniment d’estat es fa de la mateixa forma; s’implementa 
normalment pel propi servidor Web. 

 
• Passa a través de “firewalls” i routers, que pensen que es tracta d’una 

comunicació HTTP. 
 

• Tant les dades com les funcions es descriuen en XML, el que permet 
que el protocol no només sigui més fàcil d’utilitzar sinó també sigui molt 
sòlid. 

 
• És independent del sistema operatiu i processador. 

 
• Es pot utilitzar tant de forma anònima com amb autenticació (nom/clau). 

 
Les sol·licituds SOAP es poden realitzar en tres estàndards: GET, POST i 
SOAP. Els estàndards GET i POST són idèntics a les sol·licituds fetes per 
navegadors d’Internet. SOAP és un estàndard similar a POST, però les 
sol·licituds es fan en XML i permeten recursos més sofisticats, com passar 
estructures i “arrays”. 
 
Independentment de com es realitzi la sol·licitud, les respostes sempre són en 
XML. XML descriu perfectament les dades en temps d’execució i evita els 
problemes ocasionats per canvis inesperats en les funcions, ja que els objectes 
cridats tenen la possibilitat de validar sempre els arguments de les funcions, 
fent que el protocol sigui molt sòlid. 
 
Així mateix, SOAP defineix un estàndard anomenat WSDL, que descriu 
perfectament els objectes i mètodes disponibles a través de pàgines XML 
accessibles per la Web. La idea és la següent: qui pública un servei, crea 
també aquestes pàgines. Qui vulgui cridar al servei, pot utilitzar aquestes 
pàgines com “documentació” de la crida i també utilitzar-les abans de cridar a 
les funcions per tal de verificar si alguna cosa va canviar. 
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SOAP es pot implementar a quasi qualsevol entorn de programació. 
Actualment, existeixen diversos paquets de desenvolupament SOAP per a 
diversos sistemes operatius i llenguatges d’alt nivell. 
 
 
1.6.2. Serveis Web 
 
Un servei Web és una col·lecció de protocols i estàndards que serveix per 
intercanviar dades entre aplicacions. Diferents aplicacions de software 
desenvolupades en llenguatges de programació diferents i executades sobre 
qualsevol plataforma poden utilitzar els serveis web per tal d’intercanviar dades 
en xarxa. La interoperabilitat s’aconsegueix mitjançant l’adopció d’estàndards 
oberts. 
 
 
1.6.2.1. Avantatges dels serveis Web 
 

• Aporten interoperabilitat entre aplicacions software independentment de 
les seves propietats o de les plataformes sobre les que s’instal·len. 

 
• Els serveis Web fomenten els estàndards i protocols basats en text, que 

fan més fàcil accedir al seu contingut i entendre el seu funcionament. 
 

• Al suportar-se en HTTP, els serveis Web poden aprofitar-se dels 
sistemes de seguretat “firewall” sense la necessitat de canviar les 
normes de filtrat.  

 
• Permeten que serveis i software de diferents companyies situades a 

diferents zones geogràfiques puguin ser combinades fàcilment per 
proveir serveis integrats. 

 
• Permet la interoperabilitat entre plataformes de diferents fabricants per 

mitjà de protocols estàndard. 
 
 
1.6.2.2. Inconvenients dels serveis Web 
 

• El seu rendiment és baix si es compara amb altres models de 
computació distribuïda, tal com RMI, CORBA, o DCOM. És un dels 
inconvenients derivats d’adoptar un format basat en text. I es que entre 
els objectius de XML no es troba la concisió ni l’eficàcia de 
processament. 

 
• Existeix poca informació de serveis Web per alguns llenguatges de 

programació. 
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1.6.2.3. Raons per utilitzar serveis Web 
 
La principal raó per usar serveis Web és que es basa en HTTP sobre TCP al 
port 80. Moltes empreses protegeixen mitjançant firewalls que filtren i 
bloquegen gran part del tràfic que circula per la xarxa. Per això es tanquen 
gairebé tots els ports excepte el 80, per que és el que utilitzen els navegadors. 
Els serveis Web es realitzen per aquest port i aquest fet els fa molt 
convenients. 
 
Altre raó es que abans de que existís SOAP no hi havia bones interfícies per 
accedir a les funcionalitats d’altres ordenadors en xarxa. Les que hi havia eren 
ad hoc i poc conegudes. 
 
Una tercera raó per la qual els serveis Web són mol pràctics es que poden 
aportar un dèbil acoblament entre una aplicació que utilitza el servei Web i el 
propi servei. D’aquesta forma els canvis que cadascun d’ells realitzi amb el 
temps no han d’afectar a l’altre. Aquesta flexibilitat serà cada vegada més 
important, donat que la tendència a construir les aplicacions grans a partir de 
components distribuïts més petits es cada dia major. 
 
 
1.6.2.4. Estàndards emprats 
 

• Web Services Protocol Stack: Així es denomina al conjunt de serveis i 
protocols dels serveis Web. 

 
• XML: és el format estàndard per a les dades que s’intercanviaran. 

 
• SOAP o XML-RPC: protocols sobre els que s’estableix l’intercanvi. 

 
• Altres protocols: les dades en XML també poden enviar-se d’una 

aplicació a altre mitjançant protocols normal com HTTP, FTP, o SMTP. 
 

• WDSL: és el llenguatge de la interfície pública per als serveis Web. És 
una descripció basada en XML de com s’ha d’establir la comunicació 
dels serveis Web. 

 
• UDDI: protocol per publicar la informació dels serveis Web. Permet a les 

aplicacions comprovar quins serveis Web es troben disponibles. 
 

• WS-Security: protocol de seguretat acceptat com estàndard per OASIS. 
Garanteix l’autenticació dels actors i la confidencialitat dels missatges 
enviats. 

 
SOAP és una part important de l’arquitectura .NET de Microsoft i conta amb un 
ampli suport en Visual Studio .NET. WebService és un conjunt de mètodes 
WebMethods associats lògicament i cridats a través de SOAP. WebMethods 
són funcions cridades en forma remota a través de SOAP. Cada WebService té 
dos arxius associats: un amb extensió “asmx” i altre amb extensió “cs”, si ens 
trobem, com al nostre cas, utilitzant el llenguatge C#. 
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A l’arquitectura .Net, WebServices sempre s’implementa a una classe derivada 
de “System.Web.Services.WebService”. En aquesta classe agreguem les 
funcions (mètodes) que seran cridats mitjançant SOAP. La diferència entre 
WebMethod i un mètode comú, és la presència d’un “atribut WebMethod”, una 
espècie de política de compilació. La pàgina WSDL és generada 
automàticament per les eines de programació. 
 
Des del punt de vista del programador, un WebService és una pàgina ASP.NET 
“glorificada”, que mapeja les dades sol·licitades per la Web automàticament a 
mètodes d’un llenguatge d’alt nivell.   
 
 
1.7. Sistemes Gestors de Bases de Dades (SGBD) 
 
Els Sistemes Gestors de Bases de Dades són un tipus de software molt 
específic, dedicat a servir d’interfície entre les bases de dades i les aplicacions 
que les utilitzen. Es composa d’un llenguatge de definició de dades, d’un 
llenguatge de manipulació de dades i d’un llenguatge de consulta. 
 
 
1.7.1. Propòsit 
 
Avui dia, són moltes les aplicacions que requereixen accedir a dades. Ja sigui 
un programa domèstic, o una gran gestió empresarial. Aquestes dades han de 
ser emmagatzemades a algun suport permanent, i les aplicacions han de 
disposar d’un medi per tal d’accedir. Els SGBD proporcionen una interfície 
entre aplicacions i sistema operatiu, aconseguint, entre d’altres coses, que 
l’accés a les dades es realitzi d’una forma més eficient, més fàcil d’implementar 
i, sobre tot, més segura. 
 
 
1.7.2. Objectius 
 

• Abstracció de la informació: els usuaris dels SGBD estalvien als 
usuaris detalls de l’emmagatzematge físic de les dades, és transparent a 
l’usuari. 

 
• Independència: la independència de les dades consisteix en la 

capacitat de modificar l’esquema (físic o lògic) d’una base de dades 
sense haver de realitzar canvis a les aplicacions que es serveixen 
d’aquesta. 

 
• Redundància mínima: un bon disseny d’una base de dades ha 

d’aconseguir evitar l’aparició d’informació repetida o redundant. 
D’entrada, l’ideal seria aconseguir una redundància nul·la; no obstant, en 
alguns casos la complexitat dels càlculs fa necessària l’aparició de 
redundàncies. 

 
• Consistència: en aquells casos en els que no s’ha aconseguit aquesta 

redundància nul·la, serà necessari vigilar que la informació que es troba 
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repetida s’actualitzi de forma coherent, és a dir, que totes les dades 
repetides s’actualitzin de forma simultània. 

 
• Seguretat: la informació emmagatzemada a una base de dades pot 

arribar a tenir un gran valor. Els SGBD han de garantir que aquesta 
informació es troba assegurada front a usuaris malintencionats, que 
intentin llegir informació privilegiada; front a atacs que desitgin manipular 
o destruir la informació; o simplement davant un error d’algun usuari 
autoritzat però despistat. Normalment, els SGBD disposen d’un complex 
sistema de permisos a usuaris i grups d’usuaris, que permeten atorgar 
diverses categories de permisos. 

 
• Integritat: es tracta d’adoptar les mesures necessàries per tal de 

garantir la validesa de les dades emmagatzemades. És a dir, es tracta 
de protegir les dades davant errades de hardware, dades introduïdes per 
usuaris descuidats, o qualsevol altre circumstància capaç de fer malbé la 
informació emmagatzemada. 

 
• Backup i recuperació: els SGBD han de proporcionar una forma 

eficient de realitzar copies de seguretat de la informació 
emmagatzemada en ells, i de restaurar a partir d’aquestes copies les 
dades que s’hagin pogut perdre. 

 
• Control de concurrència: a la majoria d’entorns, el més habitual és que 

siguin moltes les persones que accedeixen a una base de dades, ja sigui 
per recuperar informació, o per emmagatzemar-la.  

 
• Temps de resposta: lògicament, és desitjable minimitzar el temps que 

el SGBD triga en tornar-nos la informació sol·licitada i en emmagatzemar 
els canvis realitzats. 

 
 
1.7.3. SGBD lliures 
 
A aquest apartat fem un llistat d’alguns dels Sistemes Gestors de Bases de 
Dades lliures més importants. 
 

• PostgreSQL: llicencia BSD. 
 
• MySQL: llicencia Dual, depèn de l’ús. 

 
• Firebird 

 
• SQLite: llicència Domini Públic. 
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1.7.4. SGBD comercials 
 
Com a l’apartat anterior, a continuació fem un llistat dels SGBD comercials més 
importants, entre els quals trobem Microsoft Acces, que serà el que nosaltres 
utilitzarem. 
 

• DBase 
 

• Fox Pro 
 

• DB2 
 

• Informix 
 

• MAGIC 
 

• Microsoft Access 
 

• Microsoft SQL Server 
 

• MySQL 
 

• Oracle 
 

• Paradox 
 

• PervasiveSQL 
 
 
1.8. Microsoft Access 
 
Microsoft Access és un sistema de gestió de base de dades per a ús personal o 
de petites organitzacions. És un component de Microsoft Office encara que no 
s’inclou al paquet bàsic. Per a bases de dades de grans dimensions (en quant 
a volum de dades o d’usuaris) és  recomanable utilitzar altres sistemes com 
Microsoft SQL Server, MySQL o l’Oracle. La seva principal funció és la de ser 
una base de dades potent, capaç de treballar en si mateixa o amb connexió a 
altres llenguatges de programació, tals com ara Visual Basic .Net, C++ o com 
és el nostre cas C#. Poden realitzar-se consultes directes a les taules 
contingudes mitjançant instruccions SQL. Internament es pot programar amb 
llenguatge Visual Basic for Application (VBA) el qual és similar en forma a VB6. 
 
Access permet introduir dades de tipus: numèrics, text, data, Sí/No, OLE, 
Moneda, Memo i Boolean. Poden desenvolupar-se aplicacions completes en 
Microsoft Access, ja que porta les eines necessàries per al disseny i 
desenvolupament de formularis. 
 
El funcionament d’Access es basa en un motor anomenat Microsoft Jet, i 
permet el desenvolupament de petites aplicacions autònomes formades per 
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formularis Windows i codi VBA (Visual Basic Aplicacions). Una possibilitat 
addicional és la de crear fitxers amb bases de dades que poden ser 
consultades per altres programes. Entre les principals funcionalitats d’Access 
es troben: 
 

- Crear taules de dades indexades. 
 
- Modificar taules de dades. 

 
- Relacions entre taules (creació de bases de dades relacionals). 

 
- Creació de consultes i vistes. 

 
- Consultes referències creuades. 

 
- Consultes d’acció (INSERT, DELETE, UPDATE). 

 
- Formularis. 

 
- Informes. 

 
- Crides a la API de Windows. 

 
- Interacció amb altres aplicacions que utilitzin VBA. 

 
- Macros. 

 
Access és un software de gran difusió entre petites empreses, ja que fan servir 
bases de dades que no requereixen d’excessiva potència, s’integra 
perfectament amb la resta d’aplicacions de Microsoft i permet crear petites 
aplicacions amb pocs coneixements de programació. 
 
Entre els seus pitjors inconvenients es troben que no és multiplataforma,  
només esta disponible per a sistemes operatius de Microsoft, i que no permet 
transaccions. El seu ús és inadequat per a grans projectes de software que 
requereixen temps de resposta crítics o molts accessos simultanis a la base de 
dades. 
 
Aquests són alguns dels motius pels quals ens hem decantat per escollir 
Microsoft Access per a la nostra base de dades. La base de dades de Ca 
l’Alberta no requereix excessiva potència, ni un temps de resposta crític ja que 
està pensada per a una sola Caixa. Tot i ser un sistema escalable, és poc 
probable que es realitzin molts accessos simultanis a la base de dades.  
 
Un altre dels motius és simplement el fet de no haver de comprar nous 
programes per a la nostra aplicació, ja que el sistema operatiu que consta 
l’ordenador de Ca l’Alberta és Windows XP de Microsoft i aquest ja inclou el 
Microsoft Access en el paquet de Microsoft Office.  
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Cal comentar també, que si en un futur es volgués instal·lar el nostre software a 
un establiment de grans dimensions, amb molts accessos simultanis a la base 
de dades i amb la necessitat de temps de resposta crítics, seria recomanable 
migrar l’actual base de dades a altres sistemes més eficients en aquest sentit 
com poden ser Microsoft SQL Server, MySQL o l’Oracle. 
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CAPÍTOL 2. ESPECIFICACIONS 
 
 
2.1. Anàlisi dels requeriments 
 
A aquest capítol farem un anàlisi dels requeriments necessaris, el propòsit i 
objectius del nostre sistema, així com una descripció de la solució inicial a la 
que vam arribar. A continuació es comentaran les classes (amb els seus 
camps) que conté el programa i es farà una identificació dels casos d’ús que 
trobarem a la nostra aplicació. 
 
2.1.1. Propòsit i Objectius 
 
Ca l’Alberta és una botiga que porta a terme la venda al detall d’articles de 
merceria, llenceria, roba de treball, moda d’home i dona i algunes seccions 
més. L’objectiu prioritari d’aquesta empresa era la d’introduir-se a un mercat 
més competitiu, que comporta a una adaptació als nous sistemes d’informació i 
l’evolució tecnològica. Per aquest motiu, Ca l’Alberta considerava necessari el 
desenvolupament d’un sistema de gestió dels articles de magatzem, que 
permetis portar un control de l’estoc  més exhaustiu, així com una gestió de 
vendes que permetés estar al dia i que alhora fos fàcil d’utilitzar.  Al mateix 
temps es disposaria d’una base de dades que recolliria totes les dades 
relacionades amb els articles, estoc, vendes, compres, etc., i mitjançant 
aquestes poder tenir un control de la botiga i poder generar les estadístiques 
que tant temps treien als empleats que encara ho feien de manera 
convencional amb paper i llapis.  
 
El projecte ha de proporcionar una proposta per al desenvolupament de tots els 
subsistemes implicats en la gestió dels articles i bases de dades. Aquests 
subsistemes es poden diferenciar en els següents blocs: 
 

- Gestió de vendes mitjançant l’atenció als clients. 
 
- Gestió de magatzem, incloent: 

 
• Control d’estoc. 
• Gestió de nous productes (inclou la gestió de noves seccions i 

nous proveïdors). 
• Gestió d’antics productes. 
• Gestió de noves comandes. 

 
- Gestió de facturació, controlant factures pagades o impagades amb els 

seus corresponents venciments. 
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2.1.2. Escenari 
 
Per tal de poder portar a terme el desenvolupament del sistema havíem de tenir 
una idea de l’escenari sobre el qual s’acabaria implementant. En una primera 
reunió amb el responsable de la botiga vàrem saber de quin material ja 
disposava la botiga i que és el que necessitaríem per implementar la nostra 
solució.  
 
 
2.1.2.1. Material 
 
A continuació descriurem el material del qual disposava l’empresa i el que 
acabaríem tenint un cop estigués acabat el software. 
 
L’empresa disposava de: 
 

- 1 ordenador personal equipat amb Windows XP Prof. i processador a 3 
GHz. 

 
- Dos pantalles. 

 
- 2 teclats. 

 
- 2 ratolins. 

 
- Una impressora 

 
Un cop acabat el software, el negoci disposarà de: 
 

- Dos PC,s (el que es trobarà al punt de venda és del que ja disposava Ca 
l’Alberta, del qual hem comentat anteriorment les característiques, i el 
que es trobarà a l’oficina o magatzem serà un ordenador portàtil de nova 
adquisició). 

 
- 1 monitor TFT de 17’. 

 
- 2 teclats. 

 
- 2 ratolins. 

 
- Impressora tinta HP 845c. 

 
- Impressora de tiquets Epson TM-T88III blanca 

 
- Dos lectors de codi de barres. 

 
- Un calaix portamonedes EC-420RJ blanc 
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2.1.3. Solució inicial 
 
Un cop estudiat l’escenari, el material del qual disposàvem i quin era el resultat 
final que volia obtenir el nostre client, vàrem arribar a una solució inicial que 
descriurem a continuació de forma detallada. 
 
El sistema havia de tenir una base de dades que recollís totes les dades sobre 
els articles, els proveïdors, les seccions, els venedors, les vendes realitzades, 
les compres que es realitzarien als proveïdors, etc., per això s’havia d’estudiar 
quin programa de gestió de bases de dades seria l’escollit. Com hem 
argumentat en el capítol 1 el gestor de base de dades escollit per tal de 
realitzar la nostra base de dades va ser Microsoft Access. Un motiu de pes 
d’aquesta elecció va ser el fet de disposar d’alguna de les bases de dades dels 
proveïdors en aquest format i per tant podríem aprofitar molta informació. 
Sabíem que si algun dia el sistema s’acabés implementant en una gran 
superfície amb 30 PC,s a l’entorn de xarxa i milions de registres a la base de 
dades, la nostre base de dades en Access estaria limitada, però de moment, a 
nosaltres ens sobrava. 
 
L’arquitectura del sistema plantejada equivaldria al següent esquema: 
 

 
 

Fig.2.1. Il·lustració de l’arquitectura a implementar 
 
 
El terminal Client es trobaria situat al punt de venda de la botiga, ja que actuarà 
com a caixa. Els usuaris invocaran la part client de l’aplicació, que construeix 
una sol·licitud per aquest servei i envia la petició al servidor de l’aplicació 
mitjançant el protocol TCP/IP com a transport. 
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Aquest terminal inclourà la impressora de tiquets, el calaix portamonedes i el 
lector de codi de barres, mentre que el terminal Servidor connectarà la 
impressora de tinta normal i disposarà d’un segon codi de barres per realitzar 
les tasques del client. 

El servidor estarà situat al magatzem de la botiga i disposarà de la  base de 
dades en Access. Aquest serà l’encarregat de processar i respondre  les 
peticions rebudes pel client i alhora actuarà com a client ja que tindrà l’aplicació 
instal·lada per tal de que hi hagi la possibilitat de que les operacions del punt de 
venda es puguin realitzar directament a aquest ordenador en cas de que la 
Caixa sigui ocupada.   

 
2.1.4. Diagrama Conceptual 
 
Un cop vista la solució inicial a la qual vam arribar i descrita la situació en la 
que ens trobàvem, passarem a comentar l’aspecte que tindrà el programa. 
 
A continuació podem veure el diagrama conceptual de les classes que haurà 
de tenir el nostre programa, que es corresponen amb les necessitats del negoci 
a la realitat. 
 
 

Producte_adicionalProducte_util

Proveïdor

Client

Comanda

factura_de_compra

Familia/Secció

Venedor

1..*

1..*

1..*1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*1..* 1..*

1 1

11..*

1..*
1..*

1

1..*

 
 

Fig.2.2. Diagrama de classes Conceptual 
 
 
2.1.5. Descripció de Classes 
 
Un cop vist el diagrama conceptual de l’estructura que tindrà el nostre software, 
passarem a descriure més en detall cadascuna de les classes que conté, quina 
és la seva funció dins del programa i la relació amb la realitat. 
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2.1.5.1. Producte_util  
 
public class producte_util 
{ 
 public long num_referencia; 
 public string descripcio; 
 public string nom_producte; 
 public float preu_sortida; 
 public string seccio; 
 public string talla; 
 public string color; 
 public string codi_barres; 
} 
 
Al inici del disseny preteníem aglutinar en una única classe Producte tots els 
camps possibles que es podrien correspondre a un producte. Però finalment 
varem decidir dividir aquesta classe en dos; classe Producte_util i classe 
Producte_adicional. D’aquesta manera s’agilitava l’accés a les dades ja que no 
totes les dades eren sempre imprescindibles. Per tant, la classe Producte_util 
recull els camps que considerem més importants pel que a característiques del 
producte es refereix i la classe Producte_adicional conté les dades addicionals 
o menys freqüents, per exemple l’stock. 
 
A continuació fem una breu descripció de cadascun dels camps de la classe 
Producte_util: 
 
- num_referencia és de tipus long (enter, 64 bits) i és l’identificador del 

producte, juntament amb el camp codi_barres. Aquest camp és comú 
per a Producte_adicional, tant a la classe com a la taula corresponent de 
la base de dades. 

 
- descripcio és de tipus string (cadena de caràcters) i ens serveix per tal 

de poder introduir una informació opcional com la marca del producte, 
estació de l’any en la qual el situem, etc.,(exemple: 
nom_producte:Mitges, descripció: Alaska hivern). 

 
- nom_producte és de tipus string (cadena de caràcters) i correspon al 

nom del producte (exemple: si l’article són Mitjons el  camp 
nom_producte serà Mitjons). 

 
- preu_sortida és de tipus float (decimal) i es correspon amb el preu per 

unitat que contindrà el producte a l’hora de la venda. 
 
- seccio és de tipus string i s’identifica amb la família (secció) a la qual 

correspon el producte en qüestió (exemple: Mitges correspon a la secció 
Merceria). 

 
- talla és de tipus string i correspon a la talla de l’article, en cas de que es 

disposi, ja que en un fil no té una talla. Les talles generalitzades a 
utilitzar són les següents: S,M, L, XL, XXL, 3x. 
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- color és de tipus string i s’identifica amb el color de l’article en qüestió 
(blanc, negre, color carn, etc,.). 

 
- codi_barres és de tipus string ja que pot contenir tant lletres com 

nombres. Aquest camp es correspondrà amb el mateix codi de barres 
que porta l’article i serà introduït mitjançant el lector de codi de barres, 
com més endavant comentarem. Com al cas del camp num_referencia, 
aquest camp també és comú per les dues classes, tant per Producte_util 
com per Producte_adicional. De la mateixa forma són comuns també a 
les taules corresponents de la base de dades. 

 
 
2.1.5.2.Producte_adicional 
 
public class producte_adicional 
{ 

public int num_referencia; 
 public string nom_proveïdor; 
 public DateTime data_sortida; 
 public DateTime data_entrada; 
 public float preu_entrada; 
 public float stock; 
 public string codi_barres; 
    
} 
 
- num_referencia és de tipus int i és un dels camps que identificaran al 

producte. 
 
- nom_proveïdor és de tipus string i correspondrà al nom del proveïdor al 

qual li hem comprat aquest producte (exemple: el producte amb 
codi_barres: 35adf36 ha estat comprat al proveïdor: Bofarull, per tant 
nom_proveïdor: Bofarull). 

 
- data_sortida és de tipus DateTime i es correspon amb la data exacta en 

la que es ven el producte, tindrà el format dd/mm/aa. 
 
- data_entrada és de tipus DateTime i correspon amb la data exacta en la 

que es va introduir el producte a la base de dades. El format també serà 
el dd/mm/aa. 

 
- preu_entrada és de tipus float i es correspon amb el preu per unitat al 

qual es va comprar aquest producte al proveïdor. 
 
- estoc és de tipus float i correspondrà amb el nombre d’articles 

disponibles per vendre amb les mateixes característiques. La raó de que 
sigui float i no un enter és que per alguns productes és impossible 
comptabilitzar en nombre enters, per exemple si venem 1,5 metres de 
goma. Cada cop que realitzem la venda d’un article aquest camp 
disminuirà, i a la inversa si realitzem una compra. 
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- codi_barres és de tipus string i es correspondrà amb el codi de barres 
del producte en qüestió. 

 
A part d’això comentar que els camps num_referencia i codi_barres són 
comuns per a les dues classes (Producte_util i Producte_adicional). 
 
 
2.1.5.3. Proveïdor 
 
public class proveïdor 
{ 

public int num_proveïdor; 
 public string nom_proveïdor; 
 public string direccio; 
 public string poblacio; 
 public string email; 
 public string web; 
 public int telefon1; 
 public int telefon2; 
 public int telefon3; 
 public int fax1; 
 public int fax2; 
} 
 
La classe Proveïdor disposa dels camps corresponents a la informació referent 
al proveïdor o fabricant. Interessa controlar les dades de tots els proveïdors per 
cercar en un moment donat tota la informació disponible d’aquest.  
 
Realitzem a continuació una breu descripció de cadascun d’aquests camps: 
 
- num_proveïdor és de tipus int i és l’identificador del proveïdor. 
 
- nom_proveïdor és de tipus string i es correspon amb el nom del 

proveïdor. 
 
- direccio és de tipus string i conté la direcció on esta registrada 

l’empresa. A aquest camp introduirem el nom del carrer, el nº, el pis, i 
codi postal, si escau. 

 
- població és de tipus string i complementa al camp direccio, en aquest 

camp haurem d’introduïr la població on es troba registrada l’empresa. 
 
- email és de tipus string i es correspondrà amb la direcció de correu 

electrònic de l’empresa, proveïdor, per tal de poder-nos posar en 
contacte més ràpidament. 

 
- web és de tipus string i es correspon a la direcció web de l’empresa, si 

disposa. 
 
- telefon1 és de tipus int i correspon al primer telèfon al qual podem trucar 

per posar-nos en contacte. 
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- telefon2 és de tipus int i correspondrà a un telèfon alternatiu al primer, en 
cas de que l’empresa, proveïdor, disposi de més d’un. 

 
- telefon3 és de tipus int i serà útil en cas de que l’empresa disposi de més 

de dos telèfons de contacte. 
 
- fax1 és de tipus int i correspon al número de fax de que disposi 

l’empresa, proveïdor en qüestió. 
 
- fax2 és de tipus int i s’utilitzarà en cas de que l’empresa disposi de més 

d’un telefon fax. 
 
 
2.1.5.4. Client 
 
public class client 
{ 

public int num_client; 
 public string nom_client; 
 public string direccio; 
 public string poblacio; 
 public string telefon; 
 public string email; 
 public string web; 
 
} 
 
Aquesta és la classe que fa referència al Client i conte les dades personals d’un 
client que ens realitzi compres habitualment. Aquesta classe Client no té relació 
amb cap altre classe, es crea exclusivament a mode d’agenda, per tal de poder 
disposar de les dades d’un client en un moment donat. A les vendes no 
s’emmagatzema el client ja que habitualment totes les vendes es fan a caixa i 
sense identificar al client. 
 
A continuació descrivim els camps amb les quals queda registrat un client: 
 
- num_client és de tipus int i com al cas del camp num_referencia a la 

classe Producte_util i num_proveïdor a la classe Proveïdor, és 
l’identificador del client. 

 
- nom_client és de tipus string i es correspondrà amb el nom complet del 

client; nom, primer cognom i segon cognom. 
 
- direcció és de tipus string i correspon a la direcció on es trobarà adreçat 

el client. En aquest camp haurem d’introduïr el carrer, nº, pis i codi 
postal, si escau, de la vivenda en qüestió. 

 
- població és de tipus string i com al cas de la classe Proveïdor, aquest 

camp complementa al camp direcció. Per tant, només haurem d’introduïr 
la població on el client té la residència. 
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- telefon és de tipus string i es correspon amb un telèfon de contacte del 
client en qüestió. 

 
- email és de tipus string i es correspon amb una direcció de correu 

electrònic on ens podrem posar en contacte amb aquest client. 
 
- web és de tipus string i es correspondrà amb la web del client, en cas de 

que el client sigui una botiga o similar. 
 
 
2.1.5.5. Venedor 
 
public class venedor 
{ 
 public string nom_venedor; 
 public int id_venedor; 
 public string password; 
} 
 
Al cas de la classe Venedor els camps correspondran a dades que només 
podran ser consultades pel propi venedor o per l’administrador. Fem a 
continuació una breu descripció d’aquests camps: 
 
- nom_venedor és de tipus string i es correspon amb el nom del venedor 

en qüestió. Aquest camp és útil per que a l’hora de realitzar una venda 
no podrà fer Caixa si no selecciona el nom del venedor primer. 

 
- id_venedor és de tipus int i com al cas de num_client en el cas de la 

classe Client només ens servirà per portar un control del nombre de 
venedors que es troben registrats a la base de dades, és a dir, és 
l’identificador del venedor. 

 
- password és de tipus string i correspon a la contrasenya del venedor, 

que serà demanada a l’hora de poder realitzar algunes gestions. 
Aquesta contrasenya només ha de ser coneguda pel propi venedor i per 
l’administrador. 

