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Amb aquest projecte final de carrera es vol millorar la 

gestió dels contactes dels diferents usuaris de 

l’EPSEVG, així com facilitar la gestió i creació 

d’esdeveniments i campanyes 

 

Els treballadors de l’EPSEVG es relacionen amb persones 

que pertanyen a empreses, institucions, centres 

educatius, etc, a través de les quals han mantingut o 

mantenen algun tipus de contacte. També hi ha persones 

que sol·liciten algun tipus d’informació a través de la 

web de l’escola. L’objectiu d’aquest projecte és 

proporcionar un mecanisme de gestió d’aquests contactes 

de manera personal, departamental i a nivell d’escola, 

així com un seguiment d’aquestes relacions. 

 

Altrament, també es volen gestionar les campanyes i 

esdeveniments que es duen a terme a l’escola, ja sigui 

creant-ne de nous o bé realitzant noves edicions a 

partir d’anteriors. En aquests poden participar 

contactes i empreses. 

 

Per realitzar aquest projecte s’utilitzarà OpenERP, un 

ERP lliure multiplataforma que utilitza tecnologia 

PostgreSQL per a gestionar les bases de dades. OpenERP 

disposa de diferents mòduls que podrem adaptar a les 

necessitats empresarials. 

 

 

 

Paraules clau (màxim 10): 
 

OpenERP Python XML PostgreSQL 

ERP Gestió Contactes Esdeveniments 

Compartir    

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agraïments 
 

En aquest apartat vull expressar el meu agraïment a les persones que m’han ajudat durant 
la realització d’aquest PFC i les que m’han donat suport durant aquests anys. 

 
Vull agrair al meu tutor Jordi Esteve la seva ajuda i temps durant la realització d’aquest 

projecte. Aprecio molt el temps que m’ha dedicat per ajudar-me. 
 

Al meu amic Xavi Castro pel seu suport durant la carrera i per esperonar-me a començar-la. 
 

Al meu company i amic Daniel Carmona, per les inoblidables i incomptables hores d’estudi 
que hem passat junts, així com per la seva ajuda en els moments difícils. La seva passió i 

dedicació suposaven un incentiu extra per intentar superar-lo. 
 

Als meus pares per donar-me una educació, haver-me ajudat a arribar fins aquí i suportar-
me en els moments difícils, que no és pas gents fàcil. Moltes gràcies. 

 
A la meva xicota, Belén, per tenir tota la paciència del món, per fer-me costat sempre, 

suportar-me, animar-me i estimar-me. Moltes gràcies. 
 

Gràcies a tots de tot cor.



Aplicació de gestió (ERP) de contactes i esdeveniments per l‟EPSEVG 

 

 

 

 
  



Índex 

 

9 

 

Índex 
 

ÍNDEX ........................................................................................................................................... 9 

1. INTRODUCCIÓ ......................................................................................................................... 14 

1.1 OBJECTIUS ....................................................................................................................................... 14 
1.2 JUSTIFICACIÓ .................................................................................................................................... 14 

2. INTRODUCCIÓ A LA EMPRESA ................................................................................................. 16 

3. DEFINICIÓ DEL PROBLEMA ...................................................................................................... 17 

3.1 CONCEPTES. .................................................................................................................................... 18 
3.1.1 Contactes. ............................................................................................................................. 18 
3.1.2 Esdeveniments. ..................................................................................................................... 20 
3.1.3 Contactes web. ..................................................................................................................... 21 
3.1.4 Campanyes. .......................................................................................................................... 22 

4. AVALUACIÓ DE TECNOLOGIES ................................................................................................. 23 

4.1 PARTIM DE ZERO? LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ ............................................................................... 23 
4.1.1 C ............................................................................................................................................ 23 
4.1.2 PHP ....................................................................................................................................... 24 
4.1.3 Java ....................................................................................................................................... 25 
4.1.5 C++ ........................................................................................................................................ 26 

4.2 SISTEMES GESTORS DE BASES DE DADES ................................................................................................ 27 
4.3 FRAMEWORKS .................................................................................................................................. 28 

4.3.1 Frameworks Java .................................................................................................................. 29 
4.3.1.1 Hibernate ...................................................................................................................... 29 
4.3.2.1 CakePHP ........................................................................................................................ 29 
4.3.2.2 Symphony ...................................................................................................................... 29 
4.3.2.3 CodeIgniter .................................................................................................................... 30 

4.3.3 Frameworks Python .............................................................................................................. 30 
4.3.3.1 Django ........................................................................................................................... 30 

4.4 ERP ............................................................................................................................................... 31 
4.4.1 Estudi dels principals ERP ..................................................................................................... 32 
4.4.1.1 Compiere ............................................................................................................................ 32 
4.4.1.2  Openbravo ........................................................................................................................ 32 
4.4.1.3 OpenERP ............................................................................................................................ 33 

4.5 COMPARATIVA PRODUCTES ................................................................................................................ 33 
4.6 PER QUE OPENERP? ......................................................................................................................... 34 

4.6.1 Tipus d'arxius ........................................................................................................................ 37 
4.6.2 Altres tipus d'arxius. ............................................................................................................. 38 
4.6.3 PostrgreSQL .......................................................................................................................... 38 

5. PLANIFICACIÓ ......................................................................................................................... 39 

6. ANÀLISI I ESPECIFICACIÓ. ........................................................................................................ 41 

6.1 ESPECIFICACIÓ DE REQUERIMENTS. ...................................................................................................... 41 
6.1.1 Requeriments funcionals referents a esdeveniments: .......................................................... 41 
6.1.2 Requeriments funcionals referents a contactes: .................................................................. 41 
6.1.3 Requeriments funcionals referents als contactes webs:....................................................... 42 
6.1.4 Requeriments funcionals referents a les campanyes: .......................................................... 42 
6.1.5 Requeriments no funcionals. ................................................................................................ 42 



Aplicació de gestió (ERP) de contactes i esdeveniments per l‟EPSEVG 

 

10 

 

6.2 MODEL CONCEPTUAL. ....................................................................................................................... 43 
6.2.1 Glossari de conceptes........................................................................................................... 43 

6.3 CASOS D’ÚS DEL SISTEMA. ................................................................................................................. 46 
6.3.1 Diagrama de casos d’ús ....................................................................................................... 46 

6.3.2.1 Crear nou esdeveniment .............................................................................................. 48 
6.3.2.2  Compartir contacte amb el departament ................................................................... 51 
6.3.2.3  Administrar contacte per el departament ................................................................... 53 
6.3.2.4  Crear nou contacte web .............................................................................................. 55 
6.3.2.5 Crear contacte en campanya ........................................................................................ 57 

7. DISSENY .................................................................................................................................. 61 

7.1 APROFITAMENT DELS MÒDULS OFICIALS I EXTRES ................................................................................... 61 
7.2 MODEL DE COMPONENTS .................................................................................................................. 64 

7.2.1 Visibilitats d’atribut .............................................................................................................. 64 
7.2.2 Visibilitats locals ................................................................................................................... 65 
7.2.3 Visibilitats de paràmetre ...................................................................................................... 66 

7.3 DIAGRAMES DE COL·LABORACIÓ ......................................................................................................... 67 
7.3.1 Cas d’ús Crear nou esdeveniment ........................................................................................ 68 

crearEsdeveniment(n:nom, d:data_inici, ds:descripció, t:tipus): ............................................ 68 
afegeixAltresDades(dades) ....................................................................................................... 68 
afegeixEmpresa(e:empresa) ..................................................................................................... 69 
afegeixUsuaris(u:usuaris) ......................................................................................................... 70 

7.3.1 Cas d’ús Crear contacte en campanya ................................................................................. 71 
seleccionarCampanya(campanya) ............................................................................................ 71 
seleccionarContacte(contacte) ................................................................................................. 71 
fi_crear_contacte_campanya() ................................................................................................ 72 

8. IMPLEMENTACIÓ ..................................................................................................................... 74 

8.1 MÒDULS DESENVOLUPATS ................................................................................................................. 74 
8.1.1 Contactes epsevg (contactes_epsevg) ................................................................................. 74 
8.1.2 Gestió contactes personals i departament (department_and_personal_contacts) ............ 74 
8.1.3 Esdeveniments EPSEVG (events_epsevg) ............................................................................. 74 
8.1.4  Contactes web (contactes_web) ......................................................................................... 74 
8.1.5 Campanyes (campanyes_epsevg) ........................................................................................ 75 

8.2 VERSIONS OPENERP ........................................................................................................................ 75 
8.3 MODEL .......................................................................................................................................... 76 

8.3.1 Contactes_web..................................................................................................................... 76 
8.3.2 Contactes_epsevg ................................................................................................................ 77 

8.4 LÒGICA DEL MÒDUL. CONTROLADOR. .................................................................................................. 78 
8.4.1 esdeveniments_epsevg ........................................................................................................ 78 
8.4.2 contactes_epsevg................................................................................................................. 80 

8.5 VISTA ............................................................................................................................................. 81 
8.5.1 esdeveniments_epsevg ........................................................................................................ 82 
8.5.2 Contactes_epsevg ................................................................................................................ 86 

8.6 IMPLEMENTACIÓ D’ALTRES RECURSOS ................................................................................................. 89 
8.6.1 Workflows. Fluxos de treball ................................................................................................ 89 
8.6.2 Wizards. Assistents .............................................................................................................. 89 
8.6.3  Regles d’accés a dades ........................................................................................................ 89 
8.6.4 Introducció de dades automàticament ................................................................................ 90 
8.6.5 Accés als menús d’OpenERP ................................................................................................ 90 

9. TEST I JOCS DE PROVES ............................................................................................................ 91 



Índex 

 

11 

 

10. PLANIFICACIÓ FINAL I ANÀLISI ECONÒMICA ........................................................................... 93 

10.1 PLANIFICACIÓ FINAL ........................................................................................................................ 93 
10.1.1 Comparativa resultat final – planificació inicial ................................................................. 95 

10.2 ANÀLISI ECONÒMICA ....................................................................................................................... 96 

11. CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR ............................................................................................ 98 

11.1 CONCLUSIONS TÈCNIQUES ................................................................................................................ 98 
11.2 CONCLUSIONS PERSONALS ................................................................................................................ 99 
11.3 TREBALL FUTUR .............................................................................................................................. 99 
11.4 POSSIBLES AMPLIACIONS ................................................................................................................ 100 
11.5 ANÀLISI D'AMBIENTALITZACIÓ ......................................................................................................... 100 
11.6 ANÀLISI D'ACCESSIBILITAT .............................................................................................................. 100 

ANNEX I: MANUALS ...................................................................................................................103 

1. MANUAL D’USUARI ........................................................................................................................... 103 
1.1 Instal·lació del client OpenERP .............................................................................................. 103 

1.1.1 Instal·lació en Windows ................................................................................................. 103 
1.1.2 Instal·lació en Linux ........................................................................................................ 104 
1.1.2.1 Per descarrega de la web ............................................................................................ 104 
1.1.2.2 Lauchpad ..................................................................................................................... 104 

1.2 Execució del client OpenERP .................................................................................................. 105 
1.2.1 Windows......................................................................................................................... 105 
1.2.2 Linux ............................................................................................................................... 105 
1.2.3 Entrada ........................................................................................................................... 105 

1.3 Interfície ................................................................................................................................. 107 
1.4 Utilització mòduls .................................................................................................................. 108 

1.4.1 Esdeveniments ............................................................................................................... 108 
1.4.1.1 Menú esdeveniments .................................................................................................. 108 
1.4.1.2 Menú Esdeveniments, vista calendari ........................................................................ 110 
1.4.1.3 Menú Nou Esdeveniment............................................................................................ 111 
1.4.1.4 Menú Tasques ............................................................................................................. 114 
1.4.1.5 Adjuntar fitxers a esdeveniments ............................................................................... 115 
1.4.1.6 Sol·licituds ................................................................................................................... 116 
1.4.2 Contactes EPESEVG ........................................................................................................ 118 
1.4.2.1 Contactes..................................................................................................................... 121 
1.4.2.2 Formulari  crear nou contacte..................................................................................... 122 
1.4.3 Department and personal contacts ............................................................................... 125 
1.4.4 Contactes Web ............................................................................................................... 126 
1.4.4.1 Contactes web ............................................................................................................. 127 
1.4.4.2 Nou contactes web ..................................................................................................... 127 
1.4.4.3 Importar contactes des de XML .................................................................................. 130 
1.4.5 Campanyes ..................................................................................................................... 131 
1.4.5.1 Definició de la campanya ............................................................................................ 132 
1.4.5.2 Campanyes predefinides ............................................................................................. 134 
1.4.5.3 Campanyes .................................................................................................................. 135 

2. MANUAL D’ADMINISTRADOR .............................................................................................................. 139 
2.1 Instal·lació del servidor OpenERP .......................................................................................... 139 

2.1.1 Instal·lació del servidor en Windows ............................................................................. 139 
2.1.2 Instal·lació del servidor en Linux .................................................................................... 140 

2.2 Execució del servidor OpenERP .............................................................................................. 141 
2.2.1 En Windows .................................................................................................................... 141 



Aplicació de gestió (ERP) de contactes i esdeveniments per l‟EPSEVG 

 

12 

 

2.2.2 En Linux.......................................................................................................................... 141 
2.2.2.1 Instruccions especials ................................................................................................. 141 

2.3 Creació d’un nou sistema. ..................................................................................................... 142 
2.4 Instal·lació de mòduls ........................................................................................................... 143 
2.5 Crear usuaris ......................................................................................................................... 146 

2.6 Crear departaments ......................................................................................................... 147 

ANNEX II: GUIES D'ESTIL ............................................................................................................ 149 

ANNEX III: PROGRAMES USATS .................................................................................................. 151 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................... 153 

 

 

 
 



Introducció 

 

13 

 

 



Aplicació de gestió (ERP) de contactes i esdeveniments per l‟EPSEVG 

 

14 

 

1. Introducció 

El projecte final de carrera és l‟últim esglaó de la carrera universitària i on l'alumne com a futur 

enginyer a de posar en pràctica els coneixements aconseguits durant els estudis. 

És el primer problema on l'alumne es troba més proper a la realitat. Durant els estudis es realitzen 

problemes determinats amb certes limitacions. El PFC permet posar en pràctica tots els coneixements 

sense les limitacions dels problemes proposats a classe. 

1.1 Objectius 

Amb aquest PFC es vol assolir una sèrie d'objectius: 

 Primerament realitzar l'anàlisi complet d'un problema real proposat pel client, per tal de 

realitzar posteriorment el disseny i la implementació de la solució. 

 Introduir-nos en el món dels ERPs, una tecnologia molt present en les empreses avui dia i 

força demandada. A més, algunes de les tecnologies implícites en el ERP que s'utilitza per 

aquest PFC, estan patint un increment de la seva popularitat, així que aprendre tant el 

funcionament d'un ERP com alguns dels llenguatges utilitzats és un incentiu, i potser una via 

de dedicació professional en el futur. 

 Utilitzar el màxim d‟eines lliures
1
 possibles per tal d‟abaratir els costos del projecte. A més 

aprofitant el context de crisi econòmica global que esta patint el planeta, s‟intentarà 

minimitzar els costos de desenvolupament d'aquest projecte.  

1.2 Justificació 

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

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

molt ampli. En el meu cas tenia clar cap a on volia dirigir el meu PFC i que li demanava personalment 

a aquest. Volia que el meu PFC m'aportés l'experiència de la relació típica entre un enginyer i un 

client, per tal d'agafar una primera experiència molt valuosa de cara al futur professional. 

A més, volia aprofundir-me en la recerca de nous i valuosos coneixements, aprendre noves tecnologies 

i algun llenguatge de programació amb futur. 

                     
1 Quan anomenem eines lliures implica que el codi és obert i no té cost 

monetari. Podem distribuir, modificar, executar i distribuir les millores 

que realitzem. 
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Des de la meva posició com a estudiant, m‟he trobat amb la fortuna de ser becari al Centre de Càlcul 

(STIC) de l‟EPSEVG, i arribat el moment de començar a pensar en el PFC, vaig demanar propostes 

als responsables d'aquest. Se'm va oferir la possibilitat de realitzar un projecte per a la universitat basat 

en un ERP. Entre les opcions, hi havia un ERP anomenat OpenERP del qual em van comentar que en 

Jordi Esteve es dedicava professionalment. Em vaig posar en contacte amb ell i em va explicar en que 

consistia OpenERP, i que utilitzava tecnologies com Python, XML i PostrgreSQL. 

El projecte tenia els fonaments que jo demanava inicialment: un projecte per a empresa, treballar en 

una tecnologia molt important (ERP) en aquest cas per el mon empresarial, i aprendre un llenguatge de 

programació que em resultava força atractiu, Python. 
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2. Introducció a la empresa 

Aquest projecte està pensat des dels seveis TIC de l‟EPSEVG, per aportar solucions informàtiques a 

problemes de diferents departaments i àmbits de l'EPSEVG. 

 L‟Escola Euperior d‟Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), pertany al grup de centres 

docents de la  Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

En aquest projecte es tracten problemes i s‟aporten solucions que van destinades a uns departaments 

en concret, i d'altres, a tota la comunitat del campus.  

 

Il·lustració 1 Logotip de STIC EPSEVG 

Com veurem més endavant les problemàtiques que tractarem són diverses, algunes de comuns per a 

tots els estaments de l‟escola, d‟altres més particulars i concretes. 
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3. Definició del problema 

L‟EPSEVG com a institució universitària està formada per diversos departaments, com els propis de 

les enginyeries i assignatures que s'imparteixen (química, física, LSI, electricitat, electrònica, 

mecànica, matemàtica, etc), departaments de RRHH, gestió acadèmica, secretariat acadèmic, STIC, 

STL, àrea de relacions externes, etc.  

 

Il·lustració 2 Departaments EPSEVG 

Com es pot veure hi ha força diversitat de departaments. Tant mateix, hi ha una gran diversitat de 

relacions externes a l‟EPSEVG que mantenen aquests departaments. Actualment la forma de gestionar 

aquestes relacions és molt personal i en ocasions es perd la informació corresponent als contactes.  

Tot i la diversitat de relacions, hi ha ocasions en les quals diversos departaments poden tenir contactes 

en comú o poder ser rellevants per altres departaments, o fins i tot dins d‟un mateix departament. 

Un dels objectius és trobar un espai comú on els usuaris puguin gestionar aquests contactes de manera 

personal, accedir a la informació de contactes importants del departament i fins i tot de tota l'escola. 

Un altre objectiu, neix de la necessitat de trobar un espai comú on els usuaris puguin definir activitats 

que hagin de succeir a l'escola (com pot ser una presentació, festa, procés de matriculacions, etc), 

poder afegir tota la informació necessària i fer-la accessible per a els usuaris involucrats.  

Fins ara la organització d'aquestes activitats es realitzava de paraula, es a dir,  s'organitza, s'informa a 

les persones involucrades via email o com calgui, cadascú fa la seva, es desa en un full de text les 

empreses o persones que formaran part de l'acte i aquest document queda en un disc dur local; tríptics, 

Arquitectura de computadors Enginyeria química

Ciència dels materials i enginyeria metal·lúrgica Expressió gràfica a l'enginyeria

Enginyeria, sistemes i informàtica industrial Física i enginyeria nuclear

Enginyeria elèctrica Llenguatges i sistemes informàtics

Enginyeria electrònica Mecànica de fluids

Enginyeria mecànica Organització d'empreses

Projectes a l'enginyeria STIC: Serveis a les TIC

Resistència de materials i estructures a l'enginyeria STL: Serveis tècnics de laboratori

Teoria del senyal i comunicacions UNI: Univers

Matemàtica aplicada SMAN: Servei de manteniment

Enginyeria telemàtica NGA: Negociat de gestió acadèmica

Àrea de relacions externes NGE: Negociat de gestió econòmica

BIB: Biblioteca PAS: Personal d'administració i serveis

CA: Càtedra d'accessibilitat PDI: Personal docent i d'investigació

CON: Consergeria SAT: Servei d'atenció tècnica

CTVG: Centre tecnològic de Vilanova i la Geltrú SIO: Serveis d'informació i organització

NAD: Negociat d'administració i direcció



Aplicació de gestió (ERP) de contactes i esdeveniments per l‟EPSEVG 

 

18 

 

documents informatius o d'altres també queden per una altre banda, etc. Com es pot veure, és prou 

caòtic.  

Un altre problema que cal resoldre, és la gestió dels contactes que demanen informació de l‟EPSEVG 

a través de la web, per exemple informació sobre els estudis, convenis, esdeveniments, etc. 

Actualment quan un contacte sol·licita alguna informació, hi ha un responsable dels contactes 

provinents de la web, que transmet aquesta sol·licitud a la persona encarregada del tema en qüestió. 

Després d'aquesta delegació, es perd tot seguiment de l'estat d'aquesta sol·licitud d'informació. 

El que es desitja és poder importar aquestes sol·licituds automàticament a un gestor de contactes i, a 

través d'aquest, poder assignar a una altre persona la responsabilitat, podent mantenir un seguiment de 

l'estat de la petició. La persona que gestioni el contacte, podrà associar-lo a una campanya. 

Les campanyes són actuacions que es duen a terme dintre del campus de l‟EPSEVG amb alguna 

finalitat. Aquestes campanyes actualment són gestionades per una persona la qual no disposa d‟un 

sistema centralitzat on poder definir el que cal per la campanya i on poder associar contactes 

interessats en la mateixa, així com recollir les seves peticions. Per tant una de les coses que s‟ha de 

solucionar, és la relació existent entre campanyes i contactes provinents de la web. 

3.1 Conceptes. 

3.1.1 Contactes. 

Com s'ha explicat, dins de l‟EPSEVG trobem un ventall de departaments en els quals els usuaris 

mantenen diferents relacions amb l'exterior. Un usuari que ha tingut contacte amb una persona externa 

pel motiu que sigui, vol incorporar aquest a la seva agenda de contactes personal. Un usuari a més, a 

de poder llegir i modificar els seus contactes.  

D'un contacte es desitja emmagatzemar com a mínim, el nom, cognom, telèfon de contacte, adreça, 

correu electrònic, web, empresa i saber si és exalumne o no.  

A més d‟incorporar-lo a la agenda personal, un usuari pot voler compartir un contacte ja que aquest 

pot ser rellevant per al departament o per a l‟escola. L'usuari que l'introdueix al sistema, haurà de tenir 

la possibilitat de compartir-lo. Segons amb qui es desitja compartir un contacte (departament o 

EPSEVG), s'haurà de dur a terme una validació prèvia a càrrec de l'usuari gestor del departament al 

qual pertany l'usuari que ha introduït el contacte (en cas de compartir amb el departament) o a càrrec 

del gestor dels contactes de l‟escola (en cas de compartir amb l‟escola). 
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Un usuari por estar en diferents departaments, per tant quan comparteix un contacte, ho fa per a tots 

ells. Seran els respectius gestors de cada departament qui decidiran si es fa visible per a tots els 

membres del seu departament o no. De la mateixa manera, quan es sol·licita compartir un contacte 

amb tota l'escola, el gestor encarregat de gestionar aquests contactes serà qui ho decidirà. 

 

Il·lustració 3 Diagrama de flux on es reflexa l'estat d'un contacte afegit 

 

S'introduiran automàticament una sèrie de categories preestablertes de les quals les empreses formaran 

part, i de retruc els seus contactes. 

Es desitja saber si un contacte ha estat alumne de l‟EPSEVG, per gestionar d'alguna manera aquesta 

informació, com per exemple convidar-lo a futurs esdeveniments, enviar-li informació, etc. 

Un cop introduït al sistema el contacte tindrà l'estat de “actiu” automàticament. Els contactes poden 

estar actius o no actius, però mai s'eliminen del sistema. 

Quan un usuari agrega un contacte, seleccionarà d'un llistat la empresa a la qual pertany. Si aquesta no 

existeix, l'haurà d'afegir al sistema. D'una empresa es vol emmagatzemar el nom, direcció i web, i es 

relacionarà amb una categoria. 
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3.1.2 Esdeveniments. 

