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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:    Sí   ■ No   

PROJECTE FI DE CARRERA

RESUM (màxim 50 línies)

L’objectiu  d’aquest  projecte  és  el  de  la  creació  d’un  software  amb el  qual  es 

podran controlar les feines realitzades per la construcció de peces mecàniques, 

per tal de generar-ne finalment la factura que s’entrega al client.

El procés consistirà, primer de tot, en introduir les dades de l’ordre de treball que 

ha encarregat el client, i un cop aquesta ordre de treball ja està registrada en la 

base de dades, els operaris ja podran començar a realitzar les feines necessàries 

per  portar-la  a  terme.  Els  tipus  de  feina  que  realitzaran  seran,  o  bé  hores 

treballades en una de les màquines pròpies de l’empresa, o bé la utilització de 

material.  Els operaris faran servir  tantes màquines i  tant de material com sigui 

necessari fins a completar la peça indicada en l’ordre de treball,  podent també 

treballar més d’un operari en la creació d’aquella peça. En finalitzar tot aquest 

procés,  el  programa  calcularà  el  cost  total  de  cada  fein,  tenint  en  compte  el 

coeficient que té assignat cada treballador, els euros per hora de cada màquina, i 

la quantitat de material.

Un cop realitzades totes les feines necessàries per la producció d’aquella peça, 

l’administrador podrà revisar-les i, si cal, modificar-les perquè quedin reflexades 

en  l’albarà  correctament.  Un  cop  totes  les  feines  estan  correctes,  es  crearà 

l’albarà d’aquella ordre de treball,  i  en aquesta generació s’agruparan totes les 

feines,  de  manera  que  quedin  sumades  totes  les  hores  treballades  en  una 

màquina, i tot el material utilitzat. 

Quan l’albarà ja ha quedat generat i, per tant, l’ordre de treball està finalitzada, 

l’administrador ja podrà procedir  a crear la factura, la qual contindrà un o més 

albarans corresponents al client a qui se li efectua la factura.

Paraules clau (màxim 10):

Software Feina Peça Albarà

Factura MySQL PHP Client

Màquina Material
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1. INTRODUCCIÓ

1.1. Descripció del projecte 

En aquest projecte es desenvoluparà un software fet a mida per a una empresa de 

construcció  de  peces  mecàniques.  El  desenvolupament  el  farà  l'empresa  ADQA 

(www.adqa.com),  de  la  qual  en  formo  part  com  a  programadora  de  pàgines  i 

aplicacions web.

El  programa  ha  de  poder  gestionar  tot  el  material  que  es  necessitarà  per  a  la 

construcció  de  cada  peça,  els  treballadors  que  hi  intervindran,  els  clients,  i  fer  el 

seguiment de tot el procés necessari fins a la realització de la feina demanada pel 

client.  Finalment  se  n'hauran  de  poder  generar  els  albarans  i  les  factures 

corresponents. 

Serà amb aquest software com haurem de poder controlar tant la part corresponent a 

les feines de taller, com la part d'administració. Per diferenciar-les i que cada usuari 

només  tingui  accés  a  les  funcions  del  programa  amb  les  quals  ha  de  treballar, 

diferenciarem el software en dues parts: la de taller i la d'administració. 

Per part  d'administració,  la introducció de les dades es farà des d'un ordinador  de 

sobretaula al despatx. I per la part de taller, també des d'un ordinador de sobretaula, 

tot  i  que no es  descarta que en un futur  es  pugui  substituir  aquest  ordinador  per 

tauletes tàctils. 

1.1.1. Taller

Aquesta serà la part del programa amb la que interactuaran els operaris. Aquí tindran 

la possibilitat de que quan algú faci un nou encàrrec, és a dir, una ordre de treball, 

registrar-la com a esborrany i de seguida començar a treballar en la construcció de la 

peça. Aquest procediment consistirà en una sèrie de passos que es registraran en el 

programa  en  forma  de  feines  i  comptabilitzaran  tant  el  temps  empleat  per  cada 

treballador en cada màquina, com la quantitat de material utilitzat per a la fabricació de 

cada peça.
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1.1.2. Administració

Aquesta  part  constarà  de diversos  apartats.  Tindrem la  possibilitat  de  gestionar  la 

informació  dels  nostres  clients,  la  dels  recursos  propis  tals  com  el  material  i  les 

màquines. A part, també podrem intervenir en el procés de fabricació que s'ha seguit 

en la part de taller. Això ens ha de permetre controlar amb quines ordres de treball 

s'està treballant i s'ha treballat, i quines n'hi ha de noves. També podrem modificar les 

feines fetes a Taller,  si  és que s'ha produït  algun error.  I  finalment,  també podrem 

gestionar la creació d'albarans i factures, un cop s'hagi finalitzat l'ordre de treball.

1.2. Objectius

L'objectiu d'aquest software és el de poder substituir, agilitzar i millorar el control del 

procés de fabricació de peces mecàniques mitjançant la tecnologia actual i substituint 

un primer programa amb el qual l'empresa ha estat treballant durant els darrers anys, 

però pel qual ja no compten amb un servei de manteniment. 
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1.3. Procés de funcionament del programa

El procés que ens haurà de permetre seguir el software, serà el següent:

El client fa un encàrrec. A aquest encàrrec nosaltres li direm Ordre de treball. Si és el 

primer cop que el client fa un encàrrec a l'empresa, l'haurem d'introduir en el sistema, 

mitjançant el gestor de clients del que disposem.

Per  introduir  l'ordre  de  treball  en  el  sistema  ho  pot  fer  tant  l'operari com 

l'administrador.  Si  ho  fa  l'administrador,  directament  hi  posarà  totes  les  dades 

necessàries; però si ho fa l'operari, només cal que posi la  persona de contacte i la 

persona de facturació. En fer-ho es crearà un esborrany de l'ordre de treball, que 

l'administrador  haurà  de  validar.  Tot  i  així,  l'operari  ja  pot  començar  les  feines 

necessàries per dur a terme l'ordre de treball. 

Començarà iniciant una feina a la que se li assignarà una màquina de treball, que serà 

una de les que ja màquina pròpia tindrem introduïdes en el sistema, i anirà anotant 

totes les  màquines  que fa servir,  les  hores dedicades amb aquella  màquina,  i  el 
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material  utilitzat i  la  quantitat que  n'ha  necessitat.  Un  cop  fets  aquests  passos, 

finalitzarà la feina. El mateix farà un altre treballador en cas que hagi de dedicar més 

feines a aquella ordre de treball.

Un  cop  ja  s'han  fet  totes  les  feines  necessàries,  l'administrador,  si  cal,  farà 

modificacions a les màquines i el material realitzats per dur a terme aquella ordre 

de treball. Quan estigui tot correcte, generarà l'albarà.

En el cas que per qualsevol raó s'hagi de modificar l'albarà perquè tot i així les feines 

no són correctes o qualsevol altra raó, només caldrà que l'administrador vagi a editar 

aquell  albarà. Quan ho faci veurà totes les feines que el formen (és a dir, totes les 

feines que han estat necessàries per dur a terme aquella ordre de treball), i les podrà 

modificar. A més, si el programa detecta que aquella feina ja s'havia fet en una altra 

ocasió (per exemple, un client pot demanar una peça que ja havia demanat un altre 

client, o també pot ser que el mateix client la demani dos cops), mostrarà un avís de 

que aquella feina és repetitiva, i mostrarà un resum de totes les feines que van ser 

necessàries  per  dur  a  terme  aquella  mateixa  ordre  de  treball,  per  tal  que 

l'administrador pugui fer coincidir  les feines i els imports, si ho desitja. El programa 

detectarà si una feina és repetitiva a través del número de plànol.

Un cop generat l'albarà, només quedarà crear la factura, que estarà formada per un o 

més albarans del mateix client, que l'administrador escollirà en el moment de generar-

la.

A part d'aquest procés principal, el programa també permet fer un  pressupost, que 

simula totes les feines que s'haurien de fer per arribar a crear la comanda desitjada, i 

veure'n l'import total per tal d'informar-ne al client. Aquest pressupost però, no quedarà 

registrat en el programa.

El programa també comptarà amb un apartat en el que podrem importar i exportar 

llistats en format CSV (Coma-Separated Values). En el cas de la importació servirà 

per introduir de cop tant els materials com les màquines propies necessàries per al 

funcionament del programa. I pel que fa a l'exportació, es podrà descarregar un llistat 

en  el  que  podrem  tenir  un  resum  de  tots  els  albarans  d'un  client  en  les  dates 

desitjades.

A més a més, per tenir un control dels operaris, també podrem veure un llistat (aquest 

només per pantalla) de totes les  feines que ha fet cada treballador en unes dates 

concretes.
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1.4. L'empresa Construccions Mecàniques Albà

L'empresa Construccions Mecàniques Albà és una empresa familiar  que ja  compta 

amb la tercera generació. Actualment, adaptada a l'època en la que ens trobem, ha 

seguit  amb el  mateix  mètode de treball,  però  adaptant-lo  a les  noves tecnologies. 

D'aquesta manera, s'han substituït els esborranys i les ordres de treball anotades en 

un paper, i el procediment i els càlculs han passat a formar part del seu programa de 

gestió, del qual l'empresa ADQA se n'ha fet càrrec de la segona versió.
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2. TECNOLOGIA UTILITZADA

El programa s'ha desenvolupat sobre un entorn web, substituint el programa del que 

disposava l'empresa anteriorment, que estava muntat sobre un servidor propi, el qual li 

suposava  a  l'empresa  un  manteniment  addicional.  Aprofitant  els  avantatges  del 

desenvolupament  web,  com per  exemple  el  de poder-hi  treballar  des de qualsevol 

ordinador  connectat  a Internet i  desfent-nos de l'obligació de tenir  un servidor a la 

pròpia empresa, s'ha optat per aquesta tecnologia.

Per la posada en marxa del programa, tant l'aplicació web com la base de dades s'han 

publicat al servidor de  www.acens.com sota el domini  www.cmalba.com. Tot i així, 

per al seu desenvolupament i per dur a terme totes les modificacions del funcionament 

i del manteniment que es vagin fent en un futur, també he utilitzat, paral·lelament, la 

mateixa tecnologia però en un servidor local creat a través de l'aplicació  EasyPHP, 

que, igual com en el servidor remot, consta de les eines Apache, MySQL i PHP.

A part d'aquesta tecnologia, per a la programació i gestió de les dades, també he fet 

servir, HTML 5, Javascript i CSS pel disseny, i Ajax per recolzar algunes funcions del 

llenguatge PHP.

2.1. Apache

És un servidor web HTTP (Hypertext Transfer Protocol) de codi obert, el qual podem 

fer servir tant en entorns de Linux, Windows o Mac.

El fet de poder disposar d’ell en l’aplicació EasyPHP, m’ha permès crear un servidor 

virtual en el meu ordinador, amb el qual he pogut simular com seria el funcionament de 

l’aplicació un cop publicada a Internet.

2.2. PHP

El llenguatge de programació PHP (Hypertext Pre-processor) és un llenguatge de codi 

obert que s'utilitza per a la creació de pàgines dinàmiques i aplicacions web. Un dels 
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seus avantatges és la senzilla connexió amb bases de dades com per exemple SQL, 

MySQL o Oracle, i també amb la senzilla integració amb el codi HTML.

Quan es fa una crida d'una pàgina, el codi PHP s'executa des del costat del servidor 

(on fa totes les  operacions  necessàries,  com per  exemple  consultes a la  base de 

dades), i en retorna el resultat en forma de codi HTML, que és el que interpreta el 

navegador i fa que la pàgina es mostri tal com l'usuari la veu.

Com que aquest projecte necessitava una constant connexió amb la base de dades i 

com que s'havia de desenvolupar en un entorn web, el llenguatge PHP va ser l'escollit 

per la programació de l'aplicació.

2.3. MySQL

És un sistema de gestió de bases de dades relacionals. Aquest sistema ens permet 

poder administrar les bases de dades amb diferents llenguatges de programació, com 

per exemple PHP, Perl, C, C++, Python, etc. 

A part de poder gestionar diferents bases de dades, a més ens permet poder-ho fer 

amb diferents usuaris, als quals els podem donar més o menys privilegis.

Per poder gestionar les bases de dades que tenim sota aquest sistema, disposem de 

diferents  eines.  Un  exemple,  és  la  interfície  anomenada  phpMyAdmin,  que  ens 

permet gestionar les dades via web. Aquest és el sistema que he fet servir durant el 

desenvolupament  d’aquest  projecte.  De  tota  manera,  també  comptem  amb  altres 

opcions, com per exemple les eines d’administració de base de dades com MySQL 

Front o MySQL Administrator.

Per  la  seva  fàcil  integració  amb  el  llenguatge  PHP  usat  en  el  desenvolupament 

d'aquest software i per la rapidesa de gestió de dades que ens proporciona MySQL, 

s'ha escollit aquest sistema.
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2.4. HTML 5

És la  cinquena versió del  llenguatge  HTML (HyperText  Markup Language).  Aquest 

llenguatge és el que s’utilitza per la definició de les pàgines web. Mitjançant etiquetes, 

es construeix la pàgina, que serà interpretada pel navegador, i finalment en resultarà el 

que l’usuari veu a la pantalla.

En les primeres versions,  i  abans d’introduir  el  llenguatge CSS que s’explica en el 

següent  punt,  l’HTML  incloïa  els  estils  dins  les  seves  etiquetes.  Això  feia  que 

pràcticament en totes les etiquetes s’hagués de definir  quin havia de ser l’estil  del 

contingut, el que feia que aquest codi fos més pesat. Amb les versions d’HTML més 

recents  s’ha  pogut  traslladar  els  estils  a  uns  arxius  externs,  que ens  permet  tenir 

separat el contingut. A més, amb les últimes versions, s’hi han anat incorporant més 

etiquetes que ens permeten tenir més funcionalitats, a la vegada que creen un codi 

més net que ens permet, per exemple, una millor indexació i, per tant, posicionament 

de la web, en els buscadors com per exemple Google.

2.5. CSS

El CSS (Cascading Style Sheets ) es un llenguatge de fulls d'estil que es combina amb 

les  etiquetes  HTML  per  fer  que  la  web  es  visualitzi  de  la  manera  desitjada. 

Anteriorment, els estils (colors, font, posició dels objectes...) s'incloïen en l'HTML, però 

el resultat n'era un codi difícil de seguir. Amb el llenguatge CSS podem definir els estils 

en un fitxer apart que, a més de fer més lleuger el fitxer HTML, ens permet definir un 

estil general per cada objecte.

Donat que tenim la possibilitat de separar el contingut web (HTML) i els estils (CSS), 

s'ha optat per fer servir aquest sistema en el projecte.

2.6. Ajax

Ajax són les sigles d' Asynchronous Javascript And Xml. És un conjunt de tecnologies 

que  podem  combinar  amb  el  llenguatge  PHP  i  l'HTML  per  fer  funcions  que  no 

19



requereixin  la  recàrrega  completa  de  la  pàgina.  Amb  el  sistema  Ajax  en  podem 

recarregar només la part desitjada.

En el cas d'aquest projecte, m'ha estat útil per treballar amb combos dependents. Per 

exemple,  en el  cas dels  materials  que estaven classificats  per famílies,  m'ha estat 

possible mostrar només els materials pertanyents a la família que s'ha escollit en el 

combo anterior. D'aquesta manera, ens estalviem la càrrega de dades innecessàries, 

fent que es rebaixi el pes de la pàgina i el temps d'espera.

2.7. Javascript

És un llenguatge de programació que s'interpreta des del costat del client (navegador), 

i que ens permet combinar fàcilment amb PHP i HTML. 

Es fa servir, en molts casos, per millorar la interfície de l'usuari.  En el cas d'aquest 

projecte, per exemple s'utilitza per mostrar un calendari en els camps de data, el qual 

ens fa més fàcil escollir un dia i posar-lo en el format correcte perquè el llenguatge 

MySQL  l'interpreti  bé,  i  també  per  validar  els  formularis,  de  manera  que  ens 

assegurem que s'omplen tots els camps obligatoris.

2.8. EasyPHP

L'EasyPHP és un conjunt d'eines format per Apache, MySQL i PHP que ens permeten 

crear un servidor local,  de manera que podem visualitzar  la pàgina programada en 

PHP i MySQL com si estès publicada a Internet, però sense necessitat de comptar 

amb un allotjament i un domini. 

Actualment  el  programa  es  troba  allotjat  en  el  domini  www.cmalba.com,  però  el 

desenvolupament inicial i també les posteriors modificacions s’han fet sota el servidor 

local EasyPHP. Això em permetia veure les modificacions a l’instant, sense necessitat 

de publicar els arxius modificats al servidor, i així guanyar una mica de temps.

Un cop el projecte ha estat acabat, aquest entorn local també m'ha servit per poder 

treballar sense interferir en el funcionament de producció de l'empresa, ja que s'han 

anat solucionant errors i fent millores en el programa paral·lelament al funcionament 

habitual de l'empresa, per tal de no interferir en la seva feina.
20

http://www.cmalba.com/


2.8.1. Instal·lació i configuració 

El primer que caldrà fer per a la instal·lació és anar a www.easyphp.org i descarregar-

nos el  paquet  PHP Development,  que conté Apache,  PHP, MySQL i  phpMyAdmin, 

entre d'altres. En aquest cas farem la instal·lació sobre Windows 7, que en aquests 

moments és l' única versió que tenim disponible a la web.

Un  cop  ja  tenim  el  fitxer  EasyPHP-DevServer-14.1VC9-install.exe, l'executem  i 

comencem la instal·lació.

Primer de tot ens demanarà que seleccionem l'idioma:
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Li diem “Next” i acceptem la llicència.
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Seguidament li indiquem a quina ruta el volem instal·lar. En aquest cas, ho farem a la 

unitat de disc D: i al directori EasyPHP:
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I també li indicarem el nom que voldrem que tingui en el menú de programes d'inici de 

Windows 7.
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Tot seguit ja començarà la instal·lació i només haurem d'esperar a la confirmació de 

que la instal·lació s'ha realitzat correctament.
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Un  cop  instal·lat,  ja  podem  executar  l'EasyPHP  anant  al  menú  d'Inici,  Tots  els 
Programes,  EasyPHP.  Veurem que  ja  s'està  executant  perquè  ens  apareixerà  la 

icona a la  part  dreta  de la  barra inferior  de Windows.  Per  començar-hi  a  treballar 

haurem d'anar  a aquesta icona i  fer  clic  amb el  botó dret  del  ratolí.  Seguidament, 

seleccionarem l'opció Administration, el que obrirà en el nostre navegador la pàgina 

d'inici del EasyPHP.
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En aquesta pàgina hi hem de configurar el que serà la nostra pàgina web, per tal que 

quan hi  cliquem al damunt s'obri  la  pàgina tal  com es veuria  si  estès publicada a 

Internet. 
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Per configurar-la haurem d'anar al link +add an alias i haurem d'escollir el nom que li 

donem (en aquest cas  cmalba) i la ruta on es troben les carpetes que composen la 

pàgina web. 

Fins aquest pas ja seria suficient si la pàgina no fes ús d'una base de dades, però 

aquest no és el cas. Per tant, perquè quan el programa busqui les dades no ens retorni 

un error, haurem de crear la base de dades.

Per fer-ho, des de la mateixa pàgina incial d'EasyPHP, premem el botó open i se'ns 

obrirà l'eina phpMyAdmin.

Aquí creem la base de dades, que en aquest cas també es dirà cmalba, i ja només 

quedarà definir-ne l'estructura. Aquests passos es poden fer fent ús de la interfície de 

phpMyAdmin o important un fitxer .sql que ja conté el codi per la creació d'aquesta 

estructura. Per importar-lo, cal que anem a la pestanya Importa, que seleccionem la 

base de dades que acabem de crear,  i que seleccionem la ruta on es troba l'arxiu .sql.

28



Amb aquests passos fets, per accedir a la web només caldrà tornar a la pàgina d'inici 

d'EasyPHP i fer click a sobre el nom de l'àlies que hem creat.
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2.9. Hosting

Tot  i  que  l’aplicació  s’ha  desenvolupat  i  testejat  en  localhost  a  través  de  l’eina 

EasyPHP, el client treballa amb l’aplicació allotjada a Internet. D’aquesta manera té la 

possibilitat de treballar-hi des de qualsevol ordinador que estigui connectat a la xarxa i, 

al mateix temps, permet que quan s’hagi de fer alguna modificació o solucionar algun 

problema, ho puguem solucionar des d’ADQA sense necessitat  de desplaçar-nos a 

l'empresa.

Per  l’allotjament  del  programa  comptem  amb  un  hosting  compartit  a  Acens 

(www.acens.com), amb la versió 5.2.15 de PHP i 5.1.49 de MySQL.

En aquests moments disposem de fins a 500 MB d’espai web i 50 MB d’espai de base 

de dades. Degut a que el programa pràcticament només treballa amb dades de text, 

l’espai a la base de dades no augmenta significativament com per omplir els 50 MB. 

Igualment passa amb l’estructura del programa, que bàsicament és text i no ens ocupa 

gaire espai.
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3. ANÀLISI

A continuació es descriu el glossari, on podem trobar cadascun dels conceptes que 

apareixen  en el  Model  Conceptual  del  punt  3.2.  En el  glossari  trobem la  definició 

concreta de cada concepte,  de  manera que ens  serà més fàcil  poder  entendre el 

diagrama.

