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C.1. Introducció 

Aquest manual mostrarà de manera exemplificada el funcionament de l’aplicació. A 

tal efecte es duran a terme els passos a seguir fins l’obtenció dels diferents informes 

possibles que permet l’aplicació. Es començarà indicant com s’han d’omplir les Taules 

Material i Clients i a partir d’aquí com es poden relacionar per introduir dades a les diferents 

taules a partir de les quals es podran extreure les factures i pressupostos. 

Abans d’explicar el funcionament de l’aplicació resulta interessant ressaltar que hi 

ha tres parts que s’han de diferenciar: 

• La part corresponent al manteniment i actualització de dades a través del Formulari 

Material i del Formulari Clients que permetran tenir actualitzades les dades 

necessàries per a utilitzales en les altres parts. 

• La part que interactuarà amb la Taula Materials i la Taula Clients. Interacció que es 

pot dur a terme: 

� Assignant informació de les taules anteriors a les instal·lacions que s’estan 

construint, per tal de deixar constància del material i hores treballades. El 

Formulari Diari de Feines és el que ha de permetre aquesta anotació de registres 

i a partir d’aquestes dades introduïdes es procedirà a l’emissió de factures a partir 

de la informació introduïda.  

� Assignant informació de la Taula Materials i la Taula Clients per a la generació de 

pressupostos i factures per a les instal·lacions estàndard a través dels Formularis 

Estàndard.  

Finalment, per assegurar que l’exemple utilitzat el manual és representatiu d’algun 

cas real, la factura resultant serà un cas d’una petita instal·lació d’un escalfador elèctric junt 

amb una petita instal·lació de connexionat elèctric realitzada per l’empresa. Això si, 

mantenint l’anonimat de tots els client reals. 
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C.2. Funcionament de l’aplicació 

C.2.1. Entrar a l’aplicació i menú principal 

El primer que s’ha de fer es clicar sobre la icona de Microsoft Access o a algun 

accés directe com el que mostra la Fig. C.2.1 que permeti accedir a l’aplicació. 

 

Una vagada s’ha accedit a l’aplicació, apareix la pantalla principal o menú de 

l’aplicació. La Fig. C.2.2 mostra aquest menú principal una vagada s’ha entrat en la base de 

dades.  

 

En el menú principal hi ha sis botons de comandament amb etiquetes identificatives 

que permeten accedir a aquelles parts de la base de dades que l’usuari requereixi. Com es 

pot comprovar en l’anterior figura, de dalt a baix, hi ha la possibilitat d’accedir a: 

Fig. C.2.1 Icona d’accés a l’aplicació. 

Fig. C.2.2 Menú principal de l’aplicació. 
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• Diari de feines: Permet l’assignació de materials a una instal·lació concreta d’un 

client 

• Manteniment de Material:: Permet a partir del Formulari Clients agregar nous clients 

o modificat dades dels existents. 

• Formulari Material: Permet a partir del Formulari Material agregar nous elements de 

material o modificar dades dels existents 

• Factures: Permet l’emissió de factures a partir de les dades introduïdes en el 

Formulari Diari de Feines. 

• Pressupostos: Permet accedir a un submenú secundari a partir del qual també es 

poden escollir una sèrie d’opcions per introduir les dades en diferents tipus 

d’instal·lacions estàndard i a partir d’aquest introducció elaborar informes: 

Pressupostos o Factures Estàndard. 

• Sortir: Permet tancar l’aplicació. 

C.2.2. Introducció i actualització de les dades 

C.2.2.1. Manteniment de material 

La introducció del material en l’aplicació és un requeriment imprescindible perquè 

aquesta sigui operativa. Per tant, en principi, s’han d’haver introduït la major part dels 

registres que s’han d’utilitzar normalment, i aquesta opció de manteniment de materials ha 

de servir sobretot per afegir alguns registres nous o bé per modificar preus de registres.  

Entrant en l’opció manteniment de material, s’obre el Formulari Material. En aquest, 

amb la barra de desplaçament vertical es pot desplaçar-se entre els registres i anar a la 

part de la taula desitjada. 

• Si es vol modificar alguna descripció o algn preu, una vegada localitzat el registre 

que es vol modificar, aquest es pot modificar actuant directament sobre el camp. 

• Si vol afegir algun registre: 

� Es clica al botó de comandament Nou Registre. 

� En el camp família s’obre el menú desplegable i s’escull de la llista la descripció 

de família que més s’ajusta al material que es vol introduir. 