Com hem comentat, l‟EPSEVG com universitat pública organitza diferents activitats a dins dels seus 

recintes. Així doncs, en el procés de creació d'un nou esdeveniment es desitja enregistrar el nom, data 

d'inici, una breu descripció, el lloc on es durà a terme, el tipus d'esdeveniment que es tracte, així com 

un text amb informació estesa sobre l'esdeveniment. 

Existeixen esdeveniments que es realitzen periòdicament. Es desitja poder crear nous esdeveniments a 

partir d'anteriors, de manera que automàticament s'omplin els camps claus per tal de no haver de tornar 

a introduir la informació cada cop.  

Els esdeveniments poden no ser organitzats tan sols per un usuari i es vol tenir la possibilitat de afegir 

usuaris relacionats per tal de que puguin accedir al contingut d'aquest, i a més aquests usuaris han de 

ser informats automàticament via sol·licitud de que han estat afegits. 

Els esdeveniments, durant el seu cicle, poden tenir diferents estats. Aquests queden reflectits en la 

següent imatge: 

 

Il·lustració 4 Estats d'un esdeveniment 

Per la realització d‟un esdeveniment, cal definir tasques que s‟ha de dur a terme abans, durant i al 

finalitzar aquest. Per tant cal poder generar tasques i associar-les a usuaris per tal de que les realitzin i 

tenir un seguiment d‟aquestes.  

Per una tasca es vol guardar el nom de la tasca, l'usuari a càrrec, la data de realització, prioritat, així 

com un camp descripció a on es poguí escriure el que s'ha de realitzar. A més hi haurà un camp 

“realitzat” el qual permetrà conèixer l'estat de la tasca. 
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3.1.3 Contactes web. 

Els contactes provinents de la web, s‟hauran de poder introduir manualment o de forma automàtica a 

partir d'un arxiu XML generat prèviament, el qual la persona responsable seleccionarà. 

 

Il·lustració 5 Diagrama on es mostren les possibles formes d'introduir un contacte web 

D'aquests contactes volem saber les dades típiques, el nom, cognom, adreça de correu electrònic, 

telèfon. A més també es vol saber la titulació per la qual demana informació si és el cas, origen i 

procedència de la seva petició, un camp per saber com ha conegut l‟EPSEVG i un camp responsable 

per poder assignar a un usuari determinat.  

Referent a l‟origen, indicarà a traves de quin sistema l‟usuari s‟ha posat en contacte per demanar 

informació. Això servirà per en un futur poder crear estadístiques. De manera semblant, el camp “com 

ens has conegut?”, servirà per conèixer les vies més comuns a través de les quals una persona coneix 

l‟EPSEVG i poder potenciar millor cadascuna d‟aquestes. 

Als contactes web, tindran també un camp comentari, per tal de poder afegir qualsevol informació 

extra i un apartat “resposta”, per poder fer un seguiment de la comunicació que s'ha produït. Aquest 

apartat el formaran els camps data de resposta, estat de la resposta i un camp text amb la resposta. A 

més, també quedarà indicat qui ha estat el responsable d‟aquella resposta. 
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Des d‟aquesta mateixa fixa, s'ha de poder associar el contacte a campanyes. Quan s'associa, 

automàticament s'ha de crear el contacte a l'apartat de campanyes. 

3.1.4 Campanyes. 

En la definició d‟una campanya, es vol emmagatzemar el nom de la campanya, data d'inici, data de 

finalització, descripció. També, s‟ha de poder definir etapes. Les etapes d'una campanya, sÓn fases 

que es duen a terme durant la seva realització. 

Un cop definida una campanya, s'ha de poder associar contactes a aquestes. Per a tal, 

emmagatzemarem el nom i cognom del contacte, email i telèfon. A aquest contacte se li haurà de 

poder especificar en quina etapa de la campanya es troba, així com establir prioritats i introduir 

observacions. 

Quan el responsable es posi en contacte, a de poder escriure comentaris relatius a aquest contacte, així 

com poder definir quan s'ha de tornar a posar en contacte amb la persona. El sistema desarà 

automàticament cada nova transició d'etapes que es produeixin o comunicació, d'aquesta manera hi 

haurà un historial de comunicació que es podrà consultar en qualsevol moment. 

 

 

Il·lustració 6 Exemples de campanyes de l'EPSEVG 
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4. Avaluació de tecnologies 

En el moment de pensar amb quina tecnologia desenvoluparem la solució informàtica als problemes 

plantejats, s‟ha de tenir en compte diferents aspectes: 

 Aplicació web o escriptori? 

 Seguretat? 

 Servidor web? 

 Sistema gestor de bases de dades? 

 Llenguatge de programació? 

Partim de que el client vol una solució preferentment d‟escriptori per temes d‟agilitat i les dades han 

d‟estar centralitzades en un servidor per tal de fer-les accessibles per a tots els usuaris. També s‟ha de 

trobar una solució tecnològica lliure, sense codi propietari ni haver de pagar llicències. 

4.1 Partim de zero? Llenguatges de programació 

Si volem programar la solució informàtica de zero, existeixen multitud de llenguatges de programació 

que es distribueixen amb llicències lliures: 

4.1.1 C 

 Aquest llenguatge va ser creat a principis dels anys 70, disposa d‟una comunitat enorme al darrera el 

qual el converteix possiblement en el llenguatge de programació més popular, sobretot a nivell 

d‟aplicacions. 

Es relativament senzill començar a programar en C, disposa de llibreries força potents que permeten 

realitzar moltes operacions, com funcions matemàtiques, gestionar arxius, etc. També permet accedir a 

memòria de baixa nivell mitjançant punters. 

  

 

 

 

#include<stdio.h> 

 

int main() 

{ 

printf("Hello World\n"); 

return 0; 

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

de programació, així com la gestió de la memòria, ja que és el propi desenvolupador qui ha de 

gestionar la reserva i l‟alliberament de memòria. Això a més també suposa un problema de seguretat 

greu, ja que un atacant pot introduir dades massa grans, que podrien produir la pèrdua de dades en la 

pila de memòria al sobreescriure dades. 

A part d‟aquest punts febles i inconvenients, té algunes mancances, com per exemple no suportar 

programació orientada a objectes. 

4.1.2 PHP 

Llenguatge de programació aparegut l‟any ‟95, es va crear pensant en la interpretació de la banda del 

servidor i dissenyat especialment per el desenvolupament web. Actualment es poden crear també 

aplicacions amb interfície gràfica utilitzant les biblioteques GTK+ i Qt. 

 

Il·lustració 7 Logotip PHP http://php.net/index.php 

La seva corba d‟aprenentatge tan curta, permet aprendre el llenguatge molt ràpidament i desenvolupar 

planes web amb molta facilitat. La seva utilització habitual resideix en prendre peticions PHP des de 

un servidor com entrada i crear una sortida web a partir dels resultats. 

Un dels seus punts forts és la senzillesa per ser instal·lat a qualsevol servidor independentment del 

sistema operatiu que utilitzi. A més actualment la major part de planes webs existents, estan 

desenvolupades sota aquesta tecnologia, el qual facilita trobar molta documentació i informació de 

desenvolupament. 

 

 

És molt flexible en quan a la utilització de bases de dades, sent compatible amb les principals 

plataformes com MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server, SQLite, etc. 

<?php 

  echo "Hello World"; 

?> 
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PHP està desenvolupat sota la llicència PHP License, considerada llicencia de software lliure. 

4.1.3 Java 

Java neix a partir de C++ l‟any 1990 i és desenvolupat per Sun Microsystems. Des dels seu inici va 

esser pensat com un llenguatge orientat a objectes. És un llenguatge multiplataforma que a més 

disposa de tres implementacions diferents pensada per aplicacions d‟escriptoris, aplicacions 

distribuïdes i per a plataformes mòbils. 

 

 

 

A part de ser multiplataforma, un altre punt a favor és la facilitat per a la reutilització de codi, el que 

permet trobar moltes llibreries lliures amb funcions ja creades. 

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

el que facilita la tasca del desenvolupador i millora la rapidesa de la maquina on s‟executi. 

És un llenguatge de dificultat baixa-mitja. La seva robustesa i recolzament de l‟industria l‟han fet un 

llenguatge molt popular. 

4.1.4 Python 

És un llenguatge de programació creat a principis dels anys 90, amb una sintaxi molt neta que 

afavoreix la lectura del codi. És multiplataforma i orientat a objectes. 

 

Il·lustració 8 Logotip de Python www.python.org 

public class Hello { 

  public static void main(String[] args) 

{ 

   System.out.println("Hello World!"); 

  } 

} 
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És un llenguatge interpretat, el qual utilitza un intèrpret de intermediari, en comptes de compilar el 

codi. Compilar el codi té l‟avantatge de executar-se més ràpid, però la interpretació té l‟avantatge de 

fer-lo més flexible i poder desenvolupar més ràpidament al no tenir que compilar. 

Les dades no s‟ha de declarar prèviament, el seu tipus és defineix dinàmicament en temps d‟execució 

segons el valor que se li assigni, això facilita el desenvolupament. Un altre punt important, permet 

dividir el programa en mòduls reutilitzables. 

 

La seva sintaxi simple, clara i senzilla, la gestió de memòria, gran quantitat de llibreries i 

documentació, són altres de les seves virtuts. 

Alguns dels portals mes importants com Google, Yahoo o la mateixa NASA, estan desenvolupats en 

Python. 

Com a desavantatges, no és adequat si s‟ha de crear aplicacions a baix nivell o amb un rendiment molt 

alt. 

4.1.5 C++ 

C++ va ser creat a mitjans dels anys 80 i és considerat una evolució del C. La seva característica 

principal és la integració de classes el qual el convertia en un llenguatge orientat a objectes. 

És un llenguatge potentíssim que permet programar pràcticament qualsevol cosa, sistemes operatius, 

compiladors, jocs, aplicacions per a dispositius mòbils, etc.  

 

 

 

 

Una de les seves avantatges és la independència de la plataforma. Un altre característica important de 

C++ es que és un llenguatge que suporta diversos estils de programació, tant genèrica com orientada a 

objectes. 

Al igual que C, permet generar les teves pròpies biblioteques de funcions i reaprofitar codi 

contínuament. Aquesta característica arregla en part la principal critica a aquest llenguatge, que és la 

print "Hello, World!" 

#include <iostream> 

int main() 

{ 

 cout << "Hello World!"; 

} 
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quantitat de línies necessàries per realitzar una mateixa tasca en comparació amb altres llenguatges de 

programació. Al poder reutilitzar codi cridant simplement la funció de la biblioteca importada 

prèviament, es podrà simplificar el codi. 

4.2 Sistemes gestors de bases de dades 

El sistemes gestors de bases de dades (DBMS) són sistemes pensats per servir d‟interfície entre la base 

de dades, l‟usuari i les aplicacions. Aquest sistema ens facilita la gestió de les dades que s‟utilitzen en 

les aplicacions. Aquests sistemes han de presentar unes determinades característiques: 

 Abstracció de la informació, l‟usuari no s‟ha de preocupar sobre com gestiona 

l‟emmagatzematge físic de les dades. 

 Independència de l‟esquema lògic o físic de les dades, per tal de poder realitzar canvis en ells 

sense haver d‟aplicar modificacions en les aplicacions. 

 Consistència de les dades, intentar evitar la redundància d‟informació però si no es pot evitar, 

intentar que els camps repetits s‟actualitzin conjuntament. Aquest punt també fa referència a 

la coherència de la dada amb un camp. Per exemple si volem emmagatzemar l‟edat d‟una 

persona que compra alcohol i has de ser major d‟edat per comprar-ne, que aquesta mai sigui 

inferior a 18 anys. 

 Aplicar seguretat a les dades per impedir l‟accés a persones alienes al sistema. Cal poder 

definir usuaris, grups d‟usuaris i aplicar regles de seguretat. 

 El temps de resposta ha de ser el més petit possible tant per donar la informació demanada 

com per emmagatzemar. 

Veiem a continuació els principals sistemes gestors de bases de dades lliures: 

 MySQL: Aquest DBMS s‟ofereix sota la llicencia GNU GPL es a dir, permet ser distribuït, 

modificat i utilitzat. Si el volem utilitzar en productes privatius s‟ha de comprar una llicencia 

especifica per a tal. 

És molt utilitzat en aplicacions web y en tot tipus de plataformes. Pot gestionar grans volums 

de dades fàcilment. Sovint s‟associa amb PHP com a conjunt per el desenvolupament 

d‟aplicacions web.  El seu temps de resposta s‟ha optimitzat molt gracies a la comunitat i 

actualment és un sistema molt ràpid. 
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 PostgreSQL: És un sistema gestor de bases de dades distribuït sota llicencia BSD i amb el codi 

font disponible lliurement.  

Les seves característiques tècniques el fan un sistema de bases de dades dels més potents i 

robusts actualment. En els últims anys, el seu desenvolupament ha estat centrat en millorar la 

velocitat i aportar més característiques pròpies del mon empresarial. 

Un altre característica força important és que PostgreSQL funciona perfectament amb grans 

quantitats de dades i una alta concurrència, amb molts usuaris accedint al sistema alhora. 

 SQLite: és un sistema gestor de bases de dades escrit en C i és opensource. La seva principal 

característiques és el total suport per taules i índex en un sol arxiu per bases de dades, suport 

transaccional, rapidesa (els seus desenvolupadors diuen que 2 cops més ràpid que MySQL i 

PostgreSQL) i la seva portabilitat. 

4.3 Frameworks 

Crear una solució software partint de zero, pot ser molt costós en quan a temps, ja que s‟ha 

d‟organitzar i desenvolupar, a més dels costos de manteniment. 

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

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

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

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

en identificar requeriments en comptes de discutir problemes de baix nivell. 

Com a inconvenient, ens podem trobar que hi ha frameworks que introdueixen excessives línies de 

codi innecessàries que fan el codi mes difícil de llegir per a un programador no familiaritzat amb 

l‟entorn. 

Dels frameworks existents, ens interessen per les característiques dels llenguatges entorns amb Java, 

PHP o Python. 
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4.3.1 Frameworks Java 

4.3.1.1 Hibernate 

És una solució implementada pel mapeig d‟objectes relacionals per aplicacions Java, sobre bases de 

dades relacionals. L‟objectiu és alliberar al programador de les tasques pròpies de gestió de dades 

relacionals i dotar les aplicacions de portabilitat. 

La tècnica que utilitza és la realització de la transició d‟una representació de les dades d‟un model 

relacional a un model orientat a objectes i viceversa. Aquesta tècnica s‟anomena ORM 

(object/relational/mapping). 

És compatible amb la majoria de sistemes gestors de bases de dades, com DB2, MySQL, SAP DB, 

Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Front Base, etc. 

Hibernate és lliure, de codi obert i està distribuït sota la GNU Lesser General Public License. 

 

4.3.2 Frameworks PHP 

4.3.2.1 CakePHP 

CakePHP és un framework de desenvolupament ràpid per PHP. Aporta un entorn per desenvolupar, 

realitzar manteniment d‟aplicacions. Utilitza el patró model-vista-controlador i ORM. 

És senzill d‟aprendre i disposa d‟una gran comunitat al darrera. 

4.3.2.2 Symphony 

És un framework per desenvolupar en PHP, optimitzat pel desenvolupament d‟aplicacions web. 

També fa ús del patró model-vista-controlador, aporta eines i classes per facilitar i reduir el temps de 

desenvolupament d‟una aplicació web. 

Està desenvolupat amb PHP5 i està altament testejat i implementat en grans projectes de comerç 

electrònic, com per exemple les aplicacions de Yahoo!. Es compatible amb la majoria de sistemes 

gestors de bases de dades com MySQL, PostgreSQL, Oracle o Microsoft SQL Server. 

Aporta eines de seguretat integrades que prevenen atacs per XSS i CSRF. 
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Un altre punt a favor és la seva disponibilitat en plataformes Linux, Mac OS i Windows. Disposa de 5 

llibres oficials de desenvolupament, totalment gratuïts i en castellà. 

4.3.2.3 CodeIgniter 

Aquest framework de PHP, permet desenvolupar aplicacions web de manera força rapida gracies a la 

seva curta corba d‟aprenentatge. És una aplicació de codi obert programada en gran part en PHP sota 

llicencia GPL.  

Conté una sèrie de llibreries que faciliten el desenvolupament d‟aplicacions web i utilitza el patró 

model-vista-controlador.  

Les seves principals característiques són la versatilitat per treballar en diferents entorns i servidors. És 

realment molt senzill d‟instal·lar i és fàcil accedir a la documentació per desenvolupar 

 

4.3.3 Frameworks Python 

4.3.3.1 Django 

Aquest framework de codi obert i escrit en Python, fa ús també del patró model-vista-controlador. 

Aporta eines que faciliten la creació de planes webs dinàmiques, separa els problemes més comuns en 

el desenvolupament web i accelera les tasques més freqüents d‟aquesta.  

Proporciona mecanismes per mapejar “urls”, executant un codi especial per a cascuna d‟aquestes, 

mostrant el contingut de les taules en cas de que les urls apuntin a aquestes. Això permet als usuaris 

que busquen aquest contingut, trobar-ho molt més ràpidament. 

Converteix les dades enviades pels usuaris, per exemple a través de formularis, en estructures de dades 

que poden ser manipulades fàcilment,. 

 Com a gestor de bases de dades suporta principalment PostgreSQL i també MySQL i SQLite 3. 
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4.4 ERP 

Com hem vist, un framework ens agilitza força el desenvolupament de l‟aplicació al poder disposar 

des de un bon començament d‟una estructura ben organitzada i amb funcionalitats suficients per 

resoldré alguns problemes propis del desenvolupament.  

Però encarà hi han sistemes que per a la problemàtica que se‟ns planteja resoldre, ens poden aportar 

moltes més solucions. Tenint en compte que principalment el que volem es gestionar contactes (de 

diferents tipus), disposar d‟usuaris, departaments i en definitiva, elements propis d‟una empresa, el 

sistema que millor es pot ajustar a les nostres necessitats és un gestor de recursos empresarials, 

conegut com ERP. 

Els ERP (Enterprise resource planning en anglès) són sistemes d'informació que integren i gestionen 

moltes de les habituals practiques que es realitzen en una empresa. 

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

diverses pràctiques de l'empresa, en una sola aplicació. Un altre característica important és la facilitat 

d'accés a la informació, així com la facilitat per compartir-la entre els diferents components de la 

organització. 

Les característiques principals que ha d'oferir un sistema de ERP són: 

 Integració, es a dir, tenint en compte que els diferents departaments d'una companyia es 

relacionen entre si, i que el resultat d'un procés pot dependre d'aquesta integració. 

 Modularitat, les diferents necessitats de la companyia, són dividides en mòduls independents 

que aporten una solució concreta a un problema o necessitat determinada de la companyia. 

 Adaptables, que l'empresa pugui fàcilment incorporar a un mòdul les característiques 

necessàries per suplir les carències que tingui. 
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Il·lustració 9 Esquema de l’arquitectura modular d’un ERP 

 

4.4.1 Estudi dels principals ERP  

Existeixen en el mercat força varietat de ERPs de codi obert, com per exemple Compiere, Fisterra, 

Openbravo, FacturaLUX, o OpenERP. 

4.4.1.1 Compiere 

Aquesta aplicació ERP-CRM està pensada per a petites i mitjanes empreses. És una plataforma molt 

utilitzada, ja que porta molts anys de desenvolupament.  

Està desenvolupada utilitzant la plataforma J2EE (Java) i es pot distribuir lliurament sota una llicencia 

publica de Mozilla. Com d‟altres ERPs lliures, es pot ampliar afegint nous mòduls. Per poder accedir a 

la documentació de desenvolupament i al suport tècnic, s‟ha de pagar una llicència. 

Inclou diverses llibreries internes de les quals no es proporciona el codi amb el producte i fins i tot 

algunes de pagament, tot i que l‟aplicació està governada sota la llicencia CPL 1.1 (Compiere Public 

License). 

4.4.1.2  Openbravo 

ERP de codi obert destinat a petites i mitjanes empreses. L‟estructura de dades de l‟aplicació està 

basada en el projecte Compiere, projecte del qual es troba totalment desvinculat. 
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Utilitza l‟arquitectura client/servidor web i es troba escrit en Java. Funciona sobre un servidor de bases 

de dades Apache. La seva base de dades està escrita amb PostgreSQL i Oracle. 

Aquest projecte ofereix un gran ventall de possibilitats per l‟empresa amb la seva instal·lació. 

Actualment és un projecte discutit per la comunitat desenvolupadora, ja que els mòduls que aporta 

aquesta, no estan disponibles per a tothom, nomes per els usuaris de la plataforma Openbravo 

Network. 

4.4.1.3 OpenERP 

OpenERP és un complet sistema de gestió empresarial (ERP) desenvolupat per la companyia 

OpenERP SA. Les seves principals característiques són aportar solucions en diferents àmbits com la 

gestió de treballadors, clients, facturació, ventes, compres, magatzem i inventaris, projectes, RRHH, 

etc. Treballa sota les llicencies GPL (General Public License) i OPL (OpenERP Public License). 

 

Il·lustració 15 Logotip OpenERP www.openerp.com 

OpenERP es basa en l'arquitectura client-servidor, el que permet treballar a tots els usuaris sobre el 

mateix repositori de dades. El client envia les peticions al servidor i aquest ataca la base de dades, 

retornant els valors demanats al client. 

És multiplataforma, el seu servidor es pot instal·lar tant en entorns Linux com Windows, i disposa de 

clients d’escriptori tant per GNU/Linux, Windows i Mac OS, així com d‟un servidor web que ens 

permet realitzar les mateixes gestions a traves del navegador. 

4.5 Comparativa productes 

Tenint en compte les funcionalitats que ens aporten els ERPs, ens decantarem per desenvolupar la 

solució software al problema plantejat, sobre un ERP.  S‟ha realitzat una comparativa entre els tres 

ERPs estudiats, que són els que millor s‟adapten a les necessitats del projecte. 

Veiem a continuació una taula comparativa entre aquests tres ERPs: 

 Compiere Openbravo OpenERP 

Facilitat d‟us    

Facilitat desenvolupament 
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Accés documentació lliure    

Accés mòduls lliures    

Suport Microsoft Windows    

Suport Mac OS X    

Suport GNU/Linux    

Il·lustració 10 Taula comparativa d'ERPs 

No disponible       Disponible     Parcialment disponible 

Arrel d‟aquest resultat, l‟aplicació que més s‟ajusta a les necessitats del projecte és OpenERP. 

4.6 Per que OpenERP? 

 És un sistema més amigable, flexible, simple i potent que altres ERPs. 

 Més de 500 mòduls disponibles entre els oficials (118) i els extra (383). 

 Facilitat per crear nous mòduls, per exemple a partir de diagrames UML en DIA. 

 Ofereix interfície per escriptori i per a web, permitint accedir fins i tot des dels navegadors de 

telèfons com iPhone o terminals amb Android.  

 Una API oberta per al desenvolupament ràpid d'aplicacions. 

 Eines per a la migració de bases de dades. 

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

 Facilitat per treballar amb diferents idiomes. 

 Una gran comunitat al darrera, amb una alta participació dels seus membres, tant en aportació 

de mòduls com en ajuda. 

Com hem vist, OpenERP es basa en l'arquitectura client-servidor, permet centralitzar les dades en un 

servidor al qual els usuaris poden accedir i treballar-hi. Quan l‟usuari realitza una petició al servidor, 

aquest li retorna la vista amb els resultats obtinguts de la bases de dades 



Avaluació de les tecnologies 

 

35 

 

 

Il·lustració 11 Arquitectura client-servidor. 
Què és OpenERP? – Jordi Esteve 

 

El usuaris poden executar el client d'escriptori en entorns Mac OS, Linux, Windows, i accedir a les 

dades independentment don estigui instal·lat el servidor (disponible per Linux i Windows). 

OpenERP usa l'esquema Model-Vista-Controlador (MVC). Aquest model separa les dades d'una 

aplicació de la interfície i la lògica de control. 