 
 
2.1.5.6. Família 
 
public class familia 
{ 
 public int id_familia; 
 public string nom_familia; 
 public string descripció; 
} 
 
Aquesta classe sorgeix amb l’objectiu de classificar els diferents productes i es 
composa de tres camps: 
 
- id_familia és de tipus int i ens serveix com en alguns camps d’altres 

classes anteriorment comentats per tal d’identificar la família. 
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- nom_familia és de tipus string i es correspon amb el nom que se li dona 

a la secció en qüestió, per exemple; Merceria, Llenceria, etc. 
 
- descripció és de tipus string i només s’utilitzarà en cas de que vulguem 

introduir alguna dada opcional de la secció en qüestió. 
 
 
2.1.5.7. Comanda 
 
public class comanda 
{ 

public long id_ticket; 
 public string tipus_cobrament; 
 public string venedor; 
 public int descompte; 
 public string nom_proveïdor; 
 public DateTime data_sortida; 
 public DateTime data_entrada; 
 public float preu_entrada; 
 public float quantitat; 
 public int num_referencia; 
 public string descripcio; 
 public string nom_producte; 
 public float preu_sortida; 
 public string seccio; 
 public string talla; 
 public string color; 
 public string codi_barres; 
 public DateTime hora_sortida; 
   
} 
 
La classe Comanda conté tots els camps que es corresponen a les dades que 
s’emmagatzemaran d’una venda a un client. A continuació descriurem els 
camps detalladament: 
 
- id_ticket és de tipus long i serà diferent per a cada comanda. És el camp 

que ens identifica a la compra. 
 
- tipus_cobrament és de tipus string i ens indica la forma de pagament del 

client, pot ser Visa, Abono o Efectiu. 
 
- venedor és de tipus string i ens indicarà el nom del venedor que ha 

realitzat aquesta comanda. 
 
- descompte és de tipus int i en cas de que el producte tingui el seu preu 

rebaixat ens indicarà el tant per cent que ha estat rebaixat. 
 
- nom_proveïdor és de tipus string i correspon al nom del proveïdor al que 

se li va comprar aquest producte. 
 
- data_sortida és de tipus DateTime i correspon a la data de venda 

agafada el sistema, amb el format dd/mm/aa. 
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- data_entrada és de tipus DateTime i correspon a la data en la qual es va 

introduïr aquest producte a la base de dades.  
 
- preu_entrada és de tipus float i es tracta del preu per unitat al qual es va 

comprar el producte al proveïdor.  
 
- quantitat és de tipus float i ens indicarà el nombre de productes amb les 

mateixes característiques que s’han venut dins de la mateixa comanda. 
El camp qualificatiu és un nombre decimal pels casos en que es vengui 
a metres. 

 
- num_referencia és de tipus int i correspon l’identificador de cada 

producte venut a la comanda.  
 
- descripcio és de tipus string i correspon a la descripció de cadascun dels 

productes que es venen a una comanda. 
 
- nom_producte és de tipus string i es correspon al nom de cada producte 

de la comanda.  
 
- preu_sortida és de tipus float i es correspon al preu de venda que se li 

ha donat a cada producte.  
- seccio és de tipus string i correspon a la secció a la qual pertany cada 

producte de la comanda.  
 
- talla és de tipus string i correspon a la talla (si en té) de cadascun dels 

articles venuts en aquesta comanda. 
 
- color és de tipus string i correspon al color de cada producte que es ven 

dins d’una mateixa comanda. 
 
- codi_barres és de tipus string i correspon al codi de barres de cada 

producte de la comanda (si en té). 
 
- hora_sortida és de tipus DateTime i ens indica a més de la data en que 

s’ha realitzat la comanda, la hora a la qual s’ha fet. Portarà el format 
dd/mm/aa 00:00:00, i serà editada amb la del sistema. 

 
 
2.1.5.8. factura_de_compra 
 
public class factura_de_compra 
{ 
 public int num_factura; 
 public string nom_proveïdor; 
 public string seccio; 
 public float quantitat; 
 public float cost_factura; 
 public DateTime data_sortida; 
 public DateTime data_entrada; 
 public float preu_entrada; 
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 public float stock; 
 public int num_referencia; 
 public string descripcio; 
 public string nom_producte; 
 public float preu_sortida; 
 public string talla; 
 public string color; 
 public string codi_barres; 
 public venciment venciment1; 
 public venciment venciment2; 
 public venciment venciment3; 
} 
 
A la classe factura_de_compra ens trobarem tots els camps que es 
corresponen a les dades d’una compra que es realitzi des de la botiga a algun 
proveïdor. Com al cas de comanda, que trobàvem el id_ticket exclusiu per a 
cada comanda, aquí trobem el camp num_factura. En aquest cas, a més 
tindrem alguns camps que són fixes per a tota la factura, aquests són el 
num_factura, nom_proveïdor, data_entrada i cost de la factura. A continuació 
fem una descripció més detallada de cadascun dels camps: 
 
- num_factura és de tipus int i correspon al número que identificarà a cada  

factura, cada factura tindrà un número de factura diferent, anirà 
incrementant a mesura que realitzem factures. 

 
- nom_proveïdor és de tipus string i correspon al nom del proveïdor al qual 

li estem realitzant aquesta compra. Es repeteix en tots els registres 
d’aquesta factura. 

 
- seccio és de tipus string i correspon a la família o secció a la qual 

pertanyen cadascun dels productes de la compra. 
 
- quantitat és de tipus float i correspon al nombre de productes amb les 

mateixes característiques (en definitiva, mateix codi de barres) que es 
compren. 

 
- cost_factura és de tipus float i correspon a l’import total de la factura, és 

a dir, el que se li haurà de pagar al proveïdor. Aquest camp es repetitiu i 
idèntic per a tots els registres d’una factura. 

 
- data_sortida és de tipus DateTime i correspon a la data de venda del 

producte, per tant aquest camp quedarà buit a la taula historial de 
compres. 

 
- data_entrada és de tipus DateTime i correspon a la data a la qual s’ha 

adquirit el producte, per tant s’agafarà la data del sistema en la qual es 
realitza la factura. Aquest camp serà idèntic per a tots els registres de la 
factura ja que porta el format dd/aa/mm. 

 
- preu_entrada és de tipus float i correspon al preu al qual el proveïdor 

ven cada producte de la factura. 
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- stock és de tipus float i correspondrà al nombre de productes de cada 
classe que hi haurà disponibles a partir d’aquesta compra (estoc 
actualitzat).  

 
- num_referencia és de tipus int i correspon al número de referència de 

cadascun dels productes de la factura de compra.  
 
- descripcio és de tipus string i correspon a un camp de Productes_util 

que és opcional, es troba per si es vol introduir alguna dada opcional 
d’algun dels productes de la factura de compra. 

 
- nom_producte és de tipus string i correspon al nom de cadascun dels 

productes que volem comprar. 
 
- preu_sortida és de tipus float i correspon al preu que se li donarà a cada 

producte de la factura de compra a l’hora de vendre’l als clients (preu de 
venda). 

 
- talla és de tipus string i correspon a la talla de cadascun dels productes 

de la factura de compra. 
 
- color és de tipus string i correspon al color de cadascun dels productes 

comprats. 
 
- codi_barres és de tipus string i és exclusiu per a cada producte, ja que 

correspon al codi de barres que el proveïdor introdueix a cadascun dels 
productes. Per tant, serà diferent per a cadascun dels registres de la 
factura de compra. 

 
- venciment1 és un objecte de la classe venciment i correspon al primer 

venciment de la factura, és a dir, el primer pagament que s’haurà de fer 
d’aquesta factura. Dins de l’objecte venciment es troben l’import, i la data 
en la qual s’ha d’efectuar el pagament. 

 
- venciment2 és un objecte de la classe venciment i correspon al segon 

venciment de la factura, és a dir, el segon pagament que s’haurà de fer 
d’aquesta factura.  

 
- venciment3 és un objecte de la classe venciment i correspon al tercer 

venciment de la factura, és a dir, el tercer pagament que s’haurà de fer 
d’aquesta factura. 

 
 
2.1.5.9. Venciment 
 
Public class venciment 
{ 

public float import; 
public int numero_de_venciment; 
public DateTime data_de_pagament; 

} 
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La classe Venciment conté els camps essencials que corresponen a cadascuna 
de les fraccions escollides per pagar una factura al proveïdor. Depenent si es 
paga a 30 a 60 o a 90 dies, una factura de compra podrà tenir fins a 3 
venciments. Cada objecte venciment ens informarà de quin import hem de 
pagar i quin dia fer-ho. Cada factura de compra contindrà tres objectes de la 
classe venciment (venciment1, venciment2, venciment3). A continuació 
descrivim cadascun dels camps: 
 
- Import és de tipus float i correspon a la quantitat de diners que s’haura 

de pagar en aquest venciment. 
 
- Numero_de_venciment és de tipus int i ens indica el número de 

venciment del que es tracta (pot ser el venciment 1, 2 ó 3). 
 
- Data_de pagament és de tipus DateTime i ens indica la data en la qual 

s’ha de pagar aquest import. 
 

 
2.2. Identificació de Casos d’ús 
 
Un cop vista la descripció de totes les classes que conté el nostre programa, 
passarem a fer la identificació dels casos d’ús del negoci, així com tots els 
casos d’ús relacionats amb les possibles gestions que es poden realitzar. 
 
 
2.2.1. Model de subsistemes del negoci 
 
Al diagrama que veiem a continuació queden reflexats els sistemes en els 
quals queda dividida Ca l’Alberta a nivell d’abstracció: 
 
 

Gestió 
de ventes

Gestió
de magatzem

Gestió de
facturació

 
 

Fig.2.3. Subsistemes del negoci 
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2.2.2. Model d’objectes del domini 
 
El model d’objectes del domini esta associat a cadascun dels casos d’ús del 
negoci: 
 
 

Magatzem

Productes Proveïdors

Demandes Client

 
 

Fig.2.4. Model del Domini 
 
 

2.2.3. Model de Casos d’ús del negoci 
 
El diagrama que veiem a continuació representa el model de cas d’ús del 
negoci i quins són els actors que poden realitzar aquests casos d’ús. 
 
 

Client

Proveïdor

Comanda

Factura de compra  
 

Fig.2.5. Model Casos d’ús del negoci 
 
 

2.2.3.1. Model d’objectes de Comanda 
 
El següent diagrama representa el model d’objectes que s’ha de seguir per 
realitzar el cas d’us de Comanda. 
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Client Venedor Comanda  
 

Fig.2.6. Model d’Objectes de Comanda 
 
 

2.2.3.2. Model d’Objectes de factura de compra 
 
El següent diagrama representa un dels casos d’ús del negoci, indicant els 
casos d’ús i els actors que els poden realitzar per tal de poder finalitzar el cas 
d’ús de factura de compra. 
 
 

Client Administrador Factura de compra

Control d'stock
Consulta catàleg 

Proveïdor
 

 
Fig.2.7. Model d’objectes de factura de compra 

 
 

2.2.4. Diagrama de Cas d’ús de la Gestió de Productes 
 
El següent diagrama representa els casos d’ús relacionats amb la gestió de 
productes i quins són els actors que els poden realitzar. 
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Alta producte

Baixa producte

Buscar producte

Modificar producte

Lllistar producte

Administrador

Estadístiques 
producte

 
 

Fig.2.8. Diagrama de cas d’ús de la gestió de productes 
 
 

2.2.5. Diagrama de Cas d’ús de la Gestió de Proveïdors 
 
El següent diagrama representa els casos d’ús relacionats amb la gestió de 
proveïdors i quins són els actors que els poden realitzar. 
 
 

Alta proveïdor

Baixa proveïdor

Buscar proveïdor

Modificar proveïdor

Lllistar proveïdor

Administrador

Estadístiques
proveïdor

 
 

Fig.2.9. Diagrama de cas d’ús de la gestió de proveïdors 
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2.2.6. Diagrama de Cas d’ús de la Gestió de Clients 
 
El següent diagrama representa els casos d’ús relacionats amb la gestió de 
clients i quins són els actors que els poden realitzar. 
 
 

Alta client

Baixa client

Buscar client

Modificar client

Lllistar client

Administrador

 
 

Fig.2.10. Diagrama de cas d’ús de la gestió de clients 
 
 

2.2.7. Diagrama de cas d’ús de la Gestió de Seccions 
 
El següent diagrama representa els casos d’ús relacionats amb la gestió de 
famílies i quins són els actors que els poden realitzar. 
 

Alta família

Baixa família

Buscar família

Modificar família

Estadístiques família

Administrador

 
 

Fig.2.11. Diagrama de cas d’ús de la gestió de seccions 
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2.2.8. Diagrama de cas d’ús de la Gestió de Venedors 
 
El següent diagrama representa els casos d’ús relacionats amb la gestió de 
venedors i quins són els actors que els poden realitzar. 
 

Alta venedor

Baixa venedor

Buscar venedor

Modificar venedor

Estadístiques venedor

Administrador

 
 

Fig.2.12. Diagrama de cas d’ús de la gestió de venedors 
 
 

2.2.9. Diagrama de cas d’ús de la Gestió de Comandes “Caixa” 
 
El següent diagrama representa els casos d’ús relacionats amb la gestió de 
“Caixa” i quins són els actors que poden realitzar cadascun d’aquests. 
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Afegir producte

Borrar producte

Borrar comanda

Aplicar descompte

Retornar producte

Fer caixa

Venedor

Administrador

Estadístiques de Caixa

 
 

Fig.2.13. Diagrama de cas d’ús de la gestió de comandes 
 

 
2.2.10. Diagrama de cas d’ús de la Gestió de Factures 
 
El següent diagrama representa els casos d’ús relacionats amb la gestió de 
factures i quins són els actors que els poden realitzar. 
 

Afegir producte

Afegir factura
Administrador

 
 

Fig.2.14. Diagrama de cas d’ús de la gestió de factures 
 
 

L’Annex 1 conté una descripció detallada de cadascun dels Casos d’Ús 
identificats. 
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CAPÍTOL 3. DISSENY 
 
 

3.1. Model d’Anàlisi i Disseny 
 
Un cop vistes les especificacions del nostre software al capítol anterior, 
passarem ara a descriure com ha estat dissenyat, fent una descripció de totes 
les funcions que inclou, així com el model de dades desenvolupat. 
 
 
3.1.1. Diagrama d’Estructura Estàtica 
 
Al següent diagrama s’observen les classes del sistema que corresponen amb 
la lògica del negoci de l’aplicació. En aquest diagrama podrem veure els 
diversos camps que conté cada classe a l’aplicació, i quines funcions són les 
que es troben relacionades amb cada classe. 
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Producte_util

num_referencia: Long
descripcio: String
nom_producte: String
preu_sortida: Float
seccio: String
talla: String
color: String
codi_barres: String

Alta()
Baixa()
Buscar()
llistar(tabla)
llistar(preu)
llistar(num_ref1,num_ref2)
llistar_colors()
modificar()

Factura_de_compra

num_factura: int
nom_proveïdor: String
seccio: String
quantitat: int
cost_factura: Float
data_sortida: DateTime
data_entrada: DateTime
preu_entrada: Float
stock: Long
num_referencia: int 
descripcio: String
nom_producte: String
preu_sortida: Float
talla: String
color: String
codi_barres: String
venciment1: venciment
venciment2: venciment
venciment3: venciment

Alta()
Baixa()
Buscar()
llistar(tabla)
suma_preu()
suma_preufac()
suma_secciofac()
llistar_venciment()
modificar()

Producte_adicional

num_referencia: int
nom_proveïdor:String
data_sortida: DateTime
data_entrada: DateTime
preu_sortida: Float
stock: int
codi_barres: String

Alta()
Baixa
llistar(tabla)
llistar(stoc)
modif icar_stock()

Proveïdor

num_proveïdor: int
nom_proveïdor: String
direccio: String
poblacio: String
email: String
web: String
telefon1: int
telefon2: int
telefon3: int
fax1:int
fax2:int

Alta()
Baixa()
Buscar()
llistar(tabla)
llistar(num_pro1,num_pro2,tabla)
llistar_proveïdors()
modificar()

Client

num_client: int
nom_client: String
direccio: String
poblacio: String
telefon: String
email: String
web: String

Alta()
Baixa()
Buscar()
llistar(tabla)
llistar_clients()
modificar()

Comanda

id_ticket: Long
tipus_cobrament: String
venedor: String
descompte: int
nom_proveïdor: String
data_sortida: DateTime
data_entrada: DateTime
preu_entrada: Float
quantitat: int
num_referencia: int
descripcio: String
nom_producte: String
preu_sortida: Float
seccio: String
talla: String
color: String
codi_barres: String
hora_sortida: DateTime

Alta()
Baixa()
Buscar()
llistar(tabla)
llistar_comandes()
llistar_comandes_data()
llistar_nomproductes()
suma_preucom()
suma_tipuscobramefect()
suma_secciocom()
modif icar_quantitat()
nombrar_quantitat()

Familia / Secció

id_familia: int
nom_familia: String
descripcio: String

Alta()
Baixa()
Buscar()
llistar(tabla)
llistar_families()
modificar()

Venedor

nom_venedor: String
id_venedor: int
password: String

Alta()
Baixa()
Buscar()
llistar(tabla)
llistar_venedors()
modif icar()

1

1..* 1..*

1..*1..*

1..* 1..*

1

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*

Venciment

import: float
numero_de_venciment:int
data_de_pagament: DateTime

1

1..*

1..*

1

1..*

1 1

1

 
 

Fig.3.1. Diagrama d’Estructura Estàtica (Diagrama de Classes) 
 
 

3.1.2. Descripció de Funcions 
 
 
3.1.2.1. Funcions relacionades amb la classe Producte_util 
 
A continuació veurem el diagrama de la classe Producte_util, quins són els 
camps que inclou i una descripció de les funcions que es troben relacionades 
amb ella. 
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Producte_util

num_referencia: Long
descripcio: String
nom_producte: String
preu_sortida: Float
seccio: String
talla: String
color: String
codi_barres: String

Alta()
Baixa()
Buscar()
llistar(tabla)
llistar(preu)
llistar(num_ref1,num_ref2)
llistar_colors()
modificar()

 
 

Fig.3.2. Diagrama de la classe Producte_util 
 
 
Taula.3.1. Descripció de la funció alta productes. 
 
public void alta (string tabla,string tabla2, biblioteca_botiga.botiga.producte_util pu,  
biblioteca_botiga.botiga.producte_adicional pa) 

 
 
 
 
 
 
 
Paràmetres  

1. string tabla : nom de la taula que emmagatzema les 
dades de Producte_util a la base de dades. 

 
2. string tabla2 : nom de la taula que emmagatzema les 

dades de Producte_adicional a la base de dades. 
 

3. objecte producte_util: camps de la classe producte_util que 
se li passaran des de la part del programa que invoca a 
aquesta funció. 

 
4. objecte producte_adicional: camps de la classe 

producte_adicional que se li passaran des de la part del 
programa que invoca a aquesta funció. 

 

 
 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en emmagatzemar totes 
les dades de producte_util i producte_adicional que se li 
passen des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció, per tal de crear un nou registre a les taules 
Producte_util i Producte_adicional de la base de dades. 
 

 
 

Taula.3.2. Descripció de la funció baixa productes. 
 
public void baixa (biblioteca_botiga.botiga.producte_util pu,  
biblioteca_botiga.botiga.producte_adicional pa) 

 
 
 
 

 
1. objecte producte_util: camp o camps de la classe 

producte_util que se li passaran des de la part del 
programa que invoca a aquesta funció. 
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Paràmetres  
2. objecte producte_adicional: camp o camps de la classe 

producte_adicional que se li passaran des de la part del 
programa que invoca a aquesta funció. 

 

 
 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en eliminar totes les 
dades de producte_util i producte_adicional a partir del camp 
codi de barres que se li passa des de la part del programa que 
crida a la funció, per tal d’eliminar el registre que contingui 
aquest codi de barres de les taules Producte_util i 
Producte_adicional de la base de dades. 
 

 
 

Taula.3.3. Descripció de la funció de buscar productes. 
 

public OleDbDataAdapter buscar (biblioteca_botiga.botiga.producte_util pu) 

 
Paràmetres  
 

 
 objecte producte_util: camps de la classe producte_util que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció. 
 

 
 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar totes les dades 
de producte_util i producte_adicional als registres de la base 
de dades, a partir del camp o camps que se li passin des de la 
part del programa que crida a la funció. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
 

 
 
Taula.3.4. Descripció de la funció llistar (taula). 

 
public OleDbDataAdapter llistar(string tabla) 

 
Paràmetres  
 

 
string tabla: nom de la taula que emmagatzema les dades de 
Producte_util a la base de dades. 
 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar en la base de 
dades la taula en qüestió i agafar totes les dades. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
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Aquesta funció comentada a la Taula 3.4. és idèntica per a la resta de classes, 
l’únic que anirà variant és el paràmetre que li passem, que en aquest cas era 
Productes_util, al cas de llistar la taula de proveïdors, aquest paràmetre serà 
Proveïdors, i així consecutivament amb totes, per això no tornarem a explicar 
aquesta funció per a la resta de classes. 

 
 

Taula.3.5. Descripció de la funció llistar(preu). 
 
public OleDbDataAdapter llistar(float preu) 

 
Paràmetres  
 

 
float preu: des de la part del programa on s’invoca a aquesta 
funció se li passarà un número, que correspon a un preu. 
 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar a la base de 
dades tots els productes que tinguin el camp preu_sortida 
inferior al número que se li esta passant per paràmetre. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
 

 
 
Taula.3.6. Descripció de la funció llistar (num_ref1,num_ref2). 
 
public OleDbDataAdapter llistar(int num_ref1,int num_ref2) 

 
 
Paràmetres  
 

 
int num_ref1,int num_ref2 : des de la part del programa on s’invoca 
a aquesta funció se li passaran dos números, que corresponen 
a dos números de referència entre els quals l’usuari vol 
realitzar el llistat. 
 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar a la base de 
dades tots els productes que tinguin el camp num_referencia 
entre el primer i segon paràmetre que se li passen. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
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Taula.3.7. Descripció de la funció llistar_colors. 
 
public OleDbDataAdapter llistar_colors() 

 
Paràmetres 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar a la base de 
dades  el camp color de tots els registres de la taula 
productes_util, sense repetició. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
 

 
 

Taula.3.8. Descripció de la funció modificar productes. 
 

public void modificar (biblioteca_botiga.botiga.producte_util pu, 
biblioteca_botiga.botiga.producte_adicional pa ) 

 
 
 
 
Paràmetres 

 
1. objecte producte_util: camp o camps de la classe 

producte_util que se li passaran des de la part del 
programa que invoca a aquesta funció. 

 
2. objecte producte_adicional: camp o camps de la classe 

producte_adicional que se li passaran des de la part del 
programa que invoca a aquesta funció. 

 

 
 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix modificar un registre de la 
taula productes_util i productes_adicional, que contingui el 
camp codi_barres igual al que se li passa per paràmetre, i 
modificar la resta de camps sustituint-los pels paràmetres que 
se li passen. 
 

 
 

3.1.2.2. Funcions relacionades amb la classe Producte_adicional 
 
A continuació veurem el diagrama de la classe Producte_adicional, quins són 
els camps que inclou i una descripció de les funcions que es troben 
relacionades amb ella. 
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Producte_adicional

num_referencia: int
nom_proveïdor:String
data_sortida: DateTime
data_entrada: DateTime
preu_sortida: Float
stock: int
codi_barres: String

Alta()
Baixa
llistar(tabla)
llistar(stoc)
modificar_stock()

 
 

Fig.3.3. Diagrama de la classe Producte_adicional 
 
 

En primer lloc cal comentar que les funcions que a continuació enumerarem ja 
han estat comentades al subapartat anterior i ja que realitzen les mateixes 
tasques per a les dues classes no seran comentades a aquest subapartat: 
 

1. public void alta (string tabla,string tabla2, biblioteca_botiga.botiga.producte_util pu,  
biblioteca_botiga.botiga.producte_adicional pa). 

 
2. public void baixa ( biblioteca_botiga.botiga producte_util pu, 

biblioteca_botiga.botiga.producte_adicional pa). 
 

3. public OleDbDataAdapter llistar(string tabla). 
 

4. public void modificar(biblioteca_botiga.botiga.producte_util pu, 
biblioteca_botiga.botiga.producte_adicional pa ). 

 
 
Taula.3.9. Descripció de la funció llistar(stoc). 
 
public OleDbDataAdapter llistar(int stoc) 

 
Paràmetres  
 

 
int stoc: des de la part del programa on s’invoca a aquesta 
funció se li passarà un número, que correspon a l’estoc. 
 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar a la base de 
dades tots els productes que tinguin el camp estoc inferior al 
número que se li esta passant per paràmetre. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
 

 
 

 
 
 



Disseny  53 
 

 

 

Taula.3.10. Descripció de la funció modificar_estoc. 
 
public void modificar_estoc (biblioteca_botiga.botiga.producte_adicional pa,  
biblioteca_botiga.botiga.producte_util pu ) 

 
 
 
 
Paràmetres 

 
1. objecte producte_adicional: camp o camps de la classe 

producte_adicional que se li passaran des de la part del 
programa que invoca a aquesta funció. 

 
2. objecte producte_util: camp o camps de la classe 

producte_util que se li passaran des de la part del 
programa que invoca a aquesta funció. 

 

 
 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en modificar un registre 
de la taula productes_util i productes_adicional, que contingui 
el camp codi_barres igual al que se li passa per paràmetre, i 
modificar només el camp estoc substituint-lo pel que se li 
passa per paràmetre. 
 

 
 

3.1.2.3. Funcions relacionades amb la classe Proveïdor 
 
A continuació veurem el diagrama de la classe Proveïdor, quins són els camps 
que inclou i una descripció de les funcions que es troben relacionades amb ella. 
 
 

Proveïdor

num_proveïdor: int
nom_proveïdor: String
direccio: String
poblacio: String
email: String
web: String
telefon1: int
telefon2: int
telefon3: int
fax1:int
fax2:int

Alta()
Baixa()
Buscar()
llistar(tabla)
llistar(num_pro1,num_pro2,tabla)
llistar_proveïdors()
modificar()

 
 

Fig.3.4. Diagrama de la classe Proveïdor. 
 
 

Taula.3.11. Descripció de la funció alta proveïdors. 
 
public void alta (string tabla, biblioteca_botiga.botiga.proveïdor pro) 

 
 
 

 
1. string tabla : nom de la taula que emmagatzema les dades 
de Proveïdor a la base de dades. 
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Paràmetres  
 

 
2. objecte proveïdor: camps de la classe proveïdor que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció. 
 

 
 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en emmagatzemar totes 
les dades de proveïdor que se li passen des de la part del 
programa que invoca a aquesta funció, per tal de crear un nou 
registre a la taula Proveïdors de la base de dades. 
 

 
 

Taula.3.12. Descripció de la funció baixa proveïdors. 
 
public void baixa (biblioteca_botiga.botiga.proveïdor pro)  

 
 
Paràmetres 

 
objecte proveïdor: camp o camps de la classe producte_util que 
se li passaran des de la part del programa que invoca a 
aquesta funció. 

 

 
 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en eliminar totes les 
dades de proveïdor a partir del camp nom_proveïdor que se li 
passa des de la part del programa que crida a la funció, per tal 
d’eliminar el registre que contingui aquest nom de proveïdor 
de la taula Proveïdors de la base de dades. 
 

 
 

Taula.3.13. Descripció de la funció buscar proveïdors. 
 

public OleDbDataAdapter buscar (biblioteca_botiga.botiga.proveïdor pro) 

 
Paràmetres  
 

 
 objecte proveïdor: camps de la classe proveïdor que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció. 

 
 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar totes les dades 
de proveïdor als registres de la base de dades, a partir del 
camp nom_proveïdor que se li passa des de la part del 
programa que crida a la funció. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
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Taula.3.14. Descripció de la funció llistar (num_pro1,num_pro2,tabla). 
 
Public OleDbDataAdapter llistar(int num_pro1,int num_pro2,string tabla) 

 
 
 
 
Paràmetres  
 

 
1. int num_pro1,int num_pro2 : des de la part del programa on 

s’invoca a aquesta funció se li passaran dos números, 
que corresponen a dos identificadors de proveïdors 
entre els quals l’usuari vol realitzar el llistat. 

 
2. string tabla: nom de la taula on s’emmagatzemen les 

dades dels proveïdors a la base de dades. 
 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar a la base de 
dades tots els proveïdors que tinguin el camp num_proveïdor 
entre el primer i segon paràmetre que se li passen. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
 

 
 

Taula.3.15. Descripció de la funció llistar_proveïdors 
 

public OleDbDataAdapter llistar_proveïdors() 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar a la base de 
dades  el camp nom_proveïdor de tots els registres de la taula 
Proveïdors. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
 

 
 

Taula.3.16. Descripció de la funció modificar proveïdor. 
 
public void modificar(biblioteca_botiga.botiga.proveïdor pro) 

 
 
Paràmetres  

 
objecte proveïdor: camp o camps de la classe proveïdor que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció. 
 

 
 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en modificar un registre 
de la taula Proveïdors, que contingui el camp nom_proveïdor 
igual al que se li passa per paràmetre, i modificar la resta de 
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dades amb els camps que se li passen per paràmetre. 
 

 
 

3.1.2.4. Funcions relacionades amb la classe Client 
 
A continuació veurem el diagrama de la classe Client, quins són els camps que 
inclou i una descripció de les funcions que es troben relacionades amb ella. 
 

Client

num_client: int
nom_client: String
direccio: String
poblacio: String
telefon: String
email: String
web: String

Alta()
Baixa()
Buscar()
llistar(tabla)
llistar_clients()
modificar()

 
 

Fig.3.5. Diagrama de la classe Client. 
 
 

Taula.3.17. Descripció de la funció alta client 
 
public void alta (string tabla, biblioteca_botiga.botiga.client cli) 

 
 
 
Paràmetres  
 

1. string tabla : nom de la taula que emmagatzema les 
dades de Client a la base de dades. 

 
2. objecte client: camps de la classe client que se li passaran 
des de la part del programa que invoca a aquesta funció. 
 