3.1 Glossari

Ordre de treball 

Servei que demana un client per tal que se li construeixi una peça a mida. Una ordre 

de treball està formada per una o més feines. 

Client

Empresa que demana una peça, és a dir, que fa una petició d'ordre de treball.

Contacte

Persona que forma part de l'empresa del client, i que fa la petició de l'ordre de treball.

Màquina client

Màquina associada al client.

Màquina pròpia

Màquina pertanyent a la pròpia empresa, i que ens servirà per dur a terme les ordres 

de treball.

31



Treballador

Cadascuna  de  les  persones  que  treballarà  amb  les  màquines  pròpies  i  utilitzarà 

material per fer les feines necessàries per realitzar una ordre de treball.

Feina

Treball realitzat pel treballador per tal de complir una ordre de treball. Cada ordre de 

treball pot estar formada per una o més feines. Les feines poden ser del tipus màquina 

(on el treballador emplea un temps fent servir una màquina pròpia) o del tipus material 

(on el treballador emplea una quantitat de material per a la construcció de la peça). 

Una feina només pot estar realitzada per un treballador, però una ordre de treball pot 

estar formada per diverses feines de diferents treballadors.

Feina repetitiva

Conjunt de materials i màquines associats a un número de plànol, que tenim introduït 

en el sistema per poder consultar en el moment de modificar un albarà. Si l’albarà que 

estem modificant té el mateix número de plànol que alguna de les feines repetitives 

que tenim introduïdes, es mostrarà un resum d’aquesta feina per tal que puguem fer 

l’albarà igual, i ajustar-lo al mateix import.

Línies Feina repetitiva

Totes les feines que formen la feina repetitiva.

Material

Conjunt de peces que podran necessitar els operaris per construir la peça demanada 

en l'ordre de treball.
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Acereria

Tipus de material que correspon a acereria.

Talls de Serra

Talls que es poden fer als materials d'acereria.

Ferreteria

Tipus de material que correspon a ferreteria.

Magatzem

Tipus de material que correspon a magatzem.

Família

Tant els materials d'acereria, com de ferreteria, com de magatzem, estan classificats 

per famílies,  de manera que ens pugui ser més fàcil  localitzar-los.  Si  escollim una 

família, ja ens apareixerà un llistat només dels materials que corresponen a la família 

escollida.

Albarà

Full on s'hi veurà la informació de l'ordre de treball i el llistat de feines per l'elaboració 

d'aquella ordre de treball que pertany a un client.

Factura

Full on s'hi veurà reflexada la informació de la factura, l'ordre de treball, el client i el 

llistat d'albarans a cobrar.
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Línies Albarà

Llistat de tots els moviments necessaris per realitzar una ordre de treball en concret.

Línies albarà consolidat 

Llistat de tots els moviments necessaris per haver realitzat una ordre de treball, però 

agrupades  per  màquina,  material  i  tall  de  serra  (se  sumaran  totes  les  hores  que 

s'hagin fet en una mateixa màquina independentment del treballador que les hagi fet, i 

se sumarà tota la quantitat d'un mateix material, independentment del treballador que 

l'hagi consumit).

Pressupost 

Conjunt de feines de màquines i/o material ficticis on es calcula el cost total per tal de 

donar-li una referència al client.
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3.1 Model conceptual
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3.2 Casos d'ús

En els Casos d'Ús que es detallen a continuació, s'explicarà la responsabilitat que té 
cadascun d'ells, així com els actors que interactuen amb ell.

CAS D’ÚS CLIENT

Empresa Client (nom, cif,  telefon, email,  adreca, poblacio, cp, num_proveidor, 
factor, observacions)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Crear un nou client amb totes les seves dades.

PRE:

- IP autoritzada

POST:

- Es mostra un llistat de tots els clients que hi ha en el sistema.

- S’ha creat un nou client.

Editar_client(id,  nom, cif,  telefon,  email,  adreca,  poblacio,  cp,  num_proveidor, 
factor, observacions)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Modificar les dades existents del client ja creat.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix l’id del client donat

POST:
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- S’han modificat els valors del client d’acord amb els que hem passat.

Esborrar_client(id)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Esborrar el client existent.

PRE:

- IP autoritzada

- El client amb l’id donat existeix en el sistema.

POST:

- El client amb l’id donat no existeix en el sistema.

CAS D’ÚS MÀQUINES CLIENT

Màquines client (nom_client, empresa, planta, centre, observacions)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Crear una nova màquina del client.

PRE:

- Existeix un repositori de clients en el sistema.

- IP autoritzada

POST:

- Es mostra un llistat de totes les màquines de client existents.

- S’ha creat una nova màquina de client.

- S’ha associat la màquina amb el client corresponent.

- S’ha assignat un id a la nova màquina.
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Editar_maquina (id, nom_client, empresa, planta, centre, observacions)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Modificar les dades existents de la màquina.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix l’id de la màquina donat.

POST:

- S’han modificat els valors de la màquina d’acord amb els que hem passat.

Esborrar_maquina(id)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Esborrar la màquina existent.

PRE:

- IP autoritzada

- La màquina amb l’id donat existeix en el sistema.

POST:

- La màquina amb l’id donat no existeix en el sistema.

CAS D’ÚS PERSONES DE CONTACTE

Persones de contacte (nom, tel1, tel2, email, empresa, observacions) 

Actor: Administrador

Responsabilitat: Crear una nova persona de contacte amb totes les seves dades.
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PRE:

- IP autoritzada

- En el sistema existeix un repositori de clients

POST:

- Es mostra un llistat  de totes les persones de contacte introduïdes en el 

sistema.

- S’ha creat una nova persona de contacte.

- S’ha associat la persona de contacte amb el client.

- S’ha donat un id a la persona de contacte.

Editar_persona_contacte (id, nom, tel1, tel2, email, empresa, observacions)

Actor: Administrador

Responsabilitat:  Modificar les dades existents de la persona de contacte.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix l’id de la persona, donat.

POST:

- S’han modificat els valors de la persona d’acord amb els que hem passat.

Esborrar_persona_contacte (id)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Esborrar la persona de contacte existent.

PRE:
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- IP autoritzada

- La persona de contacte amb l’id donat existeix en el sistema.

POST:

- La persona de contacte amb l’id donat no existeix en el sistema.

CAS D’ÚS TREBALLADORS

Treballadors (nom, coeficient, baixa?, observacions)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Crear un nou treballador

PRE:

- IP autoritzada

POST:

- Es mostra un llistat de tots els treballadors que hi ha en el sistema.

- S’ha creat un nou treballador.

Modificar_treballadors(id, nom, coeficient, baixa?, observacions)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Modificar les dades existents del treballador.

PRE:

- Existeix el treballador amb el id donat.

- IP autoritzada

POST:
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- S’ha modificat el treballador amb el id donat, amb les noves dades.

Esborrar_treballador(id)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Esborrar el treballador existent.

PRE:

- IP autoritzada.

- Existeix el treballador amb el id donat.

POST:

- No existeix el treballador amb el id donat.

CAS D’ÚS MÀQUINES PRÒPIES

Màquines pròpies (nom, preu_hora, observacions)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Crear una nova màquina pròpia amb totes les seves dades.

PRE: 

- IP autoritzada

POST:

- S’ha creat una nova instància de màquina pròpia.

Modificar màquina pròpia (id, nom, preu_hora, observacions)

Actor: Administrador
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Responsabilitat:  Modificar les dades existents de la màquina pròpia.

PRE:

- IP autoritzada.

- Existeix la màquina amb el i donat.

POST:

- S’ha modificat la màquina pròpia amb l’id donat, amb els nous donats.

Eliminar màquina pròpia(id)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Eliminar la màquina pròpia del sistema.

PRE:

- IP autoritzada.

- Existeix la màquina pròpia amb l’id donat.

POST:

- No existeix la màquina pròpia amb l’id donat.

CAS D’ÚS GESTIONAR FAMÍLIES

Gestionar famílies (nom, tipus_familia, observacions)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Crear una nova família de materials.

PRE:

- IP autoritzada.
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- S’han definit els diferents tipus de família

POST:

- S'ha creat una nova família d'acereria, ferreteria o magatzem, depenent del 

valor que haguem donat a tipus_familia

Modificar familia (id, nom, tipus_familia, observacions)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Modificar la família existent.

PRE:

- IP autoritzada.

- Existeix la família amb el id donat.

POST:

- S’ha modificat la família amb l’id donat, amb els nous valors.

Eliminar familia (id)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Esborrar la família existent.

PRE:

- IP autoritzada.

- Existeix la família amb l’id donat.

POST:

- No existeix la família amb l’id donat.
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CAS D’ÚS GESTIONAR ACERERIA

Gestió d’acereria (familia,  nom, preu,  benefici,  factor_calcul,  unitat,  tall_serra, 
observacions)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Afegir un material d'acereria

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix una família d'acereria

- Existeix un repositori de talls de serra

POST:

- S'ha creat una nova instància d'acereria.

- S'ha associat el material d'acereria creat amb un tall de serra, si li pertoca.

- S'ha calculat el preu de venda a partir del preu i el benefici.

Modificar  acereria  (id,  familia,  nom,  preu,  benefici,  factor_calcul,  unitat, 
tall_serra, observacions)

Actor: Administrador

Responsabilitat:  Modificar les dades existents del material d'acereria.

PRE:

- IP autoritzada.

- Existeix el material d'acereria amb l'id donat.

POST:

- S’ha modificat el material amb l’id donat, amb les noves dades.
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Eliminar acereria (id)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Eliminar el material d'acereria del sistema

PRE:

- IP autoritzada.

- Existeix el material d'acereria amb l'id donat.

POST:

- No existeix el material d'acereria amb l'id donat.

CAS D’ÚS GESTIONAR FERRETERIA

Gestió ferreteria (familia, nom, preu, benefici, unitat, observacions)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Afegir un material de ferreteria

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix una família de ferreteria

POST:

- S'ha creat una nova instància de ferreteria.

- S'ha calculat el preu de venda a partir del preu i el benefici.
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Modificar ferreteria (id, familia, nom, preu, benefici, unitat, observacions)

Actor: Administrador

Responsabilitat:  Modificar les dades existents del material de ferreteria.

PRE:

- IP autoritzada.

- Existeix el material de ferreteria amb l'id donat.

POST:

- S’ha modificat el material amb l’id donat, amb les noves dades.

Eliminar ferreteria (id)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Eliminar el material de ferreteria del sistema

PRE:

- IP autoritzada.

- Existeix el material de ferreteria amb l'id donat.

POST:

- No existeix el material de ferreteria amb l'id donat.

CAS D’ÚS GESTIONAR MAGATZEM

Gestió magatzem (familia, nom, preu, benefici, observacions)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Afegir un material de magatzem
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PRE:

- IP autoritzada

- Existeix una família de magatzem.

POST:

- S'ha creat una nova instància de magatzem.

- S'ha calculat el preu de venda a partir del preu i el benefici.

Modificar magatzem (id, familia, nom, preu, benefici, observacions)

Actor: Administrador

Responsabilitat:  Modificar les dades existents del material de magatzem.

PRE:

- IP autoritzada.

- Existeix el material de magatzem amb l'id donat.

POST:

- S’ha modificat el material amb l’id donat, amb les noves dades.

Eliminar magatzem (id)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Eliminar el material de magatzem del sistema

PRE:

- IP autoritzada.

- Existeix el material de magatzem amb l'id donat.
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POST:

- No existeix el material de magatzem amb l'id donat.

CAS D’ÚS GESTIONAR TALLS DE SERRA

Gestió talls de serra (nom, preu, preu_venda, factor_calcul, unitat)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Afegir un tall de serra

PRE:

- IP autoritzada

POST:

- S'ha creat una nova instància de tall de serra.

Modificar tall de serra (id, nom, preu, preu_venda, factor_calcul, unitat)

Actor: Administrador

Responsabilitat:  Modificar les dades existents del tall de serra.

PRE:

- IP autoritzada.

- Existeix el tall de serra amb l'id donat.

POST:

- S’ha modificat el tall de serra amb l’id donat, amb les noves dades.

Eliminar tall (id)

Actor: Administrador
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Responsabilitat: Eliminar el tall de serra del sistema

PRE:

- IP autoritzada.

- Existeix el tall de serra amb l'id donat.

POST:

- No existeix el tall de serra amb l'id donat.

CAS D’ÚS GESTIÓ D’ORDRES DE TREBALL

Alta de Feina (nom, num_planol, quantitat, maquina_client, persona_facturacio, 
persona_contacte, data_inici, descripcio)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Crear una nova ordre de treball amb tota la informació necessària.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix un repositori de màquines de clients.

- Existeix un repositori de persones de contacte i facturació.

POST:

- S’ha creat una nova ordre de treball

- S’ha associat l’ordre de treball amb la màquina del client

- S’ha associat l’ordre de treball amb la persona de contacte

- S’ha associat l’ordre de treball amb la persona de facturació

- Els camps obligatoris tenen valor.

- S’ha comprovat el número de plànol, i si ja existia s’ha marcat aquesta 

ordre de treball com a feina repetitiva.
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- S’ha assignat un id a la nova ordre de treball.

- S’estan mostrant totes les OTs validades i no finalitzades, d’acord amb el 

filtre de la cerca.

Modificació  de  feina  (id_ot,  nom,  num_planol,  quantitat,  maquina_client, 
persona_facturacio, persona_contacte, data_inici, descripcio)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Modificar la informació d'una ordre de treball existent.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix una ordre de treball amb l’id_ot donat.

POST:

- L’ordre de treball amb id_ot donat, s’ha modificat d’acord amb els valors 

donats.

Eliminar Feina (id_ot)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Eliminar una ordre de treball existent.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix una ordre de treball amb l’id_ot donat.

POST:

- No existeix l’OT amb l’id_ot donat
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Filtrar OT (id, nom, num_planol, maquina_client, descripcio)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Mostrar només les ordres de treball desitjades.

PRE: 

- Existeix al menys una ordre de treball en el sistema.

- IP autoritzada

- Existeix un repositori de màquines de client en el sistema.

POST:

-  S'ha  mostrat  una  llista  de  totes  les  ordes  de  treball  que  compleixen  les 

característiques especificades en els camps del formulari.

Ordres  de  treball  pendents  de  validar  (id_ot,  nom,  num_planol,  quantitat, 
maquina_client,  persona_facturacio,  persona_contacte,  data_inici,  descripcio, 
feina_repetitiva, finalitzada, data_finalitzacio, validada)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Agafar un esborrany i validar-lo per tal de tenir la certesa que l'ordre 

de treball té tota la informació necessària i correcta i, posteriorment, poder transformar 

aquella ordre de treball en un albarà.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix una ordre de treball amb el id_ot donat.

POST:
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- S’ha donat valor als camps obligatoris que fins ara no tenien valor.

- L’ordre de treball queda validada.

- Es  mostra  un  llistat  de  totes  les  ordres  de  treball  marcades  com  a 

esborrany.

 Eliminar Esborrany (id_ot)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Esborrar un esborrany d'ordre de treball existent.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix  una  ordre  de  treball  amb  l’id_ot  donat  i  marcada  com  a 

esborrany.

POST:

- No existeix l’OT amb l’id_ot donat.

Ordres de treball finalitzades ()

Actor: Administrador

Responsabilitat:  Mostrar  un llistat  de totes les ordres de treball  que ja  han estat 

convertides en albarà i, per tant, finalitzades.

PRE:

- IP autoritzada

POST:

- Es mostren les ordres de treball que ja estan finalitzades.
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Modificar_ordres_de_treball_finalitzades(id_ot,  nom,  num_planol,  quantitat, 
maquina_client,  persona_facturacio,  persona_contacte,  data_inici,  descripcio, 
feina_repetitiva, finalitzada, data_finalitzacio)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Modificar la informació d'una ordre de treball existent.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix la OT amb el id donat.

POST:

- S’ha actualitzat la OT amb id = id, amb els valors donats.

Imprimir_ot (id_ot)

Actor: Administrador

Responsabilitat:  Imprimeix  el  full  de  feina  que  conté  la  informació  de  l’ordre  de 

treball.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix una ordre de treball amb l’id_ot donat.

POST:

- S’ha imprès el full de feina.
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CAS D’ÚS MODIFICAR MÀQUINES

Modificar_linia_màquines (id_linia, hores, maquina, treballador)

Actor: Administrador

Responsabilitat:  Modificar  el  contingut  d'una feina  que correspon a  una ordre de 

treball.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix la línia de feina amb el id_linia donat.

POST:

- Si  s’han  modificat  les  hores,  el  camp hora_inici  i  hora_fi  quedaran  a 

00:00:00  tots  dos  (d’aquesta  manera  sabrem  que  una  feina  en  una 

màquina ha estat modificada manualment).

- Es mostren les feines amb màquina associades a aquella ordre de treball.

- S’ha modificat la feina associada a aquella OT.

Afegir_feina * (id_ot, hores, maquina, treballador)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Afegir una nova feina en la realització d'aquella orde de treball.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix la OT amb el id donat.

- Existeixen màquines pròpies en el sistema.

- Existeixen treballadors en el sistema.

- Se'ns mostren les feines que conté aquella OT
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POST:

- S’ha creat una nova feina sobre una màquina.

- S’ha associat la nova feina a l’ordre de treball que tenim en curs.

Eliminar_feina * (id_ot, id_feina)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Esborrar una feina associada a aquella ordre de treball.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix la feina amb l'id donat.

- Se'ns mostren les feines que conté aquella OT

POST:

- No existeix la feina amb l’id donat formant part d'aquella ordre de treball.

CAS D’ÚS MODIFICAR MATERIAL

Afegir_feina *  (id_ot,  treballador,  tipus,  familia,  material,  quantitat,  talls_serra, 
quantitat_talls)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Afegir una nova feina en la realització d'aquella orde de treball.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix la OT amb el id donat.
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- Existeixen treballadors en el sistema.

- Existeixen materials i les seves famílies en el sistema.

- Existeixen talls de serra en el sistema.

- S'estan mostrant les feines associades a la OT donada.

POST:

- S’ha creat una nova feina sobre un material.

- S’ha associat la nova feina a l’ordre de treball que tenim en curs.

Eliminar_material * (id_ot, id_feina)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Esborrar una feina associada a aquella ordre de treball.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix la feina amb l'id donat.

- S'estan mostrant les feines associades a la OT donada.

POST:

- No existeix la feina amb l’id donat formant part d'aquella ordre de treball.

CAS D’ÚS FEINA PER TREBALLADOR

Feina_per_treballador (id_treballador, data_inici, data_fi)

Actor: Administrador

Responsabilitat:  Mostrar totes les feines que ha fet un treballador en un període de 
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dates concret.

PRE: 

- IP autoritzada

- Existeix al menys un treballador al sistema.

POST:

- S’han mostrat totes les feines, tant de màquina com de material, associades 

al treballador amb id_treballador i que es troben dins les dates indicades

.

CAS D’ÚS FEINES REPETITIVES

Nova_feina_repetitiva(data, planol, maquina_client, descripcio, observacions)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Crear una nova feina repetitiva.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix un repositori de màquines de client.

POST:

- S’ha creat una nova feina repetitiva.

- S’ha associat la feina repetitiva amb la màquina del client.

- S’ha generat un id per aquesta feina repetitiva.
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Afegir_recurs_a_feina_repetitiva * (tipus, familia, recurs, quant_hores)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Afegir una línia amb tota la informació d’aquell recurs, associada a 

la feina repetitiva vigent.

PRE:

- Tenim una feina repetitiva oberta.

- IP autoritzada

POST:

- S’ha afegit un recurs a la feina repetitiva vigent.

Eliminar_linia_feina_repetitiva * (id_linia)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Esborrar la feina repetitiva.

PRE:

- El id_linia existeix associada a la feina repetitiva en curs.

- IP autoritzada

POST:

- El id_linia donat no està associat a la feina repetitiva en curs.

Llistat_feines_repetitives()
Actor: Administrador
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Responsabilitat: Mostra un llistat amb totes les feines repetitives que hi ha al sistema.

PRE:

- IP autoritzada

POST:

- Es mostra un llistat de totes les feines repetitives.

Editar_feina_repetitiva(id, valor)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Modificar les dades existents de la feina repetitiva.

PRE:

- El llistat mostra al menys una feina repetitiva.

- IP autoritzada

POST:

- S’ha modificat el valor del camp que hem editat. 

Eliminar_feina_repetitiva(id)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Esborrar la feina repetitiva.

PRE:

- Existeix la feina repetitiva amb el id donat.

- IP autoritzada

POST:
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- No existeix la feina repetitiva amb el id donat.

Filtrar_feina_repetitiva (num_planol, descripcio, maquina_client)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Mostrar només les feines repetitives desitjades.

PRE: 

- Existeix al menys una feina repetitiva en el sistema.

- IP autoritzada

- Existeix un repositori de màquines de client en el sistema.

POST:

-  S'ha  mostrat  una llista  de  totes  les  feines  repetitives  que compleixen  les 

característiques especificades en els camps del formulari.

CAS D’ÚS PRESSUPOSTOS

Pressupostos(data, tipus_recurs, familia, recurs, quantitat)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Afegir les màquines i material necessaris per a la creació d’una peça 

i calcular-ne el cost.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix un repositori de recursos

- Existeix un repositori de famílies, vinculat als recursos.
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- La taula pressupostos està buida.