 
Il·lustració 12 Esquema Model-Vista-Controlador 

 El model és l'encarregat de gestionar la base de dades, en el cas d'OpenERP, s'utilitza un 

diccionari Python que es mapeja automàticament sobre una base de dades PostgreSQL 

 La vista presenta el model en un format adequat per a que treballi l'usuari. En el cas 

d'OpenERP les vistes es realitzen mitjançant arxius XML. 

 El controlador respon a les accions i a les interaccions de l'usuari amb la vista, gestionant les 

peticions amb el model i la vista. 
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OpenERP divideix les diferents tasques de gestió d'una empresa en diferents mòduls. Cada mòdul 

aporta una solució concreta a un problema. També hi ha mòduls que aporten característiques extra a 

mòduls ja existents. Podem entendre el mòdul com extensions per al entorn d'OpenERP. Quan 

s'instal·la OpenERP, per defecte ho fa amb el mòdul base, el qual ja inclou força característiques d'un 

ERP, com la gestió de contactes, empreses, usuaris, etc. Com hem comentat, hi han mòduls que 

aporten noves funcionalitats a mòduls ja existents. Aquests depenen de que prèviament s'instal·li el 

mòdul al que aporta les noves funcions. 

 
Il·lustració 13 Esquema que mostra els principals mòduls de OpenERP i la seva dependència. 

http://openerp.com/wiki/index.php/Documentation:UserManual/The_Modules 

Si un mòdul no aporta les característiques que necessitem, podem operar de dues formes: 

 Aportar aquestes funcionalitats a un mòdul mitjançant l'herència. 

 Crear un mòdul nou. 

La estructura d'un mòdul bàsicament és una carpeta amb una sèrie d'arxius al seu interior. Per poder 

instal·lar un mòdul, aquesta carpeta s'ha de trobar al directori addons del servidor. 
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4.6.1 Tipus d'arxius 

 __init__.py: aquest arxiu Python, indica quins arxius també en Python, tenen la lògica del 

mòdul. 

 __terp__.py: Aquest arxiu en Python, indica quins arxius s'ha d'instal·lar i aporta informació 

del mòdul, com autor, versió, descripció, etc. 

 nom_mòdul.py: aquest arxiu conte la lògica del mòdul en Python. 

 nom_mòdul_view.xml: aquest arxiu conté les vistes (XML) 

 /security: dins d'aquest directori es defineixen les regles d‟accés i permisos dels usuaris, 

mitjançant un arxiu CSV, i es poden incorporar nous grups d'usuaris mitjançant un arxiu 

XML. 

 /wizards: en aquest directori trobem assistents del mòdul. 

 /reports: carpeta amb els informes del mòdul. 

 /i18m: dins d'aquest directori es troben les traduccions del mòdul en format .po. Segons 

l‟idioma en el que instal·lem OpenERP, aquest incorpora automàticament les traduccions del 

mòdul que estem instal·lant si estan disponibles. 

A l'arxiu que conté la lògica del mòdul, es defineixen els camps pertinents. Aquests poden ser de 3 

tipus: 

 Camps normals: boolean, integer, date, datetime, time, char, float, selection, binary, reference. 

 Camps relacionals: many2one, one2many, many2many 

 Camps funcionals: camps que es calculen a partir d'altres. 

Quan qualsevol d‟aquests camps són definits i el mòdul s'instal·la, automàticament es creen a la base 

de dades. 

Existeixen accions predefinides, com la creació, escriptura i eliminació de dades. Tots aquests mètodes 

es poden redefinir per tal de adaptar-los. 

Aquests camps per tal de que els pugui veure l'usuari, s'ha de definir a la vista, utilitzant el llenguatge 

XML. La vista d'un mòdul es pot visionar de diferents formes: 

 Vista formulari (form), ens permet crear i modificar els camps. 



Aplicació de gestió (ERP) de contactes i esdeveniments per l‟EPSEVG 

 

38 

 

 Vista arbre (tree), mostra totes les dades que tenim del mateix tipus. 

 Vista calendari (calendar), mostra els recursos en un calendari segons la data que s'hagi 

introduït. 

 Vista gràfica (graph), ens mostra les dades en un gràfic de barres o pastís. 

4.6.2 Altres tipus d'arxius. 

 Informes (reports), són plantilles per generar informes personalitzats amb les dades que 

vulguem. Aquests es generen en format OpenOffice, HTML, PDF o XML. 

 Assistents (wizards), serveixen per guiar a l'usuari en determinades tasques a través d'una sèrie 

d'accions. 

 Fluxos de treball (workflows), permeten definir estats per les dades i també les seves 

transicions.  

 

Il·lustració 14 Exemple de flux de treball 

4.6.3 PostrgreSQL 

Com hem comentat, OpenERP utilitza un sistema de bases de dades basat en PostgreSQL. Les seves 

característiques principals ja les hem vist anteriorment a l‟apartat 4.2 Sistemes gestors de bases de 

dades. 
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5. Planificació 
 

En la planificació d‟aquest projecte s‟ha tingut en compte els següents aspectes: 

 Fer una estimació del temps que necessitarem per portar-lo a terme. 

 Desglossar i organitzar el projecte en tasques. 

 Analitzar el temps de cada tasca. 

 Analitzar cada tasca segons el temps i els riscos per tal de prioritzar-les. 

Tenint en compte els aspectes anteriors i un cop desglossat el projecte en tasques, tenim la següent 

planificació: 

1. Anàlisi del problema: la fase inicial del projecte, té una durada estimada de 2 setmanes i mitja. 

En aquesta fase s'analitza i es determinen els problemes a tractar i els passos a seguir per 

realitzar el projecte correctament. 

2. Estudi i familiarització de les tecnologies: Durant les dues setmanes d'aquesta fase, s‟analitzen 

les possibles solucions de desenvolupament que es poden utilitzar, i ens familiaritzarem amb 

la tecnologia. 

3. Implementació: Temps estimat de nou setmanes. Durant aquesta fase, es posa en practica part 

dels coneixements recopilats en la fase 1 i 2. Es crea el software que soluciona els problemes 

exposats anteriorment. 

4. Test i proves: Temps aproximat, 2 setmanes. Després de la implementació, els usuaris proven 

la darrera versió del programa amb dades i casos reals. De la seva opinió s'extreu informació 

que permet corregir errors i realitzar millores. 

5. Correccions: Temps aproximat, 5 setmanes. En aquesta fase s'aprofita la informació que 

s'extrau de les proves dels usuaris, i paral·lelament es realitzen les correccions i millores 

oportunes. 

6. Migració de les dades: Temps estimat 3 setmanes. Aquesta fase consisteix en migrar les dades 

existents, cap el nou sistema.  

7. Memòria: Temps estimat 4 setmanes. En aquesta fase es realitza la memòria del projecte. 
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Il·lustració 15 Diagrama GANTT amb les etapes del projecte. 

El projecte s‟inicia a començaments de Gener del 2010 i la data de finalització s‟estima per el dia 25 

de Juny, tenint en compte que la data de lliurament és el dia 28 de Juny. La previsió de treball és de 8 

hores diàries 5 dies a la setmana. En el cost previst del projecte es considera que el maquinari 

necessari (ordinadors) ja es té, així com el material d‟oficina. Tant mateix per la redacció de la 

memòria es té en comte que s‟utilitzen suites ofimàtiques gratuïtes i els sistemes operatius són també 

gratuïts. Per tant no suposa cap cost addicional. 

Els recursos humans necessaris per aquest projecte es preveuen que seran els següents: 

 Analista: s‟encarregarà de l‟anàlisi del problema, disseny així com l‟estudi de la tecnologia i 

la redacció de l‟anàlisi i requeriments. Sou: 30 €/h. 

 Programador: s‟encarregarà de part de la implementació de la solució software i de les 

correccions d‟aquestes mateixes. Sou: 15 €/h. 

 Dissenyador gràfic: s‟encarregarà del disseny de la interfície de la solució software. Sou: 

11,25 €/h. 

 Tècnic informàtic: s‟encarregarà de la migració de dades. Sou: 11,25 €/h. 

 Redactor: s‟encarregarà de la redacció de la memòria del projecte. Sou: 11,25 €/h. 

Fet aquest desglossament el càlcul dels costos previstos segons el temps invertit serà es el següent: 

 

Il·lustració 16 Cost previst de cada etapa 

Cost total previst del projecte: 14.767,50 € 
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6. Anàlisi i especificació. 

6.1 Especificació de requeriments.  

De la definició del problema i conceptes podem dividir aquest en quatre parts: esdeveniments, 

contactes personals, contactes web i campanyes. Els requeriments que ha de contenir el sistema final 

són els següents: 

6.1.1 Els requeriments funcionals referents a esdeveniments són els següents: 

 R.1.1.- Crear nou esdeveniment. 

 R.1.2.- Modificar esdeveniment 

 R.1.3.- Crear nou esdeveniment a partir d'un anterior. 

 R.1.4.- Afegir usuaris a l'esdeveniment. 

 R.1.5.- Afegir empreses a l'esdeveniment 

 R.1.6.- Enviar notificació automàtica als usuaris afegits a l'esdeveniment 

 R.1.7.- Crear tasques per esdeveniments. 

 R.1.8.- Definir estat de l'esdeveniment 

6.1.2 Els requeriments funcionals referents a contactes són els següents: 

 R.2.1.- Crear un nou contacte. 

 R.2.2.- Modificar contacte. 

 R.2.3.- Compartir contacte amb departament/s. 

 R.2.4.- Compartir contactes amb tota la companyia. 

 R.2.5.- Administrar contacte compartit al departament. 

 R.2.6.- Administrar contacte compartit amb la companyia 

 R.2.7.- Enviar notificació automàtica de nou contacte compartit als administradors. 

 R.2.8.- Identificar contacte com exalumne. 

 R.2.9.- Introduir categories d‟empresa automàticament. 

 R.2.10.- Fer els contactes personals. 
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6.1.3 Els requeriments funcionals referents als contactes web són els següents: 

 R.3.1.- Crear un nou contacte. 

 R.3.2.- Modificar contacte. 

 R.3.3.- Crear contactes automàticament a partir d'un XML 

 R.3.4.- Assignar responsable 

 R.3.5.- Afegir respostes 

 R.3.6.- Enviar correu al responsable. 

 R.3.7.- Assignar a campanya 

6.1.4 Els requeriments funcionals referents a les campanyes són els següents: 

 R.4.1.- Crear una campanya. 

 R.4.2.- Definir etapes de la campanya. 

 R.4.3.- Associar contacte web. 

 R.4.4.- Aplaçar comunicacions. 

 R.4.5.- Emmagatzemar historial de comunicacions. 

6.1.5 Requeriments no funcionals. 

 El sistema ha de ser el mes intuïtiu possible i senzill d'utilitzar. 

 El sistema ha de tenir els camps necessaris, no més del compte per no angoixar l'usuari. 

 La informació es guarda en una base de dades comuna. 

 S'ha de poder accedir a la informació des de diferents llocs i diferents usuaris alhora. 
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6.2 Model conceptual. 

A continuació es pot veure el model conceptual del sistema, que mostra els conceptes del domini i les 

seves interrelacions. 

Primer veiem el glossari de conceptes que apareixen en aquest: 

6.2.1 Glossari de conceptes 

 EPSEVG: És la companyia de la qual formen part els usuaris. En el mapa conceptual ens 

referirem a l‟EPSEVG com la “companyia”. 

 Empreses: organitzacions que estan vinculades d'alguna manera amb la companyia. La 

formen un o més contactes. Les empreses pertanyen a una categoria. 

 Categoria: indiquen a quin sector pertany una empresa, poden ser dels següents tipus: 

o Institució: Empreses com ajuntaments, associacions, consells comarcals,... 

o Escola: Centre escolar d'ensenyament primari. 

o Institut: Centre estatal d'ensenyament secundari.. 

o Universitat: Institució docent integrada per diferents centres, on són impartits els 

estudis superiors de les diverses branques del saber i són atorgats els títols 

corresponent. 

o Organització: Empresa determinada la qual d'alguna manera ha estat vinculada amb 

la companyia. 

 Contacte: persona vinculada a una empresa. Una empresa pot tenir diversos contactes. Els 

contactes poden ser compartits i s'encarreguen de gestionar-los els usuaris.  

 Usuari: Personal de la companyia. Distingim tres tipus de rols per tal de gestionar-los: 

o Rol d'usuari normal: persona que pot afegir contactes personals i pot compartir-los 

amb el departament i/o amb la companyia. També pot crear esdeveniments i gestionar 

els esdeveniments dels quals formi part, així com crear tasques. L'usuari normal, pot 

llegir els contactes compartits per el departament on pertany i els compartits per la 

companyia. 

o Rol d'usuari departamental: persona que gestiona els contactes del departament al 

qual pertany. Pot gestionar més d'un departament. Els contactes de departament són 

públics per a els usuaris d'aquest.  
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o Rol d'usuari organitzacional: persona que gestiona els contactes de la companyia. 

 Classificació dels contactes d'usuaris: Quan un usuari agrega un contacte, aquest pot ser 

d'interès per a la resta d'usuaris. Segons el nivell al qual es comparteix, l'usuari encarregat 

decidirà si s'incorpora o no. La manera de compartir un contacte es divideix de la següent 

manera: 

o Departament: pot interessar al departament. L'usuari departamental decidirà si es 

així o no. 

o Companyia: pot interessar a la companyia. L'usuari organitzacional decidirà si es 

així o no. 

 Esdeveniments: esdeveniments/activitats que es porten a terme puntualment a l‟EPSEVG. 

Aquests poden ser generats a partir d'edicions anteriors. En els esdeveniments poden participar 

contactes, es celebren en un lloc, i els generar els usuaris. Hi ha tipus d'esdeveniments, com 

congressos, reunions, presentacions, matriculacions, etc. 

 Tasques: Activitats que s'han de dur a terme per tal de poder realitzar un esdeveniment 

satisfactòriament. 

 Contacte web: Persona que sol·licita alguna informació a traves de la web. 

 Campanyes: Processos que es duen a terme en l‟EPSEVG en un període determinat, en el 

qual es realitzen activitats amb una finalitat determinada.  
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l·lustració 17 Model conceptual 
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6.3 Casos d’ús del sistema. 

6.3.1 Diagrama de casos d’ús

 

Il·lustració 18 Diagrama del model de casos d'ús. 
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Els conceptes comentats en el model conceptual, s‟han de poder crear així com consultar, modificar i 

en alguns casos, esborrar. En la il·lustració 18 es mostra el diagrama de casos d‟us per els conceptes 

vistos al mapa conceptual. 

En el diagrama de casos d‟us s‟han definit els següents actors: 

 Usuari: És l‟usuari general de l‟aplicació. 

o En el cas dels esdeveniments, pot crear-ne de nous, així com empreses, tasques i 

esdeveniments a partir d‟anteriors. 

o  En el cas dels contactes, òbviament pot afegir els seus contactes i compartir-los amb 

el departament i companyia. 

o En el cas dels contactes web, aquest usuari s‟encarrega de la gestió d‟un contacte, 

podent modificar les seves dades, assignar-lo a campanyes, etc. 

 Usuari implicat: fa referència a l‟usuari que s‟ha assignat a una tasca. És qui s‟encarrega de 

portar-la a terme. 

 Usuari departamental: És el gestor del departament, qui s‟encarrega de gestionar els contactes 

que han compartit els seus usuaris. 

 Usuari organitzacional: És el gestor de la companyia, qui s‟encarrega de gestionar els 

contactes que han compartit els usuaris amb tota l‟EPSEVG. 

 Gestor de contactes web: Es l‟usuari que s‟encarrega de la gestió dels contactes provinents de 

la pagina web. Aquest usuari pot crear usuaris o bé importar-ne d‟un arxiu XML, així com 

afegir respostes. 

 Gestor de campanyes: Aquest usuari és el que s‟encarrega de la gestió de les campanyes i dels 

contactes interessats en aquestes. Aquest usuari pot definir noves campanyes i etapes de 

campanya, així com associar i crear contactes dintre d‟una campanya. Un cop definit el 

contacte a la campanya, pot realitzar la gestió de la informació i de l‟estat del contacte. 

La creació, modificació i eliminació de recursos, són la base dels casos d‟ús i són força trivials i 

semblants. Per tant a continuació es mostren alguns casos d‟ús del sistema però no tots per la seva 

semblança. 
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6.3.2.1 Crear nou esdeveniment 

Cas d’ús: Crear nou esdeveniment 

Actors: Usuari 

Tipus: Primari 

Descripció: Amb aquest cas d'ús el que es vol fer es crear un 

nou esdeveniment. 

Requeriments: R.1.1.- Crear nou esdeveniment. 

Curs normal dels esdeveniments: 

Usuari Sistema 

1. L‟usuari prem el botó “Nou 

esdeveniment” 

 

 2. El sistema mostra la vista per crear un 

nou esdeveniment 

3. L‟usuari introdueix el nom, la data d‟inici, 

descripció i tipus. 

4. L‟usuari introdueix altres dades no 

obligatòries si vol. 

5. L‟usuari obre la vista d‟empreses  

 6. El sistema mostra les empreses del 

sistema 

7. L‟usuari selecciona les empreses que vol 

afegir a l‟esdeveniment 

8. L‟usuari obre la vista d‟usuaris  

 9. El sistema mostra els usuaris actius al 

sistema 

10. L‟usuari selecciona els usuaris que vol 

associar a l‟esdeveniment. 

11. L‟usuari prem el botó “Desa”.  

 12. El sistema desa l‟esdeveniment al 
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sistema. 

 13. El sistema envia una sol·licitud 

informativa a els usuaris afegits. 

Curs alternatiu dels esdeveniments: 

12. El sistema informa a l‟usuari de que falten dades obligatòries. 

Contractes del sistema: 

 crearEsdeveniment(n:nom, d:data_inici, ds:descripció, t:tipus) 

Precondició: 

 No existeix cap esdeveniment amb nom=n i data_inici=d 

Postcondició: 

 Hi ha un nou esdeveniment E al sistema amb nom=n, data_inici=d, descripció=ds, 

tipus=t i es l'esdeveniment actiu. 

 afegeixAltresDades(dades) 

Precondició: 

 Existeix un esdeveniment E actiu. 

 Les dades que es volen introduir són vàlides per a l'esdeveniment. 

Postcondició: 

 Les dades introduïdes s'han associat a l'esdeveniment actiu E. 

 afegeixEmpresa(e:empresa) 

Precondició: 

 Existeix un esdeveniment E actiu. 

 La empresa (e) existeix al sistema. 
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Postcondició: 

 La empresa (e) s'ha associat a l'esdeveniment actiu E. 

 afegeixUsuaris(u:usuaris) 

Precondició: 

 Existeix un esdeveniment E actiu. 

 L'usuari (u) existeix al sistema. 

Postcondició: 

 L'usuari (u) s'ha associat a l'esdeveniment actiu E. 

 fi_nou_esdeveniment() 

Precondició: 

 Hi ha un esdeveniment E actiu. 

Postcondició: 

 El sistema conté un esdeveniment E. 

 No hi ha cap esdeveniment actiu. 

 

Il·lustració 19 Diagrama de seqüència per la creació d’un esdeveniment 
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6.3.2.2  Compartir contacte amb el departament 

Cas d’ús: Compartir contacte amb el departament 

Actors: Usuari 

Tipus: Primari 

Descripció: En aquest cas d‟ús l‟usuari vol compartir un contacte introduït 

prèviament amb els membres del departament on pertany. 

Requeriments: R.2.3.- Compartir contacte amb departament/s. 

R.2.7.- Enviar notificació automàtica de nou contacte 

compartit als administradors. 

R.2.8.- Identificar contacte com exalumne. 

Curs normal dels esdeveniments: 

Usuari Sistema 

1. L‟usuari selecciona un 

contacte introduït 

prèviament. 

 

 2. El sistema mostra la vista del contacte seleccionat 

3. L‟usuari prem el botó 

“Desa”. 

 

 4. El sistema desa el contacte 

 5. El sistema envia una sol·licitud informativa al gestor 

del departament per avisar-lo de que l‟usuari vol 

compartir un contacte. 

Contractes del sistema: 

 seleccionarContacte(n:nom) 

Precondició: 

 No hi ha cap contacte actiu. 

 Existeix el contacte (n) al sistema. 
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Postcondició: 

 Existeix un contacte C al sistema i es el contacte actiu. 

 activarCompartirDepartament(departament) 

Precondició: 

 Existeix un contacte C actiu. 

 L‟usuari selecciona l‟opció “departament” 

Postcondició: 

 Existeix un contacte C actiu. 

 El contacte C té el camp “departament” activat. 

 fi_Compartir_Contacte_departament() 

Precondició: 

 Existeix un contacte C actiu. 

Postcondició: 

 Existeix al sistema un contacte C amb el camp “departament” activat per l‟usuari. 

 No hi ha cap contacte actiu. 

 

Il·lustració 20 Diagrama de seqüència per compartir contacte amb el departament 
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6.3.2.3  Administrar contacte per el departament 

Cas d’ús: Administrar contacte per el departament 

Actors: Usuari departamental 

Tipus: Primari 

Descripció: Amb aquest cas d'ús, l'usuari departamental decideix si fa visible 

un contacte compartit prèviament, amb tot el departament o no. 

Assegurem que en aquest cas, el contacte té l'estat “Departament” 

activat, l'usuari actual és l'usuari departamental i, encara no ha 

administrat el contacte. 

Requeriments: R.2.3.- Compartir contacte amb departament/s. 

Curs normal dels 

esdeveniments: 

Usuari Sistema 

1. L‟usuari departamental 

selecciona un contacte 

introduït prèviament. 

 

 2. El sistema mostra la vista del contacte seleccionat 

3. L‟usuari prem el botó 

“Afegir al departament”. 

 

 4. El sistema desa el contacte 

 5. El sistema fa visible el contacte per a tots els membres 

del departament de l‟usuari departamental i l‟usuari que 

ha seleccionat compartir el contacte. 

Contractes del sistema: 

 selectContacte(contacte) 

Precondició: 

 Existeix el contacte (contacte) 

Postcondició: 
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 El sistema conte el contacte C actiu. 

 El contacte té el camp “departament” activat. 

 L'usuari, és un usuari departamental 

 Aquest usuari, no ha fet ja el contacte visible per el seu departament. 

 gestionarContacte(estat) 

Precondició: 

 Hi ha un contacte C actiu. 

 El contacte té el camp “departament” activat. 

 L'usuari, és un usuari departamental 

 Aquest usuari, no ha fet ja el contacte visible per el seu/s departament. 

Postcondició: 

 El sistema conte el contacte C actiu. 

 El contacte C, és visible per a tots els usuaris dels departaments on estigui l'usuari 

creador i l'usuari organitzacional actual sigui el cap de departament. 

 fi_administrar_contacte() 

Precondició: 

 Existeix un contacte C actiu. 

Postcondició: 

 No existeix cap contacte actiu. 
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Il·lustració 21 Administrar contacte per el departament 

 

 

6.3.2.4  Crear nou contacte web 

Cas d’ús: Crear nou contacte web 

Actors: Gestor/a de contactes web 

Tipus: Primari 

Descripció: Amb aquest cas d'ús el que es vol fer és crear un 

nou esdeveniment. 

Requeriments: R.3.1.- Crear un nou contacte. 

R.3.2.- Modificar contacte. 

R.3.4.- Assignar responsable 

Curs normal dels esdeveniments: 

Usuari Sistema 

1. L‟usuari prem el botó “Nou contacte 

web” 

 

 2. El sistema mostra la vista per crear un 

nou contacte web 

3. L‟usuari introdueix el nom del contacte 
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4. L‟usuari introdueix altres dades no 

obligatòries si vol. 

5. L‟usuari prem el botó “Desa”.  

 6. El sistema desa el contacte web al 

sistema. 

Curs alternatiu dels esdeveniments: 

6. El sistema informa a l‟usuari de que ha d‟introduir un nom. 

 

Contractes del sistema: 

 crearNouContacteWeb(n:nom) 

Precondició: 

 No hi ha cap contacte actiu. 

Postcondició: 

 Hi ha un contacte web C amb nom=n i es el contacte web actiu. 

 afegirAltresDades(dades) 

Precondició: 

 Existeix un contacte web C actiu. 