 
 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en emmagatzemar totes 
les dades de client que se li passen des de la part del 
programa que invoca a aquesta funció, per tal de crear un nou 
registre a la taula Clients de la base de dades. 
 

 
 

Taula.3.18. Descripció de la funció baixa client. 
 

public void baixa (biblioteca_botiga.botiga.client cli)  

 
Paràmetres 

 
objecte client: camp o camps de la classe client que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció. 

 

 
 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en eliminar totes les 



Disseny  57 
 

 

 

Descripció dades del client a partir del camp nom_client que se li passa 
des de la part del programa que crida a la funció, per tal 
d’eliminar el registre que contingui aquest nom de client de la 
taula Clients de la base de dades. 
 

 
 

Taula.3.19. Descripció de la funció buscar clients. 
 

 
public OleDbDataAdapter buscar (biblioteca_botiga.botiga.client cli) 

 
Paràmetres  
 

 
 objecte client: camps de la classe client que se li passaran des 
de la part del programa que invoca a aquesta funció. 
 

 
 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar totes les dades 
de client als registres de la base de dades, a partir del camp 
nom_client que se li passa des de la part del programa que 
crida a la funció. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
 

 
 

Taula.3.20. Descripció de la funció llistar_clients. 
 

public OleDbDataAdapter llistar_clients() 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar a la base de 
dades  el camp nom_client de tots els registres de la taula 
Clients. 
 

 
Retorn 

Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 

 
 

Taula.3.21. Descripció de la funció modificar clients. 
 

public void modificar(biblioteca_botiga.botiga.client cli) 

 
Paràmetres  

 
objecte client: camp o camps de la classe client que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció. 
 

 
 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en modificar un registre 
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Descripció de la taula Clients, que contingui el camp nom_client igual al 
que se li passa per paràmetre, i modificar la resta de dades 
amb els camps que se li passen per paràmetre. 
 

 
 
3.1.2.5. Funcions relacionades amb la classe Venedor 
 
A continuació veurem el diagrama de la classe Venedor, quins són els camps 
que inclou i una descripció de les funcions que es troben relacionades amb ella. 
 
 

Venedor

nom_venedor: String
id_venedor: int
password: String

Alta()
Baixa()
Buscar()
llistar(tabla)
llistar_venedors()
modificar()

 
 

Fig.3.6. Diagrama de la classe Venedor. 
 
 

Taula.3.22. Descripció de la funció alta venedor. 
 
public void alta (string tabla, biblioteca_botiga.botiga.venedor ven) 

 
 
 
Paràmetres  
 

1. string tabla : nom de la taula que emmagatzema les 
dades de Venedor a la base de dades. 

 
2. objecte venedor: camps de la classe venedor que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció. 
 

 
 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en emmagatzemar totes 
les dades de venedor que se li passen des de la part del 
programa que invoca a aquesta funció, per tal de crear un nou 
registre a la taula Venedors de la base de dades. 
 

 
 

Taula.3.23. Descripció de la funció baixa venedor. 
 

public void baixa (biblioteca_botiga.botiga.venedor ven)  

 
Paràmetres 

 
objecte venedor: camp o camps de la classe venedor que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció. 
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Descripció 

La tasca d’aquesta funció consisteix en eliminar totes les 
dades del venedor a partir del camp nom_venedor que se li 
passa des de la part del programa que crida a la funció, per tal 
d’eliminar el registre que contingui aquest nom de venedor de 
la taula Venedors de la base de dades. 
 

 
 
Taula.3.24. Descripció de la funció buscar venedor. 

 
public OleDbDataAdapter buscar (biblioteca_botiga.botiga.venedor ven) 

 
Paràmetres  
 

 
 objecte venedor: camps de la classe venedor que se li passaran 
des de la part del programa que invoca a aquesta funció. 
 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar totes les dades 
de venedor als registres de la base de dades, a partir del 
camp nom_venedor que se li passa des de la part del 
programa que crida a la funció. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
 

 
 

Taula.3.25. Descripció de la funció llistar_venedors. 
 

public OleDbDataAdapter llistar_venedors() 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar a la base de 
dades  el camp nom_venedor de tots els registres de la taula 
Venedors. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
 

 
 

Taula.3.26. Descripció de la funció modificar venedors. 
 

public void modificar(biblioteca_botiga.botiga.venedor ven) 

 
Paràmetres  

 
objecte venedor: camp o camps de la classe venedor que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció. 
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Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en modificar un registre 
de la taula Venedors, que contingui el camp nom_venedor 
igual al que se li passa per paràmetre, i modificar la resta de 
dades amb els camps que se li passen per paràmetre. 
 

 
 
3.1.2.6. Funcions relacionades amb la classe Família/Secció 
 
A continuació veurem el diagrama de la classe Família, quins són els camps 
que inclou i una descripció de les funcions que es troben relacionades amb ella. 
 

Familia / Secció

id_familia: int
nom_familia: String
descripcio: String

Alta()
Baixa()
Buscar()
llistar(tabla)
llistar_families()
modificar()

 
 

Fig.3.7. Diagrama de la classe Família 
 
 

Taula.3.27. Descripció de la funció alta familia. 
 
public void alta (string tabla, biblioteca_botiga.botiga.familia fam) 

 
 
 
Paràmetres  
 

1. string tabla : nom de la taula que emmagatzema les 
dades de Família (secció) a la base de dades. 

 
2. objecte familia: camps de la classe familia que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció. 
 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en emmagatzemar totes 
les dades de familia que se li passen des de la part del 
programa que invoca a aquesta funció, per tal de crear un nou 
registre a la taula Families de la base de dades. 
 

 
 

Taula.3.28. Descripció de la funció baixa familia. 
 

public void baixa (biblioteca_botiga.botiga.familia fam)  

 
Paràmetres 

 
objecte familia: camp o camps de la classe familia que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció. 
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Descripció La tasca d’aquesta funció consisteix en eliminar totes les 
dades de la secció a partir del camp nom_familia que se li 
passa des de la part del programa que crida a la funció, per tal 
d’eliminar el registre que contingui aquest nom de familia de la 
taula Families de la base de dades. 
 

 
 

Taula.3.29. Descripció de la funció buscar familia. 
 

public OleDbDataAdapter buscar (biblioteca_botiga.botiga.familia fam) 

 
Paràmetres  
 

 
 objecte familia: camps de la classe familia que se li passaran 
des de la part del programa que invoca a aquesta funció. 
 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar totes les dades 
de familia als registres de la base de dades, a partir del camp 
nom_familia que se li passa des de la part del programa que 
crida a la funció. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
 

 
 

Taula.3.30. Descripció de la funció llistar_families. 
 

public OleDbDataAdapter llistar_families() 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar a la base de 
dades  el camp nom_familia de tots els registres de la taula 
Families. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
 

 
 

Taula.3.31. Descripció de la funció modificar families. 
 

public void modificar(biblioteca_botiga.botiga.familia fam) 

 
Paràmetres  

 
objecte familia: camp o camps de la classe familia que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció. 
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Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en modificar un registre 
de la taula Families, que contingui el camp nom_familia igual 
al que se li passa per paràmetre, i modificar la resta de dades 
amb els camps que se li passen per paràmetre. 
 

 
 

3.1.2.7. Funcions relacionades amb la classe Factura_de_compra 
 
A continuació veurem el diagrama de la classe Factura_de_compra, quins són 
els camps que inclou i una descripció de les funcions que es troben 
relacionades amb ella. 
 

Factura_de_compra

num_factura: int
nom_proveïdor: String
seccio: String
quantitat: int
cost_factura: Float
data_sortida: DateTime
data_entrada: DateTime
preu_entrada: Float
stock: Long
num_referencia: int 
descripcio: String
nom_producte: String
preu_sortida: Float
talla: String
color: String
codi_barres: String
venciment1: venciment
venciment2: venciment
venciment3: venciment

Alta()
Baixa()
Buscar()
llistar(tabla)
suma_preu()
suma_preufac()
suma_secciofac()
llistar_venciment()
modificar()

 
 

Fig.3.8. Diagrama de la classe Factura_de_compra. 
 
 

Taula.3.32. Descripció de la funció alta factura. 
 
public void alta (string tabla, biblioteca_botiga.botiga.factura_de_compra fac, ArrayList 
venciments ) 

 
 
 
 
 
Paràmetres  
 

1. string tabla : nom de la taula que emmagatzema les 
dades de la factura a la base de dades. 

 
2. objecte factura_de_compra: camps de la classe 

factura_de_compra que se li passaran des de la part 
del programa que invoca a aquesta funció. 

 
3. ArrayList venciments : paràmetres de la classe venciment 

que se li passaràn des de la part del programa que 
invoca a aquesta funció. 
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Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en emmagatzemar totes 
les dades de cada factura de compra que se li passen des de 
la part del programa que invoca a aquesta funció, per tal de 
crear un nou registre a la taula historialcompres de la base de 
dades. 
 

 
 

Taula.3.33. Descripció de la funció baixa factura. 
 

public void baixa (biblioteca_botiga.botiga.factura_de_compra fac)  

 
Paràmetres 

 
objecte factura_de_compra: camp o camps de la classe 
factura_de_compra que se li passaran des de la part del 
programa que invoca a aquesta funció. 

 

 
 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en eliminar totes les 
dades de la factura a partir del camps num_factura i 
codi_barres que se li passen des de la part del programa que 
crida a la funció, per tal d’eliminar el registre que contingui 
aquests camps de factura de la taula historialcompres de la 
base de dades. 
 

 
 

Taula.3.34. Descripció de la funció buscar factura. 
 

public OleDbDataAdapter buscar (biblioteca_botiga.botiga.factura_de_compra fac) 

 
Paràmetres  
 

 
 objecte factura_de_compra: camps de la classe 
factura_de_compra que se li passaran des de la part del 
programa que invoca a aquesta funció. 
 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar totes les dades 
de la factura als registres de la base de dades, a partir del 
camp nom_proveïdor que se li passa des de la part del 
programa que crida a la funció. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
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Taula.3.35. Descripció de la funció suma_preu de factura_de_compra. 
 

public OleDbDataAdapter suma_preu (biblioteca_botiga.botiga.factura_de_compra fac) 

 
Paràmetres  
 

 
 objecte factura_de_compra: camps de la classe 
factura_de_compra que se li passaran des de la part del 
programa que invoca a aquesta funció. 
 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en sumar tots els camps 
preu_entrada de la taula historialcompres que contenen el 
camp num_factura igual, aquests dos camps seran els que li 
passem per paràmetre. Útil a l’hora de treure estadístiques. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
 

 
 

Taula.3.36. Descripció de la funció suma_preufac de factura_de_compra. 
 

public OleDbDataAdapter suma_preufac (biblioteca_botiga.botiga.factura_de_compra fac) 

 
Paràmetres  
 

 
 objecte factura_de_compra: camps de la classe 
factura_de_compra que se li passaran des de la part del 
programa que invoca a aquesta funció. 
 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en sumar tots els camps 
preu_sortida de la taula historialcompres que contenen el 
camp seccio, nom_producte o nom_proveïdor igual als camps 
que se li passen per paràmetre. Útil a l’hora de treure 
estadístiques. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
 

 
 

Taula.3.37. Descripció de la funció suma_secciofac de factura_de_compra. 
 

public OleDbDataAdapter suma_secciofac (biblioteca_botiga.botiga.factura_de_compra fac) 

 
Paràmetres  
 

 
 objecte factura_de_compra: camps de la classe 
factura_de_compra que se li passaran des de la part del 
programa que invoca a aquesta funció. 
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Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en contar quants registres 
amb el mateix nom de seccio, mateix nom de producte o 
mateix nom de proveïdor consten a la taula de la base de 
dades historialcompres.  Es contaran segons un camp o altre 
depenent dels camps que se li passin per paràmetre. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 

 
 

Taula.3.38. Descripció de la funció llistar_venciment. 
 

public OleDbDataAdapter llistar_venciment() 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar a la base de 
dades  els camps de cada venciment de tots els registres de la 
taula historialcompres, que tinguin algun dels tres venciments 
possibles encara sense pagar. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
 

 
 

Taula.3.39. Descripció de la funció modificar factura. 
 

public void modificar(biblioteca_botiga.botiga.factura_de_compra fac, int x ) 

 
 
 
 
Paràmetres 

 
1. objecte factura_de_compra: camp o camps de la classe 

factura_de_compra que se li passaran des de la part 
del programa que invoca a aquesta funció. 

 
2. int x : valor que se li passarà des de la part del programa 

des d’on s’invoca a aquesta funció que podrà ser 1, 2 ó 
3. Aquest valor indicarà el venciment sobre el qual s’ha 
d’aplicar la modificació. 

 

 
 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix modificar un registre de la 
taula historialcompres, que contingui el camp num_factura 
igual al que se li passa per paràmetre, i sustituir els camps 
venciment que corresponguin, segons indiqui el paràmetre “x”. 
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3.1.2.8. Funcions relacionades amb la classe Comanda 
 
A continuació veurem el diagrama de la classe Comanda, quins són els camps 
que inclou i una descripció de les funcions que es troben relacionades amb ella. 
 

Comanda

id_ticket: Long
tipus_cobrament: String
venedor: String
descompte: int
nom_proveïdor: String
data_sortida: DateTime
data_entrada: DateTime
preu_entrada: Float
quantitat: int
num_referencia: int
descripcio: String
nom_producte: String
preu_sortida: Float
seccio: String
talla: String
color: String
codi_barres: String
hora_sortida: DateTime

Alta()
Baixa()
Buscar()
llistar(tabla)
llistar_comandes()
llistar_comandes_data()
llistar_nomproductes()
suma_preucom()
suma_tipuscobramefect()
suma_secciocom()
modificar_quantitat()
nombrar_quantitat()

 
 

Fig.3.9. Diagrama de la classe Comanda. 
 
 
Taula.3.40. Descripció de la funció alta comanda. 
 
public void alta (string tabla, biblioteca_botiga.botiga.comanda com, float preu_total ) 

 
 
 
 
 
Paràmetres  
 

1. string tabla : nom de la taula que emmagatzema les 
dades de la comanda a la base de dades. 

 
2. objecte comanda: camps de la classe comanda que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a 
aquesta funció. 

 
3. float preu_total: paràmetre que se li passarà des de la part 
del programa que invoca a aquesta funció, correspondrà 
al preu total de la comanda realitzada. 

 

 
 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en emmagatzemar totes 
les dades de cada comanda que se li passen des de la part 
del programa que invoca a aquesta funció, per tal de crear un 
nou registre a la taula historial_comandes de la base de 
dades. 
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Taula.3.41. Descripció de la funció baixa comanda. 
 

public void baixa (biblioteca_botiga.botiga.comanda com)  

 
Paràmetres 

 
objecte comanda: camp o camps de la classe comanda que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció. 

 

 
 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en eliminar totes les 
dades de la factura a partir del camps cod_barres i id_ticket 
que se li passen des de la part del programa que crida a la 
funció, per tal d’eliminar el registre que contingui aquests 
camps de comanda de la taula historial_comandes de la base 
de dades. 
 

 
 

Taula.3.42. Descripció de la funció buscar comanda. 
 

public OleDbDataAdapter buscar (biblioteca_botiga.botiga.comanda com) 

 
Paràmetres  
 

 
 objecte comanda: camps de la classe comanda que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció. 
 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar totes les dades 
de la comanda als registres de la base de dades, a partir del 
camp id_ticket que se li passa des de la part del programa que 
crida a la funció. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
 

 
 

Taula.3.43. Descripció de la funció llistar_comandes. 
 

public OleDbDataAdapter llistar_comandes(biblioteca_botiga.botiga.comanda com) 

 
Paràmetres  
 

 
objecte comanda: camps de la classe comanda que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció. 
 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar tots els 
registres de la taula comanda de la base de dades que 
continguin el camp id_ticket igual al que se li passarà per 
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paràmetre. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
 

 
 

Taula.3.44. Descripció de la funció llistar_comandes_data. 
 

public OleDbDataAdapter llistar_comandes_data(biblioteca_botiga.botiga.comanda com) 

 
Paràmetres  
 

 
objecte comanda: camps de la classe comanda que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció. 
 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar tots els 
registres de la taula comanda de la base de dades que 
continguin el camp data_sortida entre dos valors DateTime 
que se li passaràn des de la part del programa que invoca a 
aquesta funció. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
 

 
 

Taula.3.45. Descripció de la funció llistar_nomproductes. 
 

public OleDbDataAdapter llistar_nomproductes() 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar a la base de 
dades  el camp nom_producte de tots els registres de la taula 
historial_comandes, sense repetició. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
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Taula.3.46. Descripció de la funció suma_preucom de comanda. 
 

public OleDbDataAdapter suma_preucom (biblioteca_botiga.botiga.comanda com) 

 
Paràmetres  
 

 
 objecte comanda: camps de la classe comanda que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció. 
 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en sumar tots els camps 
preu_sortida de la taula historial_comandes que contenen el 
camp seccio igual al camp que se li passa per paràmetre. Útil 
a l’hora de treure estadístiques. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
 

 
 

Taula.3.47. Descripció de la funció suma_secciocom de comanda. 
 

public OleDbDataAdapter suma_secciocom (biblioteca_botiga.botiga.comanda com) 

 
Paràmetres  
 

 
 objecte comanda: camps de la classe comanda que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció. 
 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en contar quants registres 
amb el camp nom de seccio igual al que se li passarà per 
paràmetre, consten a la taula de la base de dades 
historial_comandes.   
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
 

 
 

Taula.3.48. Descripció de la funció suma_tipuscobramentefect de comanda. 
 

public OleDbDataAdapter suma_tipuscobramentefect(biblioteca_botiga.botiga.comanda com) 

 
Paràmetres  
 

 
 objecte comanda: camps de la classe comanda que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció. 
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Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en contar quants registres 
amb el mateix nom de seccio, i mateix tipus de cobrament als 
que se li passen per paràmetre, consten a la taula de la base 
de dades historial_comandes.   
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
 

 
 

Taula.3.49. Descripció de la funció modificar_quantitat de comanda. 
 

public void modificar(biblioteca_botiga.botiga.comanda com) 

 
Paràmetres  
 

 
objecte comanda: camp o camps de la classe comanda que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció. 

 

 
 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix modificar un registre de la 
taula historial_comandes, que contingui el camp codi_barres i 
id_ticket  igual als que se li passen per paràmetre, i substituir 
el camp  quantitat pel que se li passa per paràmetre des de la 
part del programa que invoca a la funció. 
 

 
 

Taula.3.50. Descripció de la funció nombrar_quantitat de comanda. 
 

public OleDbDataAdapter nombrar_quantitat (biblioteca_botiga.botiga.comanda com) 

 
Paràmetres  
 

 
objecte comanda: camps de la classe comanda que se li 
passaran des de la part del programa que invoca a aquesta 
funció. 
 

 
Descripció 

 
La tasca d’aquesta funció consisteix en buscar tots els 
registres de la taula comanda de la base de dades que 
continguin els camps codi_barres i id_ticket iguals als que se li 
passen per paràmetre, i  agafar només el camp quantitat 
d’aquest registre. 
 

 
Retorn 

 
Aquesta funció ens retorna el canal per on el dataSet, creat a 
la part del programa on es crida a la funció, es connectarà la 
base de dades. 
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3.2. Model de Dades 
 
La base de dades emprada per a la possible implementació del nostre software 
ha estat creada amb el gestor de bases de dades Microsoft Access, com ja 
vam comentar al capítol d’arquitectura. Vam escollir realitzar-la en Access 
degut a que ens semblava la més adient per a l’escenari sobre el qual hauríem 
de treballar; pocs usuaris connectant-se de forma simultània, acumulació de 
registres no massa extensa, pel que resultaria la forma més senzilla i ràpida 
d’emmagatzemar totes les dades. Per tal de veure més informació sobre les 
avantatges i desavantatges d’Access anar al capítol d’Arquitectura, punt 1.7. 
 
Com veurem a continuació hem escollit un model de base de dades relacional, 
al següent diagrama queden representades les relacions entre les taules de la 
base de dades, amb el nom de la taula i els camps que conté cadascuna: 
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Fig.3.10. Relacions entre les taules de la base de dades. 

 
 
Un cop vistes les relacions entre totes les taules de la base de dades, 
passarem a veure el contingut de cadascuna de les taules de forma detallada: 
 

1. Productes_util (num_referència, nom_producte, preu_sortida, seccio, 
color,talla,descripció, codi_barres). 

 
 

Taula.3.51. Taula Productes_util de la base de dades. 
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2. Productes_adicional (num_referència, preu_entrada, data_entrada, 
data_sortida, estoc, nom_proveïdor, codi_barres). 

 
 

Taula.3.52. Taula Productes_adicional de la base de dades. 
 

 
 
 

3. Proveïdors (num_proveïdor, nom_proveïdor, direccio, població, mail, 
web, Telefon1, Telefon2, Telefon3, fax1, fax2). 

 
 

Taula.3.53. Taula Proveïdors de la base de dades. 
 

 
 

 
4. Clients ( num_client, nom_client, direccio, poblacio, Telefon, email, 

web). 
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Taula.3.54. Taula Clients de la base de dades. 
 

 
 
 

5. Venedor (id_venedor, nom_venedor, pass). 
 
 

Taula.3.55. Taula Venedor de la base de dades. 
 

 
 

 
6. Famílies ( id_seccio, seccio, descripció). 
 
 
Taula.3.56. Taula Families de la base de dades. 
 

 
 

 
7. historialcompres ( num_factura, nom_proveïdor, data_entrada, seccio, 

quantitat, cost_factura, nom_producte, preu_entrada, preu_sortida, 
estoc, color, talla, codi_barres, descripcio, Import_1er_venciment, 
Data_1er_venciment, Import_2n_venciment, Data_2n_venciment, 
Import_3er_venciment, Data_3er_venciment). 
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Taula.3.57. Taula historialcompres de la base de dades. 
 

 
 

 
8. historial_comandes ( id_ticket, tipus_cobrament, nom_venedor, 

descompte, num_referencia, nom_producte, preu_entrada, preu_unitat, 
quantitat, preu_total, nom_proveïdor, seccio, color, talla, data_entrada, 
data_sortida, hora_sortida, codi_barres). 

 
 

Taula.3.58. Taula historial_comandes de la base de dades. 
 

 
 

 
Com es pot observar, cada taula es correspon amb una classe (excepte la 
classe venciment, que no té taula associada), i cada camp de les taules tenen 
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algun camp associat a la classe en qüestió. Per tant, podem comprovar que les 
taules de la base de dades s’ajusten amb les dades que es van comentar al 
capítol d’Especificacions, a la descripció de classes. El diagrama de la base de 
dades serà per tant molt similar al de classes. 
 
A continuació podem veure el diagrama que representa les relacions entre les 
taules de la base de dades. 
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CAPÍTOL 4. IMPLEMENTACIÓ, COST I SEGURETAT. 
 
 
4.1. IMPLEMENTACIÓ 
 
En aquest capítol ens centrarem en explicar la posada en marxa del sistema i 
la realitat que hem viscut aquests últims mesos per implementar el nostre 
projecte. L’aspecte del software obtingut finalment, el podem veure a l’Annex 2 
d’aquest treball. 
 
 
4.1.1. Adquisició dels materials 
 
Aquest és un punt força important ja que hem hagut de buscar al mercat els 
productes que realment necessitàvem i que s’adaptarien millor a les 
pretensions del client, i tot això sense oblidar que qui realment pagava era el 
client i per tant els preus havien de ser els més ajustats possibles. 
 
Les úniques condicions que ens va imposar el client varen ser que el calaix 
portamonedes disposés de 9 habitacles per a monedes i 5 per a bitllets, ja que 
un d’aquests el reservaria per a desar els justificants de les vises. 
 
Després de molt buscar, vàrem elegir el model de calaix portamonedes EC-
420RJ blanc que ens aportava totes les característiques que requeríem.  
 
Al cas de la impressora de tiquets els requisits mínims eren que ens permetés 
imprimir tiquets amb una qualitat òptima i que ens oferís també la possibilitat de 
poder imprimir codis de barres.  
 
Actualment al mercat hi trobem molts models d’impressores de tiquets i 
aquestes es classifiquen en dos grans grups, les matricials i les tèrmiques. La 
principal avantatge de les matricials (les de tota la vida) era el baix preu, i el 
principal inconvenient era el fet de que no ens donava l’opció de poder imprimir 
codis de barres, a més de que els tiquets eren d’una qualitat força limitada. Per 
això ens vàrem decantar pel model d’impressora tèrmica Epson TM-T88III3 en 
color blanc. Sense dubte, la millor impressora en la relació qualitat/preu que es 
troba al mercat i que satisfà totes les necessitats que el client requeria. 
 
Pel que fa al monitor TFT, en un principi havia de ser tàctil però per motius 
econòmics el client va decidir comprar un TFT senzill, sense aquesta opció.   
 
I per últim vàrem elegir dos lectors de barra de llapis senzills i que ofereixen la 
possibilitat de llegir diferents formats de codis de barres. 
 
A part dels materials comentats, també es va haver de comprar un switch per 
tal de poder unir els ordenadors mitjançant cable UTP cat 5e. 
 
                                            
3 Especificacions incloses a l’Annex 
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4.1.2. Muntatge 
 
El muntatge no ens va ocasionar masses problemes, ja que tan sols havíem de 
col·locar i configurar tots els equips. També ens vam encarregar de calbejar la 
botiga i per fer-ho vam aprofitar una canal ja existent. 
 
A continuació podem veure una sèrie de fotos que representen el muntatge 
realitzat i l’estat actual de la implantació del nostre software a Ca l’Alberta. 
 
 

 
 

Fig.4.1. Representació del cablejat de la botiga (canaleta). 
 
 

 
 

Fig.4.2. Representació de la implantació del software a Ca l’Alberta 
 
 
Cal tenir en compte que el nostre software interactua amb un lector de barres, 
una impressora de tiquets, una impressora de tinta i un calaix portamonedes. A 
continuació detallarem com funcionen realment i com interactuen amb el nostre 
software.  
 
Començant pel lector de codi de barres, només dir que aquest actua de la 
mateixa manera que un teclat i que està connectat a l’ordenador mitjançant un 
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port PS2. Com normalment a l’ordenador només tenim un port PS2, per a que 
la utilització del llapis no sigui incompatible amb la del teclat haurem d’utilitzar o 
bé un conversor de PS2 a USB pel lector de codi de barres o bé un connector 
que unifiqui els dos PS2 en un com el de la següent figura: 
 
 

 
 

 Fig.4.3. Diagrama explicatiu del connector que uneix el teclat i el lector 
de codi de barres. 

 
 
Pel que fa a configuració, el lector disposa d’un tríptic adjunt amb diferents 
codis de barres per a configurar-lo. Entre els paràmetres més importants a 
configurar hi trobem: el tipus de connector que s’utilitza per a connectar-lo al 
PC, els tipus de codi de barres a llegir i si volem afegir-hi algun caràcter (enter, 
tab...) al final de cada lectura.     
 
En el nostre cas la configuració del lector de codi de barres està basada en el 
port USB i hem afegit un salt de línea al final de cada lectura per que el 
software identifiqui el final de cada lectura. 
 
Més complicat resulta el funcionament del calaix portamonedes i la impressora 
de tiquets.  
 

 
Fig.4.4. Fotografia de la impressora EPSON TM-88III. 

 
 

La impressora de tiquets que disposem és la EPSON TM-88III, una impressora 
tèrmica que permet imprimir a gran velocitat i de forma molt silenciosa 
excel·lents gràfics d’alta resolució i codis de barres. Una de les característiques 
més importants d’aquesta és que permet controlar-la mitjançant diferents ports, 
entre els quals trobem el sèrie, el paral·lel, el rj-45 i el USB. 
 
Aquesta impressora pot ser controlada mitjançant 3 mètodes: 
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1. Mitjançant el driver4 d’impressores que disposa Windows (EPSON 
Advanced Printer Driver o APD) 

 
2. Mitjançant el driver per a aplicacions OPOS (EPSON OPOS ADK) 

 
3. Mitjançant el mètode tradicional ESC/POS commands 

 
Depenent de la interfície escollida, podrem utilitzar un mètode o un altre.  
 
El nostre programa obrirà un port de comunicacions directament amb la 
impressora i a través d’aquesta comunicació enviarem les comandes bàsiques 
per a imprimir el tiquet desitjat i obrir el calaix. Aquest port pot funcionar amb un 
baud rate de fins a 19200 bps i no conté control de flux. 
 
L’objecte permetrà configurar el tiquet, especificant fins al més mínim detall: 
distàncies, tipus de lletra, color... 
 

 
Fig.4.5. Configuració de les dimensions del tiquet. 

 
 
El calaix portamonedes estarà connectat i alimentat a través de la impressora i 
quan pretenguem obrir el calaix haurem d’enviar a la impressora una comanda 
per a que sigui aquesta la que s’encarregui d’obrir el calaix. El calaix sobre 
simplement quan rep un codi hexadecimal des de la impressora.  
 
Per motius de seguretat, el calaix també disposa de dues claus per si en algun 
moment l’usuari es queda sense electricitat i ha d’obrir manualment el calaix.  
 
Per últim, disposem de la impressora de tinta HP 845c: 
 

                                            
4 Els drivers de la impressora epson els podrem trobar a la web de epson, especificada a la 
bibliografia.  
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Fig.4.6. Fotografia de la impressora utilitzada per Ca l’Alberta 
 
 
Aquesta impressora ha d’estar prèviament instal·lada amb el seus drivers 
corresponents i el nostre programa l’executarà a través d’un objecte “Print 
Document”. 
 
Com ja hem vist, el nostre programa també interactua amb Microsoft Excel. 
D’una manera simple, creem un objecte Excel incloent la llibrería Microsoft. 
Excel 11.0 Object Library, que ens permet crear el document de la Factura i 
omplir els camps de forma automàtica des del Mode Caixa. 
 
Un cop hem obert l’Excel, aquest ja disposa de mecanismes d’impressió. A 
més cada Factura quedarà guardada automàticament al directori que estigui 
especificat al software i amb el nom que li hem volgut donar. 
 