� A continuació del nom de la família s’introdueix el següent numero  que toca 

correlativament amb els anteriors. 
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� En el camp descripció s’ha d’escriure una descripció identificativa del material. 

� En el camp unitats s’ha d’escollir de la llista la unitat de mesura associada a 

aquest material (metres, rotllos, litres, ...). 

�  En el camp preu s’ha d’introduir el preu de venta unitari sense l’IVA aplicat. 

Una vegada s’han omplert tots els camps obligats, Microsoft Access ja guarda per 

defecte els valors introduïts, sense haver-los de guardar específicament. 

 

La Fig. C.2.3 mostra la pantalla utilitzada en aquest procés. Concretament es 

detalla el moment en que s’està introduint el camp família del registre que s’està introduint. 

 

Fig. C.2.3 Formulari de material amb el menú família per escollir.  

Fig. C.2.4 Formulari de material amb el registre introduït i preparat per introduir-ne més. 
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En la Fig. C.2.4 s’han introduït totes les dades necessàries per tenir l’element 

correctament identificat en la taula i per poder-lo seleccionar desprès cercant-lo ràpidament 

per ordre alfabètic. 

C.2.2.2. Manteniment de clients 

Entrant en l’opció manteniment de clients, s’obre el Formulari Clients. Una vagada 

s’ha entrat es veu una pantalla com la que mostra la Fig. C. 2.5. 

Per introduir les dades dels nous clients, tant sols s’ha de prémer el control Nou 

Registre i s’ha d’anar introduint coherentment dins de cada requadre les dades que es 

demanden. Per major celeritat, pot resultar interessant desplaçar-se de casella en casella 

amb l’ajut del tabulador, malgrat que també es pot accedir directament amb el mouse de 

l’ordenador. 

Si es desitgen modificar les dades d’un client existent, tant sols s’ha de localitzar 

buscant-lo per ordre alfabètic en el camp nom i cognoms i canviar-les directament.  

 

C.2.3. Assignació de dades a instal·lacions 

C.2.3.1. Diari de feines 

Quant es fa una instal·lació hi ha una sèrie de materials que s’anoten per al client 

que es realitza la instal·lació. Per tant, es requereix informació dels clients i dels materials.  

A banda d’aquests valors, n’hi ha altres que resulten imprescindibles per poder desprès fer 

una factura suficientment detallada. 

Fig. C. 2.5 Formulari d’introducció de dades dels clients. 
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La introducció de totes les dades necessàries es pot fer mitjançant el Formulari Diari 

de Feines que és accessible a partir del primer boto de comandament del menú principal. 

La Fig. C.2.6 mostra una part del Formulari Diari de Feines. En aquest els passos a 

seguir si des de l’inici són:  

• Clicar en el comandament Nou Registre i tots els camps quedaran preparats omplir. 

excepte el camp data feina, que per defecte mostra la data actual.  

 

• Introduir és el camp client. Com mostra la Fig. C.2.7 es fa mitjançant un menú 

desplegable que permet seleccionar amb facilitat el client desitjat.  

Per cercar-lo ràpidament, si l’usuari va escrivint el nom del client l’aplicació va 

ordenat els noms dels clients d’acord a les lletres que s’introdueixen. Per exemple la 

Fig. C.2.7 mostra que s’han introduït les lletres JO i en la llista ja es mostren els 

noms dels clients ordenats alfabèticament a patir d’aquestes lletres.  

 

• Escollir la quinzena en que es pretén facturar aquella instal·lació al client a través del 

camp mes a facturar. Amb aquest valor, posteriorment es podran seleccionar els 

registres a facturar a través d’una consulta. 

Fig. C.2.6 Part d’introducció de dades del Formulari Diari de Feines. 

Fig. C.2.7 Selecció del client amb el menú desplegable relacionat amb la Taula Clients. 
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Per evitar errors els valors possibles a seleccionar estan prèviament introduïts en un 

quadre desplegable. La Fig. C.2.8 mostra com s’escull de la llista el valor desitjat. 

 

• Introduir el material amb l’ajut d’una llista desplegable que apareixen ordenats per 

ordre alfabètic del camp família, com mostra la Fig. C.2.9. En aquest cas també es 

pot agilitar la cerca introduint les inicials de la família. 

 

La Fig. C.2.10 mostra que quant s’ha seleccionat el registre de material les 

característiques d’aquest apareixen en el Subformulari Material Escollit que hi ha a la 

dreta del quadre de selecció de material. Poder visualitzar les característiques del 

material permet minimitzar els errors al comprovar el material escollit. 