 Les dades que es volen introduir són vàlides per al contacte web C 

Postcondició: 

 Les dades introduïdes s‟han associat al contacte web C  

 Existeix un contacte web C actiu. 

 fi_crear_nou_contacte_web() 
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Precondició: 

 Hi ha un contacte web C actiu. 

Postcondició: 

 El sistema conté un contacte web C. 

 No hi ha cap contacte web actiu. 

 

Il·lustració 22 Crear nou contacte web 

 

6.3.2.5 Crear contacte en campanya 

Cas d’ús: Crear contacte en campanya 

Actors: Gestor/a de campanyes 

Tipus: Primari 

Descripció: Amb aquest cas d'ús el que es vol fer és crear un nou 

contacte associat a una campanya 

Requeriments: R.4.3.- Associar contacte web. 

Curs normal dels esdeveniments: 

Usuari Sistema 

1. L‟usuari prem el botó 

“Campanyes” 

 

 2. El sistema mostra la vista amb el llistat de 
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campanyes del sistema 

3. L‟usuari selecciona de la llista 

una campanya. 

 

 4. El sistema mostra la vista amb la llista dels 

contactes del sistema associats a aquesta 

campanya. 

5. L‟usuari prem el botó “Nou 

contacte” 

 

 6. El sistema mostra la vista per introduir les dades 

d‟un nou contacte 

7. L‟usuari selecciona el contacte 

del menú “contacte” 

 

 8. El sistema omple els camps de la vista amb la 

informació disponible del contacte. 

9. L‟usuari prem el botó “Desa”  

 10. El sistema desa el contacte. 

Curs alternatiu dels esdeveniments: 

8. Si el contacte no existeix, l‟usuari l‟ha de crear 

10. El sistema informa a l‟usuari de que falten dades obligatòries. 

Contractes del sistema: 

 seleccionarCampanya(campanya) 

Precondició: 

 No hi ha cap campanya activa. 

 No hi ha cap contacte actiu 

 La campanya “campanya” existeix al sistema. 
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Postcondició: 

 Hi ha una campanya C activa al sistema. 

 seleccionarContacte(contacte) 

Precondició: 

 Hi ha una campanya C activa al sistema. 

 El contacte “contacte” existeix al sistema 

Postcondició: 

 Hi ha una campanya C activa al sistema. 

 Hi ha un contacte CT actiu al sistema associat a la campanya C. 

 fi_crear_contacte_campanya() 

Precondició: 

 Hi ha una campanya C activa al sistema. 

 Hi ha un contacte CT actiu al sistema associat a la campanya C. 

Postcondició: 

 Hi ha al sistema un contacte CT amb les dades del contacte “contacte” i associat a la 

campanya C. 

 No hi ha cap contacte CT actiu al sistema associat a la campanya C. 

 No hi ha cap campanya C activa. 
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Il·lustració 23 Crear contacte en campanya 
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7. Disseny 

OpenERP incorpora més de 120 mòduls de gestió d'empresa de manera oficial. Altrament també hi ha 

més de 350 mòduls extra que aporten mes funcionalitats.  

Segons les nostres necessitats, hi han mòduls que poden adaptar-se completament al que necessitem: 

en aquest cas els aprofitarem tal qual. 

Si un mòdul ens aporta part de les funcionalitats que necessitem, podem acabar d‟adaptar-lo 

mitjançant herència. Podem afegir o treure els camps que facin falta i afegir les nostres funcionalitats. 

Si no hi ha cap mòdul que ens aporti totes o part de les funcionalitats que desitgem, en aquest 

cas el crearem de nou. 

   Mòdul resol aquesta necessitat totalment?  Aprofitament del mòdul 

Necessitat  Mòdul resol aquesta necessitat parcialment?  Herència del mòdul 

   Cap mòdul resol la necessitat?   Es crea el mòdul de zero 

 

7.1 Aprofitament dels mòduls oficials i extres 

En la fase de coneixement de la tecnologia, s'estudien els diferents mòduls dels que disposa OpenERP, 

cercant els que puguin ajustar-se a les nostres necessitats. D'aquesta fase i de l'estudi del problema 

s'extreuen les següents conclusions: 

 El mòdul base d‟OpenERP, el qual s'instal·la per defecte sempre, ens aporta un gran ventall de 

possibilitats per a la gestió d'empreses i contactes, però no satisfà totes les necessitats del 

problema. Per tant, ampliarem aquestes funcionalitats amb nous mòduls. 

 El mòdul extra base_contact, aporta una gestió dels contactes independent de l'empresa a la 

qual pertanyen. Aporta una solució parcial a la gestió que es desitja dels contactes, per tant 

s'haurà d'ampliar mitjançant herència. 

 OpenERP per defecte no incorpora el concepte de departament. Hi ha el mòdul oficial HR, 

que ens aporta aquesta funcionalitat. 
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 Per a tota la gestió de contactes i poder-los compartir, necessitem el mòdul base_contact, el 

qual ampliarem mitjançant herència, i el mòdul HR per afegir la gestió de departaments. El 

nostre mòdul, haurà d'ampliar el mòdul base_contact amb els camps que falten i eliminar els 

innecessaris. A més s'haurà de programar tota la gestió de compartir contactes. 

 Del mòdul resultant per a l‟EPSEVG, s'extraurà un altre més genèric que pugui ser aprofitat 

per qualsevol empresa. Aquest mòdul serà pujat a la plataforma Launchpad [10]. 

 Per la gestió de esdeveniments, no s'ha trobat res que s'aproximi a aquest concepte. Per tant es 

realitzarà de zero.  

 Per a la gestió dels contactes web, no s'ha trobat res que s'adapti a les necessitats que comporta 

aquest problema, per tant es realitzarà de zero. 

 Per a les campanyes, el mòdul oficial marketing satisfà part de les necessitats esmentades. Té 

mancances de camps i funcions que les resoldrem mitjançant la herència. 
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Il·lustració 24 Esquema que mostra en colors, els conceptes introduïts pels mòduls d’OpenERP, 
parcial o totalment, la resta s’introduiran totalment de nou.
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7.2 Model de components  

El model de components forma part del disseny i és la representació del model conceptual. En aquest 

apareixen totes les representacions del model conceptual més les associacions que siguin importants 

per la construcció de la solució. 

La primera tasca és identificar les visibilitats entre components, es a dir, quines comunicacions ens 

produeixen entre si. 

Donat el numero de visibilitats que es produeixen en el nostre sistema, dividirem el model de 

components en tres parts, per separar els tres tipus de visibilitats possibles. 

7.2.1 Visibilitats d’atribut 

 

Il·lustració 25 Visibilitats d'atribut 

En la il·lustració 25, veiem les visibilitats d‟atribut, aquestes ens indiquen les relacions que esdevenen 

en un repositori d‟objectes, diferenciades amb un asterisc, i les visibilitats que té el controlador del 

sistema sobre els diferents objectes. Mes endavant explicarem la figura del controlador. 
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7.2.2 Visibilitats locals 

 
Il·lustració 26 Visibilitats locals 

En la il·lustració 26 veiem les visibilitats de paràmetre. Aquestes visibilitats, la seva validesa es limita 

a la realització d‟una operació determinada. És a cada nou ús i a cada nova realització, quan es torna a 

crear de nou l‟enllaç local. 
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7.2.3 Visibilitats de paràmetre 

Per últim les visibilitats de paràmetre que es mostren en la il·lustració 27, neixen al passar a un objecte 

un altre com part d‟un argument de l‟operació o bé és el seu valor de retorn. 

 

Il·lustració 27 Visibilitats de paràmetre 

  



Disseny 

 

67 

 

7.3 Diagrames de col·laboració  

Els diagrames de col·laboració mostren gràficament les relacions entre els diferents components per 

assolir els objectius de cada cas d‟ús. Cada seqüència d‟un cas d‟ús, té el seu diagrama de 

col·laboració. 

En el nostre cas, els diagrames de seqüència són trivials, la majoria es gestionen de manera semblant. 

A més OpenERP ja gestiona amb els seus propis mecanismes aquest tipus de relacions entre objectes.  

S‟ha de tenir en compte que tenim relacions entre objectes ja existents al sistema i que hi afegim de 

noves amb els mòduls que hem creat. Tot i els mecanismes ja existents d‟OpenERP, mostrarem a 

continuació algunes de les relacions que es produeixen en alguns diagrames de col·laboració del nostre 

sistema. 

La descomposició de relacions que realitzem ens determina quines components són les responsables 

d‟una relació R. Un dels principis bàsics de disseny és el principi GRASP[27]. Aquest principi ens 

determina entre d‟altres que, al sistema ha d‟aparèixer una component que capturi qualsevol 

esdeveniment del sistema i sigui capaç de delegar la responsabilitat a la component que pertoqui. Es a 

dir, aquesta component controladora, ha de tenir coneixement de tot el sistema. 

En el nostre cas, OpenERP ja té el seu controlador intern que respon a les nostres peticions, però per 

representar les relacions en els diagrames de col·laboració, ens inventarem un controlador fictici que 

delegarà la responsabilitat a les components del nostre sistema. En el nostre cas l‟anomenarem  

“OERP” i l‟identificarem de la següent manera: 

 

Il·lustració 28 Controlador de l'aplicació 

Com que aquest controlador no apareix al model conceptual, estem violant el principi d‟espill, però 

d‟aquesta manera evitem haver d‟analitzar totes les relacions del model conceptual, que poden 

provocar errors. 

Explicada la figura del controlador anem a veure alguns diagrames de col·laboració del sistema. 
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7.3.1 Cas d’ús Crear nou esdeveniment 

crearEsdeveniment(n:nom, d:data_inici, ds:descripció, t:tipus):  

Aquest esdeveniment és l‟iniciador del sistema per tal de crear un nou esdeveniment. El controlador 

rep la petició, cerca el tipus d‟esdeveniment, la data, i delega la responsabilitat a esdeveniment, que 

crea un nou objecte amb les dades introduïdes i el deixa actiu. 

 

Il·lustració 29 Diagrama de col·laboració per crear un esdeveniment 

afegeixAltresDades(dades) 

Aquest esdeveniment s‟encarrega d‟introduir altres dades a l‟esdeveniment. El controlador rep el 

missatge i delega la responsabilitat a “Esdeveniments”, que afegeix les dades a l‟esdeveniment actiu 

“e”. 
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Il·lustració 30 Diagrama de col·laboració per afegir altres dades 

 

afegeixEmpresa(e:empresa) 

Aquest esdeveniment s‟encarrega d‟afegir empreses a l‟esdeveniment. El controlador rep el missatge 

que cerca d‟un repositori d‟empreses la que rep. Si una empresa no existeix, s‟ha de crear i 

emmagatzemar. Un cop tenim l‟empresa, el controlador delega la responsabilitat a Esdeveniments, per 

a que afegeixi l‟empresa a l‟esdeveniment actiu. 

 

Il·lustració 31 Diagrama de col·laboració per afegir empresa 
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afegeixUsuaris(u:usuaris) 

Aquest esdeveniment del sistema s‟encarrega d‟afegir usuaris responsables de l‟esdeveniment. Per 

això el controlador rep el missatge i cerca en un repositori d‟usuaris els usuaris que rep. Un cop 

obtinguts, delega a Esdeveniments la responsabilitat d‟afegir els usuaris a l‟esdeveniment actiu. 

 

Il·lustració 32 Diagrama de col·laboració per afegir usuaris a l'esdeveniment 

Aquest esdeveniment del sistema, finalitza el cas d‟ús. El controlador rep el missatge, delega la 

responsabilitat a Esdeveniments, que afegeix l‟esdeveniment actiu “e” al repositori d‟esdeveniments. 

 

Il·lustració 33 Diagrama de col·laboració per finalitzar la creació de l'esdeveniment 
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7.3.1 Cas d’ús Crear contacte en campanya 

seleccionarCampanya(campanya) 

Aquest esdeveniment del sistema inicia el cas d‟ús. El controlador rep el missatge i el delega a 

campanyes, qui s‟encarrega de cercar la campanya seleccionada del repositori de campanyes.  

La campanya seleccionada esdevé activa. 

 

Il·lustració 34 Diagrama de col·laboració seleccionar campanya 

seleccionarContacte(contacte) 

Després de seleccionar la campanya, el següent esdeveniment és seleccionar un contacte. El 

controlador rep com sempre el missatge i delega la responsabilitat a la campanya activa “c”. Aquesta 

cerca el contacte al respositori de contactes. En cas de no trobar-lo s‟ha de crear i emmagatzemar. 

Un cop es té el contacte, aquest s‟afegeix a la campanya. Campanya fa de creador GRASP, es a dir, 

crea, emmagatzema i utilitza. 
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Tal i com es pot entendre del diagrama de col·laboració, cada campanya té el seu propi repositori de 

contactes. D‟aquesta manera augmenta la cohesió de les campanyes. 

 

Il·lustració 35 Diagrama de col·laboració seleccionar contacte 

fi_crear_contacte_campanya() 

Aquest esdeveniment del sistema, finalitza el cas d‟ús. El controlador rep el missatge i com sempre 

delega la responsabilitat a Campanyes per tal de no violar el principi d‟encarrilament[27]. 

Campanyes delega a la campanya activa “c” la responsabilitat d‟afegir el contacte “cn” al seu 

repositori de contactes de campanya. 
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La campanya activa “c” desactiva el contacte “cn” i Campanyes desactiva la campanya “c”. 

 

 

Il·lustració 36 Diagrama de col·laboració fi crear contacte campanya 
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8. Implementació 

Després de l‟anàlisi i el disseny, és el moment de la implementació. Aquesta s‟ha de produir basant-

nos en els conceptes especificats durant les etapes anteriors. 

Durant el desenvolupament aprofitem codi que ja s‟ha implementat en altres mòduls per reutilitzar-lo 

aprofitant així el treball anterior i economitzant el temps. 

8.1 Mòduls desenvolupats 

Després d‟analitzar els problemes i veure que ens poden oferir els mòduls d‟OpenERP, els mòduls que 

cal desenvolupar són els següents: 

8.1.1 Contactes epsevg (contactes_epsevg) 

Gestionarà els contactes personals i permetrà compartir-los amb els usuaris que formin part del mateix 

departament que l'usuari, així com amb tota l‟EPSEVG, tot gestionat pels usuaris pertinents. Aquest 

mòdul aprofita part dels camps i la lògica del mòdul base_contact. 

Amb aquest mòdul es solucionen tots els requeriments especificats referents als contactes. 

8.1.2 Gestió contactes personals i departament (department_and_personal_contacts) 

Realitzarà la mateixa gestió que el mòdul anterior, però tindrà un perfil més genèric per tal de que es 

pugui aprofitar per qualsevol empresa. Aquest mòdul s‟haurà de desenvolupar en anglès i realitzar 

posteriorment les traduccions a català i castellà. Igual que el mòdul contactes_epsevg, s‟aprofita par de 

la lògica del mòdul base_contact. 

8.1.3 Esdeveniments EPSEVG (events_epsevg) 

 Gestionarà la creació d'esdeveniments i tasques així com el sistema de sol·licituds entre usuaris 

relacionats amb l‟esdeveniment. Aquest mòdul es crearà de zero. Amb aquest mòdul es solucionen tots 

els requeriments especificats referents als esdeveniments. 

8.1.4  Contactes web (contactes_web) 

 Permetrà la gestió dels contactes provinents de la web, importació, creació, modificació, etc, així com 

el seu seguiment. Aquest mòdul es crearà de zero. Amb aquest mòdul es solucionen tots els 

requeriments especificats referents als contactes web. 
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8.1.5 Campanyes (campanyes_epsevg) 

Gestionarà la creació de campanyes i la gestió d'aquestes. Permetrà associar contactes a les 

campanyes. Aquest mòdul aprofita part dels camps i la lògica del mòdul base_contact. Amb aquest 

mòdul es solucionen tots els requeriments especificats referents a les campanyes. 

 

Il·lustració 37 Esquema amb els mòduls creats de color vermell i les seves dependencies en negre 

 

8.2 Versions OpenERP 

Durant el desenvolupament d‟OpenERP s‟ha treballat sempre amb la versió estable 5.0. Mensualment 

l‟equip de desenvolupament d‟OpenERP treu noves versions de la 5.0 amb petites millores, 

correccions de bugs i nous mòduls. Es va començar treballant amb la versió estable 5.0.4, passant per 

cada nova versió fins arribar a la 5.0.10. 

La versió de Python amb la que s‟ha treballat inicialment és la 2.5, però a la meitat de projecte es va 

començar a utilitzar la darrera versió, la 2.6. Aquest canvi no va suposar cap problema pel 

desenvolupament del projecte. 

La versió utilitzada de PostgreSQL ha estat la 8.4. 
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Com hem vist en el capítol 4.5, OpenERP utilitza l‟esquema Model-Vista-Controlador (MVC). Veiem 

a continuació les definicions del MVC per un mòdul creat de zero com el de contactes web i per a un 

mòdul que hereta camps com el de contactes epsevg. 

8.3 Model 

En el model, els tipus de dades que ens podem trobar  són bàsicament de tres tipus possibles: 

 Camps normals: boolean, integer, date, datetime, time, char, float, selection, binary, reference. 

 Camps relacionals: many2one, one2many, many2many 

 Camps funcionals: camps que es calculen a partir d'altres. 

Veiem a continuació la definició de la classe contactes web amb els camps corresponents: 

8.3.1 Contactes_web 

class contactes_web(osv.osv):  

 

    _name = 'contactes.contactes' 

    _columns = { 

        'name': fields.char('Nom',size=64, required=True), 

        'surname': fields.char('Cognom',size=64, required=False), 

        'email':fields.char('Email', size=64, required=False, 

readonly=False), 

        'phone':fields.char('Telèfon', size=64, required=False, 

readonly=False), 

        'titulacio': fields.selection([('',''), ('inf', 'E. informàtica'), 

('sisel', 'E. de Sistemes Electrònics'), ('disseny', 'E. de Disseny 

Industrial i Desen. del Producte'), ('mec', 'E. Mecànica'), ('elec', 'E. 

Elèctrica'), ('electronica', 'E. Electrònica Industrial i Automàtica'), 

('auto', 'E. automàtica i electronica industrial')], 'Titulació', 

required=False), 

        'origen': fields.selection([('',''), ('indefinit', 'Indefinit'), 

('web_face2face', 'Web - Face2Face'), ('web_matricula', 'Web - Matrícula'), 

('web_portes', 'Web - Portes Obertes'), ('email_face2face', 'Email - 

Face2Face'), ('email_matricula', 'Email - Matrícula'), ('email_portes', 

'Email - Portes Obertes'), ('presencial', 'Presencial'), ('referencies', 

'Referències'), ('trucada', 'Trucada'), ('altres', 'Altres'), ('etc', 

'etc')], 'Origen', required=False), 

        'conegut': fields.selection([('',''), ('web', 'Web EPSEVG'), 

('cercador', 'Cercador'), ('xarxa_social', 'Xarxes Socials'), 

('referencies', 'Referències'), ('ubicacio', 'Ubicació'), ('fires', 

'Fires')], 'Com ens has conegut?', required=False), 

        'data': fields.datetime('Data', required=True), 

        'comentari': fields.text('Comentari'), 

        'resposta_cnt': fields.one2many('resp.resp', 'resp', 'Respostes'), 

        'responsable':fields.many2one('res.users', 'Responsable', 

required=False), 

        'campanyes': fields.many2many('campaign.campaign', 'cmp_cnt_rel', 

'name', 'uid', 'Campanyes', readonly=False),      

    } 

    _defaults = { 
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        'data': lambda *a: time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'), 

    } 

  

contactes_web() 

Aquesta és la definició dels camps de la classe contactes_web. El camp _name indica el nom de la 

taula que OpenERP mapejarà automàticament amb els camps introduïts. 

El diccionari amb les dades és _columns. La definició d‟un camp es realitza amb „nom_del_camp‟, 

fields.tipus per indicar de quin tipus de camp es tracta i la informació corresponent al tipus. 

Per exemple el camp „name‟, és de tipus char, i el nom que apareixerà a la interfície serà „Nom‟. Té 

una longitud màxima de 64 caràcters i és obligatori introduir-lo a la creació d‟un nou objecte. 

El camp „campanyes, és un camp relacional que apunta a un altra taula de la base de dades, en aquest 

cas „campaing.campaign‟ i ens permet veure el contingut d‟aquesta taula (campanyes). A la interfície 

l‟identificarem amb el nom de „Campanyes‟. 

L‟atribut requiered, indica si es necessari donar-li un valor a aquest camp o no per a la creació d‟un 

nou objecte d‟aquesta classe. False si no es necessari, True si ho es. 

L‟atribut readonly, indica si el camp és només de lectura en cas d‟estar a True, o si es pot modificar en 

cas d‟estar a False. 

Veiem a continuació la definició de la classe contactes_epsevg, que hereta camps de la classe 

base_contact:  

8.3.2 Contactes_epsevg 

class res_partner_contact(osv.osv): 

    _inherit='res.partner.contact' 

 

    _columns = { 

        'first_name':fields.char('Nom', size=64, required=True, 

readonly=False), 

        'adress':fields.char('Adreça', size=64), 

  'exstudent':fields.boolean('Ex-estudiant', requiered=False), 

  'department':fields.boolean('Departament', required=False), 

  'company':fields.boolean('EPSEVG', required=False), 

        'create_uid':  fields.many2one('res.users', 'Creator', 

readonly=True), 

        'dep_managers':fields.many2many('res.users', 

'manager_department_contact_rel', 'name', 'uid', 'Departments managers', 

readonly=False), 
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        'managers_list':fields.many2many('res.users', 

'manager_department_contact_agreed_rel', 'name', 'uid', 'Departments 

managers', readonly=False), 

        'deps_members': fields.many2many('res.users', 'deps_users_rel', 

'name', 'uid', 'User departments', readonly=False), 

        'create_depart_id':fields.many2many('res.users', 'dep_user_rel', 

'name', 'uid', 'User departments', readonly=False), 

        'ok_cmp':fields.boolean('ok cmp', requiered=False), 

        'share_cmp':fields.boolean('share cmp', requiered=False),        

        'state': fields.selection([('created', 

'created'),('shared_to_eval', 'to evaluate'), ('eval', 'evaluated')], 

'State', readonly=True), 

        'check':fields.boolean('check', required=False),         

    } 

 

    _defaults = { 

        'state': lambda *a: 'created', 

        'ok_cmp': lambda *a: False, 

        'share_cmp': lambda *a: False, 

    } 

  

res_partner_contact() 

Com veurem més endavant en la vista, els camps que es defineixen en aquesta classe, són els que 

afegim a l‟objecte „res.partner.contact‟ que crea el mòdul extra base_contact. Es a dir, disposem dels 

camps que hem introduït més els camps que ens aporta base_contact. D‟aquesta manera 

complementem els camps que manquen per satisfer les necessitats del projecte. 

Amb _inherit='res.partner.contact' indiquem que hereta de l‟objecte „res.partner.contact‟, que és el 

concepte que introdueix el mòdul base_contacte per crear contactes d‟empresa. 

Dintre de _defaults es defineix el valor per defecte dels camps, quan es crea un nou objecte. 

8.4 Lògica del mòdul. Controlador. 

La lògica dels mòduls es guarda en el mateix arxiu que les dades. Aquesta  respon als events iniciats 

per l‟usuari o bé pel sistema, actualitzant el model o realitzant les tasques pertinents. Cada funció 

s‟especifica a dins de la mateixa classe. Com veurem hi ha funcions predefinides que podem redefinir, 

així com fer ús de funcions ja definides. Veurem com en el cas de les dades, dos exemples, un per la 

lògica d‟un mòdul propi i un altre exemple utilitzant herència. 