POST:

- S'ha esborrat de la base de dades el pressupost anterior.

- S’ha creat un nou pressupost.

- El material (recurs) s’ha associat al pressupost.

- S’ha calculat l’import total de tot el material associat a aquest pressupost.

Imprimir pressupost ()

Actor: Administrador

Responsabilitat: Treure el pressupost que hem calculat, en un full

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix només un pressupost a la base de dades.

POST:

- S’ha imprés el pressupost.

61



CAS D’ÚS ALBARANS

Generar albarans(data, id_ot, no_facturable, sense_detalls, text_lliure)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Crear un albarà a partir de les feines fetes per la creació d’una peça.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix una ordre de treball amb el id_ot donat.

- La data és vàlida.

- La OT no està marcada com a finalitzada.

POST:

- S’han mostrat totes les feines de màquina dedicades a aquella ordre de 

treball.

- S’han mostrat totes les feines de material dedicades a aquella ordre de 

treball.

- Si la feina és repetitiva, s’han mostrat les línies corresponents a aquella 

feina.

- S’han calculat els imports totals.

- S’ha creat les línies d’albarà.

- S’ha associat Línies d’albarà amb l’ordre de treball i la feina.

- S’ha creat un nou albarà.

- S’han creat unes línies d’albarà.

- S’ha associat l’albarà amb l’ordre de treball i les línies d’albarà.

- S’han creat unes línies d’albarà consolidat, on s'agrupen les línies albarà.

- S’han associat les línes albarà amb les línies albarà consolidat.

- S’ha arrodonit el temps de cada màquina a la mitja hora i a una hora si és 
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la primera.

- S’ha marcat la ordre de treball com a finalitzada.

- Per calcular el total en els albarans consolidats, s’ha aplicat el factor del 

client.

Llistat Albarans()

Actor: Administrador

Responsabilitat: Mostrar un llistat de tots els albarans que hi ha en el sistema.

PRE:

- IP autoritzada

POST:

- S’ha mostrat el llistat de tots els albarans no facturats, d’acord amb la 

cerca per filtrar-los.

Modificar Albara(id, no_facturable, sense_detalls)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Modificar les dades de l'albarà (no de les feines associades).

PRE:

- Existeix l’albarà amb el id donat.

- IP autoritzada.

POST:

- Es mostren les feines assignades a l’albarà donat.

- Es mostren les dades de l'albarà.
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- S'han modificat les dades de l'albarà.

- Si l'ordre de treball que hem fet servir per generar aquell albarà és una 

feina repetitiva, es mostra un resum de totes les seves línies.

- Tenim un albarà en edició.

Afegir feina a albara * (tipus, maquina_material, hores_quantiat)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Imputar a aquell albarà una nova feina.

PRE:

- Tenim un albarà en edició

- IP autoritzada

POST:

- S’ha assignat una nova feina a l’albarà actiu.

- Tenim un albarà en edició.

Modificar_linia_albara * (id_linia, tipus, maquina_material, hores_quantitat, preu)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Modificar les dades d'una de les línies que formen l'albarà.

PRE:

- Existeix la línia d’albarà consolidat amb el id donat.

- IP autoritzada.

POST:

- S'han modificat els valors anteriors de l'albarà, d'acord amb els que hem 
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passat.

- Tenim un albarà en edició.

Esborrar_línia_albara* (id)

Actor: Administrador

Responsabilitat:  Eliminar  d'aquell  albarà  una  feina  que  anteriorment  havia  estat 

registrada.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix l’albarà amb l’id_albara donat.

POST:

- S’ha esborrat la feina amb l’id donat de la taula linies_albara_consolidat.

Esborrar Albara* (id_albara)

Actor: Administrador

Responsabilitat:  Eliminar  l’albarà  del  sistema  i  totes  les  feines  consolidades 

associades a ell.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix l’albarà amb l’id_albara donat.

POST:

- S’ha esborrat l’albarà id_albara de la taula albarans.

- S’han esborrat les línies consolidades corresponets a aquell albarà, de la 
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taula linies_albara_consolidat.

- Les línies (no consolidades) aplicades per aquella feina continuaran a la 

base de dades, per si volem generar un altre albarà d’aquella feina.

- S’ha tornat a marcar l’ordre de treball com a no finalitzada.

Imprimir_albara (id)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Imprimir l'albarà.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix l’albarà amb l’identificador donat.

POST:

- S’ha imprès l’albarà.

Filtrar Albara (id, ot, maquina_client, descripcio)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Mostrar només els albarans desitjats.

PRE:

- Existeix al menys un albarà en el sistema.

- IP autoritzada

- Existeix al menys una ordre de treball finalitzada en el sistema (quan està 

finalitzada és perquè hem creat l'albarà)
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- Existeix un repositori de màquines de client en el sistema.

POST:

- S'han mostrat els albarans que tenen les característiques escollides en el 

formulari.

CAS D’ÚS FACTURES

Generar Factura (id_client, data, venciment, iva, comanda)

Actor: Administrador

Responsabilitat:  Crear  una  factura  que  contingui  tots  els  albarans  escollits,  i  en 

calculi l'import total, incloent factors i impostos.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix al menys un albarà facturable d’aquell client en el sistema.

- S’ha  buscat  la  informació  de  l’albarà  (descripció,  preu)  a  les  línies 

corresponents.

- Existeix el id_client donat.

- S’han mostrat tots els albarans corresponents al client donat.

POST:

- Tenim una factura en curs.

67



Afegir_albara_a_factura(id_albara)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Modificar les dades de la factura existent.

PRE:

- Existeix l'albarà amb l'id donat.

- IP autoritzada

POST:

- S’ha marcat l’albarà.

- Tenim una factura en curs.

Finalitzar_factura ()

Actor: Administrador

Responsabilitat:  Crear  una  factura  que  contingui  tots  els  albarans  escollits,  i  en 

calculi l'import total, incloent factors i impostos.

PRE:

- IP autoritzada

- Tenim una factura en edició

POST:

- S’ha creat una nova factura.

- S’ha assignat un número a la factura.

- S’han sumat els imports de tots els albarans i s’ha aplicat l’IVA.
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- S'ha marcat l'albarà com a facturat.

- S'han associat els albarans amb la nova factura.

Llistat Factures()

Actor: Administrador

Responsabilitat: Mostrar un llistat de totes les factures que hi ha en el sistema.

PRE:

- IP autoritzada

POST:

- S’ha mostrat  el  llistat  de  totes  les  factures,  d’acord  amb la  cerca per 

filtrar-les.

Modificar_Factura(id, data, venciment, iva, comanda)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Modificar les dades de la factura existent.

PRE:

- Existeix la factura amb l'id donat.

- IP autoritzada

POST:

- Es mostren els albarans associats a aquella factura.

- Es mostren les dades relatives a la factura en edició.
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- Tenim una factura en edició.

Afegir_linia_factura *(id_albara)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Afegir a la factura un albarà que anteriorment no estaba assignat.

PRE:

- IP autoritzada

- Tenim una factura en edició

- S'han mostrat tots els albarans pendents de facturar del client titular de la 

factura.

POST:

- S'ha afegit un nou albarà a la factura en edició.

- Tenim una factura en edició.

Esborrar_linia_factura* (id_albara)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Esborrar de la factura un albarà que fins ara tenia assignat.

PRE:

- IP autoritzada

- Tenim una factura en edició

POST:

- S'ha esborrat un albarà que teníem en la factura en edició.
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- Tenim una factura en edició.

Finalitzar_edicio_factura()

Actor: Administrador

Responsabilitat: Desa els canvis fets a la factura.

PRE:

- IP autoritzada

- Tenim una factura en edició

POST:

- S'han modificat les dades de la factura, així com els albarans associats a 

ella.

- S’ha calculat el nou import de la factura.

- No tenim cap factura en edició

Filtrar_factures (id, num_comanda, client, data_inici, data_fi)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Mostrar només els les factures desitjats.

PRE:

- Existeix al menys una factura en el sistema.

- IP autoritzada

- Existeix al menys un client en el sistema.

POST:

- S'han mostrat les factures que tenen les característiques escollides en el 
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formulari.

Imprimir_factura_vista_previa (id)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Imprimir la factura

PRE:

- Existeix la factura amb l'id donat.

POST:

- S'ha imprés la factura amb l'id donat.

Imprimir_factura_pdf (id)

Actor: Administrador

Responsabilitat: Imprimir la factura

PRE:

- Existeix la factura amb l'id donat.

POST:

- S'ha imprés la factura amb l'id donat, en format pdf.
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CAS D’ÚS LLISTATS

Importar_maquines_propies(file)

Actor: Administrador

Responsabilitat:  A  partir  d’un  arxiu  CSV,  s’introdueixen  en  el  sistema  totes  les 

màquines pròpies.

PRE:

- IP autoritzada

- Es  mostra  un  llistat  dels  arxius  de  màquines  pròpies  pujats  fins  al 

moment.

POST:

- Existeix un repositori de màquines pròpies en el sistema.

Importar_acereria (file)

Actor: Administrador

Responsabilitat:  A  partir  d’un  arxiu  CSV,  s’introdueixen  en  el  sistema  tots  els 

materials d’acereria

PRE:

- IP autoritzada

- Es mostra un llistat dels arxius d’acereria pujats fins al moment.

POST:

- Existeix un repositori d’acereria en el sistema.
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Importar_ferreteria (file)

Actor: Administrador

Responsabilitat:  A  partir  d’un  arxiu  CSV,  s’introdueixen  en  el  sistema  tots  els 

materials de ferreteria.

PRE:

- IP autoritzada

- Es mostra un llistat dels arxius de ferreteria pujats fins al moment.

POST:

- Existeix un repositori de ferreteria en el sistema.

Importar_magatzem (file)

Actor: Administrador

Responsabilitat:  A  partir  d’un  arxiu  CSV,  s’introdueixen  en  el  sistema  tots  els 

materials de magatzem.

PRE:

- IP autoritzada

- Es mostra un llistat dels arxius de magatzem pujats fins al moment.

POST:

- Existeix un repositori de magatzem en el sistema.

Albarans_per_client (client, data_inici, data_fi)

Actor: Administrador

Responsabilitat:  Exportar en un CSV tots els albarans del client escollit que tinguin 
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una data dins del període seleccionat.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix al menys un client en el sistema.

- Existeix al menys un albarà del client seleccionat en el sistema.

POST:

- S’ha creat un arxiu CSV amb els alabarans del client donat, que es troben 

entre les dates seleccionades.

CAS D’ÚS ESBORRANY

Crear_esborrany_de_ot  (nom,  num_planol,  quantitat,  maquina_client, 
persona_contacte, data_inici, descripcio)

Actor: Operari

Responsabilitat:  Crear una ordre de treball,  que estarà en estat d’esborrany, en la 

que es puguin començar a comptabilitzar hores per màquina i materials.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix un repositori de màquines de clients.

- Existeix un repositori de persones de contacte.

POST:

- S’ha creat una nova ordre de treball

- S’ha associat l’ordre de treball amb la màquina del client

- S’ha associat l’ordre de treball amb la persona de contacte
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- El camp persona_contacte i nom tenen valor.

- S’ha assignat un id a l’ordre de treball.

CAS D’ÚS REGISTRAR FEINES

Començar feina (id_ot, id_treballador, id_maquina_propia)

Actor: Operari

Responsabilitat:  Crear una feina que serà necessària per completar una ordre de 

treball.

PRE:

- IP autoritzada

- Existeix al menys una OT en el sistema.

- Existeix al menys un treballador actiu.

- Existeix al menys una màquina pròpia.

- El treballador donat no té cap feina oberta.

POST:

- S’ha creat una nova feina.

- S’ha associat la feina amb l’ordre de treball donada.

- S’ha associat la feina amb el treballador donat.

- S’ha associat la feina amb la màquina pròpia donada.

- S’ha  assignat  l’hora  d’inici  de  la  feina  d’acord  amb  l’hora  actual  del 

servidor.

- El treballador donat té oberta una feina.
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- Els valors passats per paràmetre són correctes.

Canvi de màquina * (id_treballador, id_maquina_propia)

Actor: Operari

Responsabilitat: Imputar l’ús d’una màquina en la feina començada.

PRE:

- IP autoritzada

- Es mostren els treballadors actius que tenen una feina oberta.

- Existeix al menys una màquina pròpia en el sistema.

- El treballador té una feina assignada.

- El treballador donat té oberta una feina.

POST:

- S’ha afegit una nova màquina a aquella feina.

- S’ha omplert el camp hora_fi de la màquina usada anteriorment.

- S’ha omplert el camp hora_inici de la màquina actual amb l’hora actual.

- S’ha  calculat  la  quantitat  de  minuts  empleats  en  aquella  màquina  (la 

primera hora la compta sencera, i després amb intervals de mitja hora), 

multiplicant-los pel coeficient del treballador.

- El treballador donat té oberta una feina.

- Tenim una feina oberta.

Consum de material (id_treballador, id_ot, tipus_material, id_familia, id_material, 
quantiat, quantitat_talls)

77



Actor: Operari

Responsabilitat:  Imputar un material en la feina començada.

PRE:

- IP autoritzada

- Es mostren els treballadors actius que tenen oberta una feina.

- Existeix  al  menys  un  material  associat  a  una  família  i  a  un  tipus  de 

material

- Els camps obligatoris tenen valor.

POST:

- S’ha afegit un nou material a aquella feina.

- El treballador donat té oberta una feina.

- Si el camp quantitat_talls té valor, buscarem quin tall de serra pertany a 

aquell material.

- Si el camp quantitat_talls no té valor, s’ha assignat $quant_talls = 0

- Si el material és d’acereria,  s’ha multiplicat  la quantitat  de material pel 

factor corresponent a aquest material.

- Tenim una feina oberta.

Finalitzar_feina(id_treballador)

Actor: Operari

Responsabilitat: Deixar finalitzada una feina, en la que ja no s’hauran d’introduir més 

materials i hores per màquina.

PRE:

- IP autoritzada
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- Es mostren els treballadors actius que tenen oberta una feina.

- El treballador donat té oberta una feina.

POST:

- L’estat de la feina (no de l’OT) ha estat canviat a inactiva.

- Si  tenim  un  registre  de  feina_treballador_maquina  sense  hora  de 

finalització, li posem.

- A partir de l’hora_inici i l’hora_fi s’ha calculat el total de minuts dedicats a 

aquella màquina.

- En el càlcul dels minuts s’aplica el coeficiente del treballador.

- El treballador donat no té oberta cap feina.
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3.3 Diagrames de Seqüència

A continuació es mostren els diagrames que mostren la interacció de l'usuari amb el 
sistema per cada cas d'ús explicat en el punt anterior.

3.3.1 Cas d'ús Clients
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3.3.2 Cas d'ús Màquines Client

3.3.3 Cas d'ús Persones de Contacte
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3.3.4. Cas d'ús Treballadors

3.3.5 Cas d’ús Màquines Pròpies
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3.3.6 Cas d’ús Gestionar Famílies

3.3.7 Cas d’ús Gestionar Acereria
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3.3.8 Cas d’ús Gestionar Ferreteria

3.3.9 Cas d’ús Gestionar Magatzem
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3.3.10 Cas d’ús Gestionar Talls de Serra
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3.3.11 Cas d’ús Gestió d’Ordres de Treball
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3.3.12 Cas d’ús Modificar Màquines
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3.3.13 Cas d’ús Modificar Material

3.3.14 Cas d’ús Feina per Treballador

88



3.3.15 Cas d’ús Feines Repetitives
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3.3.16 Cas d’ús Pressupostos
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3.3.17 Cas d’ús Albarans
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3.3.18 Cas d’ús Factures
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3.3.19 Cas d’ús Esborrany

3.3.20 Cas d’ús Registrar Feines
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3.3.21 Cas d’ús Llistats
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4. DISSENY

4.1 Diagrames de col·laboració

En el següent apartat s'explicaran les interaccions més rellevants que es produeixen 

entre els objectes que intervenen en el programa. 

4.1.1 Cas d’ús Client

4.1.1.1 Empresa client

Per  crear  una  instància  de  client,  simplement  passarem  totes  les  dades  al 

Controlador :GPA, el qual serà l'encarregat de crear la nova instància de client.

Un cop creat, l'emmagatzemarem en el repositori corresponent. Fem servir la notació 

<dades_client> per referir-nos a tots els paràmetres necessaris per crear una nova 

instància de client.
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4.1.1.2 Editar client

Per poder modificar les dades d'una instància de client, només caldrà especificar-ne 

l'identificador i,  un cop trobat en el repositori de clients amb el qual comptem en el 

sistema, assignar-li les noves dades.

4.1.1.3 Esborrar client

Per poder esborrar una instància de client del sistema, només caldrà indicar quin és 

l'identificador del client que volem esborrar i buscar-lo en el repositori de clients del 

sistema. Un cop trobat, el controlador :GPA s'encarregarà d'esborrar-lo.
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4.1.2 Cas d’ús Màquines Client

4.1.2.1 Màquines client

Per crear una nova instància de màquina de client, només caldrà que abans comptem 

amb un repositori de clients, del qual en treurem l'identificador del client al qual pertany 

la màquina que volem crear. Un cop hem seleccionat el client, ja li podrem passar la 

resta d'atributs necessaris per crear la màquina, i el controlador :GPA s'encarregarà de 

crear-lo. Posteriorment, s'afegirà al repositori de Màquines de client.

4.1.2.2 Editar Màquina
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Si volem esborrar una màquina de client, primer de tot comprovarem que l'identificador 

de la màquina que hem indicat, existeixi en el repositoro de Màquines de client. 

Un cop trobada, ja podem agafar les dades noves, i el controlador :GPA s'encarregarà 

de modificar la instància escollida.

4.1.2.3 Esborrar Màquina

Per esborrar una màquina de client haurem d'indicar l'identificador de la màquina que 

volem esborrar. El sistema comprovarà que existeixi en el repositori de Màquines de 

client i, un cop trobada, el controlador :GPA s'encarregarà d'esborrar-la.

4.1.3 Cas d’ús Persones de Contacte

4.1.3.1 Persones de contacte
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Per crear una nova persona de contacte només caldrà passar els valors de tots els 

paràmetres necessaris que formaran aquesta nova instància. Com que en el sistema 

ja comptem amb un repositori de clients, l'identificador d'aquest atribut el buscarem en 

aquest repositori i d'aquesta manera ens assegurem que el valor serà vàlid. Un cop 

tenim  totes  les  dades,  el  controlador  :GPA  s'encarregarà  de  crear  la  instància. 

Posteriorment,  s'emmagatzemarà  en  el  repositori  de  Persones  de  Contacte  del 

sistema.

4.1.3.2 Editar persona contacte

Per editar una persona de contacte, primer li passarem l'identificador de la instància 

que volem modificar i  comprovarem que existeix en el sistema. Un cop trobada, ja 

podrem passar els nous valors, i el controlador :GPA s'encarregarà de modificar-la.

4.1.3.3 Esborrar persona contacte
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Com en els altres casos, per esborrar la instància d'una persona de contacte només 

serà necessari  comprovar que l'identificador  donat  existeix  en el  sistema i,  un cop 

trobat, el controlador :GPA l'esborrarà.

4.1.4 Cas d’ús Treballadors

4.1.4.1 Treballadors

Per  crear  una  nova  instància  de  treballador  només  caldrà  passar  tots  els  atributs 

necessaris  d'un treballador,  i  el  controlador el  crearà. Posteriorment,  l'afegirà en el 

repositori de Treballadors del sistema.

4.1.4.2 Modificar treballadors

Per poder modificar una instància de treballador només haurem de comprovar que 

l'identificador  del  treballador  a  modificar  existeix  en  el  sistema,  i  un  cop  trobat  el 

controlador s'encarregarà de modificar-ne les dades pels nous valors indicats.
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4.1.4.3 Esborrar treballador

Per  esborrar  un  treballador  només  haurem  de  comprovar  que  l'identificador  del 

treballador existeix en el repositori del sistema, i  un cop trobat,  el controlador ja el 

podrà esborrar.

4.1.5 Cas d’ús Màquines Pròpies

4.1.5.1 Màquines pròpies

Per crear una nova instància  d'una màquina pròpia només caldrà que passem els 

valors de tots els atributs necessaris, i el controlador s'encarregarà de crear la nova 

instància. Un cop creada, l'emmagatzemarà en el repositori corresponent.
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4.1.5.2 Modificar màquina propia

Per poder modificar una instància de màquina pròpia primer l'haurem de buscar en el 

repositori  corresponent.  Un cop trobada,  li  passem els nous valors i  el  controlador 

:GPAs'encarregarà de modificar-les.

4.1.5.3 Eliminar màquina propia

Per  esborrar  una  màquina  pròpia  primer  comprovarem  que  l'identificador  de  la 

màquina existeix en el sistema. Un cop trobada, el controlador ja la podrà eliminar.
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4.1.6 Cas d’ús Gestionar Famílies

4.1.6.1 Gestionar famílies

Per inserir una nova instància de família caldrà que n'especifiquem totes les dades i el 

tipus.  Depenent  de  quin  tipus  haguem  escollit,  la  instància  es  crearà  i 

s'emmagatzemarà en el repositori corresponent, el qual dependrà del valor donat al 

paràmetre "tipus".

