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Resum  
 
Català: 

 
Aquest projecte tracta sobre la renovació d'un sistema intern de l'empresa Raona 

Enginyers, S.L. sobre el tractament de dades de l'any 2007 a un software més 

actual, utilitzant tecnologies més recents com el framework de Angular 5, 

tecnologies .NET i  BDD SQL Azure. Aquest projecte té com a objectiu portar totes 

les funcionalitats del sistema anterior i, a més, afegir de noves. També tindrà com 

objectiu fer un canvi en el funcionament intern de l'empresa, on es tractaran nous 

camps que afectaran al actual model de negoci i faran que es puguin controlar 

aspectes que abans no es podien, com la possibilitat d'observar si un projecte ha 

donat un benefici real a la empresa o no. 

 

Castellano: 

 
Este proyecto trata sobre la renovación de un sistema interno de la empresa de 

Raona Enginyers S.L. sobre el tratamiento de datos del año 2007 a un software más 

actual, utilizando tecnologías más recientes como el framework de Angular 5, 

tecnologías .NET i BDD SQL Azure. Este proyecto tiene como objetivo llevar todas 

las funcionalidades del sistema anterior y, además, añadir de nuevas. También 

tendrá como objetivo hacer un cambio en el funcionamiento interno de la empresa 

donde se trataran nuevos campos que afectaran al modelo de negocio y harán que 

se puedan controlar aspectos que antes no se podían, como la posibilidad de 

observar si un proyecto ha dado un beneficio real o no. 

 

English: 
 

This project is about the renovation of an internal system of the company Raona 

Enginyers, S.L. about the processing of data from the year 2007 to a more current 

software, using latest technologies such as the framework of Angular 5, .NET 

technologies and BDD SQL Azure. This project aims to bring all the functionalities of 

the previous system and, in addition, add new ones. It will also have as an objective 

to make a change in the internal operation of the company, where new fields will be 

addressed that will affect the current business model and will make it possible to 

control aspects that were not possible before, such as the possibility of observing 

whether a project It has given a real benefit to the company or not.  
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Glossari 

 
Català: 

Aquest glossari serveix per fixar alguns conceptes que es mencionaran en el 
document: 

• Pressupost: Acord per a la realització d’una activitat determinada a través 

d’un pagament d’un import assignat. 

• Import: Import econòmic d’un contracte determinat, que indica l’ingrés total 

assignat a aquest acord. 

• Recurs: Element necessari per a la realització de l’activitat associada a un 

contracte. Pot ser el personal (amb les seves hores de dedicació), un recurs 

material (llicencies, serveis, hardware...) o un consum (viatges, dietes...). 

• Ingrés: Valor econòmic associat a l’activitat d’un recurs d’un contracte 

determinat. La suma d’ingressos final ha de ser igual al pressupost del 

contracte associat. 

• Cost: Cost econòmic associat a un recurs utilitzat en l’activitat duta a terme 

per executar un contracte. 

Castellano: 

Este glosario sirve para fijar algunos conceptos que se mencionaran en el 
documento: 

• Pressupost (Presupuesto): Acuerdo por la realización de una actividad o 

servicio a través de un pago con un importe asignado. 

• Import (Importe): Importe económico de un contrato determinado, que indica 

el ingreso total asignado a este acuerdo. 

• Recurs (Recurso): Elemento necesario para la realización de la actividad 

asociada a un contrato. Puede ser personal (con sus horas de dedicación), 

un recurso material (licencias, servicios, hardware…) o un consumo (viajes, 

dietas…). 

• Ingrés (Ingreso): Valor económico asociado a la actividad de un recurso de 

un contrato determinado. La suma de ingresos final ha de ser igual al 

presupuesto del contrato asociado. 

• Cost (Coste): Coste económico asociado a un recurso utilizado en la 

actividad llevada a cabo para ejecutar un contrato. 
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English: 
 
This glossary serves to set some concepts that will be mentioned in the document: 

 

• Pressupost (Budget): Agreement to achieve a specific activity through a 

payment of an assigned amount. 

• Import (Amount): Economic amount of a specific contract, which indicates 

the total income assigned to this agreement. 

• Recurs (Resource): Necessary element to achieve the activity associated to 

a specific contract. It can be the personnel (with their hours of dedication), a 

material resource (licenses, services, hardware ...) or a consumption (trips, 

diets ...). 

• Ingrés (Income): Economic value associated with the activity of a resource of 

a given contract. The sum of the final income must be equal to the budget of 

the associated contract. 

• Cost (Cost): Economic cost associated with a resource used in the activity 

carried out to execute a contract.  
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1. Introducció 

1.1. Contextualització del projecte 

Actualment en Raona Enginyers S.L. [1], hi ha un sistema d’entrada de dades que 

s’utilitza des de l’any 2007, anomenat ‘SCB Data Entry y Expenses’. Aquest 

sistema, apart d’estar desfasat de les tecnologies i eines més actuals, requereix una 

actualització sobre les funcionalitats que té disponibles actualment, que fan que no 

es puguin fer algunes tasques que ajudarien molt al funcionament i 

desenvolupament de l’empresa, a més de requerir una simplificació respecte 

l’entrada de línies de dades que hi ha actualment a l’empresa. 