8.4.1 esdeveniments_epsevg 

class events_epsevg(osv.osv): 

    _name = 'events.events' 

 

    def create(self, cr, uid, vals, members, context=None): 

        eve = super(osv.osv,self).create(cr, uid, vals, context) 
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        request_obj = self.pool.get('res.request')  

        for e in vals['members'][0][2]: 

            member = self.pool.get('res.users').browse(cr, uid, e) 

            request_obj.create(cr, uid, { 

                    'name': vals['name'], 

                    'trigger_date': vals['data'], 

                    'act_from': uid, 

                    'act_to': member.id, 

                    'body': vals['description'], 

                    'ref_doc1': 'events.events,%d'% (eve), 

                    }) 

        return eve 

 

    def obrir_event(self, cr, uid, ids, *args): 

        self.write(cr, uid, ids, { 

            'state':'obert', 

        }) 

        return True 

 

    def onchange_ev_anterior(self, cr, uid, ids, ev_anterior, empresa): 

        v = {} 

        if ev_anterior: 

            ev_ant = self.browse(cr, uid, ev_anterior) 

            v['empresa'] = [e.id for e in ev_ant.empresa] 

 

            v['name'] = False 

            v['name'] = ev_ant.name 

 

            v['description'] = False 

            v['description'] = ev_ant.description 

#Altre codi 

                 

        return {'value': v} 

 

events_epsevg() 

 

En aquest retall de codi tenim tres funcions “create”, “obrir_event” i “onchange_ev_anterior”.  

 La funció “create” és una funció predefinida que es crida quan es crea un nou objecte. Si la 

redefinim com en el exemple, podem afegir a dins el codi que volem que s‟executi en el 

moment de la creació. A l‟exemple, quan es crea un nou objecte del tipus esdeveniment, el 

sistema envia una sol·licitud informativa interna als usuaris que hem afegit al camp 

„members‟. 

 La funció “obrir_event” es crida quan des de la vista es canvia un estat. En aquest cas la 

funció canvia el valor del camp “state” a “obert” amb el mètode write. 

 La funció “onchange_ev_anterior”  es crida quan des de la vista es produeix un canvi en un 

camp determinat. La funció es crida des de la vista, on es fa referència al camp que ha de 

canviar i quina funció ha de ser cridada. En el cas de l‟exemple, quan es selecciona un 

esdeveniment anterior en el camp de la vista  “ev_anterior”,  la funció obté els valors dels 
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camps de l‟esdeveniment seleccionat i amb aquests valors omple els camps de la vista actual. 

D‟aquesta manera, es crea un esdeveniment a partir d‟un anterior. 

8.4.2 contactes_epsevg 

class res_partner_contact(osv.osv): 

    _inherit='res.partner.contact' 

 

    def _dep_users(self, cr, uid, admin, create_uid): 

        departments = self.pool.get('hr.department')         

  departments_manager = departments.search(cr, uid, [('manager_id', 

'=', admin)]) 

        departments_manager_objs = departments.browse(cr, uid, 

departments_manager) 

 

        user_in_dep = [] 

        for x in departments_manager_objs: 

            for y in x.member_ids: 

                if create_uid == y.id: 

                    user_in_dep.append(x.id) 

 

        users_list_id = [] 

        for x in user_in_dep: 

            departments_user_in = departments.browse(cr, uid, x) 

            for y in departments_user_in.member_ids: 

                users_list_id.append(y.id) 

 

        return users_list_id      

 

    def create(self, cr, uid, vals, context=None): 

        if vals.get('department', False): 

            v = [] 

            managers_ids = self._dep_managers(cr, uid, vals) 

            for e in managers_ids: 

                managers = self.pool.get('res.users').browse(cr, uid, e) 

                v.append(managers) 

             

            vals['dep_managers'] = [(6,0,[e.id for e in v])] 

            vals['state'] = 'shared_to_eval' 

 

        if vals.get('company', False): 

            vals['share_cmp'] = True 

            vals['state'] = 'shared_to_eval' 

 

        ids = super(res_partner_contact,self).create(cr, uid, vals, 

context) 

 

        if vals.get('department', False): 

            request_obj = self.pool.get('res.request') 

            for e in vals['dep_managers'][0][2]: 

                member = self.pool.get('res.users').browse(cr, uid, e) 

                request_obj.create(cr, uid, { 

                    'name': "Sol·licitud: Vull compartir un nou contacte 

amb el departament", 

                    'trigger_date': time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'), 

                    'act_from': uid, 

                    'act_to': e, 

                    'body': "Vull compartir un nou contacte amb el 

departament."'\n\n' "Contacte compartir per: ", 
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                    'ref_doc1': 'res.partner.contact,%d'% (ids), 

                    }) 

#Altre codi 

res_partner_contact() 

En aquest retall de codi veiem un parell de funcions del mòdul contactes_epsevg, al qual li hem aplicat 

prèviament herència del mòdul “base_contact”, concretament de la taula “res.partner.contact”. 

 La funció “_dep_users”, és una funció privada de la classe. Aquesta funció retorna una llista 

amb els departaments on hi són alhora l‟usuari creador de l‟objecte i l‟administrador del 

departament. Primerament es cerca els departaments dels quals l‟administrador és gestor. Tot 

seguit es cerca en aquests departaments, en quins està l‟usuari creador. Finalment es crea una 

llista amb els identificadors dels departaments i es retorna. 

 La funció “create” d‟aquest exemple és heretada de “base_contact”. L‟estem redefinint per 

afegir les funcionalitats necessàries. En aquest cas quan es crea un nou contacte, es comprova 

si l‟usuari ha activat l‟opció “departament” per tal de compartir-lo. Si és així, es crida a la 

funció “_dep_managers”, que cerca en quins departaments està l‟usuari creador i quins són 

els seus gestors. D‟aquesta manera el sistema sap si el futur usuari que està gestionant el 

contacte és gestor de departament o no. De la llista que retorna la funció, s‟emmagatzema els 

identificadors dels gestors de departament i es canvia l‟estat del contacte a compartit per 

avaluar (shared_to_eval). 

Finalment s‟envia una sol·licitud informativa als gestors de departament que s‟han 

emmagatzemat a la llista “dep_managers”. 

8.5 Vista 

La vista d‟OpenERP és definida en un fitxer XML. En aquest arxiu i mitjançant aquest llenguatge de 

marques extensible, es relaciona amb l‟arxiu Python que conté la lògica i les dades com hem vist en 

els exemples anteriors. A les vistes es defineixen els elements de la lògica que volem que es mostrin. 

Les definicions dels elements s‟ha de fer entre etiquetes, amb una al començament i un altre al final de 

la definició. 

Existeixen quatre tipus de vista possibles, formulari, llista, calendari i gràfic.  Cada tipus de vista es 

defineix al mig de l‟etiqueta “<field name="type">” , indicant el tipus de vista corresponent (form, 

tree, graph, calendar). 

Veiem a continuació un parell d‟exemples de vistes. 
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8.5.1 esdeveniments_epsevg 

El codi següent forma part de tota la definició de la vista del mòdul esdeveniments. Explicarem a on 

pertany cada part de la vista. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"/ 

<openerp> 

 <data> 

 <menuitem name="Esdeveniments" id="menu_main"/>    

 <record model="ir.ui.view" id="view_events_form"> 

  <field name="name">events.events.form</field> 

  <field name="model">events.events</field> 

  <field name="type">form</field> 

  <field name="arch" type="xml"> 

   <form string="events.events"> 

                <notebook colspan="8"> 

                <page string="Informació"> 

           <separator colspan="4" string="Informació 

Esdeveniment"/> 

           <field name="name" select="1" colspan="4"/> 

           <field name="description" select="1"/> 

                       <field name="data" select="1"/> 

      <field name="tipus_event" select="1"/> 

      <field name="lloc" select="1"/> 

      <field name="ev_anterior" 

on_change="onchange_ev_anterior(ev_anterior, empresa)"/> 

                    <field name="create_uid" select="2"/> 

                    <group name="states" col="6" colspan="4"> 

                        <field name="state" select="1"/> 

                        <button name="obrir_event" string="Obre" 

states="tancat,draft,cancelat" icon="gtk-apply"/> 

                        <button name="tancar_event" string="Desa" 

states="obert" icon="gtk-close"/> 

                        <button name="cancelar_event" string="Cancel·la" 

states="obert,draft" icon="gtk-cancel"/> 

    <!-- altre codi --> 

   </form> 

  </field> 

 </record> 

 

Aquesta part de la vista comença amb l‟estructura bàsica de definició que ha de tenir qualsevol vista 

d‟OpenERP. Tot seguit dins l‟etiqueta “menuitem” es defineix el botó del menú principal d‟OpenERP 

que ens durà a les opcions del mòdul que hem definit. Aquestes accions són definides més endavant. 

Les següents línies són la definició de la vista formulari (form), especificant l‟identificador de la vista. 

Tot seguit es defineixen els camps que volem mostrar. OpenERP per defecte organitza l‟estructura de 

la vista en quatre columnes. Cada camp per defecte ocupa dos columnes, una per l‟etiqueta i un altra 

pel camp en si. Per tant si no modifiquem aquesta estructura en cada línia de la vista es veuen dos 

camps (etiqueta1 + camp1 + etiqueta2 + camp2). 
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La definició dels camps s‟escriu tot seguit de la línia “<field name="arch" type="xml">”, per 

exemple el camp “name” el mostrem a la vista de la següent manera: <field name="name" 

select="1" colspan="4"/>. Amb l‟atribut “colspan” definim que el camp ocupi tota una línia 

de la vista, quatre columnes. Els següents camps com podem veure, es mostraran per defecte en format 

dos columnes cadascun, dos camps per línia. 

En el camp “ev_anterior”, definim amb l‟atribut “on_change”, que quan canvií ha de cridar a la funció 

“onchange_ev_anterior” que hem vist a l‟apartat 8.3.1, passant com a paràmetres el camp 

“ev_anterior” i “empresa”. D‟aquesta manera es crida a la funció amb el mateix nom que hem vist a la 

lògica per crear un esdeveniment a partir d‟un anterior. 

Per últim s‟ha definit botons per a canviar l‟estat de l‟esdeveniment. Per definir-los utilitzem l‟etiqueta 

“<button>” Quan es prem un botó determinat crida a la funció associada per realitzar l‟acció. El botó 

“obrir_event” crida a aquesta mateixa funció que hem definit a la lògica, per tal de canviar l‟estat de 

l‟esdeveniment a obert. 

 

Il·lustració 38 Vista formulari d'un esdeveniment 

Els camps en blau de la vista formulari, representen els camps que són obligatoris d‟introduir quan es 

crea un nou esdeveniment. 
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 <record model="ir.ui.view" id="view_events_tree"> 

  <field name="name">events.events.tree</field> 

  <field name="model">events.events</field> 

  <field name="type">tree</field> 

  <field name="arch" type="xml"> 

   <tree colors="green:state in ('tancat');blue:state in 

('obert');red:state in ('cancelat')" string="events.events"> 

    <field name="name"/> 

    <field name="data"></field>     

    <field name="tipus_event" select="1"/> 

    <field name="lloc" select="1"/> 

    <field name="description" select="1"/> 

    <field name="empresa" select="1" /> 

                <field name="state" select="1"/> 

                <field name="create_uid" select="2"/> 

   </tree> 

  </field> 

 </record> 

 

En aquesta part de la vista es defineix la vista llista(tree). Primerament definim amb el valor “tree” el 

tipus de vista. Els camps que volem veure en aquesta vista es defineixen de la mateixa manera que en 

el formulari.  

A la vista formulari podem definir quins camps poden servir per a fer cerques de dades. Hi ha dos 

tipus de cerques, la simple i l‟avançada. 

Si utilitzem l‟atribut “select=”1””, aquest camp estarà disponible en la cerca simple. Si utilitzem 

“select=”2””, aquest camp només estarà disponible en la cerca avançada. 

 

Il·lustració 39 Vista llista d’esdeveniment 

 

    <record id="view_events_calendar" model="ir.ui.view"> 

            <field name="name">events.events.calendar</field> 

            <field name="model">events.events</field> 

            <field name="type">calendar</field> 

            <field eval="2" name="priority"/> 

            <field name="arch" type="xml"> 

                <calendar color="create_uid" date_start="data" 

string="Events"> 

                    <field name="name"/> 

                </calendar> 



Implementació 

 

85 

 

            </field> 

        </record> 

 

Aquesta part de la vista defineix la vista calendar (calendar). Igual que en las vistes anteriors, definim 

l‟informació que volem mostrar en el calendari. 

 

Il·lustració 40 Vista calendari d'esdeveniments 

 

 <record model="ir.actions.act_window" id="action_events"> 

  <field name="name">Events</field> 

  <field name="res_model">events.events</field> 

  <field name="view_type">form</field> 

  <field name="view_mode">tree,form,calendar</field> 

 </record> 

 

 <menuitem name="Esdeveniments" parent="events_epsevg.menu_main" 

id="menu_events" action="action_events"></menuitem> 

 

Aquesta part del codi de la vista, defineix quines són les vistes disponibles per un esdeveniment i el 

menú d‟accés des del menú principal d‟OpenERP amb l‟etiqueta “menuitem”. Al accedir, per defecte 

accedirem a la vista llista(tree), que és la primera que s‟ha afegit com a valor a l‟etiqueta <field 

name="view_mode">tree,form,calendar</field>. 

<record model="ir.actions.act_window" id="action_nou_events"> 

  <field name="name">Events</field> 
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  <field name="res_model">events.events</field> 

  <field name="view_type">form</field> 

  <field name="view_mode">form</field> 

 </record> 

 

 <menuitem name="Nou Esdeveniment" parent="events_epsevg.menu_main" 

id="menu_nou_events" action="action_nou_events"></menuitem> 

</openerp> 

Aquesta és la definició de la vista formulari. Com podem apreciar és pràcticament idèntica a la llista, 

només es diferencia pel nom de l‟acció i per el valor “form”. El “menuitem” “Nou Esdeveniment”, és 

la manera d‟accedir al formulari des del menú principal d‟OpenERP. 

 

Il·lustració 41 Menús principals d'esdeveniments 

 

8.5.2 Contactes_epsevg 

Quan realitzem herència, no tan sols heretem la lògica i les dades, també podem heretar les vistes. 

D‟aquesta manera podem adaptar una vista del tipus que sigui (formulari, llista, calendari, gràfic) com 

vulguem. Per exemple si ens sobren camps d‟un formulari, els podem eliminar. Òbviament també 

podem afegir els que hem definit nosaltres a l‟arxiu de Python. 

Veiem uns exemples de la vista de mòdul contactes_epsevg, que hereta del mòdul base_contact. 

<record model="ir.ui.view" id="view_contactes_epsevg_form"> 

 <field name="name">contactes.epsevg.inherit</field> 

 <field name="model">res.partner.contact</field> 

 <field name="inherit_id" 

ref="base_contact.view_partner_contact_form"/> 

 <field name="type">form</field> 

 <field name="arch" type="xml"> 

  <field name="email" position="after"> 

   <!-- altre codi --> 

   <field name="exstudent" select="1"/> 

   <!-- altre codi --> 

  </field> 
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 </field> 

</record> 

En aquesta part de la vista s‟utilitza l‟herència mitjançant l‟etiqueta amb nom “inherit_id”, la qual a 

més defineix de quina vista hereta els camps, en aquest cas de la vista amb identificador 

“view_partner_contact_form” del mòdul “base_contact”. La línia <field name="email" 

position="after">, indica on s‟inicien els canvis. En aquest cas, s‟afegeix el camp “exstudent” 

que hem, definit al arxiu Python, tot seguit del camp “email” ja definit. 

 

<record model="ir.ui.view" id="view_contactes_epsevg_form4"> 

<field name="name">contactes.epsevg.inherit4</field> 

<field name="model">res.partner.contact</field> 

 <field name="inherit_id" 

ref="base_contact.view_partner_contact_form"/> 

 <field name="type">form</field> 

 <field name="arch" type="xml"> 

  <field name="title" position="replace"/> 

  </field> 

</record> 

 

En aquest exemple el que es fa es treure un element de la vista formulari que no interessa, en aquest 

cas eliminem l‟element “title”. Ho fem amb l‟atribut position="replace" 

 

 

<record model="ir.ui.view" id="view_contactes_epsevg_form7"> 

 <field name="name">contactes.epsevg.inherit7</field> 

 <field name="model">res.partner.contact</field> 

 <field name="inherit_id" 

ref="base_contact.view_partner_contact_form"/> 

 <field name="type">form</field> 

 <field name="arch" type="xml"> 

          <field name="email" position="replace"> 

   <field name="email" widget="email"/> 

</field> 

 </field> 

</record> 

 

 

Redefinir camps és un alter possibilitat que ens aporta l‟herència. En aquest cas fem com si 

eliminéssim el camp “email”, però tot seguit es torna a definir igual a la vista. En aquest cas s‟ha fet 

per afegir al camp “email” l‟atribut widget="email".  

Els widgets són petits afegits que disposa OpenERP per incorporà a les vistes. En aquest cas hem 

afegit un widget del tipus “email” que permet obrir el gestor de correu que tingui l‟usuari per defecte, 

amb el correu que hi hagi escrit en el camp “email” en el moment de polsar el botó del widget. 
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Hi ha altres tipus de widgets, per obrir planes webs, per camps relacionals, imatges, referències, etc. 

 

Il·lustració 42 Vista formulari adaptada de contactes 
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8.6 Implementació d’altres recursos 

A part de l‟estructura de dades (model), vistes i lògica (controlador) que hem implementat per a cada 

mòdul, s‟ha desenvolupat altres tipus de funcionalitats integrades dintre d‟aquestos. Veiem a 

continuació alguns exemples. 

8.6.1 Workflows. Fluxos de treball 

En els nostres mòduls apareixen diversos fluxos de treball veiem en quins casos: 

 Mòdul contactes_epsevg, per definir els estats d‟un contacte, compartit amb el departament, amb 

l‟escola, per avaluar, avaluat. 

 Mòdul events_epsevg, per defenir els estats que pot tenir un esdeveniment i quines són les 

transicions que es poden produir entre aquests estats. Per exemple quan tenim un esdeveniment en 

esborrany, només podem obrir l‟esdeveniment o cancel·lar-lo. Si el tenim obert, només podem 

tancar-lo o cancel·lar-lo, etc. 

8.6.2 Wizards. Assistents 

En el mòdul contactes_web, hem implementat un assistent per tal de que l‟usuari final pugui introduir 

els contactes provinents dels formularis de la pàgina web de l‟EPSEVG, a partir d‟un arxiu XML amb 

les dades. Al executar aquest assistent, el sistema li permet a l‟usuari seleccionar la ruta d‟aquest 

arixiu XML amb les dades i començar la importació. 

8.6.3  Regles d’accés a dades 

Amb aquestes regles filtrem les dades que poden veure els usuaris. Per exemple: 

 En el mòdul contactes_epsevg hem fet que els contactes que afegeix un usuari, siguin personals. 

Recordem que OpenERP gestiona els contactes per l‟empresa, no personalment, es a dir, tothom 

els pot veure. Amb aquesta regla a més de definir que només sigui l‟usuari creador del contacte 

qui el pugui veure, s‟ha de definir també l‟accés per els gestors de departament quan s‟ha 

seleccionat l‟opció “compartir amb el departament”, així com gestionar l‟accés per la resta 

d‟usuaris quan el contacte es afegit pel gestor. Passa el mateix quan es comparteix amb tota 

l‟EPSEVG. 

 En el mòdul d‟events_epsevg s‟han definit regles per a que només puguin accedir al formulari 

d‟esdeveniments el creador i els usuaris que s‟han afegit que estan relacionats amb l‟organització 

d‟aquest. Tant mateix, un usuari només visualitza les tasques assignades a la seva persona. 
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8.6.4 Introducció de dades automàticament 

Un dels requisits era introduir una sèrie de categories d‟empresa de manera automàtica. Per a tal s‟ha 

definit un arxiu XML que OpenERP pot interpretar, de tal manera que quan instal·lem el mòdul 

contactes_epsevg, OpenERP accedeix a aquest arxiu XML que conté la definició de categories 

d‟empresa. 

8.6.5 Accés als menús d’OpenERP 

Un usuari no administrador d‟OpenERP té l‟accés restringit als mòduls instal·lats, cal definir a on pot 

accedir. En el nostre cas definim regles per els mòduls que estan pensats per ser utilitzats per tots els 

usuaris de l‟EPSEVG i no en definim pels que són d‟ús particular, ja que serà feina de l‟administrador 

gestionar aquest accés depenent de l‟usuari. 
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9. Test i jocs de proves 

Durant el desenvolupament dels mòduls i a mesura que s‟anaven afegint funcionalitats que complien 

algun dels requeriments del sistema, s‟anava fent Unit testing[30] d‟aquestes funcionalitats. Unit 

Testing consisteix en provar el correcte funcionament d‟un mòdul de codi, d‟aquesta manera ens 

assegurem de que cada part del codi funcioni correctament per separat. Posteriorment amb les proves 

d‟integració, ens podem assegurar del correcte funcionament de tot el sistema. 

Per exemple, durant el desenvolupament del mòdul contactes_web, quan s‟ha desenvolupat tota la 

lògica d‟introduir un nou contacte, es realitza una prova sobre aquesta funcionalitat, intentant a més 

trobar possibles bugs, en aquest cas a la introducció de dades. Aquest és un exemple trivial de testeig 

del sistema però hi ha casos molt més complexes com per exemple en el mòdul contactes_epsevg. 

Aquest és possiblement el mòdul amb la lògica més complexa,  ja que tota l‟estructura creada per la 

gestió de compartició de contactes és força complicada. Per realitzar les proves d‟aquest mòdul, 

primerament s‟ha de tenir en compte que depèn d‟altres mòduls que aporten part de la lògica total 

d‟aquest sistema i per tant ha de cohesionar correctament. 

En  segon lloc, per provar la part de contactes i posteriorment la compartició, s‟ha de tenir usuaris 

definits i que pertanyin a usuaris. Per tant durant el testeig s‟ha creat diversos usuaris, s‟ha afegit a 

departaments i s‟ha gestionat els permisos adients. S‟ha provat d‟afegir contactes personals i que els 

demés usuaris no tinguessin visibilitat sobre els contactes dels altres usuaris. 

Recordem que per defecte OpenERP gestiona els contactes per l‟empresa, es a dir, un contacte afegit 

és visible per a tots els usuaris. Després d‟assegurar el correcte funcionament dels contactes personals 

i d‟implementar la complexa lògica de compartició i gestió de contactes compartits, s‟anava provant 

com els diferents usuaris compartien contactes pel seu departament i com els gestors dels 

departaments els feien visibles per a tots els usuaris del departament del gestor i l‟usuari creador. 

Aquest procés era força laboriós. 

Realitzada aquesta part, s‟havia d‟anar usuari a usuari per comprovar que podia accedir exclusivament 

als contactes que li pertocaven i que no es produïen errors. 

Un altre part complexa ha estat la de gestionar els contactes web i les campanyes. 

Primerament amb els contactes web, existeix la possibilitat de afegir-ne des de un arxiu xml generat a 

partir dels formularis de la web de l‟EPSEVG. S‟havia d‟assegurar la concordança de les dades amb 

els camps del sistema gestor que s‟ha desenvolupat. En un formulari que ha d‟omplir una persona, 



Aplicació de gestió (ERP) de contactes i esdeveniments per l‟EPSEVG 

 

92 

 

existeixen camps obligatoris que s‟han d‟omplir, però existeix la possibilitat de que la persona no els 

introdueixi correctament, per tant s‟ha de tenir en compte certes errades en les dades. 

Algunes problemes que sorgien al realitzar la importació de contactes, es produïen quan algun contacte 

deixava certs camps en blanc, en aquest cas es produïa alguns errors en la concordança de les dades. 

Un cop detectat el problema es va solucionar convenientment per donat el cas de que hi hagin camps 

en blanc, no es produeixi cap error. 

Des del mateix formulari d‟un contacte web, hi ha la possibilitat d‟associar-lo a campanyes. Al 

realitzar aquesta operació es crea el contacte a dins l‟apartat contactes de cada campanya a la quan 

s‟hagi associat. En aquest cas s‟ha agut de comprovar la correcta correlació de dades, ja que quan 

s‟afegeix el contacte, també s‟omplen automàticament certs camps amb informació del contacte. 