4.1.6.2 Modificar familia

Com en els altres casos en que modifiquem un article, primer haurem de comprovar 

que aquest article existeix en el repositori corresponent. Això dependrà del valor donat 
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al paràmetre "tipus". Un cop trobat en el corresponent repositori, el controlador :GPA 

s'encarregarà de modificar els valors antics pels nous.

4.1.6.3 Eliminar família

En aquest cas no ens caldrà el paràmetre "tipus" per saber a quin repositori haurem de 

buscar la instància de família que volem esborrar, ja que en la pàgina se'ns mostra un 

llistat de totes les famílies i, depenent de quin seleccionem, ja se li passa la informació 

de quina família es tracta, mitjançant  el  paràmetre "familia".  Un cop sabem a quin 

repositori l'hem de buscar, només caldrà comparar l'identificador,  i  el controlador ja 

podrà esborrar la instància.
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4.1.7 Cas d’ús Gestionar Acereria

4.1.7.1 Gestió d’acereria

En el missatge inicial s'introdueixen totes les dades necessàries per crear el material 

d'acereria, però després necessitarem consultar el repositori de talls de serra i família 

d'acereria,  per  trobar  les  dades  que  volem  introduir.  D'aquesta  manera,  ens 

assegurem que tant el tall com la família ja existeixen i evitem errors en la introducció 

de dades, però hem de tenir en compte que aquests dos objectes s'han d'haver creat 

abans.  Posteriorment,  el  controlador  :GPA crea  l'article  d'acereria,  havent  calculat 

abans el preu de venda a partir del preu de compra i el benefici. Finalment, guardarem 

el material en el repositori d'acereria.

105



4.1.7.2 Modificar acereria

En aquest diagrama ens trobem un procés semblant al de la introducció del material 

d'acereria, però amb la diferència que aquí primer li hem de passar l'identificador del 

material  que volem modificar.  Abans de modificar-lo comprovem que existeix  en el 

repositori d'acereria, i si existeix, ja li podem assignar les noves dades.

4.1.7.3 Eliminar acereria

En aquest  diagrama només fem el  procés de buscar  que existeixi  el  material  que 

volem eliminar, i si existeix, l'esborrem.
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4.1.8 Cas d’ús Gestionar Ferreteria

4.1.8.1 Gestió ferreteria

En el  primer  missatge  tenim totes  les  dades  del  material  de  ferreteria  (fem servir 

<dades_ferreteria>  per  referir-nos  a  tots  els  atributs  necessaris  per  crear  aquest 

material). 

Per  assegurar-nos  que  la  família  correspon  a  una  família  que  ja  tenim  creada, 

consultem el  repositori  que les  conté  totes,  i  així  ens  assegurem que el  valor  de 

l'identificador de família és correcte. Un cop tenim totes les dades, es crea una nova 

instància de ferreteria al mateix temps que es calcula el preu de venda, i la guardem 

en el repositori corresponent.
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4.1.8.2 Modificar ferreteria

Per  modificar  una  instància  de ferreteria,  primer  caldrà  buscar  en  el  repositori  de 

ferreteria que tenim en el sistema. Un cop ens assegurem que aquest article existeix, 

ja podem passar-li les noves dades, i aquesta instància quedarà modificada.

4.1.8.3 Eliminar ferreteria

Per eliminar una instància de ferreteria només caldrà que busquem l'article indicat, en 

el repositori corresponent. Un cop trobat, ja el podem esborrar.
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4.1.9 Cas d’ús Gestionar Magatzem

4.1.9.1 Gestió magatzem

Per  introduir  una  nova  instància  de  magatzem  només  caldrà  introduïr  tots  els 

paràmetres necessaris. Només en el cas de la família haurem de comprovar que la 

família  donada  ja  es  troba  en  el  sistema.  Un  cop comprovat,  el  controlador  GPA 

s'encarregarà de crear la nova instància. Un cop creada i calculat el valor de l'atribut 

preu  de  venda  a  partir  del  preu  de  compra  i  el  benefici,  s'emmagatzemarà  en  el 

repositori corresponent.

4.1.9.2 Modificar magatzem

Per modificar  una instància de magatzem primer de tot  haurem de comprovar que 

existeix la instància a modificar. Un cop trobada, farem els mateixos passos que en la 

creació de la instància, que són indicar el valor de tots els paràmetres necessaris.
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4.1.9.3 Eliminar magatzem

Per eliminar una instància de magatzem només caldrà que primer comprovem que 

aquesta existeix en el sistema, i un cop trobada el controlador s'encarregarà d'eliminar-

la.

4.1.10 Cas d’ús Talls de Serra

4.1.10.1 Gestió talls de serra

Per  introduïr  una  nova  instància  de  talls  de  serra  només  caldrà  que  inserim  els 

paràmetres  necessaris.  El  controlador  :GPA  serà  l'encarregat  de  crear-lo  i, 

posteriorment, s'inserirà en el repositori de talls de serra.
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4.1.10.2 Modificar talls de serra

Per poder modificar un tall de serra només caldrà que el controlador :GPA s'encarregui 

de buscar l'identificador donat en el repositori correponent, i un cop trobat modificar els 

valors antics pels nous.

Per poder modificar un tall de serra només caldrà que el controlador :GPA s'encarregui 

de buscar l'identificador donat en el repositori correponent, i un cop trobat modificar els 

valors antics pels nous.

4.1.10.3 Eliminar tall

Per  eliminar  una  instància  de  tall  de  serra  només  caldrà  comprovar  que  aquesta 

instància es troba en el repositori corresponent, i un cop trobat el controlador :GPA 

l'eliminarà.
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4.1.11 Cas d’ús Gestió d’Ordres de Treball

4.1.11.1 Alta de feina

Per crear una nova ordre de treball, en aquest cas des de la part de l'administrador, cal 

que indiquem els valors de tots els atributs que tindrà la nova ordre de treball.

Hi  ha  alguns  dels  atributs,  com per  exemple  la  màquina  de client,  la  persona  de 

contacte i la persona de facturació, que hauran de ser valors que ja existeixin en el 

sistema, els quals hem creat anteriorment. Un cop totes les dades són correctes, el 

controlador  :GPA,  que  és  el  que  té  tota  la  informació  necessària,  crea  la  nova 

instància.  Un  cop  creada,  aquesta  consultarà  el  repositori  de  feines  repetitives 

mitjançant el número de plànol, i si el troba, marcarà la instància que acabem de crear 

com  a  feina  repetitiva.  Posteriorment,  aquesta  nova  instància  d'ordre  de  treball 

s'emmagatzemarà en el repositori d'ordres de treball.
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4.1.11.2 Modificació de feina

Per poder modificar una ordre de treball, primer haurem de comprovar que aquesta 

existeix en el sistema. És per això que el controlador :GPA fa una consulta al repositori 

d'ordres de treball, i si troba l'ordre de treball indicada, en modifica els valors pels nous 

que li acabem de passar.

4.1.11.3 Filtrar OT

Per obtenir un llistat on només es mostrin les ordres de treball desitjades haurem de 

passar els valors pels quals es poden filtrar les ordres de treball. El controlador :GPA 

les buscarà en el repositori d'ordres de treball a partir dels paràmetres que haguem 

passat, i retornarà les ordres de treball que coincideixin amb els valors buscats.
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4.1.11.4 Eliminar feina

Igual com en el  cas en que volem modificar  l'ordre de treball,  si  la  volem eliminar 

primer caldrà comprovar que l'ordre de treball indicada existeix en el sistema, i un cop 

trobada el controlador ja la podrà eliminar.

4.1.11.5 Ordres de treball pendents de validar

Per validar les ordres de treball serà com fer una modificació, ja que perquè passin a 

estar validades només haurem de posar a cert el valor d'un camp. Per aquesta raó, 

només caldrà que indiquem el número identificador de l'ordre de treball, i el controlador 

:GPA  el  buscarà  en  el  repositori.  Un  cop  trobat,  li  passarem  tots  els  valors  que 

vulguem modificar, si és que en modifiquem algun més a part del de validar l'ordre de 

treball, i el controlador actualitzarà els valors.
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4.1.11.6 Eliminar esborrany

El procés per eliminar  un esborrany serà el  mateix que el  d'eliminar  una ordre de 

treball,  ja que un esborrany no és més que una ordre de treball  amb el paràmetre 

"esborrany" a cert. Per tant, només caldrà comprovar que l'ordre de treball es troba en 

el sistema, i un cop trobada el controlador :GPA l'esborrarà.

4.1.11.7 Ordres de treball finalitzades

Per mostrar les ordres de treball  que ja han estat finalitzades només caldrà que el 

controlador  :GPA busqui  en  el  repositori  d'ordres  de  treball  les  que  tenen l'atribut 

"finalitzada" a cert, i les mostri per pantalla.
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4.1.11.8 Modificar ordres de treball finalitzades

El  procés per  modificar  les  ordres de treball  finalitzades  serà  el  mateix  que el  de 

modificar  una ordre de treball,  ja que les finalitzades només es diferencien en que 

tenen l'atribut "finalitzada" a cert.

4.1.11.9 Imprimir OT

Per imprimir  l'ordre de treball  només caldrà passar-li  l'identificador,  i  el  controlador 

:GPA s'encarregarà de buscar-la en el repositori d'ordres de treball. Un cop trobada, ja 

la podrà imprimir.
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4.1.12 Cas d’ús Modificar Màquines

4.1.12.1 Modificar línia màquines

Primer de tot comprovem que existeix la línia que volem modificar. Un cop trobada, 

només  caldrà  que  seleccionem  les  màquines  pròpies  i  els  treballadors  del  seu 

repositori  corresponent,  i  el  controlador  :GPA s'encarregarà de substituir  els  valors 

d'aquella línia de feina pels nous.

4.1.12.2 Afegir feina

Primer de tot haurem de mirar que existeixi l'ordre de treball sobre la qual volem afegir 

una feina en una màquina. Un cop trobada, ja podem assignar-li els valors, buscant, 

quan faci  falta,  en els  repositoris  corresponents.  Finalment,  el  controlador ja podrà 

crear la nova feina, i després afegir-la en el repositori.
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4.1.12.3 Eliminar feina

Per eliminar una feina, primer se'ns hauran d'haver mostrat totes les feines que formen 

l'ordre de treball  seleccionada. Un cop les tenim, el controlador :GPA s'encarregarà 

d'eliminar-la del sistema.

4.1.13 Cas d’ús Modificar Material

4.1.13.1 Afegir feina

Primer caldrà seleccionar l'ordre de treball de la qual volem veure les feines. Un cop 

se'ns mostren, ja podrem assingar-li totes les dades necessàries (com que són molts 

paràmetres, hi indico amb <dades_feina>), buscant en cada repositori les dades que 

ho impliquin. Depenent del valor del paràmetre "tipus_material",  que podrà tenir  els 

valors de acereria, ferreteria o magatzem, buscarem en un repositori o un altre. Per 

implementar-ho de forma genèrica he fet servir [material] per referir-me al repositori 
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corresponent. Un cop tenim totes les dades, el controlador :GPA ja podrà afegir la línia 

al repositori de Feines Treballador Material.

4.1.13.2 Eliminar feina

Per eliminar una feina, primer se'ns hauran d'haver mostrat totes les feines que formen 

l'ordre de treball  seleccionada. Un cop les tenim, el controlador :GPA s'encarregarà 

d'eliminar-la del sistema.

4.1.14 Cas d’ús Feina per Treballador

4.1.14.1 Feina per treballador
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Aquest diagrama ens retornarà les feines fetes per cada treballador dins un període de 

dates  concret.  Caldrà  que  li  passem  el  treballador  que  volem  mostrar  perquè  el 

controlador :GPA el busqui en el repositori de treballadors. Un cop trobat, el passarà 

per  paràmetre,  junt  amb les  dates,  per  trobar  les  feines,  tant  de  material  com de 

màquines,  i  retornarà  les  feines  que  compleixin  amb  els  atributs  passats  per 

paràmetre.

4.1.15 Cas d’ús Feines Repetitives

4.1.15.1 Nova feina repetitiva

Per introduir una nova feina repetitiva només caldrà que donem valor a tots els atributs 

necessaris. Com que un dels valors és una màquina de client, la qual ja s'ha de trobar 

introduida  en  el  sistema,  comprovarem  que  la  màquina  indicada  existeix  en  el 

repositori.  Un cop el  controlador :GPA ho haurà comprovat,  ja podrà crear la feina 

repetitiva, la qual, posteriorment, es guardarà en el repositori corresponent.
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4.1.15.2 Afegir recurs a feina repetitiva

Un cop tenim ja creada la feina repetitiva, li podem anar afegint els recursos que la 

formaran. Depenent del valor que tingui l'atribut "tipus", el controlador :GPA haurà de 

buscar el recurs en un repositori o en un altre. Un cop trobat el recurs indicat, caldrà 

buscar el preu corresponent a aquell recurs, i ja es podrà afegir a la feina repetitiva. En 

aquest cas, per delegació, l'expert "feina repetitiva" serà l'encarregat.

4.1.15.3 Eliminar línia feina repetitiva

Un cop ja tenim associada al menys una línia a una feina repetitiva, la podem esborrar. 

Només caldrà passar-li l'identificador de la línia i el controlador :GPA s'encarregarà de 
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buscar en el repositori  corresponent si aquesta línia existeix.  Un cop trobada, ja la 

podrà esborrar.

4.1.15.4 Llistat feines repetitives

El controlador :GPA bucarà en el repositori de feines repetitives, i mostrarà totes les 

que trobi.

4.1.15.5 Editar feina repetitiva

El mètode per editar una feina repetitiva serà diferent que en altres casos, ja que són 

dues les coses a editar d'aquest tipus de feines: la informació de la feina repetitiva en 

sí, i les línies que la formen. Les línies les modifiquem afegint-les o eliminant-les, però 

si  volem modificar  la informació corresponent  a una feina repetitiva ho hem de fer 

camp per camp. De manera que passarem el paràmetre del camp que volem modificar 

(id) i  el valor  que li  donem. El controlador :GPA buscarà en el  repositori  de feines 

repetitives el camp indicat, i li assignarà el valor.
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4.1.15.6 Eliminar feina repetitiva

Per poder eliminar una feina repetitiva primer caldrà comprovar que la feina repetitiva 

amb l'identificador donat existeix en el sistema. Un cop trobada, el controlador :GPA ja 

la  podrà  esborrar  i  la  propia  feina  repetitiva,  per  delegació,  serà  l'encarregada 

d'esborrar totes les línies que li corresponguin.

4.1.15.7 Filtrar feina repetitiva

Per  filtrar  les  feines  repetitives  haurem  de  passar  els  paràmetres  pels  quals  les 

vulguem filtrar. El controlador :GPA buscarà en el repositori de feines repetitives les 

que coincideixin amb els paràmetres del filtre, i les mostrarà.
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4.1.16 Cas d’ús Pressupostos

4.1.16.1 Pressupostos

Per crear un pressupost caldrà introduir tots els paràmetre necessaris a mostrar en el 

pressupost. Entre ells hi haurà els paràmetres que fan referència a un tipus de material 

(recurs). 

En aquests casos, els articles ja han d'estar introduits en el sistema per tal que els 

puguem seleccionar d'entre els existents. Depenent del tipus de recurs que escollim, el 

controlador :GPA anirà a buscar el recurs al repositori corresponent. Un cop trobat, 

buscarà el preu associat a aquell recurs i l'afegirà al pressupost. Un cop tinguem tots 

els  recursos  desitjats,  emmagatzemarà  aquest  pressupost,  que  serà  l'únic  que 

quedarà emmagatzemat a la base de dades, ja abans d'inserir cap línia haurem buidat 

tot el contingut del repositori de Pressupostos, com s'indica en el missatge 1.1.
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4.1.16.2 Imprimir pressupost

Per imprimir el pressupost no caldrà que li passem l'identificador del pressupost que 

volem imprimr, ja que en el repositori sempre ni haurà com a molt un. El controlador 

:GPA el  recupera  del  repositori  i,  abans de mostrar-lo,  calcula  el  total  de tots  els 

recursos que el formen. Finalment, el mostrarà per pantalla.

4.1.17 Cas d’ús Albarans

4.1.17.1 Generar albarans

Per generar un albarà li haurem de passar els paràmetres necessaris d'aquest, entre 

ells  l'ordre de treball  de la qual  volem generar  l'albarà.  Un cop indicada l'ordre de 

treball,  se'ns  mostraran  totes  les  feines  realitzades  per  dur-la  a  terme.  Un  cop 
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comprovades i  acceptades per  part  de l'usuari,  l'albarà  ja  es pot  generar,  sent-ne 

l'encarregat el controlador :GPA. En generar-lo, les feines passaran a formar part de 

les línies de l'albarà, les quals s'emmagatzemaran als repositoris corresponents, que 

seran dos: línies albarà i línies albarà consolidat. 

Les línies amb les que treballarem i posteriorment generarem la factura seran les línies 

d'albarà consolidat, que mostraran les feines agrupades, de manera que si tenim que 

en  una  màquina  s'hi  ha  treballat  dos  dies  diferents  durant  dues  hores  cadascun, 

només sortirà una línia  indicant  que les hores dedicades a aquella  màquina seran 

quatre. En el repositori de línies albarà hi guardarem les feines tal com s'han realitzat 

(sense agrupar), per si algun cop necessitem saber exactament quines han estat les 

feines i hores reals.

Pel que fa l'ordre de treball, un cop s'ha generat l'albarà, aquesta queda marcada com 

a finalitzada. Per últim, l'albarà generat s'emmagatzema al repositori d'albarans.

4.1.17.2 Llistat albarans

El controlador :GPA recollirà del repositori tots els albarans i els mostrarà.
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4.1.17.3 Modificar albarà

Per  modificar  l'albarà  primer  li  haurem  de  passar  per  paràmetre  l'identificador  de 

l'albarà  que  volem  modificar.  El  controlador  :GPA  comprovarà  que  existeix  en  el 

sistema.  Un cop trobat  haurà  de buscar  l'ordre de treball  a  la  qual  pertany aquell 

albarà. Això serà necessari per saber si l'ordre de treball d'aquest albarà és una feina 

repetitiva i  així  mostrar  la  informació d'aquesta. Un cop tenim l'ordre de treball,  es 

comprovarà si és feina repetitiva, i en el cas que ho sigui, el controlador buscarà en el 

repositori la feina corresponent per, finalment, mostrar-la.

Un cop ja hem fet totes aquestes comprovacions, ja podem actualitzar la informació de 

l'albarà. Se n'encarregarà, de nou, el controlador, que és l'únic que disposa de tota la 

informació necessària per fer-ho.
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4.1.17.4 Afegir feina a albarà

Aquest esdeveniment de sistema serà pràcticament igual que el d'afegir un recurs en 

una feina repetitva. Només caldrà indicar el tipus de recurs, la màquina o el material i 

les  hores  o  la  quantitat,  i  afegir-lo.  Depenent  del  valor  del  paràmetre  "tipus",  el 

controlador :GPA buscarà en un respositori o en un altre. Un cop trobat, en buscarà el 

preu i després ja es podrà afegir el recurs al repositori corresponent. En aquest cas, 

per delegació, l'albarà serà l'encarregat d'afegir el recurs.

4.1.17.5 Modificar línia albarà

Per  modificar  una  línia  que  forma  part  d'un  albarà,  només  caldrà  que  primer 

comprovem que la línia existeix i, posteriorment, subsituir els valors actuals pels nous 

que li estem passant per paràmetre.
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4.1.17.6 Esborrar línia albarà

Un cop estem visualitzant un albarà, seleccionem la línia que volem esborrar i, un cop 

trobada aquesta línia en el repositori de línies d'albarà consolidat, el controlador ja la 

pot esborrar, pel que aquesta línia de feina quedarà desvinculada de l'albarà.

4.1.17.7 Esborrar albarà

Per  poder  esborrar  l'albarà,  el  controlador  :GPA  comprovarà  que  en  el  repositori 

existeix l'albarà que volem eliminar, i un cop trobat, l'eliminarà.
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4.1.17.8 Imprimir albarà

Per  imprimir  un  albarà  només  caldrà  que  passem per  paràmetre  l'identificador  de 

l'albarà que volem imprimir, i el controlador :GPA buscarà en el repositori de les línies 

de  l'albarà  consolidat  totes  les  que  estan  relacionades  amb ell.  Un  cop  trobades, 

només  les  haurà  de  mostrar  per  poder-les  imprimir.  Tot  i  així,  el  controlador 

necessitarà fer altres consultes en altres repositoris, que seran necessàries per obtenir 

algunes de les dades que es mostren en aquesta impressió. Com que el procés és el 

mateix per a tots els casos, he creat la funció genèrica getInfo(), que s'encarrega en 

cada repositori de buscar el paràmetre necessari.
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4.1.17.9 Filtrar albarà

Per obtenir un llistat on només es mostrin els albarans desitjats haurem de passar els 

valors  pels  quals  es poden filtrar.  El  controlador  :GPA els  buscarà en el  repositori 

d'albarans a partir dels paràmetres que haguem passat, i retornarà els que coincideixin 

amb els valors buscats.

4.1.18 Cas d’ús Factures

4.1.18.1 Generar factura

A partir de l'identificador del client, que li passem per paràmetre, el controlador :GPA 

s'encarregarà de comprovar que existeix i, un cop comprovat, en buscarà les ordres de 
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treball  que  li  corresponen.  A  partir  d'aquestes,  en  mostrarà  els  albarans,  que 

posteriorment mostrarà per poder escollir els que formaran la factura.