 

Fig. C.2.8 Selecció del més a facturar amb menú desplegable. 

Fig. C.2.9 Selecció del material amb el menú desplegable relacionat amb la taula material. 

Fig. C.2.10 Visualització de les característiques del material introduït. 
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• Introduir la quantitat de material elegit a endur-se a la instal·lació. 

Una vegada s’ha completat el primer registre exhaustivament, no es necessari 

tornar a introduir totes les dades. Per exemple els camps client, data i mes a facturar no 

interessa modificar-les per un client concret en un dia determinat en que se li realitza una 

instal·lació.  

Tenint en compte aquest fet, per agilitar la introducció s’han de seguir els següents 

passos:  

� Prémer el boto per guardar el registre introduït. 

� Duplicar el registre guardat. 

� Canviar el material a apuntar per la instal·lació. 

� Canviar la quantitat d’acord a les necessitats del nou material. 

En la Fig. C.2.11 es veu la modificació de material despres d’haver duplicat el 

registre anterior.  

 

Finalment, una vegada introduïdes totes les dades es guarda l’últim registre i no es 

duplica, sinó que es pot sortir de l’aplicació o deixar-la oberta per si es requereixen fer 

modificacions o introduccions posteriors. 

2.3.1.1. Modificació de les dades amb el Subformulari Feines 

Si s’està fent una instal·lació per a un client i dura varis dies, aleshores si el client 

està seleccionat, en la part inferior del Formulari Diari de Feines es poden veure les 

darreres entrades que s’han introduït per aquell client. En la Fig. C.2.12 s’exemplifica 

Fig. C.2.11 Modificació del registre duplicat. 
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aquesta situació, ja què en que en la part inferior de la figura es poden veure els registres 

del client que s’han introduït, tant aquell dia com en dies anteriors. 

En aquesta part inferior del formulari s’admet canvis, de manera que si s’ha agafat 

una quantitat determinada de material i desprès es vol modificar, no es necessari tornar a 

introduir una nova quantitat, sinó que es pot modificar-la directament en aquest 

Subformulari de Feines que apareix en la part inferior del Formulari Diari de Feines.  

Aquesta modificació es pot dur a terme tant si el registre s’ha introduït en el dia 

actual com si s’ha introduït anteriorment. Aquesta possibilitat es especialment interessant 

per facilitar la tasca d’abonaments o de retorn de material. 

 

C.2.4. Generació de factures 

Per facturar a un client un material prèviament introduït a la base de dades, el que 

s’ha de fer és clicar a l’opció Factures del menú principal. Aleshores apareix: 

• En primer lloc el quadre de la Fig. C.2.13 en què es demana la introducció de la 

quinzena a facturar, indicant amb un exemple la manera com s’ha d’introduir.  

Fig. C.2.12 Visualització dels registres del client. 
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Aquest valor, ha de coincidir exactament amb el camp mes a facturar dels registres 

del client que se li vol fer la factura. Registres que s’han d’haver introduït en el 

Formulari Diari de Feines. En cas de dubte, tant sols s’haurà d’entrar al Formulari 

diari de feines i per aquell client comprovar quin és aquest codi.  

En cas de no introduir correctament el codi, aleshores, l’informe apareixerà en blanc 

o bé no apareixerà el client desitjat, la qual cosa denotarà que hi ha hagut un error. 

 

• En segon lloc el quadre de la Fig. C.2.14 per la introducció del percentatge d’IVA. 

 

La Fig. C.2.15 de la pàgina 11 i 13 mostra un exemple de factura emesa amb 

l’aplicació per una petita instal·lació d’un escalfador elèctric. 

 

Fig. C.2.13 Primera pantalla per la introducció del codi a facturar. 

Fig. C.2.14 Segona pantalla per la introducció del percentatge d’IVA. 
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C.2.5. Generació de pressupostos estàndard 

C.2.5.1. Escollir el pressupost 

Si es pretén realitzar un pressupost d’una instal·lació estàndard, en el menú 

principal de l’aplicació s’ha de prémer al boto de comandament identificat amb el nom de 

Pressupostos. Clicant aquest control, s’obre un submenú que s’ha identificat com a Pantalla 

d’accés als diferents pressupostos estàndard, tal i com es pot comprovar en la Fig. C.2.16. 

En la Fig. C.2.16 es pot comprovar com s’han construït diferents pressupostos 

anomenats estàndard, però també se n’han deixat uns quants de preparats perquè 

Fig. C.2.15 Exemple de factura emesa amb l’aplicació. 
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d’aquesta manera no serà necessària modificar l’aplicació per afegir-ne de nous durant un 

període de temps major.  