Un altre problemàtica detectada justament en l‟apartat d‟un contacte en una campanya succeeix quan 

realitzem comunicacions amb el contacte. Per exemple es podia programar una trucada per una data 

passada a l‟actual. Quan es programa una trucada per una data, el contacte passa a tenir l‟estat 

“Pendent” i a l‟arribar la data seleccionada, automàticament passa a l‟estat “Tornar a trucar”. Donat el 

problema comentat de poder seleccionar una data passada, el contacte mai canviava el seu estat 

automàticament. Per tant, es va aplicar la correcció adient per a que l‟usuari en cas de seleccionar una 

data passada, el sistema mostri un missatge d‟error, demanant la introducció d‟una data correcte.  

Quan va finalitzar tot el procés de desenvolupament i testeig, es va contactar amb els usuaris finals per 

realitzar una demostració de tot el software. Durant aquest procés, els usuaris van detectar algunes 

petites errades que es van solucionar ràpidament. 

Tot seguit, es va procedir a integrar el servidor d‟OpenERP al servidor “Kato” de l‟EPSEVG, per tal 

de que els usuaris finals poguessin començar a treballar amb el software i reportar més bugs en cas de 

trobar-ne. Així doncs, durant la redacció d’aquesta memòria, el software desenvolupat ja es troba 

en funcionament i s’està utilitzant pels usuaris finals. 
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10. Planificació Final i Anàlisi Econòmica 

10.1 Planificació Final 

Per la realització d‟aquest projecte des del seu inici fins al final s‟han empleat al voltant d‟unes 695 

hores, treballant de mitja 5 hores diàries 6 dies a la setmana de Gener a Juny. Aquest temps s‟ha 

empleat per a les següents tasques: 

 Estudi de tecnologies i aprendre el funcionament d’OpenERP, Python, XML: aquesta 

va ésser la etapa inicial juntament amb l‟anàlisi del problema. Va comportar força temps 

degut a l‟escàs desenvolupament del developers book d‟OpenERP i l‟escassa 

documentació existent.  

 Anàlisi i especificació: en aquesta part es defineixen amb el client en reunions quina és la 

problemàtica i quins problemes cal solucionar. Cal captar aquesta informació, analitzar-la 

i interpretar-la adequadament. Aquesta parta també comporta força temps, ja que cal 

deixar-ho tot ben definit ja que sinó després pot haver mals entesos i el programa pot 

realitzar tasques equivocades. 

 Disseny: un cop realitzat l‟anàlisi s‟especifiquen els objectes que conformaran la solució 

software i s‟elabora la metodologia per crear-la. 

 Implementació: aquesta etapa ha estat la més llarga ja que degut a la falta d‟experiència 

en aquest tipus de projectes, així com el desconeixement en la tecnologia i la falta de 

documentació, ha allargat força el procés. A més també ens hem trobat amb els típics 

problemes d‟implementació per trobar la forma d‟implementar certs aspectes com la 

gestió dels contactes compartits per exemple, s‟havia d‟estudiar la forma de fer-ho i de 

fer-ho eficient, tractar amb llistes Python, etc. 

També va demorar encara més el fet de tenir que corregir el mal funcionament del mòdul 

Marketing que hem aprofitat, ja que no funcionava com prometia en la descripció i tenia 

molts bugs. A més es troba en anglès i s‟ha agut de fer la traducció del mòdul, la qual per 

cert s‟ha pujat a la plataforma de desenvolupament i distribució Launchpad. 

 Implantació: en aquest procés s‟instal·la i configura el servidor i els clients OpenERP i 

PostgreSQL. S‟ha realitzat tot el treball sobre Linux. Mensualment es distribuïa una nova 

versió del servidor i client OpenERP, el qual s‟anava actualitzant. Alguns problemes que 

sorgien a vegades era que algunes dades resultaven corruptes i s‟havia d‟atacar directament 

la base de dades per corregir els errors. 



Aplicació de gestió (ERP) de contactes i esdeveniments per l‟EPSEVG 

 

94 

 

Per el correcte funcionament de tot plegat, també s‟havia de definir usuaris, rols, permisos, 

departaments, etc. Comprovar el correcte funcionament de tots ells, etc. Aquesta part també 

ha requerit força temps. 

 Proves: S‟ha de comprovar el correcte funcionament de les solucions que s‟han implementat, 

aplicar correccions a les funcions que no treballen com s‟esperava i comprovar resultats. A 

més, quan el producte era pràcticament definitiu, el client ha començat a treballar amb un 

entorn estable amb totes les eines per tal de començar a familiaritzar-se amb l‟entorn i aportar 

millores estètiques i funcionals així com trobar possibles errades. 

 Documentació: Aquest tasca també ha comportat moltes hores ja que cal documentar en la 

memòria pràcticament tot el que s‟ha fet des del començament fins al final. Cal documentar 

l‟anàlisi del problema, requeriments, disseny de la solució, implementació, manuals d‟usuari i 

administrador, costos del projecte, etc. 

A continuació el desglossament en hores de treball de cada apartat, així com el percentatge d‟hores 

que ha suposat cadascuna d‟elles. 

 

Il·lustració 43 Desglossament d'etapes en hores de treball 

 

Il·lustració 44 Desglossament gràfic de les etapes 
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Com es pot apreciar, en l‟etapa que més temps s‟ha invertit és la d‟implementació. Això es degut 

sobretot a la falta d‟experiència  en la programació amb Python i en el temps invertit en pensar 

estructures de dades eficients que realitzessin correctament el que ens proposàvem. 

La següent etapa que més ha durat és la d‟anàlisi, ja que com hem comentat anteriorment, cal 

especificar clarament el que s‟espera del software per tal de no haver d‟aplicar correccions més 

endavant en el disseny de l‟aplicació que comportessin un retard en la finalització del projecte. 

Juntament amb l‟anàlisi la documentació de la memòria ha suposat gairebé el mateix temps invertit, ja 

que cal documentar absolutament tot el que es fa. 

La inversió temporal que hem vist de les etapes, vist en un diagrama de GANTT queda de la següent 

manera: 

 

Il·lustració 45 Diagrama de GANTT amb la planificació final 

10.1.1 Comparativa resultat final – planificació inicial 

 La planificació inicial que hem explicat en el capítol  5, es va realitzar a partir d‟un treball 

setmanal de 8 hores diàries 5 dies a la setmana. Ens sortien un volum de treball de 912 hores. 

 El resultat final ha estat de 5 hores diàries 6 dies a la setmana, amb un volum total d‟hores 

finals de 695 hores. 
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Il·lustració 46 Gràfic de barres comparatiu amb les hores planificades inicialment i les finals 

Com veiem el percentatge d‟hores que s‟ha invertit per realitzar el projecte ha estat finalment d‟un 

23,8% menys del planificat inicialment.  

La causa principal d‟aquest decrement d‟hores ve donat principalment a que s‟ha estalviat la part de 

disseny gràfic, ja que OpenERP ja ens dona la interfície de treball predefinida, i l‟agilitat amb la que 

s‟ha treballat constantment. 

10.2 Anàlisi Econòmica 

A continuació analitzarem el cost final del projecte tenint en compte les hores que s‟han invertit per a 

la seva realització total. Per a calcular el cost total del projecte, s‟ha desglossat la feina realitza i s‟ha 

tingut en compte quin rol s‟encarrega de cada tasca. Veiem a continuació quins rols hem agut 

d‟assumir, les seves tasques i el preu hora de cadascun. 

 Analista: és l‟encarregat d‟especificar en paper el problema del client i determinar els 

requeriments que ha de complir l‟aplicació. Sou brut anual: 40.000€. Preu hora: 30€. 

 Dissenyador: s‟encarrega de dissenyar la solució a partir de l‟anàlisi. Sou brut anual: 

30.000€. Preu hora: 22,5€. 

 Programador: s‟encarrega de la implementació de la solució software a partir a partir del 

disseny. També es qui aprèn com funciona la tecnologia, en aquest cas OpenERP. Sou brut 

anual: 20.000€. Preu hora: 15€. 

 Tècnic informàtic: s‟encarrega de la part d‟implantació del sistema creat i de les proves. Sou 

brut anual: 15.000€. Preu hora: 11,25€. 
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 Redactor de documentació: és l‟encarregat de redactar tota la memòria. Sou brut anual: 

15.000€. Preu hora: 11,25€. 

Veiem el preu de cada tasca realitzada en el projecte segons aquests preus: 

 

Il·lustració 47 Desglossament del preu de les etapes segons hores imputades 

El cost final del projecte ha estat de 12.113 €. Un 18% més barat del que s‟havia calculat 

inicialment. Això és degut com hem comentat en la planificació d‟hores, per l‟agilitat del 

desenvolupament, al temps inferior imputat en general  i a l‟estalvi de l‟etapa de disseny gràfic. En un 

nou projecte com aquest, ens estalviaríem el procés d‟aprenentatge de les tecnologies utilitzades, per 

tant el projecte sortiria més barat. 

Veiem el preu desglossat segons el rol i les hores imputades: 

 

Il·lustració 48 Desglossament total d'hores segons rol i tasca 

 

 

Il·lustració 49 Desglossament gràfic del cost final de cada rol 

3.750 €

1.125 €5.550 €

337,50 €
1.350 €

Analista

Dissenyador

Programador

Tècnic

Redactor



Aplicació de gestió (ERP) de contactes i esdeveniments per l‟EPSEVG 

 

98 

 

11. Conclusions i treball futur 

11.1 Conclusions tècniques 

 Els objectius principals d‟aquest projecte, la gestió de contactes personals i compartits, els 

contactes provinents de la web, la gestió de campanyes i la gestió d‟esdeveniments, han estat 

completament assolits, ja que s‟ha dissenyat i implementat un sistema complet per gestionar 

totes aquestes relacions. 

 El potencial de desenvolupar per OpenERP amb Python i XML és molt gran. Començar a 

desenvolupar mòduls és molt senzill graciés el patró model vista controlador i la clara divisió 

d‟aquestes capes, així com les relacions de les diferents parts del codi. 

 La participació de la comunitat afegint noves funcions en forma de mòduls, li dona un gran 

potencial a aquest ERP i facilita la feina dels desenvolupadors per aprofitar aquestes 

funcionalitats per el seus propis mòduls. 

 La separació del client i del servidor que fa OpenERP, no suposa cap complicació addicional, 

a més permet utilitzar el client en un sistema operatiu diferent a on tenim situat el servidor. 

 La realització del projecte s‟ha pogut realitzar en la seva totalitat amb eines lliures, exceptuant 

les proves que s‟hagin pogut fer del client OpenERP sobre el sistema operatiu Windows. 

 La interfície gràfica és poc amigable i ens limita l‟aspecte final del producte. Tant sols s‟ha 

pogut tenir en compte aspectes com la col·locació dels camps de manera que agilitzi la feina 

de l‟usuari final. 

 L‟entorn en general no està correctament traduït, si instal·lem mòduls en català, tindrem una 

estranya barreja de l‟entorn entre català i castellà. Seria adequat aportar millores en la 

traducció de l‟entorn. 

 Hi ha mòduls que no funcionen com diuen que ho fan, i s‟hi es vol aprofitat les seves 

funcionalitats, s‟ha de perdre el temps en corregir aquestes errades. 

 Hi ha poquíssima documentació. La documentació oficial està total i exclusivament en anglès 

i presenta parts sense documentar i desactualitzades. L‟altre font per trobar recursos és el 

fòrum. Afortunadament els desenvolupadors solen resoldre els dubtes tècnics. S‟ha de tenir un 

bon nivell d‟anglès per participar en aquests fòrums. 

 Launchpad com a plataforma de projectes té un gran potencial, per accedir a les versions 

actualitzades diàriament i aportar mòduls i traduccions. Aquí també es poden fer preguntes 

tècniques les quals tarden una mica més en ser respostes, però també es tracten. 

Imprescindible bon nivell d‟anglès. 
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 Cal documentar tot amb correctesa. És de molta ajuda poder consultar qualsevol cosa referent 

al projecte quan s‟està treballant, així com també cal definir molt bé en la etapa d‟anàlisi el 

que el client espera que faci la solució futura.  

11.2 Conclusions personals 

 Ha estat el primer projecte de la meva vida on a més he assumit diferents rols del món 

informàtic durant el desenvolupament d‟aquest. Això m‟ha permès trobar-me en diferents 

situacions i problemes que són típics en el desenvolupament de projectes informàtics. És una 

experiència molt valuosa. 

 Els ERPs constitueixen la base informàtica de pràcticament qualsevol negoci. Conèixer les 

tecnologies existents així com el funcionament d‟aquests és summament important per al 

desenvolupament de solucions per a negocis. 

 Cal entendre el problema que el client exposa perfectament. Cal intentar situar-nos a la seva 

pell i comprendre el que vol, fer-li entendre també el que demana i especificar-ho tot amb 

correctesa. 

 S‟ha treballat directament amb el client, amb reunions setmanals per informar del estat i 

evolució de la solució que s‟implementava. Crec que són summament importants aquestes 

reunions, i no reunir-se amb el client exclusivament en la etapa de anàlisi i especificació. Això 

també suposa una experiència valuosa de cara al futur. 

 Python és un llenguatge molt fàcil d‟interpretar i amb molt de potencial. Amb poques línies 

podem fer moltes coses que en altres llenguatges suposaria el doble o el triple de línies. 

11.3 Treball futur 

Amb els coneixements que he adquirit amb aquest projecte, així com l‟experiència professional amb 

les relacions amb el client, s‟obre una via de treball futur en el món dels ERP. 

El potencial de Python, també m‟ha originat la necessitat d‟aprendre més vies de desenvolupament 

amb aquest llenguatge, com pot ser el desenvolupament d‟aplicacions web amb frameworks com 

Django.  
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11.4 Possibles ampliacions 

Un cop finalitzat aquest projecte, ja s‟ha pensat diferents millores que es poden implementar. La meva 

estada a la empresa s‟ampliarà un mes més després de la presentació del projecte. Durant aquest temps 

s‟intentarà ampliar de la següent manera. 

 Integració d‟un sistema de correu personalitzat que permeti tenir el gestor de correu integrat 

en el client OpenERP. 

 Enviament automàtic de correus a contactes de campanyes 

 Emmagatzematge dels correus enviats a contactes de campanyes. 

 Migració del client i servidor 5.0 cap a la propera versió d‟OpenERP, 6.0. 

 Creació automàtica d‟estadístiques. 

11.5 Anàlisi d'ambientalització 

És difícil trobar aspectes en aquest tipus de projectes que puguin suposar una millora pel medi 

ambient. Podem comentar els següents punts: 

 La gestió de contactes i esdeveniments que aporta aquest projecte, pot suposar una disminució 

en la despesa de paper, al tenir un sistema informàtic on gestionar peticions de contactes, i no 

haver d‟imprimir tants emails i gastar paper per apuntar informació. 

 Anteriorment la informació podia estar dipositada en diferents maquines. Amb aquest projecte 

tot està centralitzat en un únic servidor, això pot suposar una reducció de la despesa elèctrica 

al no necessitar diversos ordinadors. 

 El reaprofitament de codi Python ja desenvolupat, ens permet estalviar temps al no haver de 

tornar a desenvolupar funcions que ja hem creat amb anterioritat, això ho podem traduir com 

estalviament energètic ja que el temps que invertiríem tornant a programar, ho estalviem en 

energia elèctrica.  

11.6 Anàlisi d'accessibilitat 

Resulta també difícil tenir en compte aspectes d‟accessibilitat durant el desenvolupament del projecte, 

ja que OpenERP ens proporciona l‟entorn i no es pot variar. 

S‟ha tingut en compte al menys disposar els camps i botons de la vista, de la manera més còmode i 

natural per l‟usuari. 
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 Algunes solucions que es podrien aportar en futures versions d‟OpenERP podrien ser: 

 Usar un contrast de colors adient per l‟ull humà, o permetre activar al menys algun tipus de 

contrast. 

 Poder variar la grandària de la lletra. 

 Utilitzar algun sistema d‟ampliació de text. 
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Annex I: Manuals 
 

1. Manual d’usuari 

Aquest manual s‟ha creat a partir de [2][4][8][11] 

1.1 Instal·lació del client OpenERP 

El client d‟OpenERP està disponible de manera oficial per entorns GNU/Linux i Windows, de manera 

no oficial també està disponible per entorns Mac OS X. Explicarem tot seguit la instal·lació en entorns 

GNU/Linux i Windows. 

Per començar s‟ha d‟accedir a la web de descàrregues d‟OpenERP 

http://www.openerp.com/downloads.html, un cop em accedit ens descarreguem el client de Windows o 

Linux, segons convingui. A la il·lustració 50, estan remarcats el paquet que s‟ha de descarregar en 

cada cas. 

 

Il·lustració 50 En verd, el client d'OpenERP que s'ha de descarregar segons es vulgui per Windows o 
Linux 

1.1.1 Instal·lació en Windows 

1. Un cop hem accedit a la pagina de descàrregues, fem clic sobre el paquet “Stand-Alone 

Client”. El navegador ens preguntarà si volem desar el fitxer, li diem que si i començarà la 

descarrega. 

2. Un cop hem descarregat el paquet, anem al directori on s‟ha desat i l‟executem. Un assistent 

ens guiarà durant el procés d‟instal·lació del client. 

3. Polsem el botó “next” fins que l‟assistent ens pregunti a quin directori volem instal·lar el 

client. En anglès “Destination Folder”. Quan haguem seleccionat el directori correcte, tornem 

a polsar el botó “next” per començar la instal·lació. 

 

http://www.openerp.com/downloads.html
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1.1.2 Instal·lació en Linux 

Per realitzar la instal·lació de client en Linux, tenim tres opcions. 

1. Descarregar el client directament dels repositoris, en aquest cas d‟una distribució Ubuntu, 

mitjançant un terminal i la comanda sudo apt-get install openerp-client. Aquesta opció la 

descartarem ja que no ens assegurà disposar de la versió més actualitzada del client OpenERP. 

2. Directament de l‟apartat de descàrregues de la web d‟OpenERP, fen clic sobre el paquet 

“Client” (veure il·lustració 50). 

3. Mitjançant la plataforma Launchpad [10], el quan ens facilitarà l‟actualització futura del 

client. 

Ens decantarem per la segona o per la tercera opció. Primerament, s‟ha de tenir en compte, que per el 

correcte funcionament del client, s‟han d‟instal·lar certes llibreries extra. Per això obrim un terminal i 

introduïm la següent comanda: 

 sudo apt-get install python python-xml python-gtk2 python-glade2 python-matplotlib python-

egenix-mxdatetime python-hippocanvas 

Un cop instal·lats aquests paquets, procedim a instal·lar el client: 

1.1.2.1 Per descarrega de la web 

En aquests cas, només hem de descomprimir l‟arxiu descarregat. 

1.1.2.2 Lauchpad 

Des de un terminal, entrem al directori on volem descarregar el client. Per defecte el terminal apunta al 

directori /home/usuari, on usuari és l‟usuari actiu en aquest moment. Per poder descarregar el client 

fem el següent: 

1. Instal·lar el bazar, que és un sistema de descarrega de fitxers. Per a tal, introduïm la següent 

comanda al terminal: sudo apt-get install bzr 

2. Un cop hem instal·lat el bazar, des de la pagina de Launchpad dedicada al projecte OpenERP 

(https://code.launchpad.net/~openerp/openobject-client/5.0). Aquí s‟indica la comanda que 

hem d‟introduir al terminal per la descarrega del paquet. En aquest cas  introduïm al terminal 

la comanda bzr branch lp:openobject-client/5.0. 

https://code.launchpad.net/~openerp/openobject-client/5.0
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3. Un cop descarregat ja podem procedir a executar-lo 

1.2 Execució del client OpenERP 

1.2.1 Windows 

 Executar l‟accés directe creat a l‟escriptori o al menú inici, programes, OpenERP Client. 

 

Il·lustració 51 Accés directe a l'escriptori (Windows 7) 

1.2.2 Linux 

 Si l‟hem descarregat des dels repositoris, el podem executar anant al menú Aplicacions, 

Internet, OpenERP Client. 

1.2.3 Entrada 

1. Un cop executat el client OpenERP, ens apareixerà una finestra on ens demanà que introduïm 

les dades de connexió: Servidor, base de dades, usuari i contrasenya. Si ja hem entrar amb 

anterioritat, l‟apartat servidor ho recordarà. A la pestanya “Base de datos” ens apareixen les 

bases de dades associades a aquest servidor.

 

Il·lustració 52 Finestra d'entrada al client OpenERP 
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2. Si les dades no són correctes ens apareixerà el missatge “Could not connect to server!”. Per 

revisar la connexió amb el servidor, premem el botó “Cambiar”, d‟aquesta manera ens 

apareixerà un altre finestra o podem indicar la direcció del servidor, port i protocol de 

connexió. 

 

Il·lustració 53 Configuració de la connexió amb el servidor 

En cas de que la direcció IP del servidor sigui la correcte, s‟hauria de revisar que el servidor no hagi 

caigut o hi hagi algun tallafoc que impedeixi la connexió.  

Un cop realitzada la connexió, el client ens mostrà la interfície principal del sistema. 
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1.3 Interfície 

 

Il·lustració 54 Menú principal client OpenERP 

A la figura 51, veiem el menú principal del client OpenERP. En aquest distingim 6 parts: 

1. En verd, la barra d‟eines. Des de aquest menú, tenim les accions típiques d‟OpenERP: 

Connectar, tancar, crear, eliminar, una base de dades, canviar vistes, crear i desar i eliminar un 

nou objecte, etc. 

2. En vermell, aquest menú, veiem les opcions a les que els mòduls instal·lats ens permeten 

accedir. Quan seleccionem una, el menú de la dreta (color taronja a la figura 51), canvia i ens 

mostra mes opcions. 

3. En taronja, aquest menú ens mostra les opcions disponibles segons l‟opció escollida en el 

menú anterior, a més és on es carreguen les vistes formulari, llista, calendari i gràfic. 

4. En blau, aquest menú ens permet afegit accessos directes a les opcions que mes utilitzem. 

5. En groc, aquesta secció ens aporta informació de la connexió amb el servidor, la base de dades 

i qui és l‟usuari actual. 
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6. En gris, aquesta secció indica si l‟usuari té noves sol·licituds i permet cercar sol·licituds 

passades i crear-ne de noves. 

1.4 Utilització mòduls 

Explicarem a continuació com utilitzar els mòduls desenvolupats. 

1.4.1 Esdeveniments 

 

Il·lustració 55 Menú principal d'Esdeveniments 

A la il·lustració 55 es pot veure el menú principal d‟esdeveniments. Per accedir a aquest menú, primer 

hem de fer clic sobre el menú Esdeveniments (en verd). Un cop hem accedit, al menú de la dreta se‟ns 

mostren 3 opcions: 

1. En blau, menú Esdeveniments. Si fem doble clic en aquesta opció, accedirem al llistat 

d‟esdeveniments que tinguem al sistema i al sistema de cerca. 

2. En vermell, menú Nou Esdeveniments. Si fem doble clic en aquesta opció, accedirem a la 

vista formulari d‟esdeveniments, des d‟aquí podrem crear un nou esdeveniment. 

3. En groc, menú tasques. Si fem doble clic en aquesta opció, accedirem al llistat de tasques 

associades a l‟usuari actual referents als esdeveniments. 

Veiem a continuació cadascun d‟aquests “submenús”. 

1.4.1.1 Menú esdeveniments 

Com hem comentat, si accedim a aquest menú, OpenERP ens mostra el llistat d‟esdeveniments 

existents. Fent doble clic en qualsevol d‟ells, accedirem al menú formulari que veurem mes endavant.  
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Il·lustració 56 Menú esdeveniments 

1. En blau, des d‟aquesta zona podem selecciona la vista que desitgem, segons estigui 

disponible. En aquest cas disposem de la vista “lista”, “formulario” i “calendario”. 

“Grafico” és en gris ja que no està disponible en aquest cas. Per accedir a una vista, només 

hem de fer clic sobre la desitjada.  

2. En verd, aquesta es la zona de cerques. Per defecte se‟ns mostra uns camps de cerca. Si 

volem disposar de més opcions de cerca, fent clic sobre + accedirem a aquestes. 