 
4.1.3. Actualització de la Base de Dades 
 
L’èxit d’un software com el nostre depèn en certa manera de la grandària de la 
base de dades que contingui. Dit d’una altre manera, el client vol una aplicació 
que ja disposi de tots els productes que ell ha de comprar i així s’evitarà 
d’introduir-hi les característiques dels prop de 100.000 productes que pot 
arribar a emmagatzemar una botiga d’aquesta mena.  
 
Per això, vam pensar que una possible solució seria demanar a tots els 
proveïdors de Ca l’Alberta si ens podien facilitar com a mínim un catàleg en 
format electrònic on s’indiqués la relació entre codi de barres i nom del 
producte. Sabríem que seria una tasca força difícil ja que no interessa facilitar 
les dades a canvi de res. Tot i això, vàrem aconseguir les bases de dades dels 
dos proveïdors més importants que aglutinen prop del 80 % d’articles de 
merceria.  
 

L’adaptació d’aquestes bases de dades és un procés força laboriós ja que les 
bases que els proveïdors ens van facilitar i les nostres no utilitzen els mateixos 
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camps per a descriure els productes. A part d’aquest gran inconvenient, hem 
de sumar que en un cas el format era en Access (com la nostra) i en l’altre no. 
 

En resum, després d’uns mesos d’insistir hem aconseguit aprofitar una base de 
dades d’uns 60.000 productes. 
 
 

4.1.4. Incidències a l’hora d’implementar-ho pràcticament 
 

Abans d’implementar el nostre sistema ja vàrem prevenir alguns dels 
problemes que ens podríem trobar. Era evident, que el principal problema que 
ens trobaríem seria el d’haver d’introduir tot l’estoc que ja conté la botiga al 
magatzem, dins de la base de dades.  
 

Com hem comentat abans, una botiga d’aquestes característiques pot albergar 
fàcilment prop de 100.000 productes diferents i és evident que si els 
volguéssim introduir tots no acabaríem mai, no per la quantitat de productes en 
sí sinó per que la majoria d’aquests es troben sense etiquetar o amb el codi de 
barres trencat, a més de que el client ens havia comentat anteriorment que no 
existeix un control exhaustiu d’aquests. Per aquest motiu, vàrem planificar una 
estratègia que es dividiria en quatre fases i que hauria de ser finalitzada en el 
termini de dos anys. Ca l’Alberta hauria d’haver integrat en el nostre software 
un 90% dels productes actuals en aquest temps. 
 

Les tres fases són les següents: 
 

• La primera fase i la més immediata seria la d’introduir a la base de 
dades tots els pijames i els articles de moda d’home i dona. Aquests 
productes resulten els més fàcils ja que la gran majoria ja inclouen el 
codi de barres en les seves caixes o etiquetes. 
 
El temps aproximat dedicat a aquesta primera fase és de 4 mesos i el 
total de productes a incloure a la base de dades és d’uns 400.  
   

• La segona fase d’aquesta estratègia consistia en introduir la llenceria i 
les mitges. Aquests productes també solen tenir inclòs el codi de 
barres però en aquest cas el nombre de productes existents dobla als 
de la primera fase, prop de 800 articles d’aquesta mena. 
 
El temps dedicat a aquesta segona etapa és de 8 mesos. 
 

• A la tercera fase s’hauria d’incloure en la base de dades tota la part de 
samarretes interiors i Mobos. 

 
El temps aproximat d’aquesta etapa és de 3 mesos. 
 

• I la quarta i última fase, que consisteix en etiquetar la gran part de la 
merceria que no hagi estat etiquetada abans. Sense dubte, la fase més 
difícil i entretinguda ja que existeixen infinitat de productes. En aquesta 
darrera part es suggereix crear un llistat de productes i el seu codi de 
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barres equivalent de manera que quan es vulgui vendre un producte es 
buscarà a la llista i es clickarà el seu codi a la llista, d’aquesta forma el 
client s’evitarà la feina d’etiquetar la infinitat de productes que conté la 
secció de merceria.   

 
El temps previst per a aquesta fase és de 9 mesos. 

 
 

Cal detallar que a partir de la instal·lació inicial, tot producte que entri nou al 
magatzem s’haurà de registrar independentment de la secció a la que pertanyi. 
Per tant, l’estratègia detallada només està pensada per als productes que ja 
disposa Ca l’Alberta. 
 
Seguint amb el punt d’incidències, cal comentar que per motius econòmics no 
hem disposat del servidor fins a la última fase del temps de projecte i per tant la 
primera part del període de prova s’ha realitzat de manera local. S’ha aprofitat 
el lloc reservat pel servidor per instal·lar la caixa registradora antiga, d’aquesta 
forma, en cas que sorgeixi algun problema amb el software, podrien continuar 
oferint els seus serveis sense més complicacions. 
 
 
4.1.5. Període de Prova 
 
El període de prova és molt important en un software d’aquestes 
característiques, ja que la majoria de vegades per molta experiència que 
disposi  el programador sempre queden detalls a depurar en el codi. Per això 
vàrem crear un log.txt on es guardessin totes les incidències ocasionades 
durant el funcionament, per tal de que fos transparent per a l’usuari, però en 
canvi nosaltres podíem  tenir on basar-nos per a posteriors modificacions. 
 

Al nostre cas, el període de prova s’ha definit en dos mesos a partir del dia de 
la instal·lació inicial que va ser l’1 de Febrer del 2006. Per tant podem dir que 
un cop lliurada la memòria i acabat el TFC encara es continuaran fent 
modificacions al software, per tal de solucionar incidències. 
 
Aquest període ha estat acompanyat d’un curset previ, que nosaltres vam oferir 
a tots els futurs usuaris del nostre software, acompanyant-nos de la guia 
d’ajuda a l’usuari que teníem redactada i de la qual vam repartir una copia a 
cadascun. El curset va durar 2 dies i l’objectiu principal era familiaritzar a 
l’usuari amb el nou sistema que es trobarien en breu al seu lloc de treball.  
 
Ca l’Alberta disposa actualment de quatre venedores, de les quals tres s’han 
adaptat de forma ràpida al programa i sense cap tipus de problema, però una 
quarta (d’edat avançada i amb coneixements nuls d’informàtica) no ha 
aconseguit adaptar-se a l’ús del ratolí i el teclat, s’haurà de continuar insistint 
en aquest tema. 
 
El resultat a dia d’avui és molt positiu ja que podem afirmar que s’han complert 
els nostres objectius a la perfecció i que el client està molt satisfet amb el 
producte adquirit.  
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4.2. Cost i Benefici 
 
A continuació es detallaran una sèrie de números referents als diners gastats i 
diners guanyats, que faran un resum de tots els moviments realitzats per tal de 
poder concloure amb èxit el que havíem pactat amb el client inicialment. 
 
Taula.4.1. Material comprat 
 
Quantitat Descripció Preu unitat TOTAL 
        
1 Impressora de tickets Epson TM-T88III blanca5 262 262 
1 Calaix portamonedes EC-420RJ blanc 55 55 
1 Monitor TFT 17' 200 200 
1 PC 600 600 
2 Lectors de codi de barres 10 20 
10 Rotllos de paper tiquets 0,4 4 
1 Cable paral·lel 0 0 
20 Cable UTP Cat 5e 0,2 4 
1 Switch 8 ports 17 17 
        

  TOTAL 1.162,00 € 
 
 
Taula.4.2. Pressupost ofert al client: 
 
Quantitat Descripció Preu unitat TOTAL 
        
1 Impressora de tickets Epson TM-T88III blanca 340 340 
1 Calaix portamonedes EC-420RJ blanc 80 80 
1 Monitor TFT 17' 300 300 
1 PC 900 900 
1 LogiCaixa software 100 100 
1 Suport Premium (duració 6 mesos) 0 0 
1 Llicència addicional 60 60 
1 Instal·lació i formació 400 400 
2 Lectors de codi de barres 30 60 
10 Rotllos de paper tiquets 1 10 
1 Cable paral·lel 2 2 
20 Cable UTP Cat 5e 1,5 30 
1 Switch 8 ports 30 30 
        

  SUMA 2312 
  IVA 16 % 369,92 
  SUBTOTAL 2681,92 

  
DESCOMPTE 
10% 268,192 

  TOTAL 2.413,73 € 
 

                                            
5 Factura Pro forma adjuntada a l’Annex 
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Com podem veure en aquest pressupost, LogiCaixa software adaptat al client 
tan sols costa 100 € mentre que al mercat no trobem res per un preu inferior a 
150€.    
 
El benefici brut en aquesta operació és de 1251 €.  
 
A aquest benefici se l’hi hauria de restar el cost de les hores de l’operari per a 
realitzar la instal·lació i formació que per ser un pressupost teòric no ho farem. 
 
 
4.2.1. Modalitats de suport 
 
La clau d’un negoci com aquest és la de rendibilitzar, any rere any, la inversió 
inicial i per això es creen aquestes modalitats de suport, per tal de que el client 
no deixi d’invertir els seus diners en millorar i actualitzar el seu software. 
 
Actualment la nostra empresa ofereix dos modalitats de contracte de suport: 
 
 
Taula.4.3. Modalitats de suport 
 
Modalitat Descripció Preu per 

mensualitat 
Preu per 
any 

PREMIUM Contracte de duració anual que inclou 
assistència tècnica telefònica, 
actualització base de dades dels 
proveïdors, actualització del software a 
mida pel client i el servei d’assistència 
tècnica urgent6  

30 € + IVA 300 € + 
IVA 

BASIC Contracte de duració anual que inclou 
assistència tècnica telefònica, 
actualització base de dades dels 
proveïdors i actualització del software.  

20 € + IVA 200 € + 
IVA 

 
 
4.3. Seguretat 
 
Degut  a que el programa esta destinat a un entorn real de funcionament, 
l’aspecte de la seguretat és molt important ja que una pèrdua o alteració de les 
dades pot suposar un problema en el funcionament habitual de la botiga, per 
això a aquest apartat comentem les diverses formes que existeixen de realitzar 
còpies de seguretat i mantenir un pla de continuïtat i contingències. 
 
 
 
 

                                            
6 Servei d’assistència tècnica urgent: En un temps inferior a 48 hores resoldrem els problemes 
tècnics del client referents a avaries de hardware (en cas de substitució, el preu del hardware 
no està inclòs en la oferta) i problemes de software.  
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4.3.1. Copies de seguretat 
 
Sempre és important realitzar copies de seguretat quan es realitzen canvis en 
la base de dades o en la configuració, per petites que siguin. Per a realitzar dita 
copia de seguretat requerim un sistema d’emmagatzematge.  
 
Existeixen diferents medis per emmagatzemar la informació desitjada, els més 
comuns son els següents: 
 
- PC extern � Segurament sigui la forma més senzilla i eficaç ja que el procés 
pot ser totalment automàtic i no requereix a una persona que s’encarregui de 
canviar les cintes. És recomanable que aquest PC no es situï en el mateix lloc 
físic que l’original ja que en cas d’algun desastre (inundació, sobrecàrrega 
elèctrica, incendi...) perdríem tota la informació.  

 
- Unitat de cintes (DAT) � Poden emmagatzemar una capacitat mitja de 40 
GB i per tant poden resultar molt útils. El principal inconvenient n’és el preu i 
el manteniment de dites cintes. És recomanable que si s’escull aquest 
sistema d’emmagatzematge s’utilitzin almenys dues cintes (dies parells i dies 
imparells) i que la copia més actual es guardi a un lloc físic diferent de la 
màquina que conté la base de dades.  

 
- DVD-RW � Funcionen de manera similar a les cintes amb l’inconvenient que 
la seva capacitat és molt menor i per tant haurem de vigilar el canvi de DVDs 
si la nostra copia de seguretat ocupa més de la capacitat del DVD. 
Actualment, aquesta capacitat es situa sobre els 4’7 GB. 

 
- Disc dur extern � Per a una empresa petita ens resulta la solució ideal si no 
volem realitzar grans canvis en el nostre entorn i si no disposem de màquines 
externes. Per fer-nos una idea, el preu d’un disc dur de 200 GB connectat via 
USB a data d’avui s’aproximaria a uns 150 €. 
 
En tots aquests sistemes, és recomanable desar com a mínim els tres últims 
canvis al sistema operatiu, amb l’objectiu de permetre una restauració eficient 
en cas d’una disjunció provocada pels canvis realitzats. 
 
 
4.3.1.1.  Eines per a realitzar copies de seguretat 
 
 

1. Assistent de Windows 
 
Existeixen diferents maneres de realitzar les copies de seguretat. La més 
senzilla i convencional seria la d’utilitzar l’assistent que ens facilita el propi 
Windows (Inicio � Programas � Accesorios � Herramientas del Sistema 
� Copia de Seguridad).  
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Fig.4.1. Assistent per a copia de seguretat de window 
 
 
Aquest assistent ens permet programar copies de seguretat per a que 
s’executin de manera automàtica. 
 
Sempre és bo programar les copies de seguretat en un moment en que no 
s’estigui modificant la base de dades, ja que si aquesta està oberta, la copia 
no serà correcta. 
 
La principal avantatge i alhora el principal inconvenient és que aquest 
assistent ens emmagatzemarà la copia de seguretat en format “.bkf ” i 
haurem de necessitar de la mateixa eina per a Restaurar aquesta 
informació. És una avantatge perquè aquest assistent el podem trobar a 
qualsevol Windows actual i perquè la copia s’emmagatzema de manera 
comprimida i xifrada. Alhora n’és un inconvenient de cara a l’usuari perquè 
no podrà accedir a la informació d’una manera efectiva ja que si es vol 
veure un arxiu per petit que sigui s’haurà de restaurar tota la copia de 
seguretat.  
 
 
2. Nero o aplicacions similars 
 
Com en l’assistent de Windows, el software del Nero també ens permet 
realitzar copies de seguretat de forma eficient i programar-les per a que 
s’executin soles.  
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Fig.4.2. Imatge de l’aplicació Nero Smart 
 
 
El principal inconvenient que comporta aquest software és que el format que 
s’utilitza per a realitzar les copies de seguretat és propi i només es pot 
restaurar amb el mateix software que haurem utilitzat per a realitzar la copia 
de seguretat.  
 
3. Xcopy 

 
Aquesta és una eina del sistema operatiu MS-DOS i que la seva funció és 
equivalent a copiar les carpetes tal i com estan a una altre ubicació sense 
comprimir ni xifrar. Aquest xcopy el podem crear en un arxiu.bat en el qual 
escriurem algunes comandes com les següents: 
 
 

 
 

Fig.4.3. Xcopy 
 

En aquest exemple estem copiant totes les subcarpetes i arxius que conté 
la carpeta C:\CAL’ALBERTA a la unitat f :\Copies de seguretat. El resultat 
d’aquesta operació el redireccionem al fitxer resultat_copies.txt. 
 
Per crear un arxiu.bat obrim un arxiu .txt amb el bloc de notes i el guardem 
en format “.bat”.  
 
Un cop tinguem l’arxiu .bat, el programarem amb l’assistent de tasques 
programades per a que l’executi de forma automàtica. 
 
- A quins arxius hem de realitzar la copia de seguretat pel que fa al 
programa? 

A les carpetes CA L’ALBERTA i DADES. 
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4.3.2. Pla de continuïtat i de contingències. 
 

Al pla de continuïtat separarem els diferents desastres a que es troben 
exposats els nostres equips per petita probabilitat que sigui. D’aquesta manera, 
podrem determinar el nivell d’esforços que cal afrontar a cada desastre segons 
la prioritat de solucionar-ho i els recursos econòmics per fer-ho. 

 
• Pèrdua o corrupció de dades o software 
 

En el cas de pèrdua o corrupció de dades, haurem de recuperar-les a 
través de les copies de seguretat anteriorment fetes. 

 
• Avaries o fallades del hardware 
 

En aquest cas s’ha d’avaluar la importància del dispositiu avariat i el 
temps que pot mantenir-se la instal·lació sense aquest.  
 
En el nostre cas els dispositius que es poden avariar poden ser: 

 
PC Servidor � En el cas de que el PC Servidor que és on es guarden les 
dades fallés, executaríem el nostre programa de forma Local en els PCs 
Caixa de manera provisional i per tant resoldríem de forma satisfactòria 
aquest d’alt i baix.  
 
Un cop restablert el servidor simplement hauríem d’igualar les bases de 
dades i reiniciar el sistema de forma remota. 
 
Aquesta seria la solució recomanable per un cas com el nostre en el qual 
només disposem d’una única caixa però en el cas de disposar d’un 
nombre de caixes important, la solució ideal és la de disposar d’un segon 
servidor per si el primer falla. 
 
PC Caixa � Si el PC Caixa deixa de funcionar, haurem d’esbrinar que 
realment s’ha avariat aquesta màquina i que no és un error del programa 
o d’algun cable mal connectat. 
 
En el cas d’avaria del PC Caixa podrem utilitzar el PC Servidor en mode 
Caixa i d’aquesta manera realitzar totes les operacions necessàries. 
  
Perifèrics Caixa (Calaix, Impressora tiquets, Impressora convencional, 
Lector codi de barres, Pantalla TFT...) � Com en el cas anterior haurem 
de verificar abans que el problema no vingui ocasionat arrel de cap cable 
mal connectat o una possible errada en el software.  
 
Si fallés cap dispositiu haurem de substituir-lo per un de correcte. 
 
Switch o nodes intermedis � Aquests dispositius no solen fallar i si 
fallessin el millor és substituir-los per nous.  
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• Destrucció total o parcial de les instal·lacions informàtiques 
 

En aquest cas s’aconsella disposar d’una assegurança que cobreixi la 
integritat de totes les instal·lacions i les dades necessàries. 

 
• Sobrecàrrega o pèrdua de tensió elèctrica 
 

En el cas de pèrdua de tensió en la xarxa elèctrica es pot seguir obrint 
i tancant el calaix de forma manual i és aconsellable anotar tots els 
moviments realitzats de forma manual per a que quan tornem a 
recuperar la normalitat poder actualitzar la base de dades.  
 
En cas de que el funcionament dels equips sigui imprescindible per a 
l’empresa és aconsellable disposar d’algun mecanisme per generar 
energia o per emmagatzemar-la com podria ser un grup electrogen.  
 
 
Per qüestions de seguretat bàsiques és imprescindible el fet de 
realitzar un manteniment periòdic dels equips i és aconsellable el 
disposar d’un conveni de suport de software per poder gaudir de les 
actualitzacions que realitzen els proveïdors cada any.   

 
 

4.3.3. Privadesa i seguretat de la xarxa 
 
Davant de perills externs com poden ser els hackers, crackers, virus, cucs, 
troians, spyware, spam... és important protegir el perímetre informàtic d’atacs 
des de l’exterior. El nivell de seguretat ha d’ésser HOMOGENI en tot el 
perímetre, això vol dir que si permetem l’accés remot des d’un ordenador 
extern, aquest ordenador també forma part del nostre perímetre i l’hem de 
protegir de la mateixa manera. 
 
Tot i això, és important saber que el 80 % dels problemes de seguretat de 
l’empresa poden tenir un origen intern. 
 
Les causes més habituals són: 
 
- Desconeixement del personal 
 
- Ús no productiu de la Xarxa 
 
- Empleats descontents 
 
- Interessos creuats 
 
  
Si detectem un problema en un equip, el primer que hem de fer és 
desconnectar-lo de la xarxa immediatament abans no es propagui. 
Seguidament, intentarem solucionar el problema sempre i quan es tingui el 
coneixement suficient i realitzar una parada ordenada de l’equip. 
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Per tant, com a conclusió diríem que elements com el Firewall i l’Antivirus són 
necessaris però poden ser insuficients. Sempre és recomanable crear DMZs, 
tenir IDS, Anti-Spyware, Anti-Spam i no utilitzar eines Peer-to-Peer com l’emule 
o similars. 
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CAPÍTOL 5. BALANÇ D’OBJECTIUS I CONCLUSIONS 
 
 
5.1. Balanç dels objectius 
 
Un cop acabada la fase d’implementació del software i de tot el material, és 
l’hora de fer balanç i de fer un petit pas enrere per veure si els objectius inicials 
previstos s’han complert. Sempre és bo recapacitar i fer una autocrítica després 
de cada projecte per aprendre dels errors comesos i d’aquesta manera 
augmentar l’experiència per a pròxims projectes. 
 
Tenint en compte de que en el nostre cas partíem de zero en experiència en el 
camp del disseny d’aplicacions d’aquest tipus, el balanç ha desbordat els 
pronòstics més optimistes.  
 
S’ha aconseguit implantar LogiCaixa de forma satisfactòria i el client ja utilitza 
la nostra aplicació en el dia a dia del seu comerç. Amb la integració del nostre 
software, el client ha aconseguit evolucionar cap a mètodes de gestió més 
sofisticats i aquests han generat una sèrie d’avantatges. Els més evidents són 
el fet d’estalviar temps en tasques de facturació i comptabilitat, el poder tenir tot 
controlat (venedors, productes, proveïdors...), gestionar d’una manera eficaç el 
negoci, etc. 
 
Un dels principals objectius que ens vàrem plantejar a l’inici, era la necessitat 
de dissenyar una aplicació realment senzilla. Actualment, podem assegurar que 
el client ja coneix a la perfecció l’eina de gestió i aquest fet és degut a que 
LogiCaixa ha estat plenament dissenyat amb els suggeriments del client i no 
s’ha afegit cap funció que Ca l’Alberta no hagués d’utilitzar. 
 
La millor prova de l’èxit del projecte és que el software ha superat controls 
exhaustius que en garanteixen la qualitat d’aquest i que el client ja l’utilitza 
plenament i en demana pròximes actualitzacions. 
 
 
5.2. Ambientalització 
 
També cal comentar que el nostre producte no produeix cap tipus de 
repercussió directa en el medi ambient i no s’han detectat cap cas de reacció o 
lesió adversa a l’usuari que l’utilitza.  
 
 
5.3. Ampliacions futures previstes 
 
Actualment estem treballant en millorar la nostra aplicació. Hi ha prevista una 
nova versió que estarà finalitzada a mitjans d’abril. Les novetats més 
significatives d’aquesta nova versió són les següents: 
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• L’usuari serà el responsable de l’aspecte gràfic del programa i serà 
capaç de configurar tots els formularis al seu gust., modificant  els 
colors, la mida dels botons, la font de les lletres, dissenyar el logotip, 
etc. 
 
Aquesta modificació està pensada per si el dia de demà el client 
adquireix una pantalla tàctil i necessita canviar el disseny dels formularis. 
   

• L’usuari podrà modificar de manera senzilla la configuració del tiquet i la 
factura. 

 
• S’actualitzaran les dades dels proveïdors i s’intentarà arribar a acords 

amb els proveïdors dels quals encara no tenim bases de dades dels 
seus productes. 

 
• S’inclouran macros d’Excel que s’executaran de forma automàtica i que 

crearan gràfics de les estadístiques. 
 

• Se serialitzaran les dades per si algun dia el client decideix instaurar 
internet a la botiga o per si es decideix a utilitzar la tecnologia sense fils 
per a unir els propis ordenadors. 

 
• Es crearan les subfamílies per classificar millor els productes. 

 
• S’ampliaran les estadístiques i es detallaran segons la necessitat de 

l’usuari. 
 

• Es restringirà l’accés a determinades zones de LogiCaixa depenent dels 
permisos de cada usuari. 

 
Donada la confiança que ens ha mostrat el client, ens ha demanat per a un 
futur pròxim el disseny d‘una pàgina web dedicada en un principi a ser una 
pàgina publicitària que interactuï amb l’usuari però que més endavant serveixi 
de comerç online. 
 
 
5.4. Conclusions personals 
 
Després de realitzar el projecte són moltes les conclusions personals a les que 
hem arribat.  
 
Principalment el fet d’haver-nos introduït en el mon professional del software 
d’aquest tipus, per nosaltres un camp totalment nou, i poder veure el com es 
treballa el dia a dia, el com està el mercat i quines són les principals necessitats 
d’aquest.  
 
És fàcil adonar-se de que el mercat està saturat d’aplicacions semblants a la 
nostra. La majoria molt millors i també molt més cares i enrevessades, però la 
clau està en saber trobar un punt mig entre qualitat/preu i saber vendre el teu 
producte en aquest mercat tant competitiu. En el nostre cas, ha primat més el 
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fet de dissenyar un programa senzill i realment útil, que el de fer un amb 
infinites funcions que no servirien de gaire per un comerç com Ca l’Alberta, on 
la majoria d’usuaris no tindran gaire coneixement informàtic. 
 
Totes aquestes empreses que ofereixen aquestes aplicacions funcionen de la 
mateixa manera. Tenen un software bàsic que permet gestionar de forma local 
un sol terminal punt de venda i a part d’aquest software bàsic, ofereixen 
paquets extres per si els clients volen ampliar les capacitats de la seva 
aplicació. Tot això, sense comptar els contractes de suport anual i les llicències 
per màquines que són realment el ganxo del negoci d’aquestes empreses.    
 
Pel que fa a les valoracions personals, comentar que hem après a dominar la 
programació en Visual Studio .NET i el llenguatge C#. Aquest fet resulta 
evident ja que LogiCaixa és una combinació de conceptes relacionats amb 
webservices, bases de dades, interfícies gràfiques, programació a objectes i 
programació amb objectes Office. 
 
La programació és un camp realment interessant i cada cop més necessari pel 
ritme de vida que porta la societat. Amb les portes que ens ha obert la 
programació hem pogut realitzar una aplicació com aquesta, que esperem que 
sigui la primera de tantes i millors aplicacions que ens queden per fer encara.  
 
En definitiva, la valoració global del projecte és molt positiva i s’han complert 
totes les expectatives amb les quals el vam iniciar. Ha estat realitzat de principi 
a fi, de manera autònoma i amb un resultat positiu de totes les tasques 
realitzades.           
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ANNEXOS 
 
 

ANNEX 1:  Descripció detallada dels Casos d’Ús Identificats 
 
Un cop identificats els Casos d’Ús del nostre sistema, passarem a fer la 
descripció detallada de cadascun d’ells.  
 
A1.1. Gestió de productes 
 
 
A1.1.1. Alta productes 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on 
pot escollir quina alta realitzar; productes, proveïdors, seccions, etc,. Un cop 
escollida l’opció Alta Producte l’usuari haurà d’omplir les dades requerides. 
 
 
Flux d’esdeveniments bàsics 
 

1. La pantalla mostra una llista amb les possibles Altes a escollir. 
 
2. L’actor selecciona una d’elles (Productes, en aquest cas). 

 
3. El sistema ens mostra una pantalla on s’hauran d’omplir les dades 

corresponents al producte que volem crear. 
 

4. Polsant sobre el botó acceptar, el sistema li permet guardar les dades a 
la base de dades en access. 

 
5. Polsant sobre cancel·lar les dades no seran registrades. 

 
 
Flux d’esdeveniments alternatius 
 

1. En cas de que el sistema detecti que el codi de barres del nou producte 
que volíem crear ja es troba a la base de dades, ens obrirà una nova 
interfície gràfica que ens dona l’opció d’augmentar l’estoc que hi havia 
d’aquest producte, i clickant sobre acceptar quedarà introduït a la taula 
de productes de la pantalla anterior. 

 
2. Al pas 3 d’esdeveniments bàsics, en cas de que a l’hora de seleccionar 

el proveïdor d’aquest producte no es trobi a la llista, haurem de 
seleccionar el botó Donar d’Alta proveïdor si no hi és i omplir les dades 
corresponents al nou proveïdor. 
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3. Al pas 3, si la secció que volíem escollir no es troba a la llista haurem de 
tornar enrere i realitzar la ruta Altes� Famílies, per tal de crear aquesta 
secció. 

 
4. Al pas 3, en cas que el camp color d’aquest producte no es trobi 

disponible a la llista bastarà amb escriure el nom del nou color 
manualment i ja quedarà registrat per a les pròximes gestions o 
consultes. 

 
 
Precondicions 
 

1. L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2. L’actor ha seguit la ruta Altes � Productes de la seva interfície gràfica. 

 
3. L’actor ha introduït correctament totes les dades obligatòries d’un 

producte a l’hora de realitzar una alta. 
 
 
A1.1.2. Baixa productes 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on 
pot escollir quina baixa realitzar; productes, proveïdors, seccions, etc. Un cop 
escollida l’opció Baixa Producte l’usuari haurà d’omplir les dades requerides del 
producte a eliminar. 
 
 
Flux d’esdeveniments bàsics 
 

1. La pantalla mostra una llista amb les possibles Baixes a escollir. 
 
2. L’actor selecciona una d’elles (Productes, en aquest cas). 

 
3. El sistema ens mostra una pantalla on haurem d’introduir el codi de 

barres del producte a eliminar. 
 

4. Polsant sobre el botó acceptar el sistema eliminarà les dades d’aquest 
producte de la base de dades. 

 
5. Polsant sobre cancel·lar les dades no seran eliminades. 
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Flux d’esdeveniments alternatius 
 

1.  En cas que el sistema detecti que el codi de barres del producte que 
volíem eliminar no es trobés a la base de dades, mostrarà un missatge 
informant-nos d’això. 

 
2.  Aquest cas d’ús es pot realitzar també a partir del cas d’ús de Buscar 

productes, ja que un cop buscat un producte tenim l’opció de realitzar 
una Baixa o Modificar algun camp del producte. 

 
 
Precondicions 
 

1. L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2. L’actor ha seguit la ruta Baixes � Productes de la seva interfície gràfica. 
 
3. L’actor ha introduït correctament el codi de barres del producte a eliminar. 

 
 
A1.1.3. Buscar productes 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on 
pot escollir quina  realitzar; productes, proveïdors, seccions, etc,. Un cop 
escollida l’opció Buscar Producte l’usuari haurà d’omplir les dades de que 
disposi del producte a buscar. 
 
 
Flux d’esdeveniments bàsics 
 

1.  La pantalla mostra una llista amb les possibilitats a buscar. 
 
2. L’actor selecciona una d’elles (Productes, en aquest cas). 

 
3. El sistema ens mostra una pantalla on s’hauran d’omplir les dades que 

tenim del producte a buscar. 
 

4. Polsant sobre el botó Buscar el sistema ens mostrarà una llista amb els 
productes que compleixin les característiques introduïdes. 