El model de negoci de Raona Enginyers S.L. es basa en la realització de serveis 

informàtics en diferents modalitats: Projectes, prestacions intel·lectuals, formació, 

venta d’actius propis... pels quals els clients paguen una quantitat determinada i 

acordada amb ells. Per tal de realitzar aquests serveis, es disposa d’un conjunt de 

recursos que s’utilitzen en la serva execució: personal, materials, viatges, 

components, llicencies... 

El marc d’acord d’execució d’aquests serveis el determina un pressupost (Budget), 

que estableix un import determinat per l’execució de l’acord establert en aquest 

contracte.  

La informació necessària a registrar depèn del tipus de recurs ‘empleat’. El cas més 

general es l’ingrés determinat per un volum de treball en hores realitzades per una 

persona per un pressupost específic, es a dir, el que imputa per un projecte 

determinat. També ho es la imputació de costos relacionats a recursos en formes 

de dietes o desplaçaments. 

Tenint en compte l’anterior explicat, cal remarcar que a l’empresa de Raona 

Enginyers només es te un seguiment exhaustiu dels conceptes de treball imputat 

pels empleats (Work Entries) i dietes (Expenses), però no dels pressupostos. I 

es aquí on entra en joc la nova eina que s’anirà a desenvolupar per tal de millorar i 

incloure noves funcionalitats. Aquesta eina rep el nom de Raona Work. 
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Aquesta eina permetrà fer un seguiment dels pressupostos realitzats en l’empresa, 

per tal de poder determinar la utilització dels recursos necessaris per a que es 

pugui registrar l’ús i es pugui establir la rendibilitat i benefici d’aquest mateix 

pressupost, indicant si aquest ha sigut beneficiós o ha produït pèrdues. 

Per tant, amb el Raona Work s’intenta fer que tota la gestió anterior sobre el treball 

imputat dels empleats i les dietes entrades d’aquests sigui mol més còmode, àgil i 

eficient, a més de donar la nova funcionalitat de la gestió a temps real de 

pressupostos, que es una funcionalitat que donarà molt de valor a l’empresa i 

donarà la possibilitat d’observar si un projecte ha aportat un benefici real o no. 

Gràcies a la nova funcionalitat de seguiment a temps real de pressupostos, 

permetrà a l’empresa poder determinar a futur quins tipus de pressupostos poden 

donar valor a l’empresa o no, basant-se en la informació obtinguda d’aquests. 

Anteriorment, amb l’eina antiga, no havia cap indicador que marques si un 

pressupost havia sigut negatiu o positiu a l’empresa. Amb aquest nou projecte, 

aquest problema estarà solucionat. 

Més endavant, en l’explicació de l’arquitectura del projecte, s’explicarà en profunditat 

tots els conceptes nombrats en aquesta introducció, com per exemple els conceptes 

de Work Entries (treball imputat), Expenses (dietes) i Budgets (pressupostos). 
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1.2. Stakeholders 

En aquest apartat s’explicaran els diferents actors que participaran en el projecte o 

tenen alguna relació directa o indirecta amb ell: 

• Director del projecte: Forma part de l’empresa a la qual estic fent el projecte 

i a més es el Product Owner [2] encarregat del projecte. 

• Equip (enginyers): Grup d’enginyers liderats per un responsable que 

s’encarreguen de que el projecte es faci a partir dels recursos aportats. 

• Usuaris: El projecte està destinat a l’empresa de Raona Enginyers, i per tant 

son els usuaris de la pròpia empresa els que l’acabaran utilitzant i donaran 

feedback sobre l’opinió que tenen del projecte i com es podria millorar. Dins 

dels usuaris, tenim els següents tipus: 

o Enginyers: Persones que reporten informació en forma d’us de 

recursos, ja siguin hores, dietes, viatges... associades a un pressupost. 

o Responsables dels equips (Managers): Gestors dels equips 

d’enginyers de la empresa que poden visualitzar la informació dels 

seus membres. 

o Responsables de clients: Gestors de comptes de clients que poden 

visualitzar les dades dels pressupostos associats a ells. 

o Gestors de pressupostos: Responsables de l’execució i el seguiment 

d’un pressupost, avaluant l’assignació del mateix entre els diversos 

recursos que utilitzen. 

o Administració: Persones amb l’objectiu de supervisar i administrar el 

sistema per controlar la correcció de dades i la integració amb altres 

sistemes corporatius. 
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1.3. Problema i objectius 

Actualment, l’empresa compta amb una eina antiga amb una infraestructura 

difícilment mantenible, a la qual no convé gastar els recursos per mantenir-la i 

millorar-la ja que la tasca de fer això seria massa costosa. 

Per solucionar aquest problema es planteja el desenvolupament d’una nova eina 

feta de zero amb l’objectiu principal de mantenir les funcionalitats anteriors que 

tenia, substituir i millