
APP VIÀTICOS 



Pantalla login 

Usuari 

Contrasenya 

connecta 

Tenir en compte el servidor a connectar. Posar 
botó per escriure servidor? 

Restringir camps usuari i contrasenya 
a la mida i el tipus de caràcters 
permesos a la BBDD o al crear-los. 

Recuperar contrasenya? 
En el cas que sigui 
possible, incloure botó. 

Depenent dels errors que retorni el ws gestionar els errors: 
• Usuari inexistent 
• Contrasenya incorrecte 
• No hi ha connexió amb el servidor 



Pantalla principal 

Saldo inicial: 

5,000€ 

Nova 
despesa 

Historial 
despeses 

• Botó enrere: surt de l’aplicació i tanca 
la sessió amb missatge de si es vol 
sortir de l’aplicació. 

• Botó HOME: deixa l’aplicació en segon 
pla. 

Crea una despesa nova 

Visualitza l’historial de 
despeses de l’usuari 

configuracions 

Accedeix al menú de les 
configuracions 

Despeses: 

500€ 
Saldo actual: 

4,500€ 

IDEA: Botó d’inici i final de viatge 
per a poder tenir un control del 
que es gasta per viatge, i tenir 
una referència per exemple quan 
es visualitza l’historial. Si es fa 
això, posar els botons en aquesta 
pantalla? 

Tanca la sessió actual i 
surt torna a la pantalla de 
login 

logout 

Si el saldo no s’ha 
sincronitzat, s’hauria de 
mostrar d’alguna manera 
que no s’ha sincronitzat?  



Nova despesa 

Nova despesa 
Nom despesa: 

Tipus de despesa: 

Desplegable amb el tipus de despeses disponibles: 
transports, menjar, allotjament, altres. On esta 
definit això, BBDD, llista interna? Es un 
desplegable però permet escriure i les crea? 

Nom identificatiu de la 
despesa 

Import: 

Foto 

Botó per obrir la galeria i fer una 
foto per a adjuntar a la despesa (Per 
exemple una foto del tiquet) 

Valida 

Valida i guarda la despesa a la BBDD, 
es veu reflectit immediatament al 
saldo i va a la pantalla principal 

• Botó enrere: Torna a la pantalla principal, si s’ha 
omplert algun camp, demana si es vol sortir sense 
guardar la despesa 

• Botó HOME: deixa la aplicació en segon pla (No 
guardar re a la BBDD?) 

Data despesa: 

10/03/2015 

Camp de data de la despesa que 
porta carregat per defecte el valor de 
la data actual, hi ha un boto per obrir 
el calendari i triar una altre data si es 
vol. 

Restringir camps tal i com estan 
definits a la BBDD 

Torna a la pantalla principal, si 
s’ha omplert algun camp, 
demana si es vol sortir sense 
guardar la despesa 

Observacions: 

Permet introduir observacions a la 
despesa. 

Camps obligatoris: 
• Nom despesa 
• Tipus despesa 
• Data despesa 
• Import 



Historial despeses 

• Botó enrere: torna a la pantalla 
principal 

• Botó HOME: deixa l’aplicació en segon 
pla. 

Torna a la pantalla principal 

Historial despeses 

Nom Tipus Data 
Menjar 
restaurant 

Menjar 02/03/2015 

En porta a la pantalla d’edició 
de la despesa 

# 

1 

Import 
75€ 

En el cas que l’edició sigui possible 
nomes en alguns casos, indicar 
d’alguna manera quan esta disponible 
l’edició, per exemple amb una icona. 

Si no es fa lo del botó d’inici i fi de 
viatge, posar una banda per a poder 
filtrar les dades mostrades, per data 

En funció de com retorni les dades el 
ws i de la quantitat, implementar 
botó per a mostrar més dades. 



Modificació de despeses 

Despesa numero 1 
Nom despesa: 

Tipus de despesa: 

Import: 

Foto 

Valida 

Valida i guarda la despesa a la BBDD, 
es veu reflectit immediatament al 
saldo i va a la pantalla principal 

• Botó enrere: Torna a la pantalla principal, si s’ha 
modificat algun camp, demana si es vol sortir sense 
guardar la despesa 

• Botó HOME: deixa la aplicació en segon pla (No 
guardar re a la BBDD?) 

Data despesa: 

10/03/2015 

Pantalla exactament igual a la de 
creació de nova despesa, però 
aquesta ja te els camps plens amb 
els valors de la despesa 
corresponent 

Torna a la pantalla principal (o a 
l’historial), si s’ha modificat algun 
camp, demana si es vol sortir sense 
guardar la despesa 

Observacions: 

Camps obligatoris: 
• Nom despesa 
• Tipus despesa 
• Data despesa 
• Import 

Dinar Restaurant XXXX 

Menjar 

250 

S’ha convidat a dinar a tots els membres 
de l’empresa YYY (10 persones en total) 



Configuracions 

Configuracions 

X Sincronització automàtica: 

Activa la sincronització 
automàtica amb la BBDD, 
per defecte, el camp ve 
activat. 

Valida 

• Botó enrere: torna a la pantalla 
principal guardant la configuració tal i 
com estigui en aquell moment. 

• Botó HOME: deixa l’aplicació en segon 
pla. 

Valida i guarda la modificació 
de les configuracions 
(localment?) i torna a la 
pantalla principal 

X Guardar fotos al mòbil Activa la còpia de les fotos 
a la galeria del mòbil i 
aquestes no son borrades 
al fer neteja. 



Galeria fotos 

Torna a la pantalla anterior, o sigui 
a la creació de despesa nova o a la 
modificació de despesa. 

Fotos despesa numero 1 

Càmera 

VIAT_Foto_10_03_2015.jpg 

Foto existent per a la despesa Elimina la foto amb un 
missatge de confirmació 

Porta a la càmera del mòbil. 

• Botó enrere: torna a la pantalla 
anterior, o sigui a la creació de 
despesa nova o a la modificació de 
despesa. 

• Botó HOME: deixa l’aplicació en segon 
pla. 
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