 
5. Polsant sobre cancel·lar es torna a enrere sense realitzar la operació de 

cercar. 
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Flux d’esdeveniments alternatius 
 

1.  Al pas 3 d’esdeveniments bàsics tenim diverses opcions: 
  
- Buscar per número de referència: si l’actor sap el número de referència 

del producte a buscar, només haurà d’introduir aquesta dada i el sistema 
aleshores mostrarà un únic producte, en cas que aquest número de 
referència existeixi a la base de dades. 

 
- Buscar per codi de barres: com al cas anterior, si l’actor sap el codi de 

barres del producte a buscar, només haurà d’introduir aquesta dada i si 
existeix el sistema mostrarà un únic producte. 

 
- En cas de que l’actor no sàpiga cap de les dades comentades 

anteriorment, una de les dades obligatòries a introduir serà la secció a la 
qual pertany el producte, i a continuació omplir qualsevol de les altres 
dades disponibles que sàpiga. 

 
 
Precondicions 
 

1.  L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2.  L’actor ha seguit la ruta Buscar � Productes de la seva interfície gràfica. 
 
3.  L’actor ha introduït correctament les dades del producte a buscar. 

 
 
A1.1.4. Modificar productes 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. No podem escollir directament quin 
producte modificar, l’actor haurà d’iniciar aquest cas d’ús com si volgués 
realitzar una cerca. El sistema li mostra una pantalla on pot escollir quina cerca 
realitzar; productes, proveïdors, seccions, etc. Un cop escollida l’opció Buscar 
Producte l’usuari haurà d’omplir les dades de que disposi del producte a 
buscar. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1. La pantalla mostra una llista amb les possibles Búsquedes a escollir. 
 
2. L’actor selecciona una d’elles (Productes, en aquest cas). 

 
3. El sistema ens mostra una pantalla on s’hauran d’omplir les dades que 

tenim del producte a buscar. 
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4. Polsant sobre el botó Buscar el sistema ens mostrarà una llista amb els 

productes que compleixin les característiques introduïdes. 
 

5. Polsant sobre cancel·lar es torna a enrera sense realitzar la cerca. 
 

6.  Un cop buscat el producte o productes, l’actor podrà modificar el camp o 
camps que desitgi posant-se sobre el producte en qüestió. 

 
7. Polsant sobre el botó modificar els camps del producte o productes 

modificats quedaran registrats a la base de dades. 
 
 
Precondicions 
 

1.  L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la     
contrasenya d’usuari. 

 
2.  L’actor ha seguit la ruta Buscar � Productes de la seva interfície gràfica. 

 
3.  L’actor ha introduït correctament les dades del producte a buscar. 

 
4.  L’actor ha modificat els camps que l’interessen. 

 
5.  L’actor ha escollit l’opció Modificar. 

 
 
A1.1.5. Llistar productes 

 

 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on 
pot escollir quin llistat realitzar; productes, proveïdors o clients. Un cop escollida 
l’opció Llistar Producte l’usuari podrà acotar el llistat dels productes. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 
 

1.  La pantalla mostra dos formes de realitzar el llistat (per pantalla, o  per 
impressora). 

 
2. L’actor selecciona una d’elles. 
 
3. El sistema dona l’opció de fer diferents llistats (productes, proveïdors o 

clients), en aquest cas l’actor escull productes. 
 

4. El sistema mostrarà una llista amb tots els productes que es trobin 
registrats a la base de dades. 
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5. Polsant sobre cancel·lar es torna a enrera sense realitzar cap acció més. 

 
 
Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1. Si l’actor no realitza el pas 1 dels esdeveniments bàsics no es podrà 
realitzar cap llistat. 

 
2. Al pas 3 d’esdeveniments bàsics tenim diverses opcions: 

  
- Llistar tots els productes. 
 
- Llistar tots els productes que es trobin entre dos números de referència 

que l’actor haurà d’introduir (acotar el llistat). 
 
- Llistar tots els productes que tinguin un estoc inferior a un que l’actor 

haurà d’introduir. 
 

3. Segons el que l’actor hagi seleccionat al pas 1 dels esdeveniments bàsics 
el llistat sortirà per pantalla o per impressora. 

 
 
Precondicions 
 

1.  L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2.  L’actor ha seleccionat l’opció Llistar de la seva interfície gràfica. 
 
3.  L’actor ha seleccionat el mode de llistat que l’interessa (pantalla o   

impressora) 
 
4.  L’actor ha escollit entre les diferents opcions de llistar un producte. 

 
 
A1.1.6. Estadístiques productes 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on 
pot escollir sobre què realitzar l’estadística; Caixa, famílies, productes, 
proveïdors o venedors. Un cop seleccionades les dates entre les quals vol 
realitzar l’estadística, escollirà l’opció d’estadística de productes. 
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Flux d’Esdeveniments bàsics 
 
 

1.  La pantalla mostra diferents opcions sobre què realitzar l’estadística i 
entre quines dates fer-ho. L’actor ha d’escollir en primer lloc les dates 
entre les quals vol l’estadística. 

 
2. L’actor selecciona una de les opcions possibles, en aquest cas 

estadística de productes. 
 
3. Clickant sobre Acceptar el sistema mostrarà totes les dades 

estadístiques tretes dels registres de les vendes que es troben a la base 
de dades. 

 
Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1. Si l’actor no realitza el pas 1 dels esdeveniments bàsics el sistema 
mostrarà només l’estadística del dia en que es trobi. 

 
 
Precondicions 
 

1.L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2.L’actor ha seleccionat l’opció Estadístiques de la seva interfície gràfica. 
 
3.L’actor ha seleccionat les dates entre les quals vol obtenir l’estadística. 
 
4. L’actor ha escollit entre les diferents opcions per realitzar estadística, en 
aquest cas estadística de productes. 

 
 
A1.2. Gestió de Proveïdors 
 
 
A1.2.1. Alta proveïdor 

 
 
Descripció 
 
El responsable de vendes o l’usuari del sistema (l’actor) inicia el cas d’ús. El 
sistema li mostra una pantalla on pot escollir quina alta realitzar; productes, 
proveïdors, seccions, etc. Un cop escollida l’opció Alta Proveïdor l’usuari haurà 
d’omplir les dades requerides. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1. La pantalla mostra una llista amb les possibles Altes a escollir. 
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2. L’actor selecciona una d’elles (Proveïdors, en aquest cas). 

 
3. El sistema ens mostra una pantalla on s’hauran d’omplir les dades 

corresponents al Proveïdor que volem donar d’alta. 
 

4. Polsant sobre el botó acceptar el sistema li permet guardar les dades a 
la base de dades en access. 

 
5. Polsant sobre cancel·lar les dades no seran registrades. 

 
 
Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1. Al pas 3, a l’hora d’introduir les dades del proveïdor, si el sistema 
detecta que el proveïdor ja es troba a la base de dades ens mostrarà 
un missatge informant-nos d’això i tornarà automàticament a la 
pantalla inicial d’altes. 

 
2.  Al pas 3, si no introduïm el nom del proveïdor que volem donar d’alta 
el programa ens mostrarà un missatge indicant-nos que aquest camp 
és obligatori, i bastarà amb acceptar el missatge per tal de poder 
continuar. 

 
 
Precondicions 
 

1. L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2. L’actor ha seguit la ruta Altes � Proveïdors de la seva interfície gràfica. 

 
3. L’actor ha introduït correctament totes les dades obligatòries del 

Proveïdor (nom) a l’hora de realitzar un alta. 
 
 
A1.2.2. Baixa proveïdor 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on 
pot escollir quina baixa realitzar; productes, proveïdors, seccions, etc. Un cop 
escollida l’opció Baixa Proveïdor l’usuari haurà de seleccionar del desplegable 
el nom del Proveïdor a eliminar. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1.  La pantalla mostra una llista amb les possibles Baixes a escollir. 



 104                                                                                         Desenvolupament d’una aplicació de gestió amb .NET 

  

 
2.  L’actor selecciona una d’elles (Proveïdors, en aquest cas). 

 
3. El sistema ens mostra una pantalla on l’actor haurà d’escollir del 

desplegable el proveïdor a eliminar. 
 

4.  Polsant sobre el botó acceptar el sistema eliminarà les dades d’aquest 
proveïdor de la base de dades. 

 
5.   Polsant sobre cancel·lar les dades no seran eliminades. 

 
 
Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1. Si el proveïdor que l’actor volia eliminar no es troba al desplegable es que 
no està registrat a la base de dades, per tant no serà necessari fer 
aquesta gestió. 

 
2. Aquest cas d’ús es pot realitzar també a partir del cas d’ús de Buscar 
proveïdor, ja que un cop buscat un proveïdor tenim l’opció de realitzar una 
Baixa o Modificar algun camp d’aquest proveïdor. 

 
 
Precondicions 
 

1. L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2.L’actor ha seguit la ruta Baixes � Proveïdors de la seva interfície gràfica. 
 
3.L’actor ha seleccionat del desplegable el nom del proveïdor a eliminar de 
la base de dades. 

 
 
A1.2.3.  Buscar proveïdor 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on 
pot escollir quina cerca realitzar; productes, proveïdors, seccions, etc. Un cop 
escollida l’opció Buscar Proveïdor l’usuari haurà de seleccionar el proveïdor 
d’un desplegable on sortiran tots els que es trobin registrats a la base de 
dades. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1. La pantalla mostra una llista amb les possibles Búsquedes a escollir. 
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2. L’actor selecciona una d’elles (Proveïdors, en aquest cas). 
 

3. El sistema ens mostra una pantalla on l’actor haurà de seleccionar el 
nom del proveïdor que esta buscant. 

 
4. El sistema mostrarà totes les dades corresponents al proveïdor 

seleccionat. 
 

5. Polsant sobre cancel·lar es torna a enrera sense realitzar la cerca. 
 
 
Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1. En cas de que el proveïdor que estava buscant l’actor no es trobi al 
desplegable significarà que no es troba donat d’alta a la base de dades. 

 
 
Precondicions 
 

1.L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2.L’actor ha seguit la ruta Buscar � Proveïdors de la seva interfície gràfica. 
 
3.L’actor ha seleccionat del desplegable el proveïdor que buscava. 

 
 
A1.2.4. Modificar proveïdors 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. No podem escollir directament quin 
proveïdor modificar, l’actor haurà d’iniciar aquest cas d’ús com si volgués 
realitzar una cerca. El sistema li mostra una pantalla on pot escollir quina cerca 
realitzar; productes, proveïdors, seccions, etc. Un cop escollida l’opció Buscar 
Proveïdor l’usuari haurà d’escollir del desplegable el nom del proveïdor que 
busca. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1. La pantalla mostra una llista amb les possibles Búsquedes a escollir. 
 
2. L’actor selecciona una d’elles (Proveïdors, en aquest cas). 

 
3. El sistema ens mostra una pantalla on l’actor haurà d’escollir del 

desplegable el nom del proveïdor que busca. 
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4. Polsant sobre el botó Buscar el sistema mostrarà tots els camps 
d’aquest proveïdor. 

 
5. Polsant sobre cancel·lar es torna a enrera sense realitzar la cerca. 

 
6.  Un cop buscat el proveïdor, l’actor podrà modificar el camp o camps que 

desitgi posant-se sobre aquests. 
 

7. Polsant sobre el botó modificar els camps del proveïdor que l’actor hagi 
modificat quedaran registrats a la base de dades actualitzats. 

 
 
Precondicions 
 

1.L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2.L’actor ha seguit la ruta Buscar � Proveïdors de la seva interfície gràfica. 
 
3.L’actor ha seleccionat del desplegable el nom del proveïdor que buscava. 
 
4.L’actor ha modificat els camps que l’interessaven. 
 
5.L’actor ha escollit l’opció Modificar. 

 
 
A1.2.5. Llistar proveïdors 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on 
pot escollir quin llistat realitzar; productes, proveïdors o clients. Un cop escollida 
l’opció Llistar proveïdors l’usuari podrà acotar el llistat dels proveïdors. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1. La pantalla mostra dos formes de realitzar el llistat (per pantalla, o  per 
impressora). 

 
2. L’actor selecciona una d’elles. 
 
3. El sistema dona l’opció de fer diferents llistats (productes, proveïdors o 

clients), en aquest cas l’actor escull proveïdors. 
 

4. El sistema mostrarà una llista amb tots els proveïdors que es trobin 
registrats a la base de dades. 

 
5. Polsant sobre cancel·lar es torna a enrera sense realitzar cap acció més. 
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Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1. Si l’actor no realitza el pas 1 dels esdeveniments bàsics no es podrà 
realitzar cap llistat. 

 
2. Al pas 3 d’esdeveniments bàsics tenim dues opcions: 

  
- Llistar tots els proveïdors. 
 
- Llistar tots els proveïdors que es trobin entre dos números de referència 

que l’actor haurà d’introduir (acotar el llistat). 
 

3. Segons el que l’actor hagi seleccionat al pas 1 dels esdeveniments bàsics 
el llistat sortirà per pantalla o per impressora. 

 
 

Precondicions 
 

1.  L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2.  L’actor ha seleccionat l’opció Llistar de la seva interfície gràfica. 
 
3. L’actor ha seleccionat el mode de llistat que l’interessa (pantalla o 

impressora) 
 
4.  L’actor ha escollit entre les diferents opcions de llistar un proveïdor. 

 
 
A1.2.6. Estadístiques proveïdors 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on 
pot escollir sobre què realitzar l’estadística; Caixa, famílies, productes, 
proveïdors o venedors. Un cop seleccionades les dates entre les quals vol 
realitzar l’estadística, escollirà l’opció d’estadística de proveïdors. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 
 

1. La pantalla mostra diferents opcions sobre què realitzar l’estadística i 
entre quines dates fer-ho. L’actor ha d’escollir en primer lloc les dates 
entre les quals vol l’estadística. 

 
2. L’actor selecciona una de les opcions possibles, en aquest cas 

estadística de proveïdors. 
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3. Clickant sobre Acceptar el sistema mostrarà totes les dades 
estadístiques que es corresponen amb proveïdors tretes dels registres 
de les vendes que es troben a la base de dades. 

 
Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1. Si l’actor no realitza el pas 1 dels esdeveniments bàsics el sistema 
mostrarà només l’estadística del dia en que es trobi. 

 
 
Precondicions 
 

1.  L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2.  L’actor ha seleccionat l’opció Estadístiques de la seva interfície gràfica. 
 
3.  L’actor ha seleccionat les dates entre les quals vol obtenir l’estadística. 
 
4.  L’actor ha escollit entre les diferents opcions per realitzar estadística, en  

aquest cas estadística de proveïdors. 
 

 
A1.3. Gestió de Famílies 
 
 
A1.3.1. Alta Família 
 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on 
pot escollir quina alta realitzar; productes, proveïdors, seccions, etc,. Un cop 
escollida l’opció Alta Família l’usuari haurà d’omplir les dades requerides. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1. La pantalla mostra una llista amb les possibles Altes a escollir. 
 
2. L’actor selecciona una d’elles (Famílies, en aquest cas). 

 
3. El sistema ens mostra una pantalla on s’hauran d’omplir les dades 

corresponents a la família que volem crear. 
 

4. Polsant sobre el botó acceptar el sistema li permet guardar les dades a 
la base de dades en access. 

 
5. Polsant sobre cancel·lar les dades no seran registrades. 
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Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1.  En cas que el sistema detecti que el nom de la nova família que volíem 
crear ja es troba a la base de dades, mostrarà un missatge informant a 
l’actor d’aquest fet i tornarà automàticament a la pantalla anterior.  

 
 
Precondicions 
 

1.  L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2. L’actor ha seguit la ruta Altes � Família de la seva interfície gràfica. 

 
3. L’actor ha introduït correctament totes les dades de la nova família. 

 
 
A1.3.2. Baixa Família 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on 
pot escollir quina baixa realitzar; productes, proveïdors, seccions, etc. Un cop 
escollida l’opció Baixa Família l’usuari haurà d’escollir d’un desplegable el nom 
de la família a eliminar. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1.  La pantalla mostra una llista amb les possibles Baixes a escollir. 
 
2. L’actor selecciona una d’elles (Família, en aquest cas). 

 
3. El sistema ens mostra una pantalla on l’actor haurà d’escollir del 

desplegable el nom de la família a eliminar. 
 

4. Polsant sobre el botó acceptar el sistema eliminarà les dades d’aquesta 
família de la base de dades. 

 
5. Polsant sobre cancel·lar les dades no seran eliminades. 

 
 
Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1. En cas que al desplegable la família que l’actor volia eliminar no es trobi a 
la llista, significarà que no es trobava donada de alta a la base de dades. 
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2. Aquest cas d’ús es pot realitzar també a partir del cas d’ús de Buscar 
famílies, ja que un cop buscat una família l’actor té l’opció de realitzar 
una Baixa o Modificar algun dels camps de la família. 

 
 
Precondicions 
 

1. L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2. L’actor ha seguit la ruta Baixes � Famílies de la seva interfície gràfica. 
 
3. L’actor ha seleccionat del desplegable el nom de la família a eliminar. 

 
 
A1.3.3. Buscar famílies 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on 
pot escollir quina cerca realitzar; productes, proveïdors, seccions, etc. Un cop 
escollida l’opció Buscar Família l’usuari haurà de seleccionar del desplegable el 
nom de la família que busca. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1. La pantalla mostra una llista amb les possibles Búsquedes a escollir. 
 
2. L’actor selecciona una d’elles (Famílies, en aquest cas). 

 
3. El sistema ens mostra un desplegable d’on l’actor haurà de seleccionar 

el nom de la família que busca. 
 

4. Polsant sobre el botó Buscar el sistema mostrarà la família buscada amb 
els seus camps. 

 
5. Polsant sobre cancel·lar es torna a enrera sense realitzar la cerca. 

 
 
Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 
En cas que el nom de la família que l’actor buscava no es troba al desplegable 
significarà que no estava donada d’alta a la base de dades. 
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Precondicions 
 

1.  L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2.   L’actor ha seguit la ruta Buscar � Famílies de la seva interfície gràfica. 
 
3.   L’actor ha seleccionat del desplegable el nom de la família a eliminar. 

 
 
A1.3.4. Modificar famílies 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. No pot escollir directament quina 
família modificar, l’actor haurà d’iniciar aquest cas d’ús com si volgués realitzar 
una cerca. El sistema li mostra una pantalla on pot escollir quina cerca realitzar; 
productes, proveïdors, seccions, etc. Un cop escollida l’opció Buscar Família 
l’usuari haurà de seleccionar el nom de la família que busca del desplegable. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1. La pantalla mostra una llista amb les possibles Búsquedes a escollir. 
 
2. L’actor selecciona una d’elles (Famílies, en aquest cas). 

 
3. El sistema ens mostra una pantalla on l’actor haurà d’escollir del 

desplegable el nom de la família que busca. 
 

4. Polsant sobre el botó Buscar el sistema mostrarà la família amb els seus 
camps. 

 
5. Polsant sobre cancel·lar es torna a enrera sense realitzar la cerca. 

 
6.  Un cop buscada la família, l’actor podrà modificar el camp o camps que 

desitgi posant-se sobre els camps de la família en qüestió. 
 

7. Polsant sobre el botó modificar els camps de la família modificats 
quedaran registrats a la base de dades. 

 
 
Precondicions 
 

1.  L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2.  L’actor ha seguit la ruta Buscar � Famílies de la seva interfície gràfica. 
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3.  L’actor ha seleccionat del desplegable el nom de la família que volia 
modificar. 

 
4.  L’actor ha modificat els camps que l’interessen. 
 
5.  L’actor ha escollit l’opció Modificar. 

 
 
A1.3.5. Estadístiques famílies 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on 
pot escollir sobre què realitzar l’estadística; Caixa, famílies, productes, 
proveïdors o venedors. Un cop seleccionades les dates entre les quals vol 
realitzar l’estadística, escollirà l’opció d’estadística de famílies. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 
 

1. La pantalla mostra diferents opcions sobre què realitzar l’estadística i 
entre quines dates fer-ho. L’actor ha d’escollir en primer lloc les dates 
entre les quals vol l’estadística. 

 
2. L’actor selecciona una de les opcions possibles, en aquest cas 

estadística de famílies. 
 
3. Clickant sobre Acceptar el sistema mostrarà totes les dades 

estadístiques corresponents a famílies tretes dels registres de les 
vendes que es troben a la base de dades. 

 
 

Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1. Si l’actor no realitza el pas 1 dels esdeveniments bàsics el sistema 
mostrarà només l’estadística del dia en que es trobi. 

 
 
Precondicions 
 

1.   L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2.   L’actor ha seleccionat l’opció Estadístiques de la seva interfície gràfica. 
 
3.   L’actor ha seleccionat les dates entre les quals vol obtenir l’estadística. 
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4.   L’actor ha escollit entre les diferents opcions per realitzar estadística, en 
aquest cas estadística de famílies. 

 
 
A1.4. Gestió de Venedors 
 
 
A1.4.1. Alta Venedor 
 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on 
pot escollir quina alta realitzar; productes, proveïdors, seccions, etc. Un cop 
escollida l’opció Alta Venedor l’usuari haurà d’omplir les dades requerides. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1. La pantalla mostra una llista amb les possibles Altes a escollir. 
 
2. L’actor selecciona una d’elles (Venedor, en aquest cas). 

 
3. El sistema ens mostra una pantalla on s’hauran d’omplir les dades 

corresponents al venedor que volem crear. 
 

4. Polsant sobre el botó acceptar el sistema li permet guardar les dades a 
la base de dades en access. 

 
5. Polsant sobre cancel·lar les dades no seran registrades. 

 
 
Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1. En cas que el sistema detecti que el nom del nou venedor l’actor volia 
crear ja es troba a la base de dades, mostrarà un missatge informant a 
l’actor d’aquest fet i tornarà automàticament a la pantalla anterior.  

 
 
Precondicions 
 

1.  L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2. L’actor ha seguit la ruta Altes � Venedor de la seva interfície gràfica. 

 
3. L’actor ha introduït correctament totes les dades del nou venedor. 
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A1.4.2. Baixa Venedor 
 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on 
pot escollir quina baixa realitzar; productes, proveïdors, seccions, etc. Un cop 
escollida l’opció Baixa Venedor l’usuari haurà d’escollir d’un desplegable el nom 
del venedor a eliminar. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1.La pantalla mostra una llista amb les possibles Baixes a escollir. 
 
2. L’actor selecciona una d’elles (Venedor, en aquest cas). 

 
3. El sistema ens mostra una pantalla on l’actor haurà d’escollir del 

desplegable el nom del venedor a eliminar. 
 

4. Polsant sobre el botó acceptar el sistema eliminarà les dades d’aquest 
venedor de la base de dades. 

 
5. Polsant sobre cancel·lar les dades no seran eliminades. 

 
 
Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1.  En cas que al desplegable el venedor que l’actor volia eliminar no es 
trobi a la llista, significarà que no es trobava donat d’alta a la base de 
dades. 

 
2.  Aquest cas d’ús es pot realitzar també a partir del cas d’ús de Buscar 

venedor, ja que un cop buscat un venedor l’actor té l’opció de realitzar 
una Baixa o Modificar algun dels camps d’aquest venedor. 

 
 
Precondicions 
 

1. L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2.L’actor ha seguit la ruta Baixes � Venedors de la seva interfície gràfica. 
 
3.L’actor ha seleccionat del desplegable el nom del venedor a eliminar. 
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A1.4.3. Buscar venedor 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on 
pot escollir quina cerca realitzar; productes, proveïdors, seccions, etc. Un cop 
escollida l’opció Buscar Venedor l’usuari haurà de seleccionar del desplegable 
el nom del venedor que busca. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1. La pantalla mostra una llista amb les possibles Búsquedes a escollir. 
 
2. L’actor selecciona una d’elles (Venedors, en aquest cas). 

 
3. El sistema ens mostra un desplegable d’on l’actor haurà de seleccionar 

el nom del venedor que busca. 
 

4. Polsant sobre el botó Buscar el sistema mostrarà el venedor buscat amb 
els seus camps. 

 
5. Polsant sobre cancel·lar es torna a enrera sense realitzar la cerca. 

 
 
Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 
En cas que el nom del venedor que l’actor buscava no es troba al desplegable 
significarà que no estava donat d’alta a la base de dades. 
 
 
Precondicions 
 

1.  L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2.  L’actor ha seguit la ruta Buscar � Venedor de la seva interfície gràfica. 
 
3.  L’actor ha seleccionat del desplegable el nom del venedor a eliminar. 

 
 
A1.4.4. Modificar Venedor 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. No pot escollir directament quin 
venedor modificar, l’actor haurà d’iniciar aquest cas d’ús com si volgués 
realitzar una cerca. El sistema li mostra una pantalla on pot escollir quina cerca 
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realitzar; productes, proveïdors, seccions, etc. Un cop escollida l’opció Buscar 
Venedor l’usuari haurà de seleccionar el nom del venedor que busca del 
desplegable. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1. La pantalla mostra una llista amb les possibles Búsquedes a escollir. 
 
2. L’actor selecciona una d’elles (Venedor, en aquest cas). 

 
3. El sistema ens mostra una pantalla on l’actor haurà d’escollir del 

desplegable el nom del venedor que busca. 
 

4. Polsant sobre el botó Buscar el sistema mostrarà el venedor amb els 
seus camps. 

 
5. Polsant sobre cancel·lar es torna a enrera sense realitzar la cerca. 

 
6.  Un cop buscat el venedor, l’actor podrà modificar el camp o camps que 

desitgi posant-se sobre els camps del venedor en qüestió. 
 

7. Polsant sobre el botó modificar els camps del venedor modificats 
quedaran registrats a la base de dades. 

 
 
Precondicions 
 

1. L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2.L’actor ha seguit la ruta Buscar � Venedor de la seva interfície gràfica. 
 
3.L’actor ha seleccionat del desplegable el nom del venedor que volia 

modificar. 
 
4.L’actor ha modificat els camps que l’interessen. 
 
5.L’actor ha escollit l’opció Modificar. 

 
 
A1.4.5. Estadístiques Venedor 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on 
pot escollir sobre què realitzar l’estadística; Caixa, famílies, productes, 
proveïdors o venedors. Un cop seleccionades les dates entre les quals vol 
realitzar l’estadística, escollirà l’opció d’estadística de venedors. 
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Flux d’Esdeveniments bàsics 
 
 

1. La pantalla mostra diferents opcions sobre què realitzar l’estadística i 
entre quines dates fer-ho. L’actor ha d’escollir en primer lloc les dates 
entre les quals vol l’estadística. 

 
2. L’actor selecciona una de les opcions possibles, en aquest cas 

estadística de venedors. 
 
3. Clickant sobre Acceptar el sistema mostrarà totes les dades 

estadístiques corresponents als venedors, tretes dels registres de les 
vendes que es troben a la base de dades. 

 
 

Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1. Si l’actor no realitza el pas 1 dels esdeveniments bàsics el sistema 
mostrarà només l’estadística del dia en que es trobi. 

 
 
Precondicions 
 

1.  L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2.  L’actor ha seleccionat l’opció Estadístiques de la seva interfície gràfica. 
 
3.  L’actor ha seleccionat les dates entre les quals vol obtenir l’estadística. 
 
4.  L’actor ha escollit entre les diferents opcions per realitzar estadística, en 

aquest cas estadística de venedors. 
 
 
A1.5. Gestió de Clients 
 
 
A1.5.1. Alta Client 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) ha d’iniciar el cas d’ús. El sistema li mostra la pantalla 
d’altes, on pot escollir quina alta realitzar, en aquest cas l’actor escollirà l’opció 
Clients, per tant haurà d’omplir les dades requerides del Client en qüestió. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1.  La pantalla mostra una llista amb les possibles Altes a escollir. 
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2. L’actor selecciona una d’elles (Clients, en aquest cas). 

 
3. El sistema mostra una pantalla on s’hauran d’omplir les dades 

corresponents al Client que l’actor vol donar d’alta. 
 

4. Polsant sobre el botó acceptar el sistema li permet guardar les dades a 
la base de dades en access. 

 
5. Polsant sobre cancel·lar les dades no seran registrades. 

 
 
Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1.  Al pas 3, a l’hora d’introduir les dades del client, si el sistema detecta que 
el client ja es troba a la base de dades mostrarà un missatge informant a 
l’actor d’això i tornarà automàticament a la pantalla inicial d’altes. 

 
2.  Al pas 3, si l’actor no introdueix almenys el nom i el telèfon del client, el 

sistema mostrarà un missatge ja que aquests dos camps són obligatoris. 
 
 
Precondicions 
 

1.   L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2. L’actor ha seguit la ruta Altes � Clients de la seva interfície gràfica. 

 
3. L’actor ha introduït correctament totes les dades obligatòries del Client a 

l’hora de realitzar un alta. 
 
 
A1.5.2. Baixa Client 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on 
pot escollir quina baixa realitzar; productes, proveïdors, seccions, etc. Un cop 
escollida l’opció Baixa Client l’usuari haurà de seleccionar del desplegable el 
nom del client a eliminar. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1.  La pantalla mostra una llista amb les possibles Baixes a escollir. 
 
2.  L’actor selecciona una d’elles (Clients, en aquest cas). 
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3. El sistema ens mostra una pantalla on l’actor haurà d’escollir del 
desplegable el client a eliminar. 

 
4.  Polsant sobre el botó acceptar el sistema eliminarà les dades d’aquest 

client de la base de dades. 
 

5.  Polsant sobre cancel·lar les dades no seran eliminades. 
 
 
Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1.  Si el client que l’actor volia eliminar no es troba al desplegable es que no 
està registrat a la base de dades, per tant no serà necessari fer aquesta 
gestió. 

 
2.  Aquest cas d’ús es pot realitzar també a partir del cas d’ús de Buscar 

client, ja que un cop buscat un client l’actor té l’opció de realitzar una 
Baixa o Modificar algun camp d’aquest client. 

 
 
Precondicions 
 

1.  L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2.  L’actor ha seguit la ruta Baixes � Clients de la seva interfície gràfica. 
 
3.  L’actor ha seleccionat del desplegable el nom del client a eliminar de la 

base de dades. 
 