4.1.18.2 Afegir albarà a factura

En aquest esdeveniment de sistema, simplement deixarem seleccionat l'albarà perquè 

en finalitzar la generació, s'afegeixi a la factura.

4.1.18.3 Finalitzar factura

Tenim una factura en curs en la qual hem seleccionat els albarans que formaran part 

de la factura. Quan la finalitzem, aquests albarans quedaran marcats com a facturats, i 

a  la  factura,  un  cop  comprovat  l'últim  número  de  factura  que  hem registrat,  se  li 

assignarà el número corresponent. El controlador :GPA la crearà, i es guardarà en dos 

repositoris diferents:  el  que conté totes les factures, i  el  que conté la relació entre 

l'albarà que estem facturant i la factura que acabem de crear.
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4.1.18.4 Modificar factura

A l'editar  una factura,  se'ns mostrarà la  informació  d'aquesta,  per  la  qual  cosa,  el 

controlador :GPA buscarà en el respositori on es relacionen els albarans i les factures 

tots els albarans que li corresponen.

4.1.18.5 Afegir línia factura

Per afegir una línia nova a la factura, primer haurem de trobat tots els albarans no 

facturats que pertanyen al client del qual estem editant l'albarà. El primer que haurà de 

fer  el  controlador  :GPA  és  trobar  l'ordre  de  treball  a  partir  de  l'albarà,  i  a  partir 

d'aquesta el client al que pertany. Un cop tenim el client, ja podrà buscar els albarans 

d'aquest  client  que  no  estan  facturats  i  mostrar-los  perquè  l'usuari  els  pugui 

seleccionar per afegir a la factura.
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4.1.18.6 Esborrar línia factura

Per poder esborrar un albarà que formava part d'una factura, només l'haurem d'anar a 

buscar en el  repositori  que relaciona els albarans i les factures i,  un cop trobat,  el 

controlador :GPA ja el podrà esborrar. Posteriorment, aquest albarà es marcarà com a 

no facturat, per tal que aparegui en el llistat d'albarans a pendents de facturar i que el 

poguem aplicar a una altra factura.

4.1.18.7 Finalitzar edició factura

A partir de l'identificador del client, que li passem per paràmetre, el controlador :GPA 

s'encarregarà de comprovar que existeix i, un cop comprovat, en buscarà les ordres de 

treball  que  li  corresponen.  A  partir  d'aquestes,  en  mostrarà  els  albarans,  que 

posteriorment mostrarà per poder escollir els que formaran la factura.
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4.1.18.8 Filtrar factures

Per obtenir un llistat on només es mostrin les factures desitjades haurem de passar els 

valors pels quals es poden filtrar. El controlador :GPA les buscarà en el repositori de 

factures a partir dels paràmetres que haguem passat, i retornarà les que coincideixin 

amb els valors buscats.

4.1.18.9 Llistat factures

El controlador :GPA agafarà totes les factures que hi hagi en el repositori de factures, i 

les mostrarà.
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4.1.18.10 Imprimir factura vista prèvia

Per poder  mostrar  una vista prèvia  de la  factura,  primer  caldrà  que el  controlador 

comprovi que la factura passada per paràmetre existeix. Un cop trobada i recollides les 

seves  dades,  a  través  del  mateix  identificador  de  factura  buscarà  en  el  repositori 

Albarà-Factura tots els albarans que la formen. De la mateixa manera buscarà el client 

en el repositori corresponent, i ja es podrà mostrar la vista prèvia de la factura amb 

tota la informació.
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4.1.18.11 Imprimir factura pdf

El procés per imprimir la factura en pdf serà el mateix que per la vista prèvia.

4.1.19 Cas d’ús Esborrany

4.1.19.1 Crear esborrany d’OT

El procés per crear un esborrany d'ordre de treball és molt similar al de crear una ordre 

de treball (sense ser esborrany), ja que la única diferència és que tenen l'atribut
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"esborrany" a cert. L'única diferència és que aquí, com que l'atribut "número de plànol" 

no és obligatori, no comprovarem si aquesta ordre de treball és una feina repetitiva. 

Així  doncs,  per  crear  un  esborrany,  només  caldrà  que  donem  valor  a  tots  els 

paràmetres necessaris, comprovant que aquest existeixin en el sistema quan els tenim 

en un repositori, i finalment crear l'ordre de treball amb el paràmetre "esborrany" a cert, 

i guardar-la en el repositori.

4.1.20 Cas d’ús Registrar feines

4.1.20.1 Començar feina

Abans de començar una feina,  comprovem que existeixen tots els paràmetres que 

hem passat. A més a més, en el cas del treballador, haurem de comprovar que aquest 

treballador no te ja alguna feina en curs. Un cop comprovat, el controlador :GPA ja pot 

crear la feina, que posteriorment s'afegirà als repositoris corresponents.
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4.1.20.2 Canvi de màquina

Per fer un canvi de màquina primer de tot caldrà que seleccionem el treballador que 

realitzarà aquest canvi. Un cop seleccionat, es retornarà l'ordre de treball amb la qual 

estava treballant. Posteriorment, ja podrem escollir la propera màquina amb la que es 

treballarà  per  realitzar  aquesta  ordre  de  treball.  Però  abans  de  d'assignar  l'altre 

màquina, s'haurà de comprovar que aquesta no sigui amb la que ja s'està treballant.

4.1.20.3 Consum de material
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Pasarem els paràmetres necessaris per identificar el  material  que es farà servir en 

aquesta feina. Com que són molts paràmetres, els resumeixo amb <dades_material> i 

només  posaré  els  atributs  rellevants.  Un  cop  seleccionem  el  treballador,  se'ns 

mostrarà  l'ordre  de  treball  amb  la  qual  estava  treballant  en  aquell  moment. 

Seguidament  seleccionarem  el  tipus  de  material,  i  tenint  en  compte  el  valor  del 

paràmetre  "tipus",  el  controlador  buscarà  en  un  repositori  o  un  altre.  Com que  el 

procés  serà  el  mateix  sigui  quin  sigui  el  tipus  de  material,  ho  indicaré  amb 

:List<Família [tipus]> i :List<[material]>.

El  materials  d'acereria  tenen  un  factor  de  càlcul.  Així  que  si  estem  introduïnt  un 

material  d'aquest  tipus,  abans  d'afegir-lo  haurem de calcular  la  quantitat  tenint  en 

compte el factor de càlcul.

Un cop fets aquests passos, ja es pot afegir el material a la feina.

4.1.20.4 Finalitzar feina

Per finalitzar una feina només caldrà que primer de tot seleccionem el treballador que 

la  finalitzarà.  Això  ens  retornarà  l'ordre  de  treball  amb la  qual  estava  treballant,  i 

posteriorment el controlador :GPA ja podrà tancar la feina pel que, primer mirarà si 

l'última màquina que s'ha fet servir té hora de fi. Si no la té (que vol dir que abans de 

finalitzar aquesta feina s'ha fet una inserció de material), assigna una hora de fi i es 

calcula el temps que s'ha estat treballant amb aquesta màquina. Ja per finalitzar, la 

feina passarà a estar inactiva.
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4.1.21 Cas d’ús Llistats

4.1.21.1 Importar màquines pròpies

El que fem en aquest esdeveniment de sistema és que, a partir d'un arxiu CSV que té 

el  format  correcte  per  introduir-lo  a  la  base  de  dades,  crearem  el  repositori  de 

màquines  pròpies  substituint  el  contingut  actual.  Així  doncs,  el  controlador  :GPA, 

primer de tot s'encarregarà de fer una còpia de seguretat i després esborrar tots els 

elements que tenim en el repositori, i posteriorment introduirà els nous elements que 

conté el fitxer, de nou en el repositori.

4.1.21.2 Importar acereria
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Com  en  el  cas  anterior,  pel  material  d'acereria  farem el  mateix  procediment,  que 

consistirà en pujar un arxiu CSV que contindrà tots els elements d'acereria. Abans, 

però,  el  controlador  :GPA  farà  una  còpia  de  seguretat  i  després  esborrarà  tot  el 

contingut actual del repositori. Posteriorment carregarà els nous elements.

4.1.21.3 Importar ferreteria

Per substituir el contingut actual del repositori de ferreteria, pujarem un arxiu CSV que 

contindrà tots els materials. El primer que farà el controlador :GPA serà fer una còpia 

de seguretat i després esborrar el contingut del repositori, i posteriorment inserir cada 

registre de l'arxiu al sistema.
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4.1.21.4 Importar magatzem

Igual com en el cas dels materials d'acereria i ferreteria, pujarem un arxiu CSV amb 

tots els elements que formaran el repositori de magatzem. El controlador :GPA farà 

una  còpia  de  seguretat  de  la  taula  i  després  esborrarà  tot  el  contingut  actual. 

Posteriorment inserirà els nous elements registre per registre.

4.1.21.5 Albarans per client

Aquest esdeveniment de sistema ens servirà per extreure un document amb tots els 

albarans que se li han fet a un client dins un període de dates concret. Així doncs, a 

partir de l'identificador del client, haurem de buscar pels diferents repositoris per trobar 

les  dades  que  haurem  de  mostrar  en  el  llistat  final  dels  albarans.  Faré  servir 

<dades_ot>, <dades_albarà> i <dades_fra> amb aquesta sintaxi, per referir-me a que 
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són diverses les dades que s'extreuen de cada respositori, ja que al cap i a la fi, el 

procés per  aconseguir  aquesta  dada és  el  mateix  per  unes que per  les  altres.  El 

controlador :GPA, que és el que tindrà tota la informació per fer totes les cerques, 

anirà  buscant  pels  diferents  repositoris  a  mesura  que  vagi  obtenint  les  dades 

necessàries per fer la cerca. Quan les tingui totes, mostrarà el llistat desitjat.

4.2 Pantalles

TALLER

A continuació es mostraran les pantalles de la part del taller. Aquesta és la part del 

software en la que hi  tenen accés els treballadors.  Mostro primer aquesta part  del 

programa  per  diferenciar  clarament  la  part  que  correspondria  al  taller  i  la  que 

correspondria a l'administració, però en realitat el procés detallat a continuació té lloc 

després que des de la part d'administració s'hagin introduït els clients, treballadors, 

materials, màquines i ordres de treball.

 

Aquesta  és  la  pantalla  principal  que  ens  apareix  quan  entrem  en  el  programa. 

Mitjançant una redirecció incorporada en l'arxiu index.php, que és l'arxiu que buscarà 
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el servidor per tal d'accedir al  programa, ens portarà cap a la part  corresponent al 

taller, on els operaris podran començar a treballar.

CAS D’ÚS ESBORRANY

Crear esborrany d'una ordre de treball

Per poder començar a treballar, primer de tot serà necessari que comptem amb alguna 

ordre de treball. Si aquesta encara no existeix en el sistema, el que haurà de fer el 

treballador  és crear-la.  Però  el  que crearà serà només un esborrany.  Amb aquest 

esborrany ja  podrà començar  a treballar,  però quedarà pendent  de ser validat  per 

l'administrador del sistema.

Per part de l'operari, els únics camps obligatoris que haurà d'omplir seran el del Nom i 

el de la persona de contacte. Aquests valors seran suficients per omplir el full de feina 

amb el qual es podrà començar a treballar, i posteriorment l'administrador ja acabarà 

d'omplir les dades necessàries perquè l'ordre de treball estigui completa. 

Si no s'omplen aquests dos camps necessaris i  premem el botó de  Guardar feina 
sense que els dos camps tinguin valor, ens apareixerà el següent missatge d'avís.
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Alguns  dels  camps que s'han d'introduir  estan vinculats  a informació  que ja  tenim 

introduïda en el sistema, com és el cas de la màquina de client, persona de facturació i 

persona de contacte. Aprofitem aquesta característica perquè els camps siguin menús 

desplegables en lloc de camps de text lliure, de manera que així ens assegurem que el 

valor donat a aquests camps serà vàlid.

CAS D’ÚS REGISTRAR FEINES

Començar feina

Tornant al menú principal un cop tenim la certesa que ja existeixen ordres de treball, 

anem cap a l'apartat de  Començar feina.  Aquí  el  treballador haurà de seleccionar 

l'ordre de treball amb la que treballarà, haurà d'identificar-se per saber qui està portant 
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a terme aquella feina, i haurà de seleccionar la màquina amb la qual treballarà. Per 

seleccionar l'ordre de treball pot fer-ho des del menú desplegable, on li apareixeran 

totes  les  ordres  de  treball  que  no  estan  finalitzades,  o  bé  indicant-ne  el  número 

identificador en el camp que hi ha al costat del mateix menú. Com que en general els 

treballadors  tenen present  aquest  número,  els  és  més ràpid  escriure'l  que no pas 

buscar-lo en una llista. Quan s'introdueix, mitjançant una funció Ajax l'ordre de treball 

queda seleccionada en el menú desplegable.

Ens  assegurarem  que  aquestes  dades  són  correctes  perquè  en  els  menús 

desplegables només hi apareixeran dades que estan disponibles en el sistema, així 

com el combo de treballadors estarà format només pels treballadors actius i que tenen 

començada alguna feina en aquell moment.

Canvi de màquina

Després d'haver començat una feina, si la ordre de treball necessita més d'una feina 

per  ser  acabada,  el  treballador  realitzarà  una  operació  semblant  a  l'anterior,  però 

sense  la  necessitat  d'indicar  amb quina  feina  està  treballant,  ja  que aquest  camp 

s'omplirà  automàticament  quan  el  treballador  seleccioni  el  seu  nom  en  el  camp 

corresponent.  Així  doncs,  després  d'identificar-se,  només  haurà  de  seleccionar  la 

següent màquina amb la que treballarà. 

Igual que en els altres casos, farem servir menús desplegables per assegurar-nos que 

les dades introduïdes en el formulari seran correctes.
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Per evitar repetir sense voler la màquina amb la que està treballant, podrà consultar 

totes les màquines que s'han fet servir en aquella ordre de treball fins al moment. Per 

fer-ho, només caldrà fer click a la icona que surt a la dreta del camp Ordre Treball i li 

apareixerà una pantalla on s'indicarà el treballador, la feina amb la que està treballant, 

i seguidament un llistat de totes les màquines usades fins al moment.

Tot i així, si per error selecciona la mateixa màquina, el programa li retornarà un error.
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En aquesta pantalla el treballador hi accedirà tants cops com màquines es necessitin 

per completar l'ordre de treball. Cada cop que es canvia una màquina, el programa 

calcularà  el  temps  que  el  treballador  ha  estat  treballant  amb  aquella  màquina  en 

concret.

Consum de material

Igual com en les màquines, en el consum de material seleccionarem el treballador que 

està fent la feina, l'ordre de treball per la que s'està fent i, en aquest cas, el tipus, la 
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família i el material que s'ha utilitzat per fer aquella feina. També s'indicarà la quantitat 

de  material  que  ha fet  falta.  I  els  talls  que s'han hagut  de fer,  tot  i  que el  camp 

Quantitat  talls  només  tindrà  sentit  si  el  material  que  s'ha  seleccionat  és  del  tipus 

Acereria, ja que els altres materials no necessitaran cap tall.  En el moment en que 

l'administrador va introduir el material d'acereria, va associar el tall que li corresponia i, 

quan el programa detecta que el material és d'acereria, automàticament li assigna el 

tall corresponent. D'aquesta manera el treballador s'estalvia el pas de seleccionar el 

tall, i directament en pot posar la quantitat.

Finalitzar feina

Finalment, el treballador ve a aquest apartat quan ja ha fet totes les feines necessàries 

per completar  l'ordre de treball.  Només cal  que seleccioni  el  seu nom en el  camp 

treballador, i el programa detecta quina és la feina que estava fent en aquell moment. 

Un cop veu que la feina retornada és la correcta, ja la pot finalitzar. 

ADMINISTRACIÓ

Aquesta  és  la  part  del  programa  en  la  que  només  hi  tindrà  accés  l'usuari 

administrador. Tot i que en principi és una part privada, no hi hem posat protecció per 

contrasenya per desig explícit de l'empresa, ja que els treballadors estan acostumats a 

treballar  amb certa  fluïdesa  sense  haver  d'introduir  cada  cop  el  nom d'usuari  i  la 

contrasenya. Tot i així, al programa no té accés públic, ja que està protegit per IP. 
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D'aquesta manera, només hi poden accedir les IPs permeses. Si algú accedeix a la 

URL del programa (tant a la part d'administració com de taller) des de qualsevol altra 

IP, li apareixerà la següent pantalla:

Si ho fa des d'una IP permesa i des de la URL d'administració, la pantalla serà la 

següent:
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Igual com en la part del taller, s'han creat uns botons per tenir un accés directe a les 

funcions més utilitzades. A part dels botons de la pàgina inicial, també hi ha un accés 

en el submenú, de manera que aquests links es puguin veure des de qualsevol de les 

pàgines de l'administració.

CAS D’ÚS CLIENT

Empresa Client

Quan l'usuari accedeix a aquest apartat, automàticament ja se li mostra el llistat de tots 

els clients que hi ha en el sistema. Per introduir un client nou, només haurà d'omplir els 

camps obligatoris i prémer el botó Guardar client. Com sempre, si intenta guardar les 

dades sense haver omplert els camps obligatòries, li apareixerà una finestra d'avís.
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Editar client

D'entre tots els clients que se'ns han mostrat a la pantalla anterior, fem click a la icona 

del llapis per tal que ens mostri tota la informació relativa a aquell  client. D'aquesta 

manera, ens apareixerà la informació en el formulari,  la qual podrem editar per les 

dades modificades i,  posteriorment,  guardar-les perquè el  client quedi correctament 

modificat.

Esborrar client

Com en el cas de modificar el client, farem click a la icona de la creu vermella del client 

desitjat, i ens apareixerà un missatge de confirmació. 
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Si acceptem, aquell client s'esborrarà del sistema.

CAS D’ÚS MÀQUINES CLIENT

Màquines client

En aquesta pantalla introduirem les dades necessàries per registrar una màquina de 

client. Al mateix temps se'ns estan mostrant les màquines de client que tenim ja en el 

sistema, en les quals hi podrem trobar les icones per a la modificació i eliminació de 

les mateixes.

154



Editar màquina

Aquesta pantalla és molt semblant a l'anterior, ja que l'única diferència és que se'ns 

mostren les dades de la màquina que hem seleccionat per modificar. Ara ja podrem 

introduir els nous valors, i quan premem el botó Guardar màquina, aquests quedaran 

modificats, sempre i quan no haguem deixat en blanc algun dels camps obligatoris.

Esborrar màquina

Igual com en el cas dels clients, per esborrar un màquina de client del sistema només 

cal que fem click a la icona de la creu vermella perquè ens aparegui un missatge de 

confirmació abans d'esborrar la màquina.
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Si acceptem, la màquina quedarà esborrada del sistema.

CAS D’ÚS PERSONES DE CONTACTE

Persones de contacte

Igual com en els casos anteriors, se'ns mostra un formulari on hi introduirem totes les 

dades necessàries de la persona de contacte. A la part de sota, trobarem un llistat de 

totes les persones que tenim registrades en aquell moment en el sistema, i les icones 

per esborrar-les o modificar-les.
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Editar persona contacte

Després  d'haver  fet  click  sobre  la  icona  del  llapis  de la  persona  de contacte  que 

vulguem  modificar,  les  seves  dades  ens  apareixeran  en  el  formulari  i  podrem 

modificar-les. Un cop premem el botó Guardar contacte, els canvis es faran efectius.

Esborrar persona contacte

Des de la pantalla anterior o des de la de crear una persona de contacte, només cal 

que fem click sobre la icona de la creu vermella de la persona que volem esborrar, i 

ens apareixerà un missatge de confirmació.

Si acceptem, aquesta persona de contacte s'esborrarà del sistema.
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CAS D’ÚS TREBALLADORS

Treballadors

Per crear un nou treballador, que serà l'usuari encarregat de fer les feines per realitzar 

una ordre de treball, posarem les dades necessàries i el registrarem. En aquest cas 

seran obligatoris els camps Nom i coeficient regulador, ja que el primer és el que ens 

permetrà controlar quin treballador fa la feina, i el segon ens permetrà calcular el cost 

que té la feina realitzada per aquest treballador.
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Modificar treballadors

Fent  click  a  la  icona  del  llapis  del  llistat  de  treballadors  que trobem a la  pantalla 

anterior, ens apareixeran les dades en el formulari i podrem modificar-les d'acord amb 

els nous valors.

Esborrar treballador

En  la  pantalla  anterior  haurem fet  click  sobre  la  icona  de  la  creu  vermella  i  ens 

apareixerà el següent missatge de confirmació.

Si acceptem, el treballador quedarà esborrat del sistema.
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CAS D’ÚS MÀQUINES PRÒPIES

Màquines pròpies

Per registrar les màquines pròpies només seran necessaris dos dels quatre camps: el 

nom de la màquina i el preu per hora. Sobretot serà necessari aquest, ja que sinó no 

podrem calcular l'import total de l'albarà i la factura.
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Modificar màquina pròpia

Per poder modificar  una màquina pròpia només serà necessari  fer click  a la icona 

corresponent de la pantalla anterior, i en el formulari ens apareixeran les dades de la 

màquina  pròpia  que  volem modificar.  Només  caldrà  canviar  el  valor  dels  camps  i 

prèmer el botó Guardar màquina.