3. En vermell, en aquesta zona apareixen tots els esdeveniments que tenim disponibles. Si fem 

una cerca, en aquesta zona veurem també els resultats d‟aquesta. Fent doble clic sobre 

qualsevol dels resultats, ens durà al formulari de l‟esdeveniment. 
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1.4.1.2 Menú Esdeveniments, vista calendari 

Si canviem la vista d‟esdeveniments a la vista calendari, el sistema ens representarà els esdeveniments 

sobre un calendari segons les dates especificades en cada esdeveniment. Podem veure el calendari per 

dia, setmana i tot el mes, així com canviar de mes. 

 

 

Il·lustració 57 Vista calendari d'esdeveniments 

Fent clic sobre un esdeveniment del calendari, accedirem a la vista formulari d‟aquest esdeveniment. 
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1.4.1.3 Menú Nou Esdeveniment 

Si accedim al menú “Nou Esdeveniment”, aquest ens mostrarà la vista formulari amb els camps vuits 

per tal de crear un nou esdeveniment. 

Aquesta vista està dividida en dues pestanyes: Informació i Tasques. Veiem primerament la part 

d‟Informació. 

 

Il·lustració 58 Menú Esdeveniments – Informació 

1. En vermell, en aquesta primera secció “Informació Esdeveniments”, veiem els camps 

principals d‟un esdeveniment. Amb una tonalitat lila, el client OpenERP diferencia els camps 

obligatoris. Si l‟usuari descuida qualsevol d‟aquests camps, el sistema mostrarà un missatge 

d‟advertència. 

o El camp “Data Inici”, per defecte s‟omple amb la data i hora actual. L‟usuari pot 

canviar aquesta data i hora. 

o Si premem sobre la lupa del camp “Esdeveniment anterior”, el sistema obrirà una 

finestra emergent on veurem un llistat d‟esdeveniments i on podrem seleccionar un. 

Un cop seleccionat, el sistema omplirà automàticament els camps més importants de 

l‟esdeveniment. D‟aquesta manera, es crea un esdeveniment a partir d‟un anterior. 

o Amb els botons “Obre” i “Cancel·la”, podem canviar l‟estat de l‟esdeveniment entre, 

esborrany, obert, tancat i cancel·lat. 
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2. En blau, en aquesta zona introduirem altre informació addicional.  

o Tenim un camp de text per introduir informació de contingut de l‟esdeveniment. 

o En el camp Empreses, podrem afegir empreses que estiguin relacionades d‟alguna 

manera amb l‟esdeveniment 

3. En verd, en aquesta zona Organitzadors, podrem afegir usuaris que estiguin relacionats amb la 

preparació de l‟esdeveniment. Per a tal, polsem sobre el botó “Añadir” i el sistema ens 

mostrarà una finestra on veurem els usuaris del sistema. Seleccionem tots els que desitgem i 

polsem acceptar. Quan guardem l‟esdeveniment, el sistema enviarà automàticament a tots ells 

una sol·licitud d‟esdeveniment. 

Veiem a continuació la pestanya tasques: 

 

Il·lustració 59 Menú tasques d'esdeveniment 

Quan entrem a la pestanya Tasques, el sistema ens mostra totes les tasques associades a 

l‟esdeveniment actiu (zona blava). Si volem eliminar una tasca, seleccionem una del llistat i fem clic 

sobre la icona en forma de paperera que indiquem en la figura 56 amb una fletxa verda. 

Si volem crear una nova tasca, fem clic sobre la icona que indiquem amb la fletxa vermella. D‟aquesta 

manera el sistema ens mostrarà el formulari per crear una tasca. 
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Il·lustració 60 Formulari de nova tasca d'esdeveniment 

En aquest nou formulari podem introduir les dades d‟una tasca. Amb tonalitat lila, el sistema ens 

destaca els camps obligatoris per crear una tasca (nom, usuari, data realització, prioritat). A més tenim 

un camp descripció on especificar amb profunditat en que consisteix la tasca. Quan l‟usuari la 

realitzat, pot marcar el camp “Realitzat” per anotar la seva finalització. 
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1.4.1.4 Menú Tasques 

Si accedim al menú Tasques, el sistema ens mostrarà les tasques que l‟usuari actiu té associades a la 

seva persona. D‟aquesta manera es pot portar un seguiment personalitzat de les tasques que cal 

realitzar així com de les realitzades. 

 

Il·lustració 61 Menú tasques d'esdeveniments 

Aquest formulari amb vista llistat, és molt semblant al que hem vist amb anterioritat per 

esdeveniments, però adaptat amb els camps de les tasques. De la mateixa manera que hem explicat en 

la figura 53, l‟usuari pot accedir a qualsevol tasca fent doble clic sobre aquesta. Després el sistema 

mostrarà el formulari que hem vist a la figura 57, amb les dades de la tasca i a on l‟usuari podrà afegir 

informació, reasignar la tasca o marcar-la com realitzada. 

Un cop hem explicat els tres tipus de submenús d‟esdeveniments, veiem com funciona el sistema per 

adjuntar fitxers als esdeveniments, així com el sistema de sol·licituds. 

  



Annex I: Manuals 

 

115 

 

1.4.1.5 Adjuntar fitxers a esdeveniments 

 

Il·lustració 62 Formulari d'un esdeveniment 

Per adjuntar un fitxer i associar-lo a un esdeveniment, des de la vista formulari d‟un esdeveniment, 

premem sobre el botó “Fitxers adjunts” (en vermell a la figura 59) de la barra d‟eines. El sistema ens 

mostrarà la vista llista, amb els fitxers adjunts de l‟esdeveniment. Premem sobre el botó “Nuevo” per 

veure el formulari que ens permetrà adjuntar un fitxer, veiem com: 

 

Il·lustració 63 Formulari per adjuntar un fitxer 

1. En vermell, introduïm un nom pel fitxer. 

2. En verd, premem el boto “Selecciona” i el sistema ens mostrarà una finestra on podrem 

especificar la ruta on es troba el fitxer que volem adjuntar. Un cop fet el camp “Data” ens 

mostrarà la grandària del fitxer que volem adjuntar. 

3. En blau, podem especificar un altre nom del fitxer. Això va bé per realitzar cerques en cas de 

tenir més fitxers adjunts, especificant altres noms que recordem. 
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4. Quan està tot correcte, premem el botó “Guardar”. Quan tornem a la vista formulari de 

l‟esdeveniment, la icona de la barra d‟eines per adjuntar un fitxer que hem vist a la figura 59, 

canvia indicant-nos el numero de fitxers adjunts (figura 61). 

 

Il·lustració 64 Icona de la barra d'eines per adjuntar fitxer, amb un fitxer adjunt. 

1.4.1.6 Sol·licituds 

Quan hem afegit un usuari al camp membres del formulari d‟esdeveniments, el sistema envia 

automàticament una sol·licitud al usuari en qüestió. Per accedir al sistema de sol·licituds  fem clic 

sobre la icona de la lupa que hem vist a la figura 51 (en el quadre gris). El sistema ens mostrarà les 

sol·licituds que tenim. 

 

Il·lustració 65 Sol·licituds de l'usuari 

Com tots les vistes llista que hem vist, el sistema ens dona un llistat de sol·licituds amb les dades 

principals d‟aquestes. Per accedir a la vista formulari d‟una sol·licitud fem doble clic sobre qualsevol 

d‟elles. 
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Il·lustració 66 Vista formulari d'una sol·licitud 

 

Aquesta es la vista formulari d‟una sol·licitud, on tenim informació referent a aquesta i a l‟objecte a la 

qual fa referència. 

1. En vermell, aquesta zona s‟indica el destinatari de la sol·licitud, l‟usuari origen i camp 

assumpte amb el nom de l‟esdeveniment. En el camp sol·licitud, en aquest cas ens apareix la 

descripció de l‟esdeveniment. En el camp data de l‟activació, la data i l‟hora en la que es va 

crear l‟esdeveniment. 

2. En blau, tenim la informació referent a l‟objecte, en aquest cas un esdeveniment. Fent clic 

sobre la icona amb la carpeta del camp “Ref document 1” (en taronja a la imatge), podrem 

accedir al formulari de l‟esdeveniment, com hem vist a la il·lustració 58. 

3. En verd, en aquesta zona el sistema indica l‟identificador de la sol·licitud. 

Quan usuari rep sol·licituds, el sistema ho indica en la barra de sol·licituds de la següent forma: 
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Il·lustració 67 Noves sol·licituds d'un usuari 

1.4.2 Contactes EPESEVG 

 

Il·lustració 68 Menú principal d'empreses 

A la il·lustració 68 es pot veure el menú principal d‟empreses. Per accedir a aquest menú, primer hem 

de fer clic sobre el menú Empreses (1). Un cop hem accedit, al menú de la dreta se‟ns mostren les 

opcions referents a aquest mòdul: 

1. Accés al menú empreses. Des d‟aquí podrem accedir al menú contactes per crear i consultar 

els nostres contactes. 

2. Funcions empresa: Des d‟aquest menú podrem especificar funcions d‟empresa, com per 

exemple CEO, president, vicepresident, contable, etc. 

3. Categories d‟empreses: Des d‟aquest menú podrem especificar categories d‟empresa, com 

escola, institució, institut, organització, proveïdor, etc. 

4. Països: Des d‟aquí podem especificar països per associar-los a noves empreses que afegim al 

sistema. 
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5. Províncies: igual que els països, podem especificar províncies per associar-les a direccions 

d‟empreses. 

6. Canals: podem especificar canals de comunicació com website, telèfon, email, etc. 

7. Esdeveniments d‟empreses actives: des d‟aquest menú podem especificar esdeveniments del 

tipus  “confirmació”, “pendent de”, per associar a activitats amb empreses. 

8. Graus de satisfacció: Des d‟aquest menú podem especificar graus de satisfacció de relacions 

establertes amb una empresa. 

9. Empreses per categories: des d‟aquest menú accedim a un llistat de categories d‟empreses. 

Fent doble clic sobre qualsevol d‟elles, veiem les empreses associades a aquestes categoria. 

10. Clients: Accés a totes les empreses. 

11. Proveïdors: Accés a empreses que haguem assignat a la categoria “Proveïdors”. 

12. Altres empreses: Accés a altres empreses que assignem en aquesta categoria. 

13. Nova empresa: Des d‟aquest menú podrem crear una nova empresa. Fent doble clic, 

accedirem al formular de nova empresa: 
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Il·lustració 69 Formulari Nova empresa 

En ell, com a mínim hem d‟introduir el nom de l‟empresa. La resta de dades són opcionals. 

Des d‟aquest formulari podrem assignar totes les dades bàsiques d‟una empresa, així com 

assignar-li categories, assignar contactes, etc. 

14. Adreces: Des d‟aquest menú accedim a les adreces de les empreses que tenim . 

15. Aquest el menú que hem desenvolupat i que ens interessa per tal de poder afegir els 

nostres contactes i poder compartir-los amb els membres dels nostres departaments així 

com amb tota l’EPSEVG. Fent doble clic sobre aquest, accedirem a la nostre llista de 

contactes.  
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1.4.2.1 Contactes 

Cal comentar primerament que per el correcte funcionament de la funció de compartir que s‟explicarà 

a continuació, cal que l‟administrador del sistema hagi definit prèviament departaments i hagi assignar 

els usuaris a aquests. Per a tal, consultar el manual d’administrador. 

 

 

Il·lustració 70 Vista dels contactes personals 

1. En vermell, els contactes personals que tenim al sistema. Aquests contactes són visibles només 

per l‟usuari actiu. Per veure més dades o editar-lo, fem doble clic sobre el contacte. El sistema 

ens mostrarà el formulari del contacte. Si volem crear un de nou, polsem sobre el botó 

“Nuevo” de la barra d‟eines. 

2. En blau, la zona de cerca de contactes. Si aquests camps no fossin suficients, polsant el botó + 

de la cerca, veuríem mes camps per realitzar-la.  

Veiem a continuació el formulari per crear un nou contacte. 
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1.4.2.2 Formulari  crear nou contacte 

En el formulari per crear un nou contacte, tenim les següents parts: 

 

Il·lustració 71 Formulari nou contacte 

1. En vermell, en aquesta zona intruïm les dades bàsiques del contacte. S‟ha d‟introduir com a 

mínim el nom i el cognom. A més podem introduir adreça, mòbil, lloc web, email, indicar si 

és exestudiant i activar i desactivar el contacte. 

2. Aquesta és la zona per gestionar la compartició del contacte. Si hem afegit un usuari i el 

volem compartir amb el departament, hem d‟activar la casella “Departament”. D‟aquesta 

manera el sistema enviarà automàticament una sol·licitud al gestor del departament on 

pertany l‟usuari, per advertir-lo de que un usuari del seu departament vol compartir el 

contacte. Un cop activada aquesta casella, el botó “Afegir al departament” estarà actiu. 

L‟usuari gestor del departament, sí desitja fer visible el contacte, ha de prémer aquest botó. 

Només l‟usuari que gestiona el departament pot fer visible el contacte per a tot el 

departament. En cas de que un usuari que no és gestor del departament, polsi el botó, el 

sistema mostrarà un missatge d‟error. En cas de que l‟usuari gestor del departament ja hagi 

fet visible el contacte amb anterioritat, el sistema també mostrarà un error. 
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Funciona de la mateixa manera per tal de compartir un contacte amb tota l‟EPSEVG. 

L‟usuari activa la casella EPSEVG, i el sistema automàticament enviarà una sol·licitud al 

gestor dels contactes de l‟EPSEVG. El botó “Afegir a l‟EPSEVG” estarà actiu i només 

l‟usuari encarregat de gestionar aquests contactes podrà fer visible el contacte per a tothom. 

Altrament, si algú no és aquest usuari i prem el botó, el sistema llençarà un error. 

Si ens fixem, la casella Departament i EPSEVG, tenen en el nom un interrogant „?‟. Aquest 

interrogant indica que aquestes caselles tenen ajuda contextual. Si ens situem amb el ratolí 

sobre aquestes caselles, el sistema ens mostrarà l‟ajuda pertinent. 

3. En blau, aquesta és la zona on veurem altres dades referents al contacte, més enfocades a 

l‟empresa. Si volem modificar dades ja existents, fem doble clic sobre la que vulguem 

modificar. Si volem afegir-ne de noves fem clic sobre la icona que indica la fletxa taronja de 

la il·lustració 71. 

 

Il·lustració 72 Formulari Càrrecs i adreces d'un contacte 

En aquest formulari podem afegir dades del contacte, referents principalment a l‟empresa on treballa. 

Podem indicar quina funció té a l‟empresa, adreça d‟aquesta, nom de l‟empresa, telèfon i extensió, fax, 

etc. 

Quan haguem introduït totes les dades obligatòries i pertinents, posem sobre el botó desar de la barra 

d‟eines. D‟aquesta manera el sistema emmagatzemarà el contacte al sistema. 
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Il·lustració 73 Contactes personals 

Les sol·licituds que rep el gestor del departament, són molts semblants a les vistes en esdeveniments. 

 

Il·lustració 74 Sol·licitud per compartir contacte 

 El camp assumpte informa de la sol·licitud d‟un usuari per compartir un contacte 

 El camp sol·licitud, s‟omple em certa informació de l‟usuari 

 El camp “Ref document 1”, permet al gestor del departament accedir directament al contacte 

afegit per tal de gestionar-lo quan vulgui, tal i com he vist amb els esdeveniments. 
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1.4.3 Department and personal contacts 

Com hem comentat durant la redacció d‟aquesta memòria, el mòdul que acabem d‟explicar de gestió 

de contactes personals per l‟EPSEVG, es va adaptar de forma més genèrica pensat per poder utilitzar 

en altres empreses. Aquest mòdul serà pujat a Launchpad, per tal de que tothom hi pugui accedir i 

realitzar millores. Les diferencies radiquen en els camps que s‟han d‟introduir, en aquest cas tenim 

alguna possibilitat més que ens dona el mòdul base_contact. Veiem a continuació les petites 

diferencies del formulari: 

 

Il·lustració 75 Formulari per afegir un nou contacte (mòdul adaptat) 

1. En vermell, tenim més camps que en el mòdul contactes epsevg, excepte el camp exalumne. 

2. La part de compartir, canvia lleugerament, tan sols el nom d‟EPSEVG s‟ha substituït per 

companyia. 

3. Tenim una pestanya que abans no apareixia anomenada “Informació extra” 

 

Il·lustració 76 Pestanya "Informació extra" 

En aquesta pestanya ens apareixen dos camps nous, Nacionalitat i Data naixement. 
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La resta del mòdul, així com la gestió dels contactes compartits, és exactament igual a la vista en el 

mòdul contactes epsevg (10.4.2). 

1.4.4 Contactes Web 

 

Il·lustració 77 Menú principal Contactes Web 

Aquest és el menú del mòdul Contactes Web. En ell destaquem les següents parts: 

1. Accés al menú Contactes web al menú principal del client OpenERP. Fent clic sobre ell, 

accedirem a veure les opcions d‟aquest mòdul al menú de la dreta. 

2. Si fem doble clic sobre el submenú Contactes web, accedirem a la llista de contactes que 

tenim afegits al sistema, des de la qual podrem accedir a la vista formulari de qualsevol d‟ells. 

3. Des del submenú “Nou contacte web”, podrem afegir un nou contacte manualment. Al fer 

doble clic en ell, el sistema ens mostrarà el formulari de nou contacte. 

4. Per últim, des del submenú “Imp. Contactes XML”, podrem introduir un grup de contactes a 

partir d‟un arxiu XML. Per a tal, fem doble clic sobre aquest submenú i el sistema ens obrirà 

un assistent que ens sol·licitarà l‟arxiu XML. Un cop importats els contactes, aquests ens 

apareixeran en el menú que hem vist al punt 2. 
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1.4.4.1 Contactes web 

Com hem vist en els anteriors casos, la vista llistat del client OpenERP ens mostra tots els objectes que 

tenim al sistema, en aquest cas, contactes procedents de la web de l‟EPSEVG. En la vista dels 

contactes, tenim els següents camps: 

 

 

Il·lustració 78 Llista de contactes web 

En aquest llistat, ens apareixen els contactes que tenim. En aquesta vista podem veure els contactes 

classificats per nom, cognom, email, telèfon, data de creació, titulació, origen i resposta. Per accedir a 

la vista formulari i gestionar el contactem fem doble clic sobre el contacte que volem tractar. 

Com hem vist en els casos anteriors, tenim uns camps determinats de cerca. En cas de voler més 

camps de cerca, polsar el botó + de la barra de cerca. 

1.4.4.2 Nou contactes web 

El formulari per a crear un nou contacte web, ens permet a més de crear-lo, introduir una sèrie de 

dades com l‟origen de la seva demanda, per quina titulació demana informació o està matriculat, com 

a conegut l‟EPSEVG, etc. 

En el camp comentari, s‟ha d‟introduir la informació extra que no té cabuda a la resta de camps. Quan 

realitzem una importació de contactes des d‟un arxiu XML, els camps esmentats anteriorment així 

com el camp comentari, s‟ompliran automàticament amb la informació corresponent. En el cas del 

camp comentari, apareixerà la informació extra dels formularis web. 
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Des del menú campanyes podrem associar aquest contacte a campanyes a les quals estigui interessat. 

Automàticament el sistema crearà la fitxa d‟aquest contacte a l‟apartat campanyes, amb totes les seves 

dades. La gestió de les campanyes la veurem més endavant. 

Per últim, des de l‟apartat respostes, es podrà gestionar les comunicacions que s‟han establert amb 

aquest contacte, de tal manera que tindrem un historial. Veiem a continuació com gestionar els punts 

anteriors: 

 

Il·lustració 79 Formulari de Contacte web 

1. En vermell, dades principals del contacte. Els camps “Titulació”, “Origen” i “Com ens has 

conegut?” són desplegables. Fent clic sobre ells, veurem les opcions disponibles per escollir. 

La data, la introdueix el sistema automàticament al moment de crear l‟objecte. En el camp 

email, si fem clic sobre la icona del widget, el sistema obrirà automàticament el gestor de 

correu que tinguem predeterminat al nostre ordinador amb la direcció de correu del destinatari. 

Amb el camp “Responsable” podem assignar la gestió d‟aquest contacte a una persona 

determinada. 
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2. En verd, en aquest camp de text, podem afegir els comentaris que vulguem sobre el contacte. 

Quan realitzem la importació de contactes des d‟un XML, aquest camp s‟omple 

automàticament amb els camps extra del formulari web. 

3. En blau, en aquesta secció podem afegir les campanyes en les quals el contacte està interessat. 

Per a tal polsem sobre el botó “Añadir”. 

 

Il·lustració 80 Campanyes disponibles al sistema 

El sistema ens mostrà en una finestra emergent les campanyes disponibles que tenim al sistema. Si 

volem seleccionar més d‟una premem la tecla „Ctrl‟ i fem clic sobre les campanyes. Quan haguem 

seleccionat les que volem associar, premem el botó Acceptar. Ara el camp “Campanyes” conté les 

campanyes que hem seleccionat. Quan assignem campanyes a un contacte i guardem el seu estat, 

el sistema crearà la fitxa de campanya del contacte, en les campanyes que l‟haguem associat. Més 

endavant veurem això en profunditat. 

4. En lila, el camp respostes. En aquest camp podem afegir les respostes a les comunicacions que 

succeeixin amb el contacte. D‟aquesta manera podrem realitzar un seguiment i tenir un 

historial. Per afegir una nova resposta, fem clic sobre la icona que indica la fletxa taronja a la 

figura 76. 
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Il·lustració 81 Formulari Respostes 

El sistema ens mostra el formulari per afegir una resposta. El camp “Creator”, és un camp que el 

sistema omple automàticament quan afegim la resposta, amb el nom de l‟usuari que l‟afegeix, per tal 

de saber qui ha realitzat aquesta gestió. La data és un altre camp que el sistema introdueix per defecte. 

El camp “Estat” és un camp desplegable, si fem clic sobre aquest, podrem escollir l‟estat de la resposta 

després de produir-se. Per exemple: pendent, tornar a trucar, interessat, no interessat. 

En el camp de text resposta, afegirem el comentari que vulguem de la comunicació que s‟ha produït. 

1.4.4.3 Importar contactes des de XML  

Veiem a continuació com afegir contactes a partir d‟un arxiu XML amb les dades dels contactes que 

s‟han posat en contacte a traves dels formularis de la web de l‟EPSEVG. 

Primerament per a tal, fem doble clic sobre el menú “Imp. Contactes XML” que hem vist a la figura 

74. El sistema ens mostrarà un assistent per poder seleccionar l‟arxiu XML. 

 

Il·lustració 82 Assistent per importar contactes des d'un arxiu XML 
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En aquest assistent hem de prémer el botó “Selecciona”, el sistema obrirà una finestra on indicarem 

l‟arxiu XML amb les dades. Un cop indicat l‟arxiu, premem el botó “Import” i el sistema indicarà en 

una nova finestra si la operació s‟ha realitzat amb èxit i quants contactes ha afegit. 

 

Il·lustració 83 Finestra informativa amb els resultats de la importació 

Premem el botó Ok. Si no hi ha cap error, els contactes s‟han afegit i els podrem veure tal i com hem 

indicat en l‟apartat 10.4.4.1 Contactes web. 

1.4.5 Campanyes 

 

Il·lustració 84 Menú principal campanyes 

Aquest és el menú del mòdul de Campanyes. Al client OpenERP el veurem com “Operacions de 

màrqueting”. En ell destaquem les següents parts: 
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1. Accés al menú campanyes des del menú del client OpenERP. Fent clic sobre aquest veurem 

les opcions disponibles en el menú de la dreta 

2. Definició de la campanya. Des d‟aquest opció, podrem definir noves campanyes així com 

modificar les ja existents. Fent doble clic, accedirem a veure les campanyes disponibles al 

sistema. Per modificar qualsevol d‟elles, fem doble clic sobre la que desitgem modificar. Si 

volem crear una nova campanya, premem el botó “Nuevo” de la barra d‟eines. 

3. Aquests submenús, són accessos directes a formularis per a crear les campanyes que 

s‟especifiquen en el nom. Hi ha campanyes que tenen camps particulars, des de aquest accés 

podrem crear la campanya oportuna. 