 
A1.5.3.  Buscar client 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on 
pot escollir quina cerca realitzar; productes, proveïdors, seccions, etc. Un cop 
escollida l’opció Buscar Client l’usuari haurà de seleccionar el nom del client 
d’un desplegable on sortiran tots els que es trobin registrats a la base de 
dades. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1. La pantalla mostra una llista amb les possibles Búsquedes a escollir. 
 
2. L’actor selecciona una d’elles (Clients, en aquest cas). 
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3. El sistema ens mostra una pantalla on l’actor haurà de seleccionar el 
nom del client que esta buscant. 

 
4. El sistema mostrarà totes les dades corresponents al client seleccionat. 

 
5. Polsant sobre cancel·lar es torna a enrera sense realitzar la cerca. 

 
 
Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1. En cas de que el client que estava buscant l’actor no es trobi al 
desplegable significarà que no es troba donat d’alta a la base de dades. 

 
 
Precondicions 
 

1.  L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2.  L’actor ha seguit la ruta Buscar � Clients de la seva interfície gràfica. 
 
3.  L’actor ha seleccionat del desplegable el client que buscava. 

 
 
A1.5.4. Modificar clients 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. No podem escollir directament quin 
client modificar, l’actor haurà d’iniciar aquest cas d’ús com si volgués realitzar 
una cerca. El sistema li mostra una pantalla on pot escollir quina cerca realitzar; 
productes, proveïdors, seccions, etc. Un cop escollida l’opció Buscar Client 
l’usuari haurà d’escollir del desplegable el nom del client que busca. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1.  La pantalla mostra una llista amb les possibles Búsquedes a escollir. 
 
2. L’actor selecciona una d’elles (Clients, en aquest cas). 

 
3. El sistema ens mostra una pantalla on l’actor haurà d’escollir del 

desplegable el nom del client que busca. 
 

4. Polsant sobre el botó Buscar el sistema mostrarà tots els camps 
d’aquest client. 

 
5. Polsant sobre cancel·lar es torna a enrera sense realitzar la cerca. 
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6.  Un cop buscat el client, l’actor podrà modificar el camp o camps que 
desitgi posant-se sobre aquests. 

 
7. Polsant sobre el botó modificar els camps del client que l’actor hagi 

modificat quedaran registrats a la base de dades actualitzats. 
 
 
Precondicions 
 

1.  L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2.  L’actor ha seguit la ruta Buscar � Clients de la seva interfície gràfica. 
 
3.  L’actor ha seleccionat del desplegable el nom del client que buscava. 
 
4.  L’actor ha modificat els camps que l’interessaven. 
 
5.  L’actor ha escollit l’opció Modificar. 

 
 
A1.5.5. Llistar Clients 

 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on 
pot escollir quin llistat realitzar; productes, proveïdors o clients. En aquest cas 
l’actor escollirà l’opció Llistar clients. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1.  La pantalla mostra dos formes de realitzar el llistat (per pantalla, o  per 
impressora). 

 
2. L’actor selecciona una d’elles. 
 
3. El sistema dona l’opció de fer diferents llistats (productes, proveïdors o 

clients), en aquest cas l’actor escull clients. 
 

4. El sistema mostrarà una llista amb tots els clients que es trobin registrats 
a la base de dades. 

 
5. Polsant sobre cancel·lar es torna a enrera sense realitzar cap acció més. 
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Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1. Si l’actor no realitza el pas 1 dels esdeveniments bàsics no es podrà 
realitzar cap llistat. 

 
2. Segons el que l’actor hagi seleccionat al pas 1 dels esdeveniments bàsics 

el llistat sortirà per pantalla o per impressora. 
 
 

Precondicions 
 

1.  L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2.  L’actor ha seleccionat l’opció Llistar de la seva interfície gràfica. 
 
3.  L’actor ha seleccionat el mode de llistat que l’interessa (pantalla o 

impressora) 
 
4.   L’actor ha escollit entre les diferents opcions de llistar, en aquest cas 

llistar tots els clients. 
 
 
A1.6. Gestió de comandes “Caixa” 
 
 
Aquests casos es realitzaran quan un client entri a realitzar una compra, en cas 
que no existissin clients aquests casos no tindrien sentit. 
 
A1.6.1. Afegir un producte 
 
 
Descripció 
 
El venedor (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on una de 
les opcions principals serà afegir un producte a la compra. L’actor haurà de 
registrar el codi de barres del producte mitjançant el lector de codi de barres i 
automàticament el producte s’afegirà a la llista. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1.La pantalla mostra una sèrie d’accions a poder realitzar. 
 
2. L’actor seleccionarà el codi de barres del producte per tal d’afegir-ho a la 

llista de la compra que realitza el client. 
 

3. A la pantalla es veuran reflexades les dades del productes. 
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4. Un cop s’ha completat la llista l’actor haurà de seleccionar el botó Caixa 
per tal de que quedi registrat a la base de dades i s’obri el calaix per tal 
de cobrar. 

 
5. Polsant sobre cancel·lar les dades no seran registrades i l’acció haurà 

terminat. 
 
 
Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1.  Al pas 2 dels esdeveniments bàsics, en cas que el sistema detecti que el 
codi de barres del producte que l’actor havia seleccionat no es troba 
introduït a la base de dades, l’opció més ràpida serà introduir 
manualment les dades d’aquest producte, clickant sobre el botó Introduir 
manualment i omplint les dades del producte requerides a aquest 
formulari. 

 
2. Al pas 2, en cas de que el producte afegit tingui aplicat algun descompte 

haurem de realitzar altre cas que és Aplicar descompte. Un cop introduït 
el producte a la llista haurem de clickar sobre el botó % i introduir el 
descompte aplicat a aquest producte. Clickant sobre acceptar aquesta 
dada quedarà registrada, en cas contrari, si no volem que quedi 
registrada l’actor haurà de clickar sobre Cancel·lar. 

 
 
Precondicions 
 

1. L’actor es troba situat a la pantalla de Caixa. 
 

2. L’actor ha seleccionat correctament el codi de barres dels productes, o 
en el seu defecte els ha introduït manualment de forma correcta. 

 
3. L’actor ha seleccionat l’opció Caixa per tal de terminar l’acció i deixar les 

dades registrades a la base de dades. 
 
 
A1.6.2. Esborrar producte 
 
 
Descripció 
 
El venedor (actor) només podrà realitzar aquest cas quan hi hagi algun 
producte a la llista de la compra, en cas contrari no tindria sentit. Aleshores 
bastarà amb que seleccioni el producte a eliminar i clickar sobre el botó 
Esborrar producte. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1.  La pantalla mostra una sèrie d’accions a poder realitzar. 
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2. En cas de que hi hagi algun producte afegit a la llista de compra l’actor 

seleccionarà aquell producte que vol eliminar de la llista. 
 

3. L’actor escollirà l’opció Esborrar producte. 
 

4. El sistema mostrarà un missatge per tal de confirmar aquesta acció, si la 
resposta és “Si”  el producte quedarà eliminat de la llista, en cas contrari 
la llista no tindrà cap canvi. 

 
 
Precondicions 
 

1.  L’actor es troba situat a la pantalla de Caixa. 
 

2. L’actor ha afegit algun producte a la llista que ara vol eliminar. 
 

3. L’actor ha seleccionat de la llista el producte a eliminar. 
 
 
A1.6.3. Esborrar comanda 
 
 
Descripció 
 
El venedor (actor) només podrà realitzar aquest cas quan hi hagi algun 
producte o productes a la llista de la compra, en cas contrari no tindria sentit. 
Aleshores bastarà amb clickar sobre el botó Esborrar Tot i tots els productes de 
la llista quedaran eliminats. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1.  La pantalla mostra una sèrie d’accions a poder realitzar. 
 
2. En cas de que hi hagi algun producte afegit a la llista bastarà amb que 

l’actor seleccioni l’opció Esborrar Tot i tots els productes de la llista 
quedaran eliminats. 

 
3. El sistema mostrarà un missatge per tal de confirmar aquesta acció, si la 

resposta és “Si”  els productes quedaran eliminats de la llista, en cas 
contrari la llista no tindrà cap canvi. 

 
 
Precondicions 
 

1. L’actor es troba situat a la pantalla de Caixa. 
 

2. L’actor ha afegit algun producte a la llista que ara vol eliminar. 
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3. L’actor ha confirmat el missatge. 
 
 
A1.6.4. Aplicar Descompte 
 
 
Descripció 
 
El venedor (actor) només podrà realitzar aquest cas quan hi hagi algun 
producte o productes a la llista de la compra, en cas contrari no tindria sentit. 
Aleshores l’actor haurà de seleccionar el producte sobre el qual vol aplicar el 
descompte i clickar sobre el botó %, i a continuació introduir el tant per cent que 
se li aplicarà. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1.La pantalla mostra una sèrie d’accions a poder realitzar. 
 
2. En cas de que hi hagi algun producte afegit a la llista bastarà amb que 

l’actor seleccioni el producte sobre el qual aplicar el descompte. 
 
3. L’actor haurà d’escollir el botó %. 

 
4. El sistema mostrarà una nova pantalla on l’actor haurà d’introduir el tant 

per cent de descompte que se li aplicarà al producte seleccionat. 
 
 
Precondicions 
 

1.  L’actor es troba situat a la pantalla de Caixa. 
 

2. L’actor ha afegit algun producte a la llista al que ara li vol aplicar un 
descompte. 

 
3.  L’actor ha introduït el descompte que s’aplicarà al producte seleccionat. 

 
 
A1.6.5. Retornar producte 
 
 
Descripció 
 
El venedor (actor) haurà de realitzar aquest cas quan el client ho demani, 
necessitant com a dada obligatòria el identificador de tiquet de compra. 
Aleshores l’actor haurà de seleccionar el botó retornar producte i introduir el 
identificador de tiquet corresponent, a continuació el programa li mostrarà la 
llista de productes que contenia aquest tiquet, bastarà aleshores amb 
seleccionar el producte a retornar. 
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Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1.  La pantalla mostra una sèrie d’accions a poder realitzar. 
 
2. En cas de que el client vulgui retornar algun producte que havia comprat 

l’actor haurà d’escollir el botó retornar producte. 
 
3. El programa mostrarà una nova pantalla on l’actor haurà d’introduir el 

identificador del tiquet. 
 

4. El sistema mostrarà una llista amb els productes que es van vendre amb 
aquest mateix identificador. 

 
5. L’actor haurà de seleccionar de la llista el producte que el client vol 

retornar i clicar sobre retornar. 
 

6. El programa mostrarà la quantitat de diners a retornar. 
 

 
Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1.  Al pas 3 dels esdeveniments bàsics, en cas que el client no disposi de 
l’identificador del tiquet de compra, l’actor tindrà l’opció de seleccionar el 
dia en que es va realitzar la venda. Seleccionant sobre l’opció retornar 
per dia. El programa mostrarà una nova pantalla on l’actor haurà de 
seleccionar el dia en que es va realitzar la venda. A continuació es 
realitzaran els passos 4,5 i 6 dels esdeveniments bàsics. 

 
 
Precondicions 
 

1. L’actor es troba situat a la pantalla de Caixa. 
 

2. L’actor es troba amb un client que vol retornar un producte. 
 

3. L’actor ha seleccionat el botó retornar producte. 
 
4. L’actor ha introduït l’identificador del tiquet de compra. 
 
5. L’actor ha seleccionat de la llista el producte a retornar. 

 
 
A1.6.6. Caixa 
 
 
Descripció 
 
El venedor (l’actor) haurà de realitzar aquest cas quan un client hagi 
seleccionat tots els productes que comprarà. Aleshores l’actor haurà de 
realitzar el cas d’ús d’Afegir producte tants cops com productes vulgui el client. 
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Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1.  La pantalla mostra una sèrie d’accions a poder realitzar. 
 
2. L’actor haurà d’afegir productes com s’ha explicat al cas Afegir 

productes. 
 
3. Un cop afegits tots els productes a la llista de la compra correctament 

l’actor haurà de seleccionar el botó Caixa. 
 

4. El programa mostrarà una nova pantalla amb l’import de la compra 
realitzada. En aquesta pantalla l’actor haurà d’introduir la quantitat de 
diners amb la que pagarà el client. 

 
5. El programa mostrarà la quantitat de diners a retornar. 

 
6. Clickant sobre Acceptar s’obrirà el calaix i el programa tornarà a la 

pantalla inicial de Caixa per tal de poder tornar a realitzar un altre venda. 
 
 
A1.6.7.  Estadístiques “Caixa” 
 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El sistema li mostra una pantalla on 
pot escollir sobre què realitzar l’estadística; Caixa, famílies, productes, 
proveïdors o venedors. Un cop seleccionades les dates entre les quals vol 
realitzar l’estadística, escollirà l’opció d’estadística de Caixa. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 
 

1. La pantalla mostra diferents opcions sobre què realitzar l’estadística i 
entre quines dates fer-ho. L’actor ha d’escollir en primer lloc les dates 
entre les quals vol l’estadística. 

 
2. L’actor selecciona una de les opcions possibles, en aquest cas 

estadística de Caixa. 
 
3. Clickant sobre Acceptar el sistema mostrarà totes les dades 

estadístiques corresponents a Caixa, tretes dels registres de les vendes 
que es troben a la base de dades. 

 
 

Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1. Si l’actor no realitza el pas 1 dels esdeveniments bàsics el sistema 
mostrarà només l’estadística del dia en que es trobi. 
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Precondicions 
 

1.  L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant 
la contrasenya d’usuari. 

 
2. L’actor ha seleccionat l’opció Estadístiques de la seva interfície 

gràfica. 
 
3. L’actor ha seleccionat les dates entre les quals vol obtenir 

l’estadística. 
 
4.  L’actor ha escollit entre les diferents opcions per realitzar estadística, 

en aquest cas estadística de Caixa. 
 
 
A1.7. Gestió de factures “Alta Factura”. 
 
 
A1.7.1. Afegir productes 
 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El programa mostrarà una pantalla on 
l’actor haurà d’omplir les dades requerides de cada factura i de cada producte 
que vol afegir a la factura. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1.  El sistema mostra una pantalla amb diversos camps de factura i 
productes a omplir. 

 
2. L’actor introdueix en primer lloc el número de la factura i el proveïdor al 

qual es realitza (aquests camps són obligatoris i únics per a tota la 
factura). 

 
3. L’actor ha d’omplir les dades del producte que vol afegir a la factura. 

 
4. Polsant sobre el botó Afegir a Factura les dades quedaran registrades a 

una llista que mostrarà el programa a la pantalla en la que es troba 
l’actor. 

 
5. Polsant sobre cancel·lar les dades no seran registrades. 
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Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1.  Al pas 2 d’Esdeveniments bàsics, en cas que l’actor no introdueixi algun 
dels dos camps, a l’hora d’afegir un producte a la factura el programa li 
mostrarà un missatge indicant-li que aquests dos camps són obligatoris. 

 
2.  Al pas 2, en cas que el proveïdor que l’actor volia seleccionar no es troba 

a la llista del desplegable, el sistema li dona l’opció de realitzar l’alta 
d’aquest proveïdor. Aleshores l’actor haurà de seleccionar el botó Alta si 
no hi és i omplir les dades que es corresponen a aquest proveïdor. 

 
3.  Al pas 3 d’Esdeveniments bàsics, en cas que l’actor no introdueixi alguns 

dels camps que són obligatoris, el programa li mostrarà un missatge 
informant-li que s’ha oblidat d’introduir algun camp. En aquest cas tots 
els camps són obligatoris excepte color, talla, descripció i preu de cost. 

 
 
Precondicions 
 

1.   L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2. L’actor ha seleccionat l’opció Alta factura de la seva interfície gràfica. 

 
3. L’actor ha introduït correctament totes les dades obligatòries d’un 

producte per afegir-lo a la factura. 
 

 
A1.7.2. Afegir Factura 
 
 
Descripció 
 
L’administrador (actor) inicia el cas d’ús. El programa mostrarà una pantalla on 
l’actor haurà d’omplir les dades requerides de cada factura i de cada producte 
que vol afegir a la factura. 
 
 
Flux d’Esdeveniments bàsics 
 

1.  El sistema mostra una pantalla amb diversos camps de factura i 
productes a omplir. 

 
2. L’actor introdueix en primer lloc el número de la factura i el proveïdor al 

qual es realitza (aquests camps són obligatoris i únics per a tota la 
factura). 

 
3. L’actor ha d’anar afegint producte a producte a la factura, omplint totes 

les dades requerides de cada producte i a continuació clickar sobre 
Afegir a factura. 
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4. Un cop l’actor hagi afegit tots els productes corresponents a una factura 

el programa mostrarà l’import total de la factura i l’actor haurà de 
seleccionar en quants cops farà el pagament (com a màxim 3), introduint 
l’import que vol pagar a cada venciment i la data en la qual ho vol fer. 

 
5. Un cop omplertes totes les dades correctament només haurà de clickar 

sobre l’opció Factura completada per tal de que aquestes dades quedin 
registrades a la base de dades, a la taula de l’historial de compres. 

 
6. Polsant sobre cancel·lar les dades no seran registrades. 

 
 
Flux d’Esdeveniments Alternatius 
 

1. Al pas 4 d’Esdeveniments bàsics, en cas que l’actor no introdueixi els 
venciments correctament, el programa anirà mostrant missatges 
informant-li de com ha de realitzar aquest pas. En cas de que la factura 
es pagui el mateix dia s’haurà d’omplir el primer venciment amb la data 
en la que es trobi i l’import total de la factura. 

 
 
Precondicions 
 

1.   L’actor ha realitzat correctament el seu registre al sistema mitjançant la 
contrasenya d’usuari. 

 
2. L’actor ha seleccionat l’opció Alta factura de la seva interfície gràfica. 

 
3. L’actor ha introduït correctament totes les dades obligatòries dels 

productes corresponents a aquesta factura. 
 
4. L’actor ha introduït els venciments en els quals vol pagar la factura de 

forma correcta 
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ANNEX 2: Serveis i aspecte del software 
 
A aquest apartat comentarem les diferents tasques que pot realitzar l’usuari 
tant a la part de gestions com a la part de Caixa, incloent imatges que 
il·lustraran l’aspecte actual del software. 

Depenent de a quin departament es realitzi la gestió, la pàgina principal serà 
una o altre, és a dir, si la gestió es realitza a l’oficina o magatzem la pàgina 
principal que sorgirà a l’executar el programa serà la de Mode Complet 
(gestions), en canvi si el programa s’executa al punt de venda, la pàgina 
principal serà la de Mode Caixa. Els comentarem a continuació de forma 
separada i més detalladament. 

 
Mode Complet (gestions) 
 
Pantalla principal 
 

 
 

Fig.A2.1. Pantalla Principal Mode Complet 
 

Un cop l’usuari es troba a la pagina principal, les possibles gestions que ofereix 
el sistema són les següents: 
 
• Altes: A aquesta funció es procedirà a poder escollir entre la creació d’un 

nou producte, un nou proveïdor, un nou client, venedor o família. La pantalla 
que ens mostrarà el sistema serà la següent: 
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Fig.A2.2. Pantalla Altes 
 

• Baixes: A aquest link es procedirà a poder escollir entre la possible 
eliminació d’un producte, un proveïdor, client, venedor o família. La pantalla 
que ens mostrarà el sistema per tal de poder escollir quina baixa realitzar 
serà la següent:  

 

 
 

Fig.A2.3. Pantalla Baixes 
 

• Cercar: A aquesta funció es procedirà a poder escollir entre quina cerca 
realitzar, ja sigui de productes, proveïdors, clients, venedors o families. I un 
cop escollida la cerca a realitzar es tindrà l’opció de poder modificar o donar 
de baixa a la base de dades l’element seleccionat. 
 

 

 
 

Fig.A2.4. Pantalla Cerques 
 

• Llistar: Clicant sobre aquest link sorgirà una pantalla on es podrà escollir el 
tipus de llistat a realitzar, per pantalla o impressora, i si es vol un llistat de 
productes (tots els productes o acotar el llistar amb les opcions que ens 
ofereix el sistema), proveïdors (tots els proveïdors o acotar el llistat entre dos 
identificadors de proveïdor) o clients (tots els clients).  
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Fig.A2.5. Pantalla Llistats 
 

• Estadístiques: escollint aquesta opció es tindrà la possibilitat de realitzar 
estadístiques entre dos dates escollides, i sobre qualsevol de les opcions que 
es tenen disponibles; Caixa, productes, proveïdors, famílies o venedors. 
Clicant sobre aquest link el programa ens mostrarà les dades més rellevants 
recopilades entre les dos dates escollides. 
 

 

 
 

Fig.A2.6. Pantalla Estadístiques 
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• Alta factura: amb aquest link es procedirà a la creació d’una factura d’una 
compra que l’usuari realitzi a algun proveïdor. Només caldrà anar omplint 
les dades i finalment afegir la factura a la base de dades. 

 
 

 
 

Fig.A2.7. Pantalla Alta Factura 
 
Gestió de productes 
 

•    Alta producte (ruta Altes�Productes): l’usuari haurà d’omplir les dades 
que tingui d’aquest producte i Acceptar. 
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Fig.A2.8. Pantalla Alta Producte 
 

• Baixa producte (ruta Baixes� Productes): l’usuari haurà d’introduir el codi 
de barres del producte a eliminar i clicar Acceptar. 
 

 
 

Fig.A2.9. Pantalla Baixa Producte 
 

• Cercar producte (ruta Buscar � Productes): l’usuari ha d’introduir les 
dades que tingui del producte a buscar i clicar sobre Buscar. Un cop buscat 
el producte o productes podrà realitzar una baixa o una modificació de les 
dades d’algun producte. 

 

 
Fig.A2.10. Pantalla Cerca Producte 
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• Llistar producte: en aquest cas basta amb seleccionar l’opció productes. 
 

• Estadístiques producte: a aquesta opció s’hauran d’escollir les dates entre 
les quals es vol l’estadística i a continuació escollir l’opció productes, el 
programa mostrarà les dades recopilades. 

 
Gestió de proveïdors 
 
• Alta proveïdor (ruta Altes�Proveïdors): l’usuari haurà d’omplir les dades 

que tingui d’aquest proveïdor i Acceptar. 
 
 

 
 

Fig.A2.11. Pantalla Alta Proveïdor 
 

•    Baixa proveïdor(ruta Baixes� Proveïdors): l’usuari haurà de seleccionar 
del deslligable el nom del proveïdor a eliminar. 

 

 
 

Fig.A2.12. Pantalla Baixa Proveïdor 
 

•    Cercar proveïdor (ruta Buscar � Proveïdors): l’usuari ha de seleccionar 
del deslligable el nom del proveïdor del qual vol veure les dades i a 
continuació podrà eliminar aquest proveïdor o realitzar alguna modificació 
de les seves dades. 
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Fig.A2.13. Pantalla Cerca Proveïdor 
 

 
• Llistar proveïdor: en aquest cas basta amb seleccionar l’opció proveïdors. 
 
• Estadístiques producte: a aquesta opció s’hauran d’escollir les dates entre 

les quals es vol l’estadística i a proveïdors. 
 
Gestió de Clients 
 

• Alta client (ruta Altes�Clients): l’usuari haurà d’omplir les dades que tingui 
d’aquest client i Acceptar. 
 
 

 
 

 
Fig.A2.14. Pantalla Alta Client 

 
• Baixa client (ruta Baixes� Productes): l’usuari haurà de seleccionar del 

deslligable el nom del client a eliminar i clicar Acceptar. 
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Fig.A2.15. Pantalla Baixa Client 
 

• Cercar client (ruta Buscar � Clients): l’usuari ha de seleccionar del 
deslligable el nom del client que busca. Un cop buscat el client o podrà 
realitzar una baixa o una modificació de les dades d’aquest. 
 

 
 

Fig.A2.16. Pantalla Cerca Client 
 

• Llistar clients: en aquest cas basta amb seleccionar l’opció clients. 
 
Gestió de seccions 
 

• Alta família (ruta Altes�Famílies): l’usuari haurà d’omplir les dades que 
tingui d’aquesta secció i Acceptar. 
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Fig.A2.17. Pantalla Alta Família 
 
 

• Baixa família (ruta Baixes� Famílies): l’usuari haurà de seleccionar del 
deslligable el nom de la família a eliminar. 
 

 
 

Fig.A2.18. Pantalla Baixa Família 
 

• Cercar família (ruta Buscar � Famílies): l’usuari ha de seleccionar del 
deslligable el nom de la família de la qual vol veure les dades i a continuació 
tindrà l’opció d’eliminar aquesta família o realitzar alguna modificació de les 
seves dades. 
 

 
 

Fig.A2.19. Pantalla Cerca Família 
 

• Estadístiques família: a aquesta opció s’hauran d’escollir les dates entre 
les quals es vol l’estadística i a continuació escollir l’opció famílies. 

 
Gestió de venedors 
 

• Alta venedor (ruta Altes�Venedors): l’usuari haurà d’omplir les dades del 
venedor i Acceptar. 
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Fig.A2.20. Pantalla Alta venedor 
 

• Baixa venedor (ruta Baixes� Venedors): l’usuari haurà de seleccionar del 
deslligable el nom del venedor a eliminar. 

 

 
 

Fig.A2.21. Pantalla Baixa venedor 
 

• Cercar venedor (ruta Buscar � Venedors): l’usuari ha de seleccionar del 
deslligable el nom del venedor del qual vol veure les dades i a continuació 
tindrà l’opció d’eliminar aquest venedor o realitzar alguna modificació de les 
seves dades. 
 

 
 

Fig.A2.22. Pantalla Cerca venedor 
 



Annexos  141 
 

 

 

• Estadístiques venedor: a aquesta opció s’hauran d’escollir les dates entre 
les quals es vol l’estadística i a continuació escollir l’opció venedor. 

 
 
Mode Caixa (punt de venda) 
 
 
Pantalla principal 
 

 
 

 
Fig.A2.23. Pantalla Principal Caixa 

 
A aquesta part, la funció principal és la d’anar afegint productes a la llista de la 
compra introduint el codi de barres de cada producte en qüestió, però a part 
d’aquesta funció es poden realitzar d’altres, que comentarem a continuació: 
 
• Eliminar producte: clicant sobre aquesta opció el sistema eliminarà de la 

llista de la compra el producte seleccionat. 
 
• Eliminar tot: aquesta opció ens eliminarà tots els productes que es trobin a 

la llista de la compra. 
 
• Introduir manualment: permet afegir un producte a la llista de la compra 

que no es troba registrar a la base de dades, introduint les dades d’aquest 
manualment. 
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Fig.A2.24. Pantalla Introducció manual producte 
 
 

• % “Aplicar Descompte”: aquesta opció permet a l’usuari aplicar un 
descompte sobre el preu d’un producte seleccionat de la llista de la compra. 
 

 
 

Fig.A2.25. Pantalla aplicar descompte 
 

 
• Retornar: aquesta opció permetrà a l’usuari fer la devolució d’algun 

producte que el client vol retornar, introduint l’identificador del ticket o el dia 
en el qual es va comprar. 



Annexos  143 
 

 

 

 
 

Fig.A2.26. Pantalla devolució d’un producte 
 

• Omplir factura: es tindrà l’opció de poder omplir una factura amb les dades 
que es trobin a la llista de la compra, en cas que un client ho sol·liciti. 
 

 
 

Fig.A2.27. Exemple factura omplerta.
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Annex 3: Guia d’ajuda a l’usuari 
 
 
Mode Complet 
 
A3.1. Altes 
 
Com donar d’Alta Productes? 
 
Aquest procés és vital a l’hora d’utilitzar el “nostre programa”, i encara que no 
és necessari donar una explicació exhaustiva per poder realitzar de forma 
correcta aquesta gestió, dedicarem el temps necessari ja que fer l’Alta d’un 
producte bé des de l’inici facilitarà el control de l’stock i la posterior localització 
dels articles. 
 
L’Alta de Productes pot realitzar-se de forma fàcil seguint els passos següents: 
 

- Si fos el cas que ens trobéssim a “Mode Caixa” hauríem de clickar sobre 
l’opció “Mode Complet” per anar a la pantalla on l’administrador haurà de 
realitzar totes les gestions. Aquest cas és idèntic per a totes les gestions 
que hàgim de cursar, ja siguin Altes, Baixes, Consultes, Estadístiques, 
etc,. 

 

 
 

Fig.A3.1. Pantalla principal de Mode Caixa. 
 

Un cop situats a la pantalla principal del “Mode Complet” haurem de clickar 
sobre l’opció Altes, com veiem especificat a la figura 2. 

 
 



Annexos  145 
 

 

 

 
 
Fig. A3.2. Pantalla principal de Mode Complet, que indica el botó a seleccionar. 

 
 
Una vegada fet això se’ns obrirà un altra pantalla que ens donarà l’opció 
d’escollir el tipus d’Alta que ens interessi realitzar; Alta de Productes, Alta de 
Proveïdors, Alta de Clients, Alta de Famílies o Alta de Venedors. En aquest cas 
escollirem l’opció Productes. 

 
 

 
 

Fig. A3.3. Pantalla d’Altes. 
 
 
Davant l’usuari es desplegarà un formulari d’articles, amb tots els seus camps 
buits, com podem observar a la figura 4, 
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Fig. A3.4. Pantalla d’Alta producte. 
 
 

haurem de procedir a omplir aquests camps, dels quals tenim alguns que seran 
d’obligat compliment i la resta podran obviar-se si no són necessaris. Els 
camps obligatoris són el nom del producte, la secció, el preu de venda, l’stock i 
el codi de barres, si algun d’aquests camps no s’arribés a omplir el programa 
ens mostraria el següent missatge: 
 

 

 
 

Fig. A3.5. Missatge d’error d’Alta productes. 
 

 

Per tal de solucionar-lo bastaria amb acceptar el missatge i omplir els camps 
obligatoris que s’havien deixat en blanc. 

 

A continuació realitzarem una breu descripció de cadascun dels camps: 

 

- Número codi de barres: codi de barres corresponent al producte que 
estem donant de alta. 
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- Nom del producte: nom corresponent a l’article en qüestió. 
 

- Color: color del producte que estem donant d’alta. 
 

- Preu de cost: preu de compra de l’article. 
 

- Preu de venda: preu al que es vendrà aquest article, amb I.V.A. inclòs. 
 

- Secció: família o classe d’article, pot ser útil per localitzar posteriorment 
els articles corresponents a una determinada família.  
 