Eliminar màquina pròpia

Fent click sobre la icona de la creu vermella, ens mostrarà un missatge de confirmació 

abans d'esborrar-la. Si acceptem, aquesta màquina quedarà esborrada del sistema.
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CAS D’ÚS GESTIONAR FAMÍLIES

Gestionar famílies

En aquesta pantalla es mostraran els diferents tipus de famílies que tenim. Com que 

les dades necessàries per crear un tipus de família  són iguales  tant  per la  família 

d’acereria, com de ferreteria, com de magatzem, aprofitarem el mateix formulari pels 

tres tipus, fent servir el menú desplegable Tipus família per indicar si aquestes dades 

es guardaran a la taula d’acereria, ferreteria o magatzem, a la base de dades.

Per la mateixa raó, en aquesta mateixa pàgina mostrem els tres llistats. Per veure’ls, 

només cal que fem click sobre el títol “Veure llistat de famílies...” escollit, perquè es 

desplegui el llistat.
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Modificar família

Quan fem click sobre l’article desitjat, ja sigui d’acereria, ferreteria o magatzem, en el 

formulari es mostraran les dades i les podrem modificar.

Eliminar família

Fent click sobre la icona de la creu vermella de l’article desitjat,  se’ns mostrarà un 

missatge de confirmació en el que, si acceptem, l’article escollit quedarà eliminat del 

sistema.

163



CAS D’ÚS GESTIONAR ACERERIA

Gestió d’acereria

En accedir a la pàgina d’acereria, se’ns mostrarà el formulari i, a continuació, el llistat 

de tots els articles d’acereria introduïts fins el moment en el sistema. 

Per introduir el nou article haurem d’omplir el formulari, havent omplert primer la família 

d’acereria i els talls de serra (apartat que veurem més endavant). D’entre els camps 

que són obligatoris (família, nom, preu, % benefici, factor de càlcul i unitat), els camps 

de “preu venda” i “factor de càlcul” ens seran necessaris per calcular l’import total dels 

albarans i les factures en les que hi intervingui aquest material. Si ens fixem, el camp 

“preu venda” no apareix en el formulari, tot i que sí apareix en la taula “acereria” de la 

base de dades. Per tal d’evitar que l’administrador hagi de calcular el preu de venda a 

partir del “preu” i el “% benefici”, es calcula automàticament en el moment d’introduïr-lo 

a la base de dades.

Segons el tamany del material, pot ser que no li correspongui un tall de serra. És per 

això que aquest camp no serà obligatori.
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Modificar acereria

Igual  que  en  els  casos  anteriors,  fent  click  al  llapis  del  material  corresponent, 

apareixeran  les  seves  dades  en  el  formulari.  Només  caldrà  que  les  modifiquem  i 

premem el botó Guardar material.

Eliminar acereria

Quan fem click sobre la icona de la creu vermella del material que volem eliminar, ens 

apareixerà un missatge de confirmació que, si l’acceptem, eliminarà el  material  del 

sistema.
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CAS D’ÚS GESTIONAR FERRETERIA

Gestió ferreteria

Igual  que en el  material  d’acereria,  se’ns mostra un llistat  de tots els materials  de 

ferreteria que tenim introduïts fins al moment, a sota del formulari. Per poder introduir 

el material, abans serà necessari haver creat les famílies de ferreteria.

També, igual com en l’acereria,  el camp “preu venda” es calcula automàticament a 

partir del preu i el benefici.
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Modificar ferreteria

Si fem click sobre la icona del llapis del material de ferreteria que volem modificar, les 

seves dades es mostraran en el formulari. Per modificar-lo, només hem de canviar el 

valor d’aquestes dades i prémer el botó Guardar material.

Eliminar ferreteria

Per eliminar el material de ferreteria, igual que en l’acereria,  només caldrà fer click 

sobre la icona de la creu vermella perquè ens aparegui el missatge de confirmació, 

abans d’esborrar definitivament el material de la base de dades.
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CAS D’ÚS GESTIONAR MAGATZEM

Gestió magatzem

El cas del material de magatzem és igual que en el cas dels materials d’acereria i 

ferreteria; és a dir, que hem d’haver creat les famílies del material de magatzem, ja 

que aquest camp és obligatori, i el camp que ens servirà per calcular l’import en la 

factura i l’albarà (el camp “preu venda”) es calcularà automàticament a partir del “preu” 

i el “ % benefici”.
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Modificar magatzem

Per modificar el material de magatzem només caldrà fer click sobre la icona del llapis 

del material  desitjat  i  modificar  les dades corresponents que ens apareixeran en el 

formulari.

Eliminar magatzem

Com en el cas d’acereria i ferreteria, si fem click sobre la icona de la creu vermella del 

material  desitjat,  ens  apareixerà  un  missatge  de  confirmació,  abans  d’eliminar  el 

material del sistema.
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CAS D’ÚS GESTIONAR TALLS DE SERRA

Gestió talls de serra

El cas de la introducció de talls de serra és molt  semblant a la resta de materials 

d’acereria,  ferreteria  i  magatzem,  però  aquest  té  la  particularitat  de  que no és  un 

material més, sinó que és una “opció” dels materials d’acereria.

Tots els talls que introduïm en aquest apartat, seran els que apareixeran en el menú 

desplegable “Talls de serra” de l’apartat d’acereria. 

Tot i així, la manera de gestionar-los, és pràcticament la mateixa que en els casos 

anteriors;  només  caldrà  introduir  els  valors  als  camps obligatoris  i  prémer  el  botó 

“Guardar tall de serra” perquè quedi emmagatzemat en el sistema.
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Modificar tall de serra

Per modificar un tall de serra només caldrà que fem click sobre la icona del llapis, i les 

dades  d’aquest  tall  ens  apareixeran  en  els  camps  del  formulari.  Només  caldrà 

modificar-los i prémer el botó “Guardar tall de serra”.

Eliminar tall

Per eliminar un tall de serra només caldrà fer click a la icona de la creu vermella, i 

apareixerà un missatge de confirmació que ens preguntarà si realment volem eliminar-

lo del sistema.
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CAS D’ÚS GESTIÓ D’ORDRES DE TREBALL

Alta de feina

A l’accedir a l’apartat d’alta de feina (OT), se’ns mostrarà el llistat de totes les feines 

introduïdes fins al moment. Per inserir-ne una de nova, només caldrà que ja hi hagi 

dades introduïdes en les “Màquines de client”, “Persones de facturació” i “Persones de 

contacte”, ja que són camps obligatoris.

Un cop s’ha omplert correctament el formulari i es premem el botó “Guardar feina”, les 

dades s’emmagatzemaran normalment, però en el cas del número de plànol, abans es 

farà la comprovació per veure si la feina que estem introduint és repetitiva. En el cas 

que  el  número  de  plànol  ja  existeixi  en  el  sistema,  aquesta  feina  que  estem 

emmagatzemant quedarà marcada com a “Feina repetitiva”.

NOTA 1: Podem veure que en el títol de l’apartat ens parla de feines, mentre que en el 

menú ens referim a ordres de treball. La raó és perquè per fer aquest programa s’ha 

pres com a referència el que l’empresa feia servir anteriorment i,  de cara a l’usuari 

final, s’ha intentant deixar els mateixos títols i els mateixos noms de camps per facilitar 

la feina als treballadors. De tota manera, pel que fa al desenvolupament del programa, 

hem de tenir clar que el que estem gestionant en aquest apartat són ordres de treball i 

no feines.
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NOTA 2: En aquesta pantalla tenim el camp “Persona de facturació” de la que no hem 

vist  el  gestor corresponent.  La raó és perquè les persones de facturació seran les 

mateixes que les persones de contacte. 

Modificació de feina

Per modificar una feina només caldrà que anem a la llista de totes les ordres de treball 

i fem click sobre la icona del llapis. En el formulari apareixeran totes les dades i, a 

diferència del formulari d’introducció d’una nova ordre de treball,  també apareixeran 

dos  camps més:  el  de  “finalitzada”,  per  si  volguéssim canviar  l’estat  de  l’ordre  de 

treball i el de data de finalització, que és la data que s’assigna automàticament quan 

l’ordre de treball queda finalitzada.

Eliminar feina

Quan anem a la llista d’ordres de treball i fem click sobre la icona de la creu vermella, 

ens apareixerà el següent missatge de confirmació:

173



Si acceptem, l’ordre de treball s’esborrarà del sistema.

Filtrar OT

Aquest esdeveniment de sistema el trobem en una part de la mateixa pantalla d’alta i 

modificació  d’ordre de treball.  Com que a mesura que s’ha  anat  treballant  amb el 

programa el llistat ha crescut molt, ja es feia complicat localitzar una ordre de treball 

concreta. Per això es va crear aquest formulari de filtre, que apareix quan fem click 

sobre el text “Filtrar per ordre de treball”.
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Omplirem els  camps pels  valors  dels  quals  vulguem filtrar  les  ordres  de  treball,  i 

premerem el  botó  cercar.  A  continuació  se’ns  mostraran les  ordres  de treball  que 

conicideixin  amb  els  valors  especificats  en  els  camps  o,  en  el  cas  del  camp 

“Descripció”, les ordres de treball que en la descripció continguin (sense que hagi de 

ser exacte) el valor que haguem introduït.

Ordres de treball pendents de validar

En aquesta pantalla podem veure els esborranys, que són les ordres de treball que els 

operaris han creat ells per poder començar a treballar,  però que encara necessiten 

dades que ha d’omplir  l’administrador per tal  que sigui  una ordre de treball  vàlida. 

Només  cal  que  escollim  la  que  volem  validar,  i  ens  apareixeran  les  dades  en  el 

formulari per omplir les que facin falta i, sobretot, marcar la casella “Validar OT”, per tal 

que canviï d’estat i poder procedir a fer-ne l’albarà i més endavant la factura.
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Eliminar esborrany

Si volem eliminar un esborrany, només hem d’anar a la llista d’esborranys d’ordres de 

treball i fer click sobre la icona de la creu vermella perquè ens aparegui un missatge de 

confirmació.

Si acceptem, l’esborrany quedarà eliminat del sistema. 

Ordres de treball finalitzades

En  aquesta  pantalla  només  es  mostraran  les  ordres  de  treball  que  ja  han  estat 

finalitzades;  és a dir, que s’ha creat un albarà a partir d’elles.  Abans de la llista hi 

trobem  un  formulari  a  partir  del  qual  podem  filtrar  les  ordres  de  treball  que  es 

mostraran en el llistat.
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Modificar ordres de treball finalitzades

Si fem click sobre la icona del llapis de l’ordre de treball corresponent, se’ns mostraran 

les dades d’aquella ordre de treball i en podrem modificar els valors.
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Imprimir OT

Si fem click a la icona de la impressora que trobem en el llistat d’ordres de treball, ens 

apareixerà una vista prèvia del full de feina. Per imprimir-lo, només cal que fem click, 

de nou, a la icona de la impressora que ara trobem en la vista prèvia del full de feina, i 

se’ns obriran les opcions de configuració del nostre navegador, a partir de les quals ja 

podrem imprimir.
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CAS D’ÚS MODIFICAR MÀQUINES

Modificar_linia_màquines

El primer que hem de fer quan accedim a l’apartat de modificar màquines, és indicar 

en el camp “Nº Ordre Treball” l’identificador de l’ordre de treball que volem consultar. 

Mitjançant  Ajax,  se’ns  carregaran  totes  les  feines  que  han  estat  necessàries  per 

completar aquella ordre de treball, indicant-nos també el temps empleat i quin operari 

hi ha estat treballant.

D'entre totes les línies que se'ns mostren, per modificar-ne una només caldrà fer click 

a la icona del llapis i ens apareixerà un formulari on podrem introduir els nous valors.
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Afegir feina

Si  volem  afegir  una  feina  que  no  estigui  registrada,  per  exemple  perquè  algun 

treballador es va oblidar de comptabilitzar-la en el programa, podem fer click a la icona 

de la creu verda i ens apareixerà un formulari que contindrà tots els camps necessaris 

a omplir perquè aquesta feina quedi registrada dins l’ordre de treball que estem veient. 

En els menús desplegables ja ens apareixeran les màquines que tenim disponibles i 

els treballadors. En afegir la màquina, el  programa calcularà el  “Total”,  a partir  del 

preu/hora de la màquina que hem seleccionat i les hores que hem indicat.

Si en lloc de la icona de la creu verda fem click sobre la icona del llapis per modificar 

una feina que ja estava introduïda, la pantalla resultant serà la mateixa, només amb la 

diferència  que  els  camps  del  formulari  ja  tindran  valor.  Només  caldrà  que  els 

modifiquem  d’acord  amb  els  canvis  que  vulguem  aplicar  i,  en  prémer  el  botó 

“Modifcar”,  el procés que farà el programa serà el mateix que en el cas d’afegir  la 

màquina.
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Eliminar feina

Quan fem click sobre la icona de la creu vermella,  ens apareixerà un missatge de 

confirmació. 

Si acceptem, la feina feta amb aquesta màquina quedarà desvinculada de l’ordre de 

treball, i esborrada del sistema.
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CAS D’ÚS MODIFICAR MATERIAL

Modificar material

Igual com en el cas de les màquines, primer de tot escollirem l’ordre de treball que 

volem consultar. Un cop introduït el número, se’ns mostraran les feines corresponents 

a consum de material que s’han fet servir per completar aquella ordre de treball.
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Afegir feina

Si fem click sobre la icona de la creu verda, ens apareixerà un formulari en blanc que 

contindrà tots els camps necessaris per imputar una feina de consum de material a 

aquella  ordre  de  treball.  Només  caldrà  que  introduïm  els  valors,  i  quan  l’afegim, 

automàticament es calcularan els valors totals, depenent de la quantitat i el preu/unitat 

del material que haguem introduït.

Eliminar material

Si volem eliminar qualsevol de les feines de material  imputats en aquella  ordre de 

treball, només caldrà que fem click sobre la icona de la creu vermella corresponent. En 

fer-ho, apareixerà un missatge de confirmació.
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Si acceptem, la feina s’esborrarà del sistema i es desvincularà de la ordre de treball.

CAS D’ÚS FEINA PER TREBALLADOR

Feina per treballador

A l’accedir a la pàgina trobarem un formulari en el que podrem escollir el treballador 

del qual en volem veure les feines que ha fet, i uns camps per posar la data d’inici i la 

data de finalització. Quan premem el botó “Cercar”, ens apareixeran filtrades totes les 

feines, d’acord amb les dades que hem introduït en el formulari. 
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Ens apareixeran totes les feines, però agrupades per Màquines pròpies, Material i Tall 

de Serra. 

CAS D’ÚS FEINES REPETITIVES

Nova feina repetitiva

En aquesta pantalla crearem les feines repetitives, que seran les que, en el moment de 

crear l’albarà, ens serviran de referència si és que una feina ja s’havia fet.

Primer de tot introduirem les dades de la “capçalera” de les feines repetitives, i en la 

propera pantalla  ja  hi  anirem assignant  totes les feines  necessàries.  En un primer 

moment es va pensar de prescindir d’aquest apartat gestor de feines repetitives, i que 

en el moment de crear l’albarà es pogués escollir si totes les feines realitzades per 

completar aquella ordre de treball  s’havien d’emmagatzemar com a feina repetitiva. 

Però finalment es va decidir construir aquest gestor per poder tenir un millor control de 

les feines que prendrem com a referència.
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Afegir recurs a feina repetitiva

Quan haguem omplert  la  primera part  del  formulari,  ja  podrem prémer el  botó per 

afegir els recursos a les feines repetitives. En fer-ho, un missatge ens avisarà que la 

feina repetitiva s’ha creat, i llavors ja podrem afegir-los.

Apareixerà un nou formulari on podrem tants materials, màquines o talls de serra com 

siguin necessaris per completar la feina repetitiva que estem registrant. A mesura que 

els anem afegint, s’anirà calculant l’import total de la feina repetitiva.

Si  el  tipus de recurs que escollim és Màquines  pròpies o Talls  de Serra,  el  camp 

“Família” desapareixerà, ja que no necessitarem aquest paràmetre per registrar aquest 

tipus de recurs.
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Eliminar línia feina repetitiva

Un cop s’hagin afegit  diversos recursos, si ho desitgem també els podem esborrar. 

Només  caldrà  fer  click  sobre  la  icona  de  la  creu  vermella,  i  aquest  recurs  es 

desvincularà de la feina repetitiva que tenim en curs.
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Llistat feines repetitives

A l’accedir a aquest apartat, se’ns mostrarà un llistat de totes les feines repetitives que 

tenim emmagatzemades en aquell moment en el sistema.

Editar feina repetitiva

Per editar una feina repetitiva tenim dos camins depenent de quin tipus d’informació 

sigui el que volem modificar. Si el que volem és afegir nous recursos o eliminar-los, 

haurem de fer click sobre la icona de llapis, i ens apareixerà un formulari en el que 

veurem la informació d’aquella feina repetitiva.
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En aquesta pàgina podrem modificar els recursos imputats a aquesta feina repetitiva, 

però no podrem canviar-ne la “capçalera”; és a dir, no podrem modificar ni la data, ni el 

número de plànol, ni la màquina de client, etc...

Per fer això, tornem a la pantalla del llistat i veurem que a la dreta de cada camp, 

menys el del “Total” que es calcula automàticament, hi ha una icona d’un llapis. 
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En aquest cas ja sí que podrem canviar les dades que abans eren fixes. Només cal 

clickar sobre el llapis del camp corresponent, canviar el valor, i acceptar el canvi.
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Eliminar feina repetitiva

Des de la pantalla del llistat de feines, fem click sobre la icona de la creu vermella i ens 

apareixerà un missatge de confirmació.

Si acceptem, la feina repetitiva s’eliminarà del sistema.
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Filtrar feines repetitives

Quan ja tenim un nombre important de feines repetitives es pot complicar el fet de 

localitzar-ne una en concret. Per això es va afegir un cercador de feines repetitives que 

apareix quan fem click sobre el link “Filtrar feines repetitives” de la pàgina del llistat.

Ens apareixerà un formulari en el que podrem filtrar per número de plànol, descripció o 

màquina de client. Podem fer-ho per qualsevol d’aquests tres camps, o combinar-los 

perquè la cerca sigui més precisa. Un cop premem el botó “Cercar”, el llistat només 

ens  mostrarà  les  feines  repetitives  que  s’ajustin  als  valors  que  hem escollit  en  el 

formulari.
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CAS D’ÚS PRESSUPOSTOS

Pressupostos

En aquesta pantalla podrem calcular pressupostos afegint els recursos que desitgem. 

Per fer-ho, només cal que en el sistema ja hi hagi introduïts els tipus de recurs, les 

famílies  corresponents  i  els  articles,  perquè  els  puguem  seleccionar  dels  menús 

desplegables  i  afegir-los  com a  línia  del  pressupost.  A  mesura  que  anem afegint 

recursos, el programa calcularà l'import i,  quan ja tinguem tots els articles, podrem 

imprimir-lo.
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Imprimir pressupost

Per imprimir el pressupost, només caldrà que haguem fet click sobre la icona de la 

impressora en la pantalla anterior, i ens apareixerà el resum de tots els recursos que 

hem introduït anteriorment, en un format de full DIN A4, junt amb l'import total de tots 

els  recursos.  Per  imprimir-lo,  només  caldrà  que  fem  click  sobre  la  icona  de  la 

impressora i, com que aquesta pantalla només es tracta d'un HTML, se'ns obriran les 

opcions d'impressió del navegador per tal que puguem configurar la pàgina i imprimir-

la.
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Per  tal  que la  pàgina  surti  tal  com l'usuari  desitja,  s'han  modificat  les  opcions  de 

configuració del navegador fins a ajustar-les tal com es volia, i amb fer-ho un cop serà 

suficient perquè sempre s'imprimeixi amb els mateixos paràmetres de configuració.

CAS D’ÚS ALBARANS

Generar albarans

Per  generar  un  albarà,  a  part  de  posar  la  data  i  les  dades  necessàries  com per 

exemple si serà facturable o si mostrarà el detall de l'albarà (mostrar o no les línies), 

haurem d'escollir l'ordre de treball a partir de la qual volem generar-lo. Quan posem el 

número de l'ordre de treball, al costat d'aquest mateix camp se'ns mostrarà el títol de 

l'ordre i, a la part de baix de la pantalla, es mostraran totes les feines que s'han dedicat 

a aquella ordre de treball, amb la informació dels recursos, el treballador que les ha dut 

a terme, i l'import.

Si per casualitat volem crear un albarà que ja ha estat creat, el programa ho detectarà i 

ens amagarà el botó de generar l'albarà, per tal que no es dupliqui. En el seu lloc, a 

més, ens apareixerà un missatge en vermell que ens informarà que l'ordre de treball 

està finalitzada (el que vol dir que l'albarà ja s'ha creat).
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Si  aquella  ordre  de  treball  encara  no  està  finalitzada  (per  tant  no  té  albarà),  ens 

mostrarà el botó de “Generar albarà”.

I si es donés el  cas que el  treballador s'equivoca al posar el número de l'ordre de 

treball i aquella no existeix, també li apareixeria un missatge d'error en lloc del botó de 

generar albarà.
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Llistat albarans

En accedir a aquest apartat se'ns mostrarà un llistat de tots els albarans no facturats 

que tenim en aquell moment en el sistema.