4. Fent doble clic en aquest submenú accedirem al llistat de campanyes disponibles. A diferencia 

del punt 2, fent doble clic sobre qualsevol campanya accedirem a veure el llistat d‟usuaris que 

tenim associats. 

1.4.5.1 Definició de la campanya 

Com hem comentat, si accedim a aquesta apartat, el sistema ens mostrarà les campanyes que tenim 

creades al sistema. 

 

Il·lustració 85 Llista de campanyes disponibles 

Si volem modificar alguna de les ja creades, tant sols hem de fer doble clic sobre ella. El sistema ens 

mostrarà el formulari de la campanya. Si volem crear una nova campanya, polsem el botó “Nuevo” de 

la barra d‟eines del client OpenERP. Veiem a continuació aquest formulari: 
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Il·lustració 86 Formulari nova campanya 

Com a mínim haurem d‟introduir un nom per la campanya. A més podem especificar una data d‟inici i 

una data final. En el camp descripció podem escriure informació que desitgem sobre la campanya. 

Tenim una zona on definir etapes per la campanya. Per exemple en una campanya de portes obertes, 

potser primer volem definir una etapa de trucades, desprès una d‟enviament de informació, tot seguit 

un altre de confirmació d‟assistència, etc. Per definir una nova etapa premem el botó que indica la 

fletxa taronja de la figura 83. 



Aplicació de gestió (ERP) de contactes i esdeveniments per l‟EPSEVG 

 

134 

 

 

Il·lustració 87 Formulari nova etapa d'una campanya 

1. Nom de l‟etapa 

2. Seqüència: amb aquest camp definim en quina posició de la seqüència d‟etapes es troba la que 

estem definint. 

3. Activar o desactivar l‟etapa. 

4. Data inicial 

5. Data final 

6. Taxa d‟èxit: amb aquest camp podem definir quin % d‟èxit ha tingut l‟etapa. 

7. Intents màxims: podem definir un número d‟intents màxims de tenir èxit en una etapa. 

8. Descripció: podem definir conceptes de l‟etapa. 

Un cop hem definit l‟etapa polsem el botó “Acceptar” i el sistema afegirà l‟etapa a la campanya. 

Quan tenim la campanya i les etapes definides, polsem el botó Guardar de la barra d‟eines 

d‟OpenERP. 

 1.4.5.2 Campanyes predefinides 

Les campanyes predefinides són campanyes que a part dels camps genèrics que hem vist en la 

definició d‟una campanya, té algun camp propi addicional.  
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Per exemple la campanya Face2Face, té un camp propi per definir el numero màxim de crèdits que se 

li atorgaran a cada alumne per assistir a aquest esdeveniment. El tast d‟enginyeria té un aforament 

màxim per taller. El funcionament per crear aquestes campanyes, funciona de la mateixa manera com 

hem vist en la definició d‟una campanya simple, així com per definir etapes. 

1.4.5.3 Campanyes 

Accedint a aquest menú com hem comentat, el sistema ens mostra les campanyes que tenim creades al 

sistema. Si fem doble clic sobre qualsevol d‟aquestes, veurem els usuaris que tenim associats a la 

campanya. Veiem un exemple amb la campanya face2face. 

 

Il·lustració 88 Usuaris associats a la campanya Face2Face 

Aquests és el llistat d‟usuaris que tenim associats a la campanya Face2Face. Veiem a continuació el 

tractament d‟aquests usuaris. Per accedir a la fixa de l‟usuari a la campanya, fem doble clic sobre 

l‟usuari. 
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Il·lustració 89 Fixa d'usuari en campanya 
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Aquesta es el formulari d‟un contacte en una campanya. Tenim dues pestanyes “Informació principal” 

i “historial”, comencem veient la primera: 

 En verd, tenim la informació general del contacte. Els camps Contacte, Cognom, Email, 

Telèfon, Origen, Com ens has conegut?, Campanya i Observacions, s‟omplen automàticament 

de les dades de la fitxa de contacte que hem vist anteriorment, just quan l‟assignem a la 

campanya. 

Des d‟aquest formulari també podem crear un nou contacte en una campanya. Escrivint el nom 

en el camp Contacte i polsant la tecla tabulador, el sistema ens mostrarà la llista de contactes 

amb el nom indicat que tenim al sistema. Com no existeix, polsem el botó “Nuevo” i el sistema 

ens mostrarà el formulari vist a la il·lustració 79. 

Qualsevol informació bàsica que canviem en aquest formulari, també es modificarà al formulari 

del contacte. 

 En blau, tenim la situació del contacte en les etapes de la campanya. Des d‟aquesta secció 

podem definir en quina etapa es troba el contacte, així com definir l‟estat i programar trucades. 

Per definir en quina etapa es troba el contacte, polsem sobre la lupa del camp Etapa. El sistema 

ens mostrarà la llista de etapes d‟aquesta campanya i podem seleccionar la que desitgem. 

Podem definir la prioritat d‟aquest contacte amb el camp Prioritat. 

Per programar una nova truca, seleccionem una data per a trucar de nou en el camp Trucar de 

nou. Si la data és correcte polsem el botó “Truca novament més tard”. El sistema canviarà 

automàticament l‟estat del contacte a “Tornar a trucar”. D‟aquesta manera en la vista dels 

contactes de la campanya podrem distingir entre els diferents estats dels contactes així com per 

la prioritat. Quan arribi la data assenyalada que hem definit, el sistema tornarà a canviar l‟Estat 

del contacte a “Pendent”. Tant mateix podem variar l‟estat nosaltres mateixos desplegant el 

camp Estat i seleccionant l‟estat que desitgem. 

El camp comentari ens permet escriure qualsevol cosa rellevant al contacte o a la comunicació 

que s‟ha produït. Cada vegada que programem una nova trucada i premem el botó “Truca 

novament més tard”, es desa aquesta gestió en un historial que veurem a continuació. Si no 

programem una nova trucada, però volem afegir qualsevol comentari i que quedi enregistrar, 

polsem doncs el botó “Continuar”. En tots dos casos, el sistema enregistrarà la gestió i deixarà 

els camps en blanc automàticament per tornar a omplir-los amb nova informació. Veiem a 
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continuació com s‟emmagatzema aquesta informació. Per a tal, hem de dirigir-nos a la pestanya 

historial que hem comentat abans. 

 

Il·lustració 90 Exemple d'Historial d'un contacte 

Aquest és un exemple d‟historial d‟un contacte en una campanya. Veiem que els camps que 

apareixen són els mateixos que hem vist anteriorment a la il·lustració 87 en la secció de gestió 

del contacte. Per tant queden reflectides totes les gestions que es produeixen.  
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2. Manual d’administrador 

Aquest manual s‟ha creat a partir de [2][4][8][11] 

2.1 Instal·lació del servidor OpenERP  

Per instal·lar el servidor OpenERP, primerament l‟hem de descarregar, podem fer-ho a traves de la 

web oficial d‟OpenERP o des de LaunchPAD. 

Des de la web oficial, accedim a la direcció: http://www.openerp.com/downloads.html 

 

Il·lustració 91 Clients servidor d'OpenERP a la web. 

Si volem el servidor per Windows, descarreguem el paquet que indiquem en blau a la figura 88. Si 

volem la versió per Linux, descarreguem el paquet que indiquem en vermell. En el cas de Linux, 

l‟haurem de descomprimir amb un descompressor. 

Si el volem descarregar des de Launchpad, accedim a la següent direcció: 

https://code.launchpad.net/openobject-server 

Si volem la versió per Linux, tal i com hem indicat en el manual d‟usuari, el podem descarregar des 

d‟un terminal mitjançant la plataforma “bzr”. Per a tal introduïm la següent comanda i començarà la 

descarrega del servidor en el directori on ens trobem: bzr branch lp:openobject-server 

Si volem la versió de Windows, accedim a la mateixa web de Linux i polsem sobre “Download”. En el 

cas de Windows, s‟ha de descomprimir el paquet descarregat. 

2.1.1 Instal·lació del servidor en Windows 

Executem l‟arxiu que em descarregat i seguim les instruccions de l‟assistent.  

1. Ens pregunta per l‟idioma de la instal·lació, disponible en anglès i francès. 

2. Premem Next fins que l‟assistent ens pregunti per la ruta on volem instal·lar el servidor. Si es 

correcte premem Next i Install, sinó, indicar la ruta correcte. 

3. Comença la instal·lació 

http://www.openerp.com/downloads.html
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2.1.2 Instal·lació del servidor en Linux 

En aquest apartat s‟explica com instal·lar el servidor OpenERP sobre un Ubuntu 9.10. Si s‟utilitza una 

versió anterior o posterior, consultar la pagina http://www.aulaerp.com/aula/course/view.php?id=7. 

 Per el correcte funcionament del servidor OpenERP necessitem instal·lar alguns paquets addicionals 

així com realitzar algunes configuracions bàsiques. La instal·lació de paquets i configuracions es 

realitzen a traves d‟un terminal. 

 Hem d‟instal·lar el servidor i eines de PostgreSQL, la base de dades que utilitza OpenERP. 

Per a tal introduïm la següent comanda: sudo apt-get install postgresql postgresql-client 

 Editem el fitxer de configuració d‟accés a PostgreSQL:      

 sudo gedit /etc/postgresql/8.3/main/pg_hba.conf 

 Modifiquem la línia “local all all ident sameuser” quasi al final del fitxer de la següent forma:

  “local all all md5” 

 Reiniciem el servidor PostgreSQL : sudo /etc/init.d/postgresql-8.3 restart 

 Ara hem de crear un usuari per a PostgreSQL amb contrasenya per tal de poder crear bases de 

dades. Introduïm les següents comandes: 

i. sudo su postgres 

ii. createuser --pwprompt usuari  (usuari ho hem de substituir pel nom que 

desitgem) 

iii. Ens demanarà que introduïm la contrasenya dos cops 

iv. Per retornar a la línia de comandes polsem [Ctrl] + D. 

 Ja hem configurat el servidor PostgreSQL i hem creat un usuari per aquest. Ara hem 

d‟instal·lar una sèrie de paquets necessaris per el correcte funcionament. Introduïm les 

següents comandes
2
: 

i. sudo apt-get install python python-xml python-libxml2 python-libxslt1 

python-lxml 

ii. sudo apt-get install python-psycopg python-psycopg2 python-imaging 

python-reportlab 

                     
2 Si ens dona algun problema la instal·lació dels paquets, canviar la 

instrucció apt-get per aptitude 

http://www.aulaerp.com/aula/course/view.php?id=7
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iii. sudo apt-get install python-pyparsing python-pydot graphviz python-

matplotlib python-numpy python-tz gs-gpl python-pychart python-egenix-

mxdatetime python-vobject 

2.2 Execució del servidor OpenERP  

2.2.1 En Windows 

 Executar l‟accés directe creat a l‟escriptori o al menú inici, programes, OpenERP Server. Si 

volem editar la configuració del servidor, aquest es troba en un arxiu de text anomenat 

“openerp-server.conf”.  

2.2.2 En Linux 

 Ens dirigim al directori on tenim la carpeta del servidor OpenERP i entrem al directori “bin” 

que es troba a l‟interior. Per iniciar el servidor introduïm la següent comanda 

o ./openerp-server.py 

 Per poder crear bases de dades, hem d‟iniciar el servidor amb l‟usuari i contrasenya que hem 

creat prèviament de PostgreSQL. 

o ./openerp-server.py -r usuari -w contrasenya 

o Per simplificar aquesta instrucció, podem afegir “-s” al final, i se‟ns guardarà un fitxer 

de configuració que el servidor llegirà automàticament. D‟aquesta manera podem 

engegar el servidor tan sols amb la instrucció ./openerp-server.py 

2.2.2.1 Instruccions especials 

 Quan es realitzen canvis en els mòduls i volem que s‟apliquin als clients OpenERP, hem de 

reengegar el servidor recarregant el mòdul en qüestió. Per a tal introduïm la següent comanda 

o ./openerp-server.py --update nom_mòdul (actualitzem només nom_mòdul) 

 Si volem recarregar tots els mòduls: 

o ./openerp-server.py –update all 
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2.3 Creació d’un nou sistema. 

Ara que ja hem arrancat el servidor, podem iniciar el client OpenERP. El primer que haurem de fer es 

crear una nova base de dades, per a tal ens dirigim al següent menú del client: 

 

Il·lustració 92 Menú per crear una nova base de dades 

Quan polsem sobre “Nueva base de datos”, el sistema ens mostrà un assistent per tal de crear la base 

de dades, com el de la imatge següent: 

 

Il·lustració 93 Assistent per crear una nova base de dades 

1. Direcció del servidor OpenERP on volem crear la base de dades. Si no es correcte canviem la 

direcció polsant el botó “Cambiar”. 

2. La contrasenya de Super administrador d‟OpenERP, per defecte admin. 
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3. Nom de la base de dades. No pot contenir espais. 

4. Les dades de demostració, són dades que introdueixen els mòduls de forma automàtica si 

activem aquesta opció, per tal de tenir dades per fer proves,etc. 

5. Idioma del client OpenERP 

6. Contrasenya de l‟administrador d‟aquesta base de dades. 

7. Repetir contrasenya. 

Un cop hem definit la nova base de dades i si tots els camps són correctes, polsem el botó “Aceptar”. 

OpenERP iniciarà un altre assistent de configuració. 

 Primerament ens pregunta si volem connectar ara mateix amb la base de dades que acabem de 

crear. Polsem sobre “Connect now”. 

 Ens demana un perfil d‟empresa per tal de instal·lar uns mòduls de forma determinada. 

Escollirem el perfil “Minimal Profile”, més endavant podrem instal·lar més mòduls també. 

Polsem “Següent”. 

 El següent pas que ens demana, es definir les dades de la nostre empresa. Un cop definides 

polsem “Següent”. 

 Ens mostra un resum de les opcions que hem escollit, si tot és correcte polsem “Instal·la”, 

sinó, tornem enrere. 

 Un cop instal·lat tot, podem començar a utilitzar-lo directament o definir els usuaris. 

Començarem a utilitzar directament, ja que més endavant mostrarem com crear usuaris. 

2.4 Instal·lació de mòduls 

Les funcionalitats al sistema OpenERP s‟afegeixen mitjançant mòduls. Els mòduls oficials es troben al 

directori bin/addons de la carpeta del servidor OpenERP. Si volem afegir nous mòduls per poder-los 

instal·lar, els hem de copiar prèviament en aquest directori. Un cop tenim els mòduls que desitgem 

dins el directori addons, hem d‟actualitzar el servidor per indicar-li que hem afegit nous mòduls. Per a 

tal, ens dirigim al següent menú: 
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Il·lustració 94 Actualització de mòduls disponibles 

Fem doble clic sobre “Actualitza llista de mòduls” i el sistema començarà a buscar nous mòduls, al 

finalitzar ens indicarà el numero de mòduls disponibles i actualitzats. 

 

Il·lustració 95 Menú per accedir als mòduls disponibles 

Per instal·lar mòduls, accedim al llistat de Mòduls no instal·lats com veiem a la figura 92. El sistema 

ens mostra tots els mòduls no instal·lats. Quan trobem el que desitgem instal·lar, fem doble clic sobre 

ell. El sistema ens mostrarà una nova finestra. 
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Il·lustració 96 Formulari per instal·lar un mòdul 

En aquesta finestra ens apareixen els següents camps: 

1. Nom del mòdul. 

2. Descripció breu. 

3. Descripció extensa del mòdul. 

4. Versió del mòdul. 

5. Autor del mòdul. 

6. Llicència a la que està sotmesa el mòdul. 

7. Estat del mòdul. 

8. Activant aquesta casella, al instal·lar el mòdul ens carregarà les dades d‟exemple si estan 

disponibles. 

9. Per instal·lar el mòdul, primer hem de programar la seva instal·lació, per a tal premem el botó 

“Programa per instal·lació”. 

10. Per començar la instal·lació del mòdul premem el sobre “Aplica actualizaciones programades” 

El sistema ens mostrarà una finestra emergent informant els mòduls que s‟instal·laran. Premem “Inicia 

actualització” i el sistema començarà l‟actualització. Si no es produeix cap error el sistema mostrarà 

un altre finestra preguntant si volem iniciar la configuració del mòdul o si volem utilitzar-lo 

directament. Per a que ens apareix-hi el mòdul en el menú principal, premem [Ctrl+R] per recarregar 

la vista. 
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2.5 Crear usuaris 

Per crear usuaris en OpenERP ens hem de dirigir al següent apartat del menú Administració: 

 

Il·lustració 97 Accés al menú Usuaris 

Fent doble clic sobre aquest, accedim a la llista d‟usuaris que tenim al sistema. Per crear un de nou, 

premem el botó Nuevo de la barra d‟eines. El sistema ens mostrarà el formulari per crear usuaris: 

 

Il·lustració 98 Formulari per crear un nou contacte 

1. Nom de l‟usuari. (obligatori) 

2. Nom amb el que l‟usuari es validarà (obligatori) 

3. Estat del contacte, actiu o no. 

4. Contrasenya per validar-se l‟usuari. Aquest després la pot canviar. 
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5. Adreça del contacte 

6. Companyia a la qual pertany l‟usuari, per si tenim més d‟una definida. (obligatori) 

7. Acció inicial quan inicia el client OpenERP, per defecte es mostra el menú. (obligatori) 

8. Acció del menú. Per defecte mostra el menú d‟OpenERP. (obligatori) 

9. Idioma del client OpenERP, per defecte en anglès. (obligatori) 

10. Zona horària de l‟usuari. 

11. Signatura de l‟usuari 

12. A la pestanya Grups podem assignar l‟usuari a un grup. Els grups determinen permisos 

d‟accés i regles. Podem definir nous grups. 

2.6 Crear departaments 

Per el correcte funcionament del mòdul contactes_epsevg i poder compartir contactes, s‟ha d‟instal·lar 

el mòdul HR. Quan instal·lem el mòdul contactes_epsevg, a les dependencies ja està afegit el mòdul 

HR, per tant s‟instal·larà conjuntament. El mòdul HR ens permet definir i configurar departaments. 

Quan tenim instal·lat el mòdul, la configuració dels departaments ens apareix com s‟indica a la 

següent il·lustració. 

 

Il·lustració 99 Accés al menú Departaments 

Fem doble clic sobre Departaments, accedirem a la llista de departaments disponibles. Per crear un 

nou departament polsem sobre el botó Nuevo de la barra d‟eines. El sistema ens mostrarà el formulari 

per crear el departament. 
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Il·lustració 100 Formulari per crear un departamento 

1. Nom del departament que volem crear. 

2. Companyia a la que volem associar aquest departament en cas de tenir més d‟un. 

3. Si el departament és fill d‟un altre departament, aquí podem definir el departament pare. 

4. Director del departament, és l‟usuari gestor del departament. 

5. En aquest camp podem afegir els usuaris que volem associar al departament 

Quan haguem definit el departament, polsem el botó Guardar de la barra d‟eines per emmagatzemar el 

departament. 
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Annex II: Guies d'estil 

Durant el desenvolupament d‟aquest projecte s‟han consultat un seguit de guies i documents que 

passem a exposar ara ja que per la seva naturalesa no s‟han exposat a la bibliografia: 

 Per la documentació del PFC 

o CASAS, B., Com documentar un PFC. 

Disponible a: http://www.lsi.upc.edu/~bcasas/docencia/pfc/manual_PFC.pdf 

o Normativa i model de documents de l‟EPSEVG 

Disponible a: http://www.epsevg.upc.edu/curs-actual/curs-actual/projectes-final-

carrera/normativa-pfc i http://www.epsevg.upc.edu/curs-actual/curs-actual/projectes-final-

carrera/models-de-documents 

 Per realitzar l'anàlisi i el disseny del projecte: 

o MERENCIANO, J. M., Apunts d'enginyeria del Software: Disseny 

 Per la redacció de la memòria s'ha seguit l'estil proposat a: 

o Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, Tipografia del treballs. 

Disponible a: http://www.upc.edu/slt/itineraris/gram_est/gram_est.htm 

 El projecte final de carrera a l‟EPSEVG 

Disponible a:http://bibliotecnica.upc.es/e-portals/PFC/ 

 Per el desenvolupament: 

o Open Object Developer Book. 

Disponible a: http://brochures.sisalp.fr/openobject-developer.pdf 

o Python Documentation 

Disponible a: http://www.python.org/doc/ 

 S‟han consultat els següents PFC: 

http://www.epsevg.upc.edu/curs-actual/curs-actual/projectes-final-carrera/normativa-pfc
http://www.epsevg.upc.edu/curs-actual/curs-actual/projectes-final-carrera/normativa-pfc
http://www.epsevg.upc.edu/curs-actual/curs-actual/projectes-final-carrera/models-de-documents
http://www.epsevg.upc.edu/curs-actual/curs-actual/projectes-final-carrera/models-de-documents
http://www.upc.edu/slt/itineraris/gram_est/gram_est.htm
http://bibliotecnica.upc.es/e-portals/PFC/
http://brochures.sisalp.fr/openobject-developer.pdf
http://www.python.org/doc/
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o Carmona, D., Aplicatiu per EDIT DECISION LIST. UPC 

o Hidalgo, A.,. Disseny i implementació d‟una intranet per la gestió ISO. UPC 

o Galvez, J., Aplicació de gestió (ERP) de projectes i personal pel Centre Tecnològic de 

Vilanova i la Geltrú 

o Gorraix, A., i Mayans, A., Administració remota i intel·ligent del parc informàtic de 

l‟EPSEVG 
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Annex III: Programes usats 
 

Durant la creació d‟aquest projecte s‟han usat els següents programes o tecnologies: 

 Sistemes operatius 

o Ubuntu 10.04: Darrera versió del sistema GNU/Linux amb escriptori GNOME. Versió 

32 bits. http://www.ubuntu.com/ 

o Ubuntu 9.10: Versió del sistema GNU/Linux amb escriptori GNOME. Versió 32 bits. 

http://www.ubuntu.com/ 

o Mac OS X 10.6 Snow Leopard: Sistema operatiu de pagament d‟Apple. 

http://www.apple.com/es/macosx/ 

o Microsoft Windows XP Professional: Sistema operatiu de pagament de Microsoft. 

Versió 32 bits. http://www.microsoft.com/spain/windows/windows-xp/default.aspx 

o Microsoft Windows 7: Sistema operatiu de pagament de Microsoft. Versió 32 bits. 

http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-7?os=win7 

 Creació de diagrames 

o Dia: Programa gratuït per crear diagrames de diferents classes. En aquest projecte s‟ha 

utilitzat per crear diagrames UML. http://projects.gnome.org/dia/ 

o GanttProject: Programa gratuït per crear diagrames de GANTT. 

http://www.ganttproject.biz/ 

 Programació 

o Gedit: Editor de textos lliure que es distribueix amb les versions de Linux amb 

escriptori GNOME. http://projects.gnome.org/gedit/ 

o Notepad++:   Es un editor de text i de codi font lliure que suporta diversos llenguatges 

de programació per a Microsoft Windows. http://notepad-plus-plus.org/ 

 Llenguatges de programació utilitzats 

o Python: Llenguatge de programació que usa OpenERP. http://www.python.org/ 

o XML: Llenguatge d‟etiquetes que usa OpenERP. http://www.w3.org/XML/ 

 Bases de dades 

o PostgreSQL: Gestor de bases de dades que usa OpenERP. http://www.postgresql.org/ 
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 Administrador de la base de dades 

o pgAdmin: Eina per administrar les bases de dades PostgreSQL. 

http://www.pgadmin.org/ 

 Edició gràfica 

o Gimp: Programa gratuït d‟edició d‟imatge. http://www.gimp.org/ 

 Ofimàtica 

o OpenOffice: Suit ofimàtica lliure i gratuïta molt potent. http://es.openoffice.org/ 

o Keynote: Programa de pagament molt potent per realitzar presentacions. La mateixa 

Apple l‟utilitza en les seves presentacions. http://www.apple.com/es/iwork/keynote/ 

 Traduccions 

o Poedit: Programa per editar arxius de traducció. http://www.poedit.net

http://www.apple.com/es/iwork/keynote/
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