- Quantitat: nombre de productes de la mateixa categoria que donarem 
d’alta. 

 

- Proveïdor: proveïdor, distribuïdor o fabricant de l’article, pot ser útil per 
tal de localitzar posteriorment els articles corresponents a aquest 
proveïdor. 

 

- Talla: talla del producte del qual estem efectuant l’alta. 
 

- Descripció: correspon a una descripció u observació més detallada 
entorn a l’article.  

 

Com podem observar a la figura 4 contem amb alguns camps als quals no 
has d’escriure el text sinó que pots escollir-lo obrint el deslligable, és el cas 
de proveïdor, secció i talla, ja que aquests camps es van actualitzant amb les 
dades que tenim a la base de dades. En cas que el proveïdor d’aquest 
producte no estigués donat d’alta tenim l’opció de fer-ho des del formulari, 
com veiem a la figura 4 existeix l’opció “Donar d’alta un proveïdor si no hi 
és”, per tant, seleccionant aquest botó s’obrirà front l’usuari altre formulari 
amb els camps buits, com el que veiem a continuació a la figura 6. 
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Fig. A3.6. Pantalla d’Alta proveïdor. 

 

 

Bastarà amb omplir les dades que tenim d’aquest proveïdor i clickar sobre el 
botó “Acceptar”, aleshores tornarem al formulari d’Alta Productes. Un cop hem 
acabat d’emplenar aquest formulari clickarem sobre “Acceptar” i tindrem el 
Producte introduït a la base de dades. 

 

En quant al botó “Cancel·lar”, si el cliquem ens cancel·laria l’alta que 
estiguéssim realitzant i abandonaríem el formulari, tornant a la pantalla que 
hem observat anteriorment a la figura 3. 

 

 

Com donar d’Alta un Proveïdor? 
 

Per realitzar l’alta d’un proveïdor els passos inicials són els mateixos comentats 
per al cas de donar d’alta productes. Si ens trobem en “Mode Caixa” hauríem 
d’anar a la pantalla de “Mode Complet” per tal de poder gestionar un alta, un 
cop situats hauríem de clickar sobre el botó “Altes” i a la pantalla que se’ns 
obriria a continuació clickar sobre l’opció “Proveïdors” com veiem en detall a la 
figura 7. 
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Fig. A3.7. Pantalla d’Altes. 

 

A continuació front l’usuari es desplegarà un formulari amb tots els camps buits, 
dels quals s’hauran d’emplenar aquelles dades que es tinguin del Proveïdor en 
qüestió. En aquest cas l’únic camp que és de compliment obligatori és el nom 
del proveïdor. En cas de que el proveïdor que estiguéssim donant d’alta ja el 
tinguéssim introduït a la base de dades el programa ens mostrarà un avís per 
tal de que no el tornem a introduir. 

 

 

 

Fig. A3.8. Pantalla d’Alta Proveïdor. 

 

Un cop omplerts tots els camps d’aquest formulari i clickant sobre el botó 
“Acceptar” haurem realitzat l’alta d’aquest Proveïdor a la base de dades. 

 

Com realitzar l’alta d’un Client? 
 

Els passos inicials són els mateixos que a totes les altes, si estem en “Mode 
Caixa” hem d’anar a “Mode Complet” i un cop situats podem començar a 
gestionar l’Alta. En aquest cas seguirem la ruta Altes ���� Clients: 
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Fig. A3.9. Pantalla d’Altes. 

 

Davant l’usuari es desplegarà un formulari de Clients amb tots els seus camps 
buits, dels quals nom i telèfon seran de compliment obligatori. 

 

 

 

Fig. A3.10. Pantalla d’Alta Client. 

 

Al cas en que el nom i telèfon del client que estiguéssim introduint ja estigués a 
la base de dades, el programa ens mostraria un avís indicant-nos que no 
l’hauríem d’introduir de nou. 

 

Un cop emplenats els camps obligatoris i aquells altres que desitgem, podrem 
clickar sobre el botó “Acceptar” i el nou Client el tindríem introduït a la base de 
dades. Al cas contrari, si no volguéssim continuar amb l’alta d’aquest nou Client 
bastaria amb clickar sobre el botó “Cancel·lar” i abandonaríem aquest formulari, 
tornant de nou a la pantalla que veiem a la figura 9. 
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Com realitzar l’Alta d’una Família? 
 

Des de la pantalla de “Mode Complet” hem de seguir la ruta: Altes ���� Família, i 
com als casos anteriors es desplegarà davant l’usuari un formulari amb tots els 
camps buits, que observarem a continuació a la figura 11. 

 

 

 

Fig. A3.11. Pantalla d’Alta Família. 

 

En aquest cas tenim com a camp obligatori el nom de la família. La descripció 
és d’ús informatiu, l’introduiríem als casos en que volguéssim detallar alguna 
característica de la família en qüestió. 

 

Un cop tinguem completat el formulari clickarem sobre el botó “Acceptar” en 
cas de que vulguem que aquesta família sigui introduïda a la base de dades, i 
en cas contrari clickarem sobre “Cancel·lar” i abandonaríem el formulari tornant 
a la pantalla anterior (figura 9). 

 

Com realitzar l’Alta d’un Venedor? 
 

Iniciem l’Alta com a tots els casos anteriors, des de la pantalla de “Mode 
Complet” hem de seguir la ruta Altes ���� Venedors, aleshores se’ns desplegarà 
un formulari amb tots els camps buits, com el que podem veure a continuació a 
la figura 12. 
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Fig. A3.12. Pantalla d’Alta Venedor. 

 

En aquest cas tots els camps són obligatoris. En cas de que se’ns oblidés 
d’omplir algun d’aquests camps el programa ens mostraria un avís informant-
nos de que ens estem deixant algun camp en blanc.  

El password servirà al venedor a l’hora d’identificar-se en cas de que el 
programa ho demani en alguna ocasió per tal de poder realitzar alguna de les 
gestions possibles. 

 

Un cop s’hagi acabat d’omplir el formulari de venedor, podem clickar sobre 
“Acceptar” per tal de que sigui introduït a la base de dades o “Cancel·lar” en 
cas contrari, si no volem que sigui introduït a la base de dades, tornaríem 
doncs a la pantalla anterior (figura 9), abandonant aquest formulari. 

 

A3.2. Baixes 
 

Com realitzar la Baixa d’un Producte? 
 

En primer lloc, com al cas de les Altes haurem de situar-nos a la pantalla de 
“Mode Complet”, per tal de poder realitzar aquesta gestió i un cop situats 
continuar amb els passos que indicarem a continuació. 

 

En aquest cas, per donar de Baixa un Producte haurem de seguir la següent 
ruta: Baixes ���� Productes. Veiem a continuació les pantalles a les quals 
corresponen (figura 13 � Baixes), (figura 14 � Productes). 
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Fig. A3.13. Pàgina principal de Mode Complet, que indica el botó a seleccionar. 

 

 

 

 

Fig. A3.14. Pantalla de Baixes. 

 

Un cop realitzats aquests passos es desplegarà davant l’usuari el formulari de 
Baixa Productes que veiem a la figura 15. 

 

 

 

Fig. A3.15. Pantalla de Baixa Producte. 
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La baixa es realitzarà de forma simple, introduint el codi de barres del producte 
que volem eliminar i clickant sobre el botó “Acceptar”. En cas de que el 
producte que volem eliminar no existís a la base de dades, el programa ens 
mostraria un missatge informant-nos d’això, per tal el que hauríem de fer és 
clickar sobre el botó “Cancel·lar” i deixar de realitzar aquesta gestió ja que si no 
existeix un producte a la base de dades no el podrem donar de baixa. 

 

D’altre forma, si hem introduït el codi de barres (sense clickar Acceptar) i ens 
adonem de que no és aquest codi el correcte, és a dir, que no és aquest 
producte el que volíem eliminar, bastaria amb clickar sobre “Cancel·lar” per tal 
d’abandonar aquesta gestió i tornar a la pantalla que veiem a la figura 14. 

 

Com realitzar la Baixa d’un Proveïdor? 

 

A l’hora d’iniciar la gestió de Baixa d’un Proveïdor hauríem de seguir els passos 
anteriorment comentats per a la resta de baixes, un cop a la pantalla “Mode 
Complet” seguir la ruta Baixes ���� Proveïdors, i davant l’usuari apareixerà la 
pantalla que veiem a la figura 16. 

 

 

        

Fig. A3.16. Pantalla de Baixa Proveïdor. 

 

Com podem observar tenim un deslligable per tal d’escollir d’una llista el 
Proveïdor que volem eliminar de la base de dades. Si el proveïdor no es troba a 
la llista no existirà tampoc a la base de dades, per tal no es podria eliminar. Si 
aquest fos el cas clickaríem sobre “Cancel·lar” ja que la gestió no es podria 
realitzar. Al cas contrari, si el Proveïdor en qüestió si es troba a la llista, 
bastaria amb seleccionar el seu nom i clickar sobre “Eliminar”. Finalment el 
programa ens mostrarà un missatge confirmant que ha estat eliminat 
correctament. 

 
Com realitzar la Baixa d’un Client? 
 

Iniciem aquesta gestió de la mateixa forma que totes les anteriors, des de la 
pantalla de “Mode Complet” seguirem la ruta Baixes ���� Clients. Un cop situats 
s’obrirà davant l’usuari la pantalla que veiem a continuació a la figura 17. 
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Fig. A3.17. Pantalla de Baixa Client. 

 

que com podem observar te les mateixes característiques que el formulari de 
Baixa Proveïdor, i també funciona de la mateixa manera. Obrint el deslligable 
ens mostra una llista de tots els Clients que es troben en aquest moment a la 
base de dades, per tant, si el Client que volíem eliminar no consta a la llista 
tampoc es trobarà a la base de dades, aleshores no podrem realitzar la gestió. 
Clickarem sobre “Cancel·lar” i abandonaríem el formulari tornant a la pantalla 
que veiem a la figura 14. En canvi, si el client si consta a la llista basta amb 
seleccionar-lo i clickar sobre el botó “Eliminar”. Un cop seguits aquests passos 
s’haurà eliminat de la base de dades aquest client i deixarà d’aparèixer a la 
llista a les pròximes consultes. 

 

Com realitzar la Baixa d’una Família? 
 

Per fer la Baixa d’una família iniciem la gestió de la mateixa forma que als 
casos anteriorment comentats, un cop a la pantalla de “Mode Complet” 
seguirem la ruta Baixes ���� Famílies i se’ns obrirà un formulari com el que 
veiem a la figura 18. 

 

 

 

Fig. A3.18. Pantalla Baixa Família. 
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Com podem comprovar és del mateix estil que Baixa Proveïdor i Baixa Client, i 
també funciona de la mateixa manera. Quan obrim el deslligable davant de 
l’usuari s’obrirà una llista amb totes les famílies que constin en aquell moment a 
la base de dades, en cas de que es trobi a la llista la família que volem eliminar 
haurem de seleccionar-la i clickar sobre “Eliminar”, eliminant d’aquesta manera 
la família en qüestió tant de la base de dades com de la llista. En cas que no es 
trobés la família a la llista no podríem realitzar la gestió desitjada, per tant 
clickarem sobre el botó “Tornar enrera” i tornaríem a la pantalla anterior, que 
podem veure a la figura 14. 

 

Com realitzar la Baixa d’un Venedor? 
 

Iniciem aquesta gestió del mateix mode que totes les Baixes anteriors, des de 
la pantalla de “Mode Complet” seguirem la ruta Baixes ���� Venedors i s’obrirà 
davant l’usuari el següent formulari. 

 

 

 

 

Fig. A3.19. Pantalla Baixa Venedor. 

 

Funciona de la mateixa manera que els anteriors, de forma que només hem 
d’obrir el deslligable, seleccionar el venedor que volem eliminar de la base de 
dades, clickar sobre el botó “Eliminar” i el venedor en qüestió serà eliminat de 
la base de dades, i per tant a les pròximes gestions tampoc sortirà reflexat a la 
llista. 

 

A totes les Baixes sempre que eliminem un element de la llista el programa ens 
mostrarà un missatge indicant-nos que l’element ha estat eliminat de manera 
correcta. Veiem l’exemple alhora d’eliminar un venedor a la figura 20. 
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Fig. A3.20. Missatge d’Error de Baixes. 

 

Acceptant el missatge tornem a la pantalla anterior, que podem veure a la 
figura 14. 

 

A3.3. Buscar 
 

Com buscar un Producte? 

 

Per tal de realitzar aquesta gestió hem d’iniciar-la des de la pantalla de “Mode 
Complet”, com totes les gestions anteriorment comentades, i després continuar 
amb la ruta Buscar ���� Productes, a continuació ho indiquem mitjançant les 
figures 20 i 21. 

 

 

 

Fig. A3.21. Pantalla principal de Mode Complet, que indica el botó a 
seleccionar. 
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Fig. A3.22. Pantalla de Búsquedes. 

 

Un cop fet això s’obrirà davant l’usuari un formulari com el que podem veure a 
la figura 23. 

 

 

 

Fig. A3.23. Pantalla per Buscar Productes. 

 

Com podem veure tots els camps del formulari es troben en blanc, segons les 
dades que tinguem del producte que volem buscar omplirem uns camps o uns 
altres, però per tots els casos (excepte per quan busquem per codi de barres) 
el camp Secció serà obligatori, per tal de facilitar la cerca. A continuació 
expliquem tots els casos detalladament. 

 

Com a exemple fem una cerca per Secció, si obrim el deslligable de Secció ens 
sortirà una llista amb totes les seccions que hi haurà en aquest moment 
introduïdes a la base de dades, aleshores haurem de seleccionar la secció a la 
qual pertany el producte que estem buscant. A la figura 24  
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Fig. A3.24. Exemple de la cerca d’un producte. 

 

podem veure que de la secció “Merceria” només trobem un producte donat 
d’alta, amb tots els seus camps omplerts; nom del producte, preu de venda, 
color, etc., en cas que no hi hagués cap producte de la secció “Merceria” ens 
sortirien tots els camps en blanc, com veiem a la figura 25. 

 

 

 

 

Fig. A3.25. Exemple de producte no trobat. 

 

Al cas de que tinguéssim més dades del producte que estem buscant, ja sigui 
Secció i Color o Secció i Nom o Secció, Nom i Color o Secció, Preu, Nom, 
Color i Talla, etc., es podem seleccionar tants camps com dades sapiguem del 
producte a buscar, excepte si la cerca la fem per codi de barres, que aleshores 
només cal introduir el codi de barres del producte en qüestió. 

 

A més, aquesta pantalla ens dona més opcions, ja que podem buscar un 
producte només per consultar algun dels seus camps o bé, podem fer la cerca 
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d’un producte per després eliminar-lo o fer modificacions en alguns dels seus 
camps. 

 

Eliminar un producte després de Buscar-ho 

 

Per eliminar un producte després de fer una cerca és ben fàcil, si quan el 
programa ens mostra la llista de productes que coincideixen amb els camps 
que li hem introduït només surt un producte amb aquests camps l’únic que s’ha 
de fer és clickar sobre el botó “Baixa” i el producte serà eliminat de la base de 
dades directament. En canvi, si el programa troba més d’un producte amb les 
mateixes característiques haurem de seleccionar quin és exactament el 
producte que volem eliminar de la base de dades, per seleccionar-lo només cal 
clickar a la part esquerra del producte que volem eliminar i es posarà tota la fila 
de color blau (això vol dir que està seleccionat), un cop estigui de color verd 
clickarem sobre el botó “Baixa” i aquest producte serà eliminat de la base de 
dades. Ho veiem en mode d’exemple a la figura 26. 

 

 

 

Fig. A3.26. Exemple d’eliminació del producte després de buscar-lo. 

 

Modificar els camps d’un producte després de Buscar-ho 

 

La manera de modificar un producte després de buscar-ho és gairebé la 
mateixa que a l’hora d’eliminar-lo. Un cop tenim la llista dels productes trobats 
amb les característiques que li hem introduït i localitzat el producte que volem 
modificar a la llista, només cal posar-se dins del camp que es vol modificar i un 
cop es trobi en blau aquest camp, escriure la modificació corresponent, clickar 
sobre el botó “Modificar” i automàticament aquest camp o camps (segons si 
hem modificat un o més) serà modificat a la base de dades i si el tornéssim a 
buscar ja ens sortiria amb aquests camps modificats. Ho veiem a la figura 27 
per que quedi més clar. 
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Fig. A3.27. Exemple de modificació dels camps d’un producte després de 
buscar-lo. 

 

Un cop el camp es troba en blau ja podem escriure (a aquest exemple es volia 
modificar el camp preu_sortida), a més a la part esquerra de la fila quan estem 
escrivint la modificació ens sortirà un llapis, indicant-nos que estem realitzant 
aquesta gestió. 

 

Al cas de que volguéssim buscar un producte, i a l’hora d’introduir les 
característiques ens hem equivocat i no hem buscat el que volíem, només 
haurem de seleccionar de nou les característiques correctes i clickar sobre 
“Buscar”, no cal tornar a la pantalla anterior. 

I al cas en que volguéssim tornar a la pantalla anterior (figura 22) només caldria 
clickar sobre el botó “Cancel·lar” per abandonar aquest formulari. 

 

Com Buscar un Proveïdor? 

 

Per realitzar la cerca d’un Proveïdor iniciem la gestió de la mateixa manera que 
ho fèiem per buscar un producte, hem d’estar inicialment a la pantalla de “Mode 
Complet” i a continuació seguir la següent ruta: Buscar ���� Proveïdors, ho 
veiem a la figura 28: 

 

 

 

Fig. A3.28. Pàgina de Cerques. 
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Un cop seguida aquesta ruta s’obrirà davant l’usuari un formulari com el 
següent: 

 

 

 

 

Fig. A3.29. Pàgina per Buscar un proveïdor. 

 

A l’hora de buscar un proveïdor l’única opció de fer-ho és amb el nom d’aquest, 
com veiem a la figura 29 el nom l’hem de seleccionar de la llista que se’ns obre 
quan cliquem sobre el deslligable. A aquesta llista consten tots els proveïdors 
que es troben en el moment a la base de dades, per tant, si el proveïdor que 
busquem no surt a la llista ho hauríem d’introduir directament. Un cop 
seleccionat el nom ja ens sortiran directament a sota tots els camps omplerts 
sense clickar sobre cap altre botó. 

 

 

Eliminar un Proveïdor després de Buscar-lo 

 

En aquest cas, com la cerca del Proveïdor es realitza per nom només sortirà 
una fila amb els camps omplerts amb les dades d’aquest proveïdor, així doncs 
no fa falta ni tan sols seleccionar aquesta fila, ja que directament clickant sobre 
el botó “Baixa Proveïdor” se’ns eliminarà de la base de dades. 

 

 

Modificar els camps d’un proveïdor després de Buscar-lo 

 

Un cop feta la cerca del proveïdor tindrem tots els camps omplerts visibles, per 
tant podrem modificar tots els camps que vulguem només posant-nos sobre el 
valor actual del camp a modificar, i un cop es trobi de color blau ja podrem 
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escriure el nou valor. Veiem a la figura 30 com quan ens posem a sobre del 
camp per escriure, a la part esquerra de la fila sortirà un petit llapis indicant-nos 
que estem realitzant aquesta gestió. 

 

 

 

 

Fig. A3.30. Exemple de modificació dels camps d’un proveïdor després de 
buscar-lo. 

 

 

Un cop modificats els camps necessaris només caldrà clickar sobre el botó 
“Modificar dades” per a que es modifiquin aquests també a la base de dades. 
 

Com Buscar un Client? 
 

Per realitzar la cerca d’un Client hem d’estar inicialment a la pantalla “Mode 

Complet” i a continuació continuar amb la ruta Buscar ���� Clients. Un cop fet 
això se’ns obrirà un formulari de cerca com el que veiem a la figura 31. 
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Fig. A3.31. Exemple de cerca d’un Client. 

 

La cerca d’un client funciona de la mateixa forma que la cerca d’un Proveïdor, 
ja que la única forma de realitzar aquesta cerca es sabent el nom del client. 
Aleshores obrint el deslligable i seleccionant el client que busquem de la llista 
directament s’ompliran tots els camps amb les dades que tenim a la base de 
dades d’aquest client. A la figura 31 podem veure com realitzem la cerca d’un 
client que es diu “david espinola”. 

 

Eliminar un Client després de Buscar-lo. 
 

Si la finalitat amb la que hem buscat el client és eliminar-lo de la base de 
dades, l’únic que hem de fer després de tenir aquest client buscat es clickar 
sobre el botó “Baixa Client” i automàticament serà eliminat de la base de 
dades. 

 

Modificar els camps d’un Client després de Buscar-lo 
 

Si en comptes d’eliminar al client el que volem és modificar algunes de les 
seves dades, l’únic que haurem de fer per realitzar aquesta gestió serà situar-
nos sobre el camp o camps que volem modificar, escriure el nou valor i 
seguidament clickar sobre el botó “Modificar dades”, d’aquesta manera el client 
es guardarà a la base de dades amb les noves dades introduïdes.  

 

Com Buscar una Família? 
 

A l’hora de buscar una família iniciem la gestió com als casos anteriors, des de 

la pantalla de “Mode Complet” seguint la ruta Buscar ���� Famílies, aleshores 
davant l’usuari s’obrirà un formulari com el que veiem a la figura 32. 
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Fig. A3.32. Exemple de cerca de famílies. 

 

Per realitzar la cerca d’una família el mètode és igual que per buscar un 
proveïdor o un client, tenim al deslligable una llista de totes les seccions que 
consten en aquell moment a la base de dades, aleshores seleccionem aquella 
que ens interessa i automàticament ens sortiran les seves dades reflexades. A 
la figura 32 hem realitzat la cerca de la secció Llenceria i podem veure a sota 
les seves dades actuals. 

 

Eliminar una Família després de Buscar-la 
 

Per realitzar la Baixa d’una família l’únic que haurem de fer, després d’haver-la 

buscat, serà clickar sobre el botó “Baixa Família” i automàticament serà 
eliminada de la base de dades, de la mateixa forma que als casos comentats 
anteriorment. 

 

Modificar els camps d’una Família després de Buscar-la 
 

Per tal de modificar els camps d’una secció, el primer que hem de fer és buscar 

aquesta secció i un cop tinguem la secció amb els seus camps visibles l’únic 
que haurem de fer és situar-nos sobre els camps a modificar i escriure el nou 
valor que volem que tingui aquest. Un cop feta la modificació clickarem sobre el 
botó “Modificar dades” si el que desitgem és que aquestes dades siguin 
modificades a la base de dades. 

 

Com Buscar un Venedor? 
 

Com a tots els casos anteriorment comentats, la cerca s’ha d’iniciar des de la 
pantalla de “Mode Complet”, seguint la ruta Buscar ���� Venedor, aleshores 
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se’ns ha d’obrir un formulari d’identificació com el que veiem a continuació a la 
figura 33. 

 

 

 

Fig. A3.33. Pantalla d’identificació de venedor. 

 

A aquest formulari d’identificació haurem d’introduir el password 
d’administrador, ja que quan realitzem la cerca d’un venedor un dels camps 
que es mostren és la contrasenya que utilitza el venedor per accedir al 
programa, aleshores no qualsevol usuari podrà accedir a aquesta informació, 
només qui sàpiga la contrasenya d’administrador ho podrà fer. Introduint la 
contrasenya d’administrador i clickant sobre el botó “Acceptar” se’ns obrirà el 
formulari de cerca d’un venedor, com el que veiem a la figura 34. 

 

 

 

 

Fig. A3.34. Exemple de cerca d’un venedor. 

 

Per realitzar la cerca d’un venedor els passos a seguir són iguals que als casos 
de buscar un proveïdor, un client o una família. Els Venedors que constin a la 
base de dades seran els que surtin reflexats a la llista quan obrim el deslligable, 
cal seleccionar el venedor que ens interessi i seguidament ens apareixeran els 
camps omplerts amb les dades que tenim d’aquest venedor a la base de 
dades. A la figura 34 podem veure com exemple la cerca del venedor “plo”. 
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Eliminar un Venedor després de Buscar-lo 
 

Per donar de Baixa un venedor de la base de dades el que hem de fer 
inicialment és realitzar la cerca del venedor que ens interessi eliminar i a 
continuació clickar sobre el botó “Baixa venedor”, d’aquesta manera el venedor 
serà automàticament eliminat de la base de dades. 

 

Modificar els camps d’un Venedor després de Buscar-lo 
 

Si el que volem fer és modificar algun dels camps del venedor que hem buscat 
l’únic que hem de fer és situar-nos sobre el camp que volem modificar i escriure 
el nou valor que volem que tingui. Un cop fet això clickant sobre el botó 
“Modificar dades” les dades d’aquest venedor seran actualitzades 
automàticament a la base de dades. 

 

A3.4. Llistar 
 

Com totes les gestions anteriorment comentades hem d’iniciar el procés des de 
la pantalla de “Mode Complet”. 

 

 

 

 

Fig. A3.35. Pantalla principal de Mode Complet, que indica el botó a 
seleccionar. 
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I a continuació clickar sobre el botó “Llistar”, com hem remarcat a la figura 39. A 
aquesta gestió, a diferència de les anteriors, no tenim un formulari diferent i 
exclusiu per a cada llistat, en aquest cas tenim un únic formulari dins del qual 
disposem de diferents opcions a escollir segons el que ens interessi, ja sigui 
llistar productes, llistar proveïdors o llistar clients. Ho veiem a la figura 36 més 
clarament amb el formulari que s’obrirà davant l’usuari quan cliquem “Llistar”. 

 

 

 

Fig. A3.36. Pantalla de llistats. 

 

En primer lloc haurem de seleccionar si el que volem és fer només un llistat per 
pantalla o si a més de veure la llista per pantalla també volem que s’imprimeixi. 

 

 

 

Fig. A3.37.Opció de selecció del tipus de llistat. 
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Llistar Productes 

 

A l’hora de llistar productes tenim diverses opcions, com veiem a continuació a 
la figura 38: 

 

 

Fig. A3.38. Opcions de llistats de productes. 

 

Podrem escollir llistar tots els productes que hi hagi introduïts a la base de 
dades en aquell moment, clickant sobre la primera opció. Llistar un nombre de 
productes acotat introduint el número de referència d’inici i el número de 
referència final entre els que volem que estigui el llistat, clickant sobre la 
segona opció i introduint els nombres als espais en blanc. Llistar els productes 
que tinguin un preu inferior al preu que introduïm a l’espai en blanc, clickant la 
tercera opció. O bé llistar els productes que tinguin un stock inferior al que 
introduïm a l’espai en blanc, clickant la quarta opció. Veiem a les següents 
figures un exemple de cadascuna d’aquestes opcions respectivament. 

 

 

 

 

 

Fig. A3.39. Exemple llistar tots els productes. 

 

 

 

Fig. A3.40. Exemple llistar alguns productes (per num_referencia). 
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Fig. A3.41. Exemple llistar productes amb preu inferior a l’especificat. 

 

 

 

Fig. A3.42. Exemple llistar productes amb stock inferior a l’especificat. 

 

Llistar Proveïdors 

 

Per al cas de llistar proveïdors disposem de dues opcions, com podem veure a 
la figura següent: 

 

 

 

Fig. A3.43. Opcions de llistats de proveïdors. 

 

Podrem escollir l’opció de llistar tots els proveïdors que hi hagi en aquell 
moment a la base de dades clickant sobre la primera opció. O bé llistar un 
nombre acotat de proveïdors introduint el número de referència d’inici i el 
número de referència final als espais en blanc, i clickant sobre la segona opció. 
A les figures següents podem observar un exemple de cadascun dels casos: 

 

 

 

Fig. A3.44. Exemple de llistar tots els proveïdors. 
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Fig. A3.45. Exemple de llistar alguns proveïdors (per identificadors) 

 

Llistar Clients 
 

Per al cas de llistar clients només disposem d’una opció, 

 

 

  

Fig. A3.46. Opcions de llistats de clients. 

 

amb la qual obtindrem un llistat de tots els clients que tinguem en aquell 
moment introduïts a la base de dades. Veiem un exemple a la següent figura. 

 

 

 

 

 

Fig. A3.47. Exemple de llistat de tots els clients. 

 

Missatges que ens podem trobar si no realitzem el procés correctament 
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Si no cliquem des de l’inici una de les opcions “Pantalla” o “Impressora” i anem 
directament a les opcions de llistat de productes, proveïdors o clients el 
programa ens mostrarà el següent error: 
 

 

 

 

Fig. A3.48. Missatge si no indiques el tipus de llistat. 

 

Si escollim l’opció de llistar de forma acotada, tant per productes com per 
proveïdors, el primer que hem de fer és introduir el número de referència d’inici 
i el número de referència final, i després clickar sobre “Alguns”: 
 

 

 

 

Fig. A3.49. Opció de llistar alguns elements. 

 

 En cas contrari el programa ens mostrarà l’error que veiem a la figura 50: 

 

 

 

Fig. A3.50. Missatge si no indiques els nombres entre els quals vols el llistat. 

 

Un missatge similar ens mostrarà el programa si cliquem “Preu inferior a” o 
“Stock inferior a” abans d’introduït el preu o l’stock per acotar la llista: 
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Fig. A3.51. Opcions de llistat de productes. 

 

Si no introduïm primer el nombre ens sortirà el missatge següent: 

 

 

 

Fig. A3.52. Missatge si no introdueixes els nombres. 

 

A3.5. Estadístiques 
 

Com al cas de totes les gestions comentades anteriorment, hem d’iniciar el 
procés des de la pantalla de “Mode Complet”, clickant sobre el botò 
Estadístiques, com veiem remarcat a la figura 53. 

 

 

 

Fig. A3.53. Pantalla principal de Mode Complet, que indica el botó a 
seleccionar. 
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En el cas de les Estadístiques, tampoc tenim  un formulari exclusiu per a les 
diferents estadístiques que podem treure, sinó que quan cliquem sobre 
“Estadístiques” davant l’usuari s’obrirà un formulari on tindrà diverses opcions a 
escollir. Veiem el formulari en qüestió a continuació a la figura 54. 

 

 

 

Fig. A3.54. Pantalla d’Estadístiques. 