Modificar albarà

Quan fem click sobre la icona del llapis, se'ns mostraran totes les feines associades a 

aquell albarà, a més del número d'albarà que estem editant i l'opció de modificar els 

valors de si ha de ser facturable i de si ha de mostrar els detalls.
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Si aquella feina és repetitiva (en crear l’ordre de treball el programa ha comprovat el 

número de plànol i si aquest ja existia en el repositori de feines repetitives, l’ha marcat 

com a tal), es mostrarà un avís i un resum de totes els feines realitzades per completar 

l’ordre de treball d’aquell número de plànol. 

Quedarà  com  a  decisió  de  l’administrador  si  modifica  l’albarà  d’acord  amb  la 

informació que se li està donant de la feina repetitiva, o no.
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Afegir feina a albarà

Fent click sobre la icona de la creu verda podrem afegir noves línies de feina a aquell 

albarà  que  estem  modificant.  Només  caldrà  que  escollim  el  tipus  de  recurs  que 

vulguem  afegir  i,  segons  el  que  haguem  escollit,  el  combo  “Màquina  /  Material” 

s’omplirà amb les dades corresponents. Després només caldrà que afegim les hores o 

la quantitat (depenent del recurs que estem introduint), i afegir la línia. 

Farem aquest procés tants cops com recursos vulguem afegir.
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Modificar línia albarà

En fer click sobre la icona del llapis de les línies que formen l'albarà que tenim en 

edició, ens apareixerà un formulari on podrem modificar els valors que té actualment 

aquella línia. Per desar-los, només caldrà prémer el botó “Modificar” i les noves dades 

es guardaram i es recalcularà el total.

Esborrar línia albarà

Si  fem click  sobre la  icona de la  creu vermella  en el  llistat  de feines  fetes  per  la 

realització d’aquella ordre de treball, ens apareixerà un missatge de confirmació.

Si acceptem, la feina quedarà desvinculada d’aquest albarà.

Esborrar albarà
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Si fem click sobre la icona de la creu vermella en el llistat d’albarans, ens apareixerà 

un missatge de confirmació.

Si acceptem, l’albarà quedarà eliminat del sistema, i també les línies consolidades 

associades a ell.

Imprimir albarà

Si anem a editar un albarà, veurem que ens apareix la icona per imprimir. Si fem click 

en aquesta icona, se’ns mostrarà una vista prèvia de la impressió de l’albarà.
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En aquesta  pantalla  també ens apareix  una icona  d’impressió.  Si  fem click,  se’ns 

obriran  les  opcions  d’impressió  del  nostre  navegador,  a  partir  del  qual  ja  podrem 

imprimir l’albarà.

Filtrar albarans

Com que quan tenim un gran nombre d’albarans es fa complicat poder-los localitzar, 

vaig implementar un cercador en el llistat d’albarans. Perquè aparegui, només caldrà 

fer click en el link “Filtrar albarans”, i  apareixerà el formulari,  permetent-nos buscar 

l’albarà o albarans desitjats a partir del número d’albarà, de l’ordre de treball,  de la 

màquina de client, per la descripció o pel número de plànol.
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CAS D’ÚS FACTURES

Generar factura

Aquest apartat ens permetrà crear una factura a partir dels albarans que ja hem creat 

d’un client en concret. El primer que ens demana el formulari que trobem en accedir a 

aquest apartat és el client al  qual volem fer la factura. Quan l’escollim,  de seguida 

se’ns mostraran tots els albarans que aquest client té pendents de facturar.
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Afegir albarà a factura
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D’entre tots els albarans que es mostren (que pertanyen al client que hem escollit), 

seleccionarem tots els que vulguem que formin la factura. Per fer-ho, només haurem 

de marcar el checkbox de l’albarà desitjat.

Finalitzar factura

Un cop hem omplert tots els camps i hem escollit els albarans que formaran aquella 

factura, premem el botó “Generar factura” i aquesta es crearà.
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Llistat factures

En accedir a aquest apartat veurem un llistat de totes les factures generades fins al 

moment.
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Modificar factura

Per editar una factura només caldrà que des del llistat de factures fem click sobre la 

icona del llapis. Ens apareixerà un formulari en el que podrem modificar les dades de 

la capçalera de la factura, i també un llistat que contindrà els albarans que en formen 

part.
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Afegir línia factura

Si  fem click  sobre  la  icona de la  creu verda,  ens  apareixerà  un llistat  de  tots  els 

albarans pendents de facturar que corresponent al client titular de la factura.

Només caldrà que marquem els que vulguem afegir, i en prémer el botó “Modificar 

factura” s’afegiran i es recalcularà l’import total.
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Esborrar línia factura

En  fer  click  sobre  la  icona  de  la  creu  vermella,  es  mostrarà  un  missatge  de 

confirmació.

Si acceptem, aquest albarà quedarà desvinculat de la factura.

Finalitzar edició factura

Quan premem el botó “Modificar factura”, es guardaran ens canvis que haguem fet en 

el formulari, i la factura quedarà modificada.
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Filtrar factures

En la pantalla del llistat de factures podrem fer click sobre el link “Filtrar factures” i ens 

apareixerà un formulari que ens permetrà buscar les factures filtrant pel número de 

factura, el número de comanda, el client, i la data. Un cop premem el botó cercar, 

se’ns mostraran les factures que coincideixin amb els paràmetres que hem indicat.

Imprimir factura vista prèvia

En el llistat de factures podem fer click sobre la icona de la impressora, i veurem la 

vista d’impressió de la factura.
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Impressió factura pdf

Fent click sobre la icona de la impressora que trobem a la vista prèvia de la impressió, 

o bé sobre la icona del PDF que trobem a la llista de factures, podrem veure com 

quedarà la factura en format PDF, apunt per imprimir.

Degut a que en el cas de les factures ens trobem que poden ocupar fàcilment més 

d’una pàgina i que en cadascuna d’aquestes s’ha de mostrar la capçalera, ha estat 

necessari crear-la en PDF per poder controlar més detalladament la visualització. És 

per això que en el cas de les factures comptem amb la possibilitat d’imprimir a través 

del navegador quan estem visualitzant la vista prèvia, o creant un arxiu PDF.
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CAS D’ÚS LLISTATS

Importar màquines pròpies

Des d’aquesta pantalla tindrem la possibilitat d’introduir totes les màquines pròpies de 

cop. Només caldrà que adjuntem un arxiu CSV que tingui el format correcte per la 

base de dades i, un cop pujat, ja es mostraran totes com si les haguéssim introduït des 

del mateix gestor del programa.
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Importar acereria

Des d’aquesta pantalla podrem inserir tots els materials d’acereria a partir d’un fitxer 

CSV. Només caldrà que el CSV tingui el format correcte.
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Importar ferreteria

Igual com amb els casos d’acereria i màquines pròpies, important un arxiu CSV que 

tingui el format correcte, podrem inserir de cop tot el material de ferreteria.
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Importar magatzem

Igual que en els casos de les màquines pròpies i de l’acereria i la ferreteria, també 

podrem importar tots els materials de magatzem de cop, adjuntant un arxiu CSV.
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Albarans per client

En aquest apartat podrem extreure en format CSV un llistat de tots els albarans d’un 

client determinat. Només caldrà que escollim el client i posem un període de dates, i 

tots els albarans que compleixin els paràmetres de la cerca s’exportaran a un fitxer 

CSV.
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4.3 Disseny de la interfície

Per   dissenyar  la  interfície  del  programa  s’ha  fet  ús  del  llenguatge  CSS.  Aquest 

llenguatge m’ha permès incorporar els estils de les pàgines en un fitxer a part, el que 

fa que el codi HTML quedi més net i sigui més fàcil de seguir, de la mateixa que també 

és més lleugera la càrrega de les pàgines. Aquest llenguatge actualment el suporten 

tots els navegadors (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari...), però 

en alguns casos hi pot haver elements que es mostren diferent depenent de amb quin 

navegador  ho  mirem.  Amb  el  que  és  més  habitual  trobar-se  problemes  és  amb 

l’Internet Explorer, tot i que en les últimes versions s’ha adaptat força als estàndards, i 

normalment ja tot es veu igual que en la resta de navegadors.

Els colors que apareixen en la interfície del programa s’han escollit  d’acord amb el 

logotip de l’empresa Construccions Mecàniques Albà. El text majoritàriament és negre, 

però  per  destacar  alguns  títols  i  botons de menú,  s’han fet  servir  el  mateix  to  de 

vermell i blau del logotip.

La majoria del contingut que veiem és text, ja que no hi ha diagrames ni fotos. És per 

això  que es va  decidir  incorporar  icones,  perquè,  al  mateix  temps,  simplifiquin  les 

tasques. Per exemple, com a fons de cada pantalla, i una mica difuminat perquè no 

interfereixi en el contingut, tenim una imatge que ens pot ajudar a saber a quin apartat 

ens trobem. Per exemple, si estem començant una feina, tindrem una imatge d’una 

icona verda simulant el botó de play . Si estem fent alguna modificació, apareixerà 

la icona d’un engranatge . Si hem d’acabar una feina, apareixerà la icona de tancar 

. I a part de les imatges de fons de pantalla, també usarem les icones per facilitar 

saber quina funció es produeix cada cop que fem click al damunt. Per exemple, per 

editar qualsevol tipus d’element, farem servir la icona del llapis  . Per esborrar-lo, 

una creu de color vermell .

En la següent taula podem veure totes les icones que apareixen en l’aplicació i el seu 

significat:

Treballador actiu Treballador inactiu

Afegir CSV
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Eliminar Descarregar

Editar Finalitzar feina

Modificar Generar albarà

Generar factura Començar feina

Llistat Acceptar

Imprimir PDF Vista prèvia

Imprimir Cercar

El format de les pàgines escollit és el d’una capçalera a la part superior de la pantalla, 

on hi trobem el logotip i el títol, a sota una barra de menús i submenús. Més avall, tota 

la part del contingut, i finalment el peu, que s’ha fet servir per posar un link cap a la 

web d’ADQA. 

Capçalera

Menú

Submenú

Contingut

Peu

Aquesta és la distribució pel que fa a la part d’administració, però la part de taller és 

una mica diferent. S’ha eliminat la part dels menús, ja que els treballadors no tindran 

accés a tants apartats, i s’ha optat per fer una pàgina inicial en la qual hi ha uns botons 

que porten a totes les funcions  a les que poden accedir.  Es  va decidir  incorporar 
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aquests enllaços en forma de botons grans per si més endavant la manera de registrar 

les feines es feia a través d’una tauleta tàctil en lloc d’un ordinador com es fa fins ara.

Tot i que la part d’administració té molts més apartats que no pas la de taller, també es 

va optar perquè a la pàgina d’inici hi apareguessin els botons que donen accés a les 

principals funcions, com són la de donar d’alta una ordre de treball, la gestionar els 

esborranys, i la de generar albarans. Aquests tres enllaços també van ser els escollits 

per posar en el submenú, i que l’accés a aquests apartats principals fos igual de ràpid 

des de qualsevol de les pàgines interiors.

Per  facilitar  la  maquetació i  que no fos tan repetitiu  haver  d’incorporar  a totes les 

pàgines  la  mateixa  capçalera,  menús  i  peu,  s’ha  fet  ús  d’includes,  que  són  uns 

elements del llenguatge PHP amb els quals cridem un fitxer i  el contingut d’aquest 

s’inclou dins un altre fitxer. D’aquesta manera tenim l’avantatge que si hem de fer una 

modificació, per exemple en el menú, no caldrà fer-la per totes les pàgines, sinó que 

només la farem en el fitxer que incloem, i ja es veurà reflexat a tot arreu.

4.4 Usabilitat

Entenem per usabilitat tots aquells aspectes que ajuden a facilitar l’ús de l’aplicació als 

usuaris  finals.  Aquest  va  ser  un  aspecte  important  a  tenir  en  compte  des  del 

començament,  ja  que  es  volia  que  el  traspàs  d’un  programa  a  l’altre  fos  el  més 

transparent possible. Per aquesta raó, s’ha intentat fer les pantalles el més semblants 

possible  al  programa  anterior,  però  al  mateix  temps  aprofitant  aquest  canvi  de 

programa per millorar alguns aspectes. També, com a regla general, s’ha intentat que 

les pantalles fossin el més intuïtives possible i que la inserció de dades fos ràpida.

Com  a  exemple  de  la  inserció  de  dades,  ens  trobem  amb  el  cas  dels  menús 

desplegables. D’aquesta manera evitem haver d’introduir les dades en forma de text i, 

a  la  vegada,  ens  assegurem  que  el  contingut  introduït  serà  el  correcte.  Un  altre 

exemple que va lligat a aquests menús desplegables i amb el registre de feines, és 

que quan un treballador ha de finalitzar una feina, només cal que indiqui el seu nom i 

el  programa automàticament  seleccionarà  la  feina  amb  la  qual  estava  treballant  i 

n’omplirà el camp amb el valor corresponent. D’aquesta manera ens estalviem un pas i 

fem la introducció de dades més àgil. 
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El mateix passa quan introduïm un material, ja que el valor del preu final, el calcula el 

programa automàticament a partir del seu preu de venda i el benefici. I com a últim 

exemple a destacar pel que fa a la introducció de dades, tenim el calendari que es 

mostra en tots els camps de dates. En lloc d’haver d’introduir  la data en el  format 

correcte (tasca que a vegades és complicada perquè l’usuari pot no saber el format o 

els separadors adequats), quan anem a escriure dins un camp de data apareixerà un 

calendari que ens permetrà seleccionar el dia desitjat. I un cop seleccionat, aquesta 

data ja apareixerà escrita correctament.

Un  altre  exemple  d’usabilitat  que  s’ha  tingut  en  compte  a  l’hora  de  dissenyar  la 

interfície és el submenú que trobem a la part d’administració. En aquest submenú hi 

trobem els apartats amb els que s’hi treballa més sovint, i d’aquesta manera l’usuari 

s’estalvia el pas d’obrir el menú desplegable i seleccionar l’apartat corresponent. Amb 

aquest submenú, simplement farà click sobre l’enllaç desitjat.

El menú en sí també ha estat distribuït pensant en la forma més ràpida de trobar el 

que busquem. S’ha dividit en cinc parts, agrupant els apartats que tenen una funció 

relacionada amb un element:

Empreses Externes
Empreses client

Màquines client

Persones de contacte

Recursos Propis

Treballadors

Màquines pròpies

Gestonar famílies

Gestió d’acereria

Gestió de ferreteria

Gestió de magatzem
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Gestió talls de serra

Gestió d’ordres de treball

Alta i modificació d’OTs

Esborranys pendents de validar

OTs finalitzades

Modificar màquines

Modificar material

Feina per treballador

Nova feina repetitiva

Llistat de feines repetitives

Gestió econòmica

Pressupostos

Generar albarans

Llistat d’albarans

Generar factures

Llistat de factures

Llistats

Màquines pròpies

Acereria

Ferreteria

Magatzem

Albarans per client

Una altra millora en la usabilitat que des d’un primer moment no es va contemplar però 

que en haver vist el volum de dades es va fer necessari, van ser els cercadors. Tenim 

diferents apartats, com per exemple el d’ordres de treball, albarans o factures, en que 

el llistat ja és molt gran i es fa dificultós localitzar l’element desitjat. És per això que en 

aquests casos es van afegir uns cercadors que ens permeten filtrar el llistat a partir de 

diferents paràmetres, de manera que el llistat resultant que se’ns mostra satisfà les 

opcions de cerca escollides.
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I finalment, un altre aspecte que es va millorar, tot i que no pertany exclusivament al 

disseny de la interfície,  sinó que també hi  intervé la  programació,  és la possibilitat 

d’importar els materials a partir d’un arxiu CSV. Si en algun moment s’ha de fer algun 

canvi a tots els materials o a totes les màquines (per exemple canviar el factor de 

càlcul en els materials d’acereria), és més ràpid tenir el llistat de tots els materials en 

un arxiu Excel i fer els canvis allà. Un cop fets aquests canvis, l’arxiu en format .xls o 

.xlsx  (arxius  d’Excel)  es  guardarà  en  format  .csv  i,  accedint  a  l’apartat  de  llistats 

corresponent, es podrà adjuntar al formulari, el qual inserirà l’arxiu tal com està a la 

taula corresponent de la base de dades.
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5. BASE DE DADES

5.1. Model Relacional

La base de dades serà una part fonamental en el programa, ja que pràcticament totes 

les funcions que es realitzen queden emmagatzemades. Per construir el programa han 

estat necessàries 24 taules, entre les quals hi  trobem les que simplement tenen la 
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funció d’emmagatzemar dades, i les que tenen la funció de relacionar-les. Com podem 

veure en el  diagrama, totes les taules estan relacionades amb al  menys una altra 

taula, però tot i així, la seva funció és bàsicament la d’emmagatzemar elements. Un 

exemple d’aquestes taules serien les següents:

Acereria

Albarans

Clients

Factures

Familia_acereria

Familia_ferreteria

Familia_magatzem

Feines_repetitives

Ferreteria

Magatzem

Maquines_client

Maquines_propies

Ordre_treball

Persones_contacte

Pressupost

Talls_serra

Treballadors

De la mateixa manera,  també trobem altres taules que igualment  estan vinculades 

amb altres, però la funció que tenen és la de relacionar objectes. En aquest cas, un 

exemple serien les següents taules, les relacions de les quals podem deduir a partir 

del seu nom:

Albara_factura

Feina_treballador_maquina

Feina_treballador_material

Linies_albara

Linies_albara_consolidat

A part de les funcions de les taules esmentades anteriorment, n’hi  ha algunes que 

tenen  una  funció  particular,  com  són  les  taules  Linies_albara i 

Linies_albara_consolidat.

La taula Linies_albara ens serveix per emmagatzemar tots els moviments que fan els 

treballadors per realitzar una ordre de treball; és a dir, es guarda quin treballador ha 

efectuat cada feina, a quina ordre de treball correspon, amb quina màquina o material 

ha  treballat,  el  temps  que  hi  ha  estat  treballant...  D’alguna  manera,  és  la  que 

emmagatzema les feines “reals” fetes pel treballador. Però la taula que farem servir 

per  crear  els  albarans  i,  posteriorment,  les  factures,  serà  la  taula 

Linies_albara_consolidat,  que  guarda  la  mateixa  informació,  però  agrupada.  Per 

exemple, si el mateix treballador ha utilitzat la mateixa màquina durant una hora un dia 

i  durant  tres  hores  un  altre  dia,  en  la  taula  de  Linies_albara_consolidat s’hi 
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emmagatzemarà  que  aquell  treballador  ha  treballat  amb  aquella  màquina  durant 

quatre hores. Aquesta serà la manera com es mostraran les línies de l’albarà, i a més 

a més seran les línies d’aquesta taula (Linies_albara_consolidat) les que es podran 

modificar en cas necessari. D’aquesta manera es poden ajustar les línies d’acord amb 

com volem que apareguin  en l’albarà,  però  a  la  taula  Linies_albara hi  continuem 

trobant la informació de les feines fetes realment.

5.2. Diagrama de claus foranes

El següent diagrama ens mostra totes les taules que he creat a la base de dades del 

programa i els camps que té cadascuna. A més, també ens mostra la relació que hi ha 

entre elles, mitjançant les claus foranes.

CLAU FORANA: És un camp d’una taula que coincideix  amb el  camp d’una altra 

taula. D’aquesta manera podem crear una relació entre elles. 

Aquest diagrama l'he afegit en aquesta documentació, ja que m'ha estat de gran ajuda 

a l'hora de programar el funcionament de cada part. Degut a que vaig pensar que per 

minimitzar el nombre d'errors el millor era que una dada estès duplicada en diferents 

taules els menys cops possible (i així també carregar menys la base de dades), hi ha 

pantalles  que  necessiten  consultar  diverses  taules  per  arribar  a  obtenir  la  dada 

desitjada.  Gràcies a aquest  diagrama se m'ha fet  més senzill  seguir  el  camí entre 

taules que havia de fer cada consulta.
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5.3. Importació de dades

Com  que  a  l'empresa  Construccions  Mecàniques  Albà  ja  existia  un  programa 

informàtic amb el qual estaven treballant, es va pensar en la possibilitat d'extreure les 

dades dels articles i màquines que tenien ja inserides en l'anterior programa i importar-

les en el nou per no haver d'inserir-les manualment una per una.
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A part d'això, aquest sistema també ens era pràctic si, per exemple, es canviaven els 

preus dels articles o els preus per hora de les màquines, ja que és més ràpid canviar-

ho en un full d'Excel, que no pas des del programa on s'ha d'anar editant un per un, 

modificant i desant els canvis.

Així  doncs,  es  va  implementar  un  sistema  d'importació  d'arxius  CSV,  en  el  qual 

l'administrador,  passant  l'arxiu  d'Excel  a  .csv  i  pujant-lo  al  programa  a  través  del 

formulari corresponent, pot omplir la base de dades d'acord amb els nous valors del 

full de càlcul. Perquè sigui així, l'administrador només ha de tenir en compte que l'arxiu 

CSV tingui el format adequat perquè la base de dades el pugui reconèixer com una 

taula del programa.