 

En definitiva, si es pretén realitzar un pressupost d’una instal·lació d’un garatge, 

d’una instal·lació de calefacció, d’una d’aire condicionat o de la instal·lació elèctrica d’un 

edifici, es pot fer entrant directament a l’opció explicitat en l’etiqueta, però en cas que es 

vulgui fer un pressupost diferent, també es podrà fer i deixar la plantilla ja feta per realitzar-

ne d’iguals en el futur sense que això suposi haver de fer cap modificació extraordinària. 

C.2.5.2. Introducció de dades en un Pressupost Estàndard 

A continuació s’exemplificarà el procediment a seguir per obtenir un Pressupost 

Estàndard  i posteriorment es mostrarà com també es pot treure l’informe detallat de les 

hores de treball a efectes de poder presentar detalladament la factura: 

• El primer pas és entrar en el Formulari Estàndard desitjat i en aquest es seleccionen 

les caselles de verificació en que els materials que apareixen en aquella fila del 

formulari es requeriran en l’obra que es pressuposta. 

• Alhora que es van seleccionant les referències de material necessàries, també es 

pot anar introduint les quantitats que es requeriran. 

Fig. C.2.16 Menú secundari per l’elecció de les diferent opcions dins dels pressupostos. 
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En la Fig. C.2.17 es pot comprovar com només seleccionant la casella de verificació 

y apuntant la quantitat ja s’ha introduït la informació necessària. 

En cas que en una instal·lació s’hagi d’utilitzar un material que no apareix en el 

formulari estàndard, s’ha d’anar a la part final del formulari i en l’ultima casella seleccionar 

el material en qüestió i posteriorment senyalar la corresponent casella de verificació i la 

quantitat a pressupostar o facturar.  

 

C.2.5.3. Generació del Pressupost o Factura Estàndard 

Per generar un Pressupost o Factura Estándar, en la part inferior de cada Formulari 

Estàndard hi ha l’opció Fer Informe. Per tant, entrant dins del formulari estàndard del què 

es desitja realitzar la factura o pressupost, s’ha de clicar aquesta opció.  

Fig. C.2.17 Formulari d’introducció de la ma d’obra en l’informe final. 
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A partir d’aquí els passos a seguir són els que detallen seguidament tant amb 

l’explicació com amb les figures Fig. C.2.18, Fig. C.2.19 i Fig. C.2.20 en que es mostren les 

pantalles corresponents a les explicacions. 

• Introduir la data d’emissió de l’informe. En cas de realitzar-se una factura és obligat 

introduir aquest valor i en cas de ser un pressupost es pot introduir a efectes de 

donar major informació al client.  

 

• Introducció del percentatge d’IVA a aplicar. 

 

• Introducció del nom del client. Amb aquesta sol·licitud, el programa agafa a través 

d’una consulta les dades del client i les incorpora als informes resultants.  

 

Finalment, la figura Fig. C.2.21 mostra un exemple de Pressupost Estàndard 

obtingut amb aquest procediment per una instal·lació d’un garatge. En cas de que es 

desitgi utilitzar com a factura, es detallaran les hores que s’han treballat per la realització de 

la instal·lació. 

Fig. C.2.18 Pantalla per si es desitja introduir la data d’emissió en l’informe. 

Fig. C.2.19 Pantalla per la introducció del percentatge d’IVA a aplicar. 

Fig. C.2.20 Pantalla per obtenir en l’informe totes les dades del client de la taula clients. 
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D’altre banda, si pretenen detallar les hores que s’han dedicat en la instal·lació una 

vegada s’ha construït, de manera que un pressupost pugui ser utilitzat com una factura 

Fig. C.2.21 Pressupost o factura emès a partir del formulari estàndard per un garatge. 
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amb les dades suficientment detallades, aleshores des d’aquest menú secundari per a la 

realització de Pressuposts i Factures Estàndard es pot accedir a una altre formulari en el 

que es poden introduir les hores treballades en una data determinada. En la Fig. C.2.22 es 

mostra la pantalla per introduir aquestes dades de manera ràpida.  

 

Finalment, la Fig. C.2.23 mostra el resultat d’haver detallat les hores de treball 

realitzades, a fi i efecte de donar-li al client una factura amb el màxim de detall. 

 

Fig. C.2.22 Formulari d’introducció de la ma d’obra en l’informe final. 

Fig. C.2.23 Detall de les hores treballades per al client que se li realitza la factura. 