 

El funcionament és senzill, l’únic que haurem de fer és escollir les dates entre 
les quals volem realitzar l’estadística, i a continuació clickar sobre l’opció que 
ens interessi, ja sigui Caixa, Proveïdors, etc. 

 

El primer que fa el programa quan cliquem sobre qualsevol de les opcions és 
mostrar-nos quin és el total de diners que portem acumulats en l’opció que hem 
escollit. Ens mostra un missatge com el següent: 

 

 

 

Fig. A3.55. Missatge que indica la quantitat de diners acumulats. 
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A continuació comentarem els tipus de dades que obtindrem quan cliquem 
cadascuna de les opcions: 

 

- Caixa: quan cliquem sobre Caixa ens mostrarà les dades separades per 
famílies. En primer lloc veurem el nom de la família, a continuació el 
nombre d’articles d’aquesta família que s’han venut, quants d’aquests 
han estat pagats en efectiu, quants amb Visa i quants mitjançant vales. I 
per últim ens  mostrarà la quantitat de diners que hem guanyat amb 
aquesta secció. Veiem el format de les dades que ens mostrarà el 
programa, a la figura següent: 

 

 

 

 

 

Fig. A3.56. Exemple d’Estadístiques de Caixa. 

 

- Proveïdors: Al clickar sobre l’opció Proveïdors, les dades ens venen 
separades pel nom del Proveïdor. A continuació ens mostrarà el nombre 
d’articles que hem venut d’aquest proveïdor i quants diners hem 
acumulat amb aquestes vendes, i a continuació ens mostrarà el nombre 
d’articles que tenim d’aquest proveïdor i quina quantitat de diners ens 
hem gastat. L’última dada que ens ofereix el programa és la diferència 
entre el que hem comprat i el que hem venut, és a dir, el guany que hem 
obtingut amb els articles de cada proveïdor en qüestió. A la figura 
següent veiem com estan organitzades les dades. 

 

 

 

 

 

Fig. A3.57. Exemple d’Estadístiques Proveïdors. 
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- Productes: quan escollim l’opció de veure les estadístiques per 
productes, les dades ens venen separades pel nom del producte. I a 
continuació les la informació que ens mostra segueix el mateix format 
que al cas de proveïdors. Articles venuts, diners acumulats amb els 
productes venuts, articles comprats, diners gastats amb els productes 
comprats i la diferència entre el que hem comprat i el que hem venut; els 
guanys. 

 

 

 

 

 

Fig. A3.58. Exemple d’Estadístiques Productes. 

 

- Famílies: en aquest cas la informació mostrada estarà separada per 
seccions, però el format continua sent el mateix que als dos casos 
anteriors, mostrarà les mateixes dades però dedicades a secció. Ho 
podem veure a continuació a la figura 59. 

 

 

 

 

 

Fig. A3.59. Exemple d’Estadístiques Famílies. 

 

- Venedors: quan cliquem sobre l’opció venedors la informació ens vindrà 
separada pel nom del venedor. En aquest cas les úniques dades que 
ens mostrarà el programa seràn en primer lloc el nombre d’articles que 
ha venut aquest venedor, i en segon lloc el total de diners acumulats per 
aquest venedor amb les seves vendes. 
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Fig. A3.60. Exemple d’Estadístiques Venedors. 

 

A3.6. Com realitzar una factura? 
 

Cada cop que es vulgui realitzar una compra a algun dels proveïdors que 
habitualment ens venen els seus productes, haurem de realitzar una factura, 
per tal de tenir organitzada de manera correcta totes les compres, de la 
mateixa manera que tindrem les vendes. 

 

Per tal de realitzar una factura haurem de situar-nos, com a tots els casos 
anteriors, a la pantalla de “Mode Complet”, i clickar sobre l’opció “Alta factura”, 
com veiem a la figura 61. 

 

 

 

Fig. A3.61. Pantalla principal de Mode Complet, que indica el botó a 
seleccionar. 

 

Un cop fet això, davant l’usuari s’obrirà un formulari que haurà d’omplir amb les 
dades que disposi. Com hem comentat a algun dels casos anteriors, hi haurà 
uns camps que són opcionals i altres que són d’obligat compliment. Veiem a la 
figura següent el formulari que haurem d’omplir: 
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Fig. A3.62. Pantalla d’Alta factura. 

 

En primer lloc, abans de comentar com hem d’omplir aquest formulari farem 
una breu descripció de cadascun dels camps, per tal de que resulti més fàcil 
d’entendre: 

 

- Número de factura: aquest número haurà de ser diferent cada cop que 
introduïm una nova factura, és a dir, cada cop que realitzem una 
compra. Si el primer dia que utilitzem aquest programa hem realitzat una 
compra a dos proveïdors diferents, haurem de realitzar dues factures 
diferents, la primera tindrà número de factura 1, per a un proveïdor, i la 
següent tindrà número de factura 2, per a l’altre proveïdor. Aquest camp 
haurà de ser introduït manualment per l’usuari. 

 

- Proveïdor: per a aquest camp, com podem veure a la figura 62, 
disposem d’un deslligable, quan obrim aquest ens apareixeran tots els 
proveïdors que tinguem en aquest moment a la base de dades. 
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Aquests dos camps comentats seran iguals per a tota la factura, no els haurem 
de canviar en cap moment, només en cas que volguéssim realitzar una factura 
nova. 

 

A continuació comentem els camps que pertanyen a cada producte comprat a 
aquest proveïdor: 

 

- Número codi de barres: codi de barres del producte en qüestió. 
 

- Nom del producte: nom del producte, ja siguin mitges, mitjons, etc. 
 

- Color: color del producte que estem introduint, com veiem a la figura 58, 
aquest camp el podem escollir d’un deslligable que ens mostrarà tots els 
colors que fins al moment tenim introduïts a la base de dades. 

 

- Preu de cost: preu que per producte que ens cobra el proveïdor. 
 

- Preu de venda: preu al que l’usuari vendrà aquest producte. 
 

- Secció: secció a la qual pertany aquest producte, com al cas del color, 
podem escollir aquest camp obrint el deslligable, que ens mostra totes 
les famílies que actualment es troben a la base de dades. 

 

- Quantitat: nombre de productes amb les mateixes característiques que 
hem comprat. 

 

- Talla: talla del producte en qüestió, també podem escollir aquest camp 
obrint el deslligable, ja que es troben totes les talles introduïdes. 

 

- Descripció: en cas de que volguéssim afegir alguna dada més detallada 
d’aquest producte hauríem d’emplenar aquest camp. 

 

A l’hora de seleccionar el proveïdor del deslligable podem trobar-nos que el 
proveïdor al que li estem realitzant aquesta factura no estigui encara introduït a 
la base de dades, per això al costat d’aquest camp tenim l’opció “Alta si no hi 
és”, clickant sobre aquest botó se’ns obrirà un formulari com el següent: 
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Fig. A3.63. Exemple de com donar d’alta un proveïdor si no hi és. 

 

On podrem realitzar l’alta d’aquest proveïdor per tal de que quedi introduït a la 
base de dades per a les pròximes compres que li realitzem. 

 

Si un dels productes que volem afegir a la factura ja estigués registrat a la base 
de dades amb aquest mateix codi de barres, el programa ho detectarà i ens 
mostrarà una nova pantalla on haurem d’introduir només la quantitat que volem 
afegir a l’stock. 

 

 

 

 

Fig. A3.64. Exemple de control de l’stock. 



Annexos  181 
 

 

 

Quan hem acabat d’omplir tots els camps d’un producte hem de clickar sobre 
l’opció “Afegir a factura” i ens sortirà reflexat aquest producte amb les seves 
característiques al formulari, com veiem a la figura 64. Com podem veure el 
programa ens anirà calculant l’import de la factura a mesura que afegim 
productes, i ens ho va mostrant a l’opció “Import factura”.  

 

 

 

 

Fig. A3.65. Exemple de com afegir productes a una factura. 

 

Un cop no tenim més productes per introduir a aquesta factura l’únic que ens 
quedarà serà emplenar els venciments. Una factura podem arribar a pagar-la 
fins a tres mesos, per tant podem dividir cada venciment en un terç de la 
factura i posar cada data amb un mes de diferència, però això ja depèn del que 
l’interessi a l’usuari. Si aquest ho vol pagar en un sol cop només haurà 
d’introduir al primer venciment la data d’avui (dia en que es realitza la factura) i 
l’import total de la factura a l’opció “Import 1er”. En cas que no introduíssim cap 
dada ens sortiria un missatge com el següent: 
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Fig. A3.66. Missatge que mostrarà el programa si no s’introdueixen els 
venciments. 

 

En cas de que l’usuari ho pagui en dos o tres cops, ha d’omplir també el 2n i 
3er venciment, amb els imports que a l’usuari li vagin bé, això si, les dates han 
d’estar omplertes correctament, és a dir, no puc posar la data del segon 
venciment anterior a la del primer venciment, o la del tercer anterior a la del 
segon. Si ens despistéssim cometent algun d’aquests errors el programa ens 
avisaria amb un missatge. 

 

Un cop tenim totes les dades omplertes correctament i la factura està 
completada només haurem de clickar sobre el botó “Factura Completada” que 
veiem a la figura 65., i aquesta factura serà introduïda correctament a la base 
de dades. El programa ens mostrarà el següent missatge per informar-nos de 
que ha estat introduïda correctament: 

 

 

 

 

Fig. A3.67. Missatge de confirmació de l’alta d’una factura. 

 

A3.7. Com realitzar consultes des de “Mode Complet”? 
 

Aquest programa també disposa de l’opció de poder realitzar consultes des de 
la pantalla principal de “Mode Complet”, sense la necessitat d’anar buscant de 
pantalla en pantalla. Tenim a disposició poder realitzar les dos consultes que 
més ens poden interessar fer de forma ràpida. Es tracta de poder consultar tots 
els productes dels quals tenim stock 0, i també de poder consultar ràpidament 
els venciments que ens queden per pagar, així com els que tenim pagats. A 
continuació ho comentem de forma més detallada. 
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Consulta stock 0 

 

A la pantalla de “Mode Complet” una de les opcions de que disposem és “Stock 
0”, com podem veure a continuació a la figura 68: 

 

 

 

 

Fig. A3.68.Pantalla inicial de Mode Complet, indicant el botó a seleccionar. 

 

quan cliquem sobre aquesta opció se’ns obrirà un formulari amb tots els 
productes que en aquell moment tinguin stock 0, i tindrem l’opció d’imprimir o si 
només ho volíem consultar clickar sobre “Cancel·lar” 
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Fig. A3.69. Exemple de consultar productes amb stock 0. 

 

Consulta i gestió de venciments 

 

Si el que volem consultar són els venciments que hem pagat o els que ens 
queden per pagar, tenim també una opció a la pantalla principal de “Mode 
Complet” per tal de fer aquesta consulta directament, com veiem a la figura 70: 

 

 

 

 

Fig. A3.70. Pantalla inicial de Mode Complet, indicant el botó a seleccionar. 
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Clickant sobre aquesta opció davant l’usuari s’obrirà un deslligable com el que 
veiem a la figura següent, on se’ns mostren totes les dades de la factura en 
qüestió amb el valor de cada venciment actualitzat: 

 

 

 

 

Fig .A3.71. Exemple pantalla que mostra una consulta dels venciments 
pendents. 

 

A aquest formulari només ens sortiran les dades de les factures de les quals 
quedi algun venciment per pagar. Des d’aquest formulari tindrem l’opció de 
vèncer algun d’aquests venciments, si ja hem pagat. Per exemple, si de la 
factura 445 ens surten el segon i tercer venciments sense pagar i ja hem pagat 
el segon, bastarà amb clickar al botó “He pagat el 2on venciment” i aquest es 
posarà a 0, quedant aleshores només el tercer venciment per pagar. Si resulta 
que ja tenim tots els venciments pagats bastarà doncs amb clickar a l’opció 
“Tots pagats”, d’aquesta manera es posarien els tres venciments a 0 i aquesta 
factura deixaria d’aparèixer a aquest formulari. 

 

Com al cas de l’stock tenim l’opció d’imprimir per tal de poder portar un control 
d’aquestes dades, o si només es tractava d’una consulta podem clickar sobre 
“Cancel·lar” tornant a la pantalla anterior. 
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Mode Caixa 
 

En aquest apartat s’explicarà com utilitzar la part del software que s’utilitzarà al 
punt de venda, comentant detalladament cada pas a seguir per tal de realitzar 
les diferents tasques possibles de manera correcta. 

 

La pàgina principal del Mode Caixa és la que veiem a continuació a la figura 72: 

 

 

 

Fig. A3.72.Pantalla inicial de Mode Caixa. 

 

A3.8.Com afegir productes a la llista de la compra? 
 

Per tal de poder afegir productes a la llista de la compra contem amb dues 
opcions: 

 

- si el producte que hem d’afegir a la llista porta associat el seu codi de 
barres corresponent l’únic que s’haurà de fer és, en primer lloc indicar 
la quantitat d’elements d’aquest producte que s’afegiran a la llista i a 
continuació passar el lector de codi de barres per sobre del producte i 
directament s’afegirà a la llista de la compra. 

 

Per tal d’indicar quants elements del mateix producte es fa de la següent 
manera: 
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Fig. A3.73. Opció d’introduir la quantitat d’unitats a vendre. 

 

Si el client es vol emportar 12 mitjons s’ha de seleccionar l’1 i després el 2. 
Si el client en canvi s’emporta un metre i mig de goma, l’usuari haurà de 
seleccionar l’1, a continuació la “,” i després el 5, com veiem a continuació 
ens mostrarà la quantitat a la pantalla que veiem a la figura 74 de la 
següent forma:  

 

 

Fig. A3.74. Exemple de com mostra el programa la quantitat introduïda. 

 

- En canvi, si el producte no porta associat codi de barres, es podrà 
afegir aquest de forma manual. L’usuari haurà de clickar sobre el botó 
Introduir manualment, a continuació el sistema ens mostrarà una 
pantalla on s’hauran d’omplir totes les dades relacionades amb el 
producte a introduïr. La pantalla que mostrarà el sistema és la que veiem 
a continuació a la figura 75. 

 

 

 

Fig. A3.75. Pantalla per introduir un producte manualment. 
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A l’introduir el producte tindrem uns camps d’obligatori compliment i 
altres que són opcionals. Els obligatoris són el preu, la secció i la 
quantitat. En cas que no omplim qualsevol d’aquests tres camps el 
programa ens mostrarà els següents missatges per tal de que realitzem 
correctament la tasca. 

 

- Si no introduïm el preu de venda del producte: 
 

 

 

Fig. A3.76. Missatge d’avís que falta introduir el preu. 

 

-  Si no introduïm la secció a la qual pertany el producte: 

 

 

 

Fig. A3.77. Missatge d’avís que falta introduir la secció. 

 

- Si no introduïm la quantitat de productes de les mateixes 
característiques que anem a vendre: 

 

 

 

Fig. A3.78. Missatge d’avís que falta introduir la quantitat. 

 

 

Aleshores bastarà amb acceptar el missatge mostrat i omplir correctament totes 
les dades obligatòries. 
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Un cop afegit tots els productes, l’aspecte que tindrà la llista de la compra serà 
el que veiem a la figura 79: 

 

 

 

Fig. A3.79.Exemple de com es mostra la llista de productes. 

 

I el programa ens mostrarà el cost total de la compra amb la forma que 
mostrem a la següent figura: 

 

 

 

Fig. A3.80. Exemple de com es veurà el preu total de la compra. 

 

Aquest seria el preu que li hauríem de cobrar al client, si els productes no tenen 
aplicat cap descompte, ni el client ha demanat la devolució de cap producte. 

 

A3.9.Com aplicar descompte al preu d’un producte? 
 

Un cop tenim un producte afegit a la llista, es té l’opció de poder aplicar algun 
descompte sobre el preu de venda d’aquest. Per tal de poder realitzar aquesta 
acció l’únic que l’usuari haurà de fer és seleccionar de la llista el producte sobre 
el qual vol aplicar el descompte, i a continuació clickar sobre l’opció descompte, 
que és el botó que porta el caràcter de tant per cent “%”. 

 

 

 

Fig. A3.81. Botó a seleccionar per aplicar un descompte. 

 

Un cop seleccionada aquesta opció el programa mostrarà una pantalla com la 
que veiem a la figura 82: 

 

 



 190                                                                                         Desenvolupament d’una aplicació de gestió amb .NET 

  

 

 

Fig. A3.82. Pantalla per introduir el descompte a aplicar. 

 

A aquesta pantalla l’usuari haurà d’introduir el tant per cent de descompte que 
s’aplicarà al producte seleccionat, un 5, un 10, un 20, un 50, el que sigui, i a 
continuació clickar sobre Acceptar. El sistema calcularà el nou preu del 
producte i aplicarà aquesta resta sobre el preu total de la compra, ho veiem 
amb més detall en les següents figures: 

 

 

 

 

Fig. A3.83. Exemple de com es mostra el descompte a la llista. 

 

 

 

 

Fig. A3.84.Exemple de com es mostra el descompte aplicat sobre el preu 
total de la compra. 

 

Com podem veure comparant amb les figures 79 i 83, la única diferència que 
trobarem és que el primer producte de la llista, el que es troba seleccionat, 
anteriorment tenia el camp “%descompte” buit, en canvi ara té aplicat un 5% de 
descompte, que veiem també reflexat al preu de sortida del producte, i al preu 
total de la compra. 
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A3.10.Com eliminar un producte afegit a la llista? 
 

Si un cop que s’ha afegit un producte l’usuari s’adona que no era aquest el 
producte que li havia demanat el client, sinó que era un altre, i el vol eliminar de 
la llista, l’únic que haurà de fer el venedor és seleccionar de la llista el producte 
que vol eliminar i clickar sobre el botó esborrar producte. 

 

 

 

Fig. A3.85. Botó a seleccionar per tal d’esborrar un producte de la llista. 

 

A3.11. Com eliminar tota la comanda? 
 

Si l’usuari havia afegit ja uns quants productes a la llista de la compra, però el 
client finalment decideix que no comprarà res del que havia demanat, l’únic que 
haurà de fer el venedor és clickar sobre el botó esborrar tot, i la llista de la 
compra quedarà buida de nou, llesta per a iniciar una nova venda. 

 

 

 

Fig. A3.86. Botó a seleccionar per tal d’esborrar tots els productes de la llista. 

 

A3.12. Què fer quan ja s’han afegit tots els productes a la llista? 
 

Un cop el venedor ha afegit tots els productes corresponents a la llista de la 
compra, ha seleccionat els descomptes que li pertocaven i la llista ja es troba 
completada, el que haurà de fer és indicar el mode en que pagarà el client: 
“Visa”, “Vale” o “Efectiu”, i a continuació seleccionar el venedor, ha de sortir una 
opció a clickar amb el seu nom a la pantalla de Caixa, ho veiem a continuació a 
les figures 87 i 88: 

 

 

Fig. A3.87. Exemple de com seleccionar el tipus de cobrament. 

 

 

 

Fig. A3.88.Exemple de com seleccionar el venedor. 
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Quan ja hem realitzat aquestes accions, el venedor haurà de clickar sobre el 
botó Caixa per tal de poder realitzar el cobrament al client. Abans de que s’obri 
el calaix, el programa ens obrirà una nova pantalla on mostra el preu total de la 
compra i on hem d’introduir la quantitat amb la que pagarà el client. Com veiem 
a la següent figura: 

 

 

 

 

Fig. A3.89. Exemple de com calcular el canvi a retornar. 

 

A l’opció “Diners Rebuts” és on el venedor haurà d’introduir la quantitat amb la 
que li paga el client. I clickant sobre l’opció Calcular a l’opció  “Diners a retornar 
al client” el programa ens mostrarà la quantitat de diners que li hem de retornar 
al client. Clickant a continuació sobre l’opció Comanda següent s’obrirà el 
calaix portamonedes i es tindrà la pantalla de Caixa llesta per a realitzar una 
nova comanda. 

 

A3.13.Com realitzar-li una factura a un client? 
 

En cas que un dels clients que ens realitza una compra, demani una factura, 
tindrem aquesta opció. Un cop s’han afegit tots els productes a la llista l’únic 
que el venedor haurà de fer és clickar sobre l’opció factura, 
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Fig. A3.90. Botó a seleccionar per tal de que es realitzi una factura de la 
compra. 

 

aleshores el programa ens obrirà una nova pantalla on haurem de seleccionar 
el nom del client de la llista, i en cas de que no estigués s’hauria de procedir a 
realitzar un alta d’aquest client. La pantalla que ens mostra el programa és la 
que veiem a continuació a la figura 91: 

 

 

 

 

Fig. A3.91. Com seleccionar el client de compra. 

 

Un cop seleccionat el client i clickant sobre Acceptar, el sistema 
automàticament omplirà una factura en excel amb totes les dades de la compra 
d’aquest client. Veiem un exemple de com quedaria la factura a la figura 92: 
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Fig. A3.92. Exemple de com queda la factura omplerta. 

 

A3.14. Què fer quan el client vol realitzar una devolució? 
 

En cas que el client vulgui realitzar una devolució, el venedor haurà de 
seleccionar l’opció Retornar. 

 

 

 

Fig. A3.93. Botó a seleccionar per realitzar una devolució. 

 

Un cop el venedor ha seleccionat aquest botó, el programa obrirà una nova 
pantalla on l’usuari tindrà dues opcions per tal de realitzar la devolució: 
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Fig. A3.94. Pantalla de l’opció retornar un producte. 

 

1. Si el client disposa del ticket, bastarà amb introduir el número del 
ticket a on posa “Introdueix el Codi del ticket” i clickar dos cops amb 
el ratolí. Un cop fet això sortirà una llista amb els productes que es 
van vendre amb aquest ticket.  

 

2. Si el client no disposa del ticket però sap el dia en que va realitzar la 
compra, podem seleccionar el dia en qüestió amb l’opció de calendari 
que tenim a la dreta, obrint el deslligable, seleccionant en primer lloc 
el mes i a continuació el dia. I un cop escollit el dia en que es va 
realitzar la venda clickar sobre el botó “Seleccionar per dia” i el 
programa ens mostrarà una llista amb tots els productes que es van 
vendre aquell dia.  
 

Quan ja tenim la llista de tots els productes a la pantalla, tenim dos opcions, 
que el client vulgui retornar un o dos productes de la llista, o que els vulgui 
retornar tots: 

 

1. si el client només vol retornar un producte, seleccionarem el producte 
en qüestió de la llista, i clickarem sobre “Retornar producte 
seleccionat”. En cas que del producte seleccionat s’hagués venut 
més d’una unitat el programa ens mostrarà una pantalla com la 
veurem a continuació a la figura 95, on haurem d’introduir quantes 
unitats d’aquest producte vol retornar el client, i a continuació clickar 
sobre Retornar si volem continuar amb l’acció. 
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Fig .A3.95. Exemple de com realitzar la devolució d’un producte de la llista. 

 

Un cop el venedor clicka sobre Retornar el programa li mostrarà un missatge 
com el següent: 

 

 

 

Fig. A3.96. Confirmació de devolució realitzada amb èxit. 

 

I a més el sistema mostrarà la quantitat de diners que se l’han de retornar al 
client: 

 

 

 

Fig. A3.97. Com mostra el sistema la quantitat de diners a retornar. 
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Un cop el venedor accepti el missatge que indica que el producte ha estat 
retornat amb èxit, el programa eliminarà de la llista el producte sobre el qual 
s’ha fet la devolució, per tal de que no pugui haver-hi possibles errors 
posteriors, i tornar a fer la devolució. 

 

2. si el client vol retornar tots els productes que es trobaven associats al 
número de ticket, l’únic que haurà de fer el venedor és escollir l’opció 
“Retornar tots els productes”. El programa donarà l’opció d’escollir 
quantes unitats de cadascun dels productes que es trobava a la llista 
es vol retornar. Quan ja s’hagin introduït les unitats que es volen 
retornar només caldrà clickar sobre el botó Retornar, com veiem a la 
figura 98, i el programa ens indicarà el missatge de que la devolució 
s’ha realitzat amb èxit i la quantitat de diners que li hem de retornar al 
client, com veiem a les figures 96 i 97. I finalment quan la devolució 
s’hagi finalitzat, el venedor haurà de clickar sobre l’opció “Operació 
de retorn finalitzada”, per tal de tornar a la pantalla principal de Caixa. 
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ANNEX 4: Descripció de Termes 
 
 

•••• DMZ (Demilitarized zone): es tracta d’una xarxa o part de la xarxa, 
separada d’altres sistemes per un “tallafocs”, que permet que només 
entrin o surtin cert tipus de tràfic de la xarxa. 

 
•••• Firewall (tallafocs): és un equip de hardware o software emprat a les 

xarxes d’ordenadors per tal de prevenir algun tipus de comunicació 
prohibida per la política de la xarxa. 

 
•••• Spyware: són aplicacions que recopilen informació sobre una persona u 

organització, sense el seu coneixement. La funció més comú que tenen 
aquests programes és la de recopilar informació sobre l’usuari i 
distribuir-lo a empreses publicitaries o altres organitzacions interesades. 

 
•••• Spam: són missatges no sol·licitats, habitualment de tipus publicitari, 

enviats en quantitats massives. 
 

•••• Hacker: és el neologisme utilitzat per tal de referir-se a un expert en 
diverses o alguna branca tècnica relacionada amb les Tecnologies de la 
Informació i les Telecomunicacions: programació, xarxes de 
comunicacions, sistemes operatius, hardware de xarxa/veu, etc. 

 
•••• Cracker: aquests utilitzen el seu coneixement  amb finalitats malicioses 

o antimorals, com intrusió de xarxes, accés il·legal a sistemes 
governamentals, robatori d’informació, distribució de material il·legal o 
moralment inacceptables, etc,. 

 
•••• Peer-to-Peer: es refereix a una xarxa que no te clients i servidors fixes, 

sino una sèrie de nodes que es comporten a la vegada com clients i com 
servidors de la resta de nodes de la xarxa. 

 
•••• Baud Rate: velocitat de transferència establerta pel port de 

comunicacions del nostre ordenador i el dispositiu a connectar. 
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Overlandia, S .L .  
  
Productos Informáticos - Term inales Punto de Venta Barrio La Costera, 9 

Telefonía - Servicios de Internet 39722-Liérganes 
(Cantabria) 

Tel. 902 88 53 52 

www.overlandia.com  - www.supertpv.com  - www.overm ovil.com  Fax 902 88 53 51 

overlandia@ overlandia.com  

FACTURA PROFORMA 
 

C liente 
 

Nombre: Ca l'A lberta Proforma 
1.153 

Cif / N if: 77291088-W  

Dom icilio: c/ Mossèn Cinto Verdaguer, 166-168 

Localidad: Sant V icenç dels Horts 

Provincia: Barcelona 

Código Postal: 08620 Liérganes, 30-12-
05 

 
 
 

Cantidad Descripción Precio Ud.
 TOTAL 
 
 

1 Impresora de tickets Epson TM-T88III b lanca 262,00 
 

1 Cajón portamonedas EC-420RJ b lanco 55,00 
 

1 Cable parale lo 0 ,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle del Pago Suma 317,00 

Efectivo Portes 11,99 

Transferencia Subtotal 328,99 

Cheque IVA 16%  52,64 

Reembolso TOTAL
 381,63 

Tarjeta de crédito 
 

Nombre: Overlandia S .L. 

Banco: La Caixa 

c/c Número: *******************  

 

ANNEX 5: Factura proforma Overlandia 
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Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso  

 

EPSON TM-T88III 
 
Impresora térmica de alto rendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluye: 

 Documento de Garantía. 
 Manual de uso. 
 Fuente de alimentación PS-180. 
 Cable de corriente. 
 

Aplicaciones / Entornos de trabajo: 

 Impresión de todo tipo de recibos (Supermercados, hoteles,  
 hospitales, restaurantes, etc…). 

 

 

Características más importantes: 

 Gran velocidad de hasta 150 mm/seg que le permite imprimir  
 grandes volúmenes de trabajo en un tiempo récord. 
 Impresión de una gran cantidad de fuentes escalables pudiendo  
 elegir el tamaño de la fuente. 
 Hasta nueve tipos de códigos de barras diferentes. 
 Fácil carga del papel y corte automático del recibo.  Dispone de 
drivers para Windows→ 95, 98, NT 4.0., 2000 y XP.  
 (Disponibles en nuestra página Web). 
 Diseño compacto, especialmente indicada donde el espacio es una  
 limitación. 
 Soporta los standards ESC/POS, OLE POS y JavaPOS estos dos  
 últimos permiten desarrollar aplicaciones en las diferentes  
 plataformas Windows→. 

Especificaciones técnicas: 

TECNOLOGÍA:  Térmica. 

FUENTES DE IMPRESIÓN: 
Fuente:  9x17 / 12x24. 
Columnas: 56 / 42. 
Tamaño carácter: 

0.99 (W) x 2.4(H) / 1.41(W) x 3.39(H). 
Tipos fuentes: 

95 Alfanuméricos, 37 Internacionales, 128x8 
gráficos. 

Códigos de barras: 
UPC-A, UPC-E, JAN8 (EAN), JAN13(EAN), CODE39, 
CODE93, CODE128, ITF, CODABAR. 
20.0 cpi / 15.0 cpi. 

BÚFFER:  4 Kbytes o 45 bytes. 

INTERFACES:  RS-232 ó Paralelo Bidireccional. 

Opcionales: USB, Ethernet 10BaseT, Wireless LAN 
(802.11b). 

VEL. IMPRESIÓN: 150 mm / seg. 

TIPOS DE PAPEL: 
Tamaño:  79.5 +- 0.5(W) x dia. 83.0. 
Gramaje:  0.06 a 0.07. 

CONSUMO:  Aprox. 1.8A 

D.K.D.:  2 drivers. 

FIABILIDAD: 
MTBF:  36 x 104 horas. 
MCBF:  52 x 106 lineas. 

DIMENSIONES:  145 (W) x 195(D) x 148(H). 

PESO:  1.8 Kg. 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 

PS-180 Incluida 

OPCIONES:  WH-10 (Soporte de pared). 

CONTROLADORES DE IMPRESIÓN: 
Windows 95/98/NT 4.0/2000/XP.  

 

ANNEX 6: Especificacions EPSON TM-T88III 

 