5.4. Còpia de seguretat de la base de dades

Tot i que en el seu moment es va testejar el funcionament de la part d'importació, vaig 

considerar que aquesta no deixava de ser una operació delicada, ja que el que fa és 

esborrar  tota la  informació que hi  ha en una de les taules  de la  base de dades i 

introduir-hi una informació que ve d'un arxiu. No és difícil que en aquests casos hi hagi 

un error en la importació pel simple fet que hi hagi algun caràcter estrany o no concordi 

el nombre de columnes del CSV amb les de la taula. Per això vaig crear un sistema 

que el que fa és que en cada importació, el programa extregui una còpia de la taula 

que es va a substituir i l'emmagatzemi en una carpeta del servidor, amb el nom d'arxiu 

(nom_de_la_taula)_data.csv.

En el cas que es produeixi algun error en el moment de l'importació i aquella taula 

quedi sense cap valor, l'empresa s'haurà de posar en contacte amb ADQA perquè li 

restaurem la taula.
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6. PROCEDIMENT SEGUIT PEL DESENVOLUPAMENT 
DE L’APLICACIÓ

Per  desenvolupar  aquest  software  ho  vaig  fer  seguint  el  procediment  que  seguim 

habitualment a ADQA quan es tracta d'un programa d'aquestes característiques. 

El primer de tot va ser fer una reunió amb el client per veure quin tipus d'aplicació 

necessitava. Vam veure que ja tenia una idea del programa que volia, ja que fins al 

moment  n'havia  estat  fent  servir  un  altre.  Els  requisits  que  havia  de  tenir  el  nou 

programa que havíem de programar a ADQA és que els permetés seguir treballant de 

la  mateixa manera com ho havien estat  fent  fins ara i,  aprofitant  que el  programa 

s'havia de fer de nou, millorar-ne algunes funcionalitats.

Un cop clars els requisits, vaig començar a treballar en l'anàlisi del projecte, plantejant-

me  quina  seria  la  millor  estructura  a  seguir  per  dur  a  terme  la  programació  del 

software.  Un  aspecte  important  era  l'estructura  de  la  base  de  dades.  Tot  i  tenir 

l'exemple de la base de dades del programa anterior, finalment no la vaig prendre com 

a referència,  ja  em va resultar  més senzill  anar-la  creant  a mesura que vaig  anar 

necessitant les taules. Tot i així, el plantejament inicial sí que era el mateix, ja que 

obligatòriament  necessitàvem  una  sèrie  de  taules  en  les  que  s'havien 

d'emmagatzemar totes les màquines, materials, treballadors, etc.

Després d'un petit anàlisi vaig començar ràpidament amb la part d'inserció de dades, 

ja  que  Construccions  Mecàniques  Albà  necessitava  el  nou  software  amb  certa 

urgència  i  això  ens  permetia  que,  encara  que  tot  el  programa  no  estès  acabat, 

poguessin anar introduït el material. Com que aquesta part era molt semblant pel que 

fa als diferents tipus de gestors que havia de crear (gestor de clients, de màquines, de 

material...) els vaig anar construint sense tenir en compte encara tot el procediment 

que més endavant hauria de seguir el programa. 

Un cop feta aquesta part, paral·lelament al desenvolupament del projecte, el client ja 

va anar introduint  tot  el  contingut  inicial.  D'aquesta manera,  també, el  programa ja 

tindria dades de mostra per poder anar fent les proves de funcionament.

Tot i que aquestes dades es van introduir al programa “real”, el desenvolupament del 

projecte el vaig seguir fent des de l'ordinador local, de manera que els nous canvis que 

jo feia no afectessin al programa amb el que estaven treballant a C.M. Albà. Un cop 
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em van informar que els materials ja s'havien inserit, vaig descarregar una còpia de la 

base de dades i la vaig importar en el meu servidor local per poder començar a fer les 

proves.

En els propers dies vaig estar treballant amb la part més complicada, que eren els 

processos que havia de fer el programa. Seguint el cicle de vida del software, vaig 

tornar a la part de l'anàlisi i especificació per anar adaptant les parts que ja hi havia 

dissenyades i implementades, a les noves funcions que s'estaven incorporant.

A més, aquesta part va requerir noves reunions amb el client, per tal d'aclarir alguns 

aspectes  o  adaptar-ne  uns  altres.  Per  exemple,  per  facilitar  algunes  parts  de 

programació es van fer petites modificacions en els processos. Un exemple n'és la 

cerca d'ordres de treball  o albarans on, en el  programa que tenien fins llavors,  ho 

localitzaven  a  través  de  formularis  de  cerca.  Per  tal  d'agilitzar  la  finalització  del 

programa i  que hi  poguessin començar a treballar,  aquesta cerca va passar a ser 

només un llistat a partir del qual el treballador ja buscaria l'element desitjat. Tot i així, 

en posteriors versions es van acabar implementant uns cercadors, ja que el volum de 

dades feia massa dificultosa la localització dels elements.

Un altre aspecte que es va tractar en aquestes noves reunions va ser el procés que 

havien  de  seguir  les  ordres  de  treball,  la  realització  de  les  feines  i,  sobretot,  el 

funcionament de les feines repetitives, amb les quals hi  va haver molta confusió a 

l'hora d'entendre el funcionament que se'ls havia de donar.

Finalment, un cop acabat el programa, es van fer els tests corresponents amb dades 

de prova, però reals i es van anar resolent els errors detectats. Un cop tot correcte, es 

va publicar  en el servidor de producció perquè l'empresa ja hi  pogués començar a 

treballar.
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Durant les primeres setmanes, C.M.Albà va estar treballant amb els dos programes 

alhora (el que feien servir fins ara i el nou), per tal d'evitar que els possibles errors 

interferissin en el seu treball habitual. D'aquesta manera, al mateix temps es podien 

adonar fàcilment si es produïen errors. Per exemple, era fàcil identificar un error en el 

temps  que  passava  un  treballador  en  una  màquina  si  es  comparaven  els  dos 

programes i els temps no coincidien. Igualment, era fàcil veure si l'import final d'una 

factura o albarà no era el mateix en els dos programes.

A mesura que aquests errors es van anar detectant, altre cop el client es posava en 

contacte amb mi per comentar-me quin era el problema, i sobre la marxa es van anar 

solucionant.

Actualment el programa es troba funcionant, però encara en fase de manteniment i 

obert a noves millores. A part de les modificacions que cal fer quan apareixen errors 

de programació o petites millores en el funcionament, l'empresa es manté en contacte 

amb ADQA quan es produeix un canvi en la seva IP. Com que un dels requisits del 

programa era que no es necessités introduir un usuari i una contrasenya cada cop, es 

va decidir restringir el programa per IP. D'aquesta manera, només les IP's indicades en 

el codi del programa, podran accedir. Com que aquests canvis d'IP no són habituals, 

de moment aquest  és el  procés que seguim, però no es descarta,  més endavant, 

incorporar un gestor d'IP's perquè l'accés es pugui gestionar des del mateix programa.
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7. MILLORES

Degut a que es va començar fent les parts més bàsiques del programa per tal que 

l’empresa pogués començar a treballar amb el programa al més aviat possible, van 

sorgir una sèrie de modificacions que es van haver de tractar, ja perquè eren errors en 

el funcionament com per facilitar-ne o millorar-ne l’ús.

A continuació indico algunes de les modificacions que es van fer, i que es podrien 

considerar com a millores d’una nova versió del programa.

Feines repetitives

Com  ja  he  comentat  en  el  punt  anterior,  amb  les  feines  repetitives  és  amb  la 

funcionalitat  amb  la  qual  hi  va  haver  més  problemes  per  acabar  de  decidir  com 

s’implementaven. Tot i que en la primera versió del programa no es va arribar a posar 

en funcionament aquest apartat, el fet d’incorporar-lo en la segona versió va passar 

per diversos plantejaments, i finalment es va proposar una opció diferent al que s’havia 

parlat en un primer moment, que va ser la de construir un gestor de feines repetitives i 

d’aquesta manera inserir-les directament, deixant aparcada la possibilitat de convertir 

un albarà a feina repetitiva, o aprofitar l’apartat de pressupostos per gestionar-les.

Llistat de treballadors per feina

Aquest va ser un nou apartat que es va afegir després que el programa ja es trobés en 

funcionament.  Es va detectar que seria pràctic poder comptar amb un llistat  de les 

feines que havia fet cada treballador en un període de dates concret, i es va decidir 

implementar aquest nou apartat. Aquest canvi, però, a més va implicar haver de fer 

modificacions  en l’estructura d’algunes taules de la  base de dades,  ja  que amb la 

informació que teníem en les taules en aquell  moment,  no podíem mostrar  tota la 

informació que se’ns demanava.
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Introducció de materials

Per  agilitzar  la  introducció  de  materials  es  va  decidir  eliminar  un dels  camps que 

s’havien d’omplir  per tenir  totes les propietats d’aquell  material.  Es tracta del camp 

“preu venda”, que l’administrador havia de calcular a mà a partir del preu de compra i 

el benefici, i inserir-lo en el formulari. Ara, aquest camp es calcula automàticament a 

partir dels dos camps esmentats.

Un altra modificació que es va fer en la introducció de dades és en el moment en que 

un operari  introdueix un material  a  l’hora de realitzar  una feina.  Si  el  material  que 

insereix és d’acereria i l’operari ha hagut d’efectuar algun tall de serra, només caldrà 

que indiqui la quantitat de talls, i automàticament el programa ja assignarà el tall de 

serra que correspon a aquell material.

Filtres

En un principi es va decidir no posar formularis de cerca per localitzar elements com 

ordres de treball, albarans, etc. Però a mesura que es  van anar introduint les dades, 

buscar un element en concret es feia cada cop més costós. És per això, que es van 

incorporar formularis de cerca en les ordres de treball,  feines repetitives, albarans i 

factures.

Impressió

Degut a que en un principi es va decidir  construir els fulls d’impressió a partir d’un 

HTML i imprimir-los fent servir la funció d’impressió del propi navegador, finalment va 

ser  necessari  fer  la  impressió  de  les  factures  en  format  PDF  (portable  document 

format), ja que ens vam trobar amb l’inconvenient que quan les factures ocupaven més 

d’una pàgina,  les línies d’albarà  apareixien  tallades.  A més,  per cada pàgina calia 

inserir la capçalera que contenia el nom i el logotip de l’empresa i també les dades del 

client, i construint la pàgina amb HTML no podíem controlar aquests aspectes.
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Modificacions en les ordres de treball

A mesura que des de Construccions Mecàniques Albà es va anar treballant amb el 

programa, es va pensar que potser seria una bona opció afegir un camp més a les 

ordres de treball  per  especificar  una persona de facturació,  ja  que alguns cops la 

persona de facturació i la persona de contacte no són la mateixa. Per aquesta raó, es 

va fer una petita modificació en el format de la taula que emmagatzema les ordes de 

treball i s’hi va afegir el camp “persona de facturació”.

A més d’aquest canvi, degut a que ja ens havíem trobat algun cop amb algun error en 

la generació dels albarans, es va restringir la generació fent que si ja s’havia creat un 

albarà per aquella ordre de treball o bé l’ordre de treball no existia, no donés l’opció de 

generar-lo.

Canvis apartat Modificar albarans

A mesura que es va anar treballant amb el programa ens vam adonar que cada cop 

que era necessari fer la modificació d’un albarà, el menú desplegable on sortien tots 

els  materials  era  molt  extens.  Per  aquesta  raó  es  va  decidir  seguir  el  mateix 

procediment que quan s’insereix un material en el sistema; és a dir, primer escollir la 

família a la que correspon el material que volem afegir, i d’aquesta manera en el  menú 

desplegable  només  ens  apareixeran  aquells  materials  que  corresponen  a  aquella 

família, fent que sigui molt més petit.

Factor client

Degut a que es preveu que més endavant hi haurà clients als que se’ls podria fer un 

preu especial, es va afegir el camp “factor” a la fitxa del client. Amb aquest camp, quan 

es consoliden les línies dels albarans i es calcula l’import,  es té en compte aquest 

factor per cobrar el preu per hora que es cobra per cada màquina, a un preu diferent.
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8. CONCLUSIONS

ADQA va començar a treballar amb aquest projecte cap el mes d'octubre del 2013. 

L'empresa Construccions Mecàniques Albà necessitava un nou programa per seguir 

treballant, ja que s'havia quedat sense suport pel programa amb el que treballaven fins 

llavors.  Després  de  fer  totes  les  reunions  corresponents,  el  desenvolupament  va 

començar cap al novembre del 2013 i,  tot  i  estar en aquests moments en fase de 

manteniment, el projecte es va posar en funcionament per l'usuari final cap el mes de 

març de 2014. 

Degut a que corria una mica de pressa per poder-s'hi posar a treballar, primer es van 

implementar i deixar llestes les parts més bàsiques, i mica en mica es van anar afegint 

nous apartats, a més de modificacions en alguns processos i la resolució dels errors 

trobats.

Per iniciar el projecte se'm van proporcionar les pantalles de cadascun dels apartats i 

la base de dades del programa anterior, i a partir d'aquest exemple es va començar a 

desenvolupar  el  nou  projecte,  fent  que  els  procediments  fossin  el  més  semblants 

possible a la manera de treballar fins llavors, per tal de facilitar la incorporació del nou 

programa als treballadors.

En els primers passos del desenvolupament no va sorgir cap inconvenient, ja que els 

primers  mòduls  eren tots  molt  semblants  degut  a  que  es  tractava  de tota  la  part 

d'introducció  de  dades.  D'aquesta  part,  el  que  va  portar  tan  sols  una  mica  de 

complicació va ser la incorporació dels Talls de Serra, ja que es va canviar el sistema 

respecte el programa anterior, per tal que quedés més clar. En aquest cas, en lloc de 

tenir els Talls de Serra com un material més d'acereria, els teníem en una taula a part, 

però igualment relacionats de manera que a uns materials d'acereria en concret els 

correspongués un Tall de Serra. D'aquesta manera, quan un treballador feia servir un 

material en el que havia hagut de fer un Tall de Serra, ja no havia de seleccionar de 

quin  tall  de serra  es tractava,  ja  que sabent  el  material  d'acereria,  el  programa el 

seleccionava automàticament.

Una part ja més complicada va ser en començar a implementar les Ordres de Treball, 
ja  que  aquestes  estan  relacionades  amb  les  Feines  Repetitives.  Les  Feines 
Repetitives són feines que ja s'han fet algun cop i que, per tant, ens interessa saber 

quina  quantitat  de  material  i  de  màquines  s'han  fet  servir,  així  com  el  cost  total 
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d'aquella feina, perquè si un client demana la mateixa feina dos cops, se li cobri el 

mateix.

La manera en que el programa havia de detectar aquestes feines va anar canviant 

durant tot el desenvolupament del projecte, ja que va ser una mica complicat entendre 

el funcionament, i molts cops, un cop implementat d'una manera concreta, s'anaven 

trobant errors de funcionament. 

Es va parlar de la possibilitat de fer que quan es genera un  Albarà ens aparegués 

l'opció de desar aquell Albarà com una Feina Repetitiva, però finalment es va decidir 

crear un gestor de  Feines Repetitives on es poguessin crear, modificar i esborrar. 

D'aquesta manera, encara que suposés crear un nou gestor per inserir  dades, ens 

permetia tenir més control sobre aquestes feines.

Una altra part que va suposar bastanta complicació va ser l'apartat dels Albarans, ja 

que és en sí el més laboriós del programa. Per generar els Albarans s'havien d'agafar 

totes  els  feines  realitzades  per  completar  una  Ordre de  treball,  les  quals,  si  ens 

interessava,  després s'havien de poder  modificar.  Tot i  així  també ens interessava 

poder  guardar  les  feines  tal  com  s'havien  fet  en  realitat  (dies,  hores,  quantitat, 

treballador...).  Així  doncs,  per  aquest  procés comptem amb dues taules  de feines 

realitzades: una en la que estan guardades les feines tal com es van fer, i una altra en 

la que estan guardades tal com es mostren en l'Albarà (que queden agrupades de 

manera que si s'ha estat treballant dos dies diferents en una mateixa màquina, en el 

resum de l'albarà només hi surti aquella màquina un cop, però amb el total d'hores de 

cada dia, sumades).

Amb  aquesta  part  dels  Albarans,  que  en  certa  manera  està  relacionada  amb  el 

registre de feines que fan els treballadors, és amb la que ens hem trobat amb més 

errors que he hagut de solucionar o, fins i  tot,  de refer.  Com que en les primeres 

setmanes  de  funcionament  l'empresa  treballava  simultàniament  amb  els  dos 

programes,  es  detectava  fàcilment  si,  per  exemple,  algunes  de  les  hores 

comptabilitzades no eren correctes. En el cas de com es comptabilitzaven les hores 

quan es tractava d'una màquina o quan es tractava d'un material, hi va haver un error 

de concepte, i es va haver de modificar la manera de calcular el temps empleat pel 

treballador. 

A part d'aquest error en el càlcul del temps, també es produïen errors perquè l'hora de 

finalització de la feina alguns cops quedava a les 00:00:00, el que provocava que el 

càlcul fos erroni.
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La manera de calcular el cost total d'una feina amb una màquina també va tenir una 

certa complicació, ja que el programa calcula el temps que un treballador es passa en 

una màquina, en minuts, però en el resum de l'albarà i la factura hi apareix en hores, 

igual com el preu de cada màquina ve determinat per euros per hora. Per tant, es va 

haver  de fer  la  conversió  i  va  dificultar  el  càlcul  de  l'import  total,  ja  que  en  unes 

pantalles es mostra el resum de la feina en minuts, i un cop creat l'Albarà ja es mostra 

en hores. A part, un altre aspecte a tenir en compte a l'hora de calcular l'import total, 

és que la primera hora sempre es compta com una hora completa, i  a partir  de la 

segona es fa en fraccions de mitja hora.

També s'han donat casos en que s'ha hagut de refer alguna part perquè posteriorment 

a la primera avaluació de requisits del projecte s'han necessitat  nous apartats. Per 

exemple,  en  el  cas de l'apartat  on  es  poden consultar  les  feines  que ha fet  cada 

treballador en unes dates concretes, es va haver de fer algunes modificacions en els 

camps de les taules,  ja que en un principi  no estaven pensades per mostrar unes 

dades que més endavant vaig necessitar per mostrar aquesta informació.

Un cas semblant es va donar amb la generació dels  Albarans. Un cop funcionant el 

programa, va caldre afegir un camp a la fitxa de Clients, que condicionava el càlcul de 

l'import dels Albarans, ja que cada client comptava amb un Factor pel qual s'havia de 

multiplicar l'import total, i es va haver d'incloure aquesta condició en el càlcul del total 

dels Albarans un cop el programa ja estava en funcionament.

En alguns casos, la implementació d'aquest programa ha estat una mica dificultosa en 

quant a consultes a la base de dades, ja que vaig optar perquè la base de dades fos el 

més lleugera possible, degut a que era evident que els registres d'algunes taules, com 

per exemple les de les feines, creixerien ràpidament. A part d'això, també vaig optar 

per tenir les dades el menys duplicades possible, ja que si havia d'agafar algun valor 

d'una taula i traspassar-la a una altra, era més fàcil que en aquest traspàs es produís 

algun error. Així doncs, hi ha algunes consultes que per arribar a recollir la informació 

desitjada, s'han de combinar diverses taules. Donat aquest cas, em va ser de molta 

ajuda fer un esquema de les claus foranes, on es podien veure tots els camps de totes 

les taules, i la referència entre ells.

Els últims apartats que s'han afegit  han estat els dels  Llistats en CSV. Tenim tant 

l'opció d'exportar un  Llistat com d'importar-lo. En el cas de l'importació ho hem fet 

servir per poder inserir a la base de dades tots els materials des d'un Excel, ja que, si 

per exemple un dia tots els materials s'apugen un euro, serà més fàcil canviar-ho en 

un Excel i després pujar-ho, que anar modificant-ho fitxa per fitxa. Un dels riscos que 
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comporta, però, és que la importació d'aquest arxiu substitueix per complet el contingut 

de la taula corresponent. De manera que, si aquesta importació no es fa correctament 

(per exemple el nombre de camps del CSV no concorda amb els de la taula de la base 

de  dades)  o  dóna  algun  error,  aquella  taula  quedarà  buida  fent  que  falli  tot  el 

programa.  Per  aquesta  raó  vaig  implementar  una  funció  que,  just  en  el  moment 

d'importar  l'arxiu  CSV,  fes  una  còpia  de  la  taula  que  s'anava  a  importar  i  aquest 

arxiu  .sql  que conté la  taula de la  base de dades es guardés en una carpeta del 

servidor. Així, si l'empresa es troba amb un error com l'esmentat, només caldrà avisar 

a ADQA perquè se li pugui restaurar la taula que hi havia just el moment abans de 

pujar l'arxiu CSV.

Finalment, el balanç que puc fer sobre aquest projecte és totalment positiu, tant per la 

part d'haver desenvolupat el programa i veure que està en funcionant en el dia a dia 

de l'empresa Construccions Mecàniques Albà, S.L., com tota la part de l'anàlisi  on, 

sense  ni  plantejar-me  aplicar  els  coneixements  apresos  a  la  carrera  en  quant  a 

l'especificació i  disseny,  sense adonar-me'n he anat fent servir  aquestes eines que 

m'han  permès  documentar  el  projecte  i  fer-m'ho  més  fàcil  en  el  moment  de  la 

implementació.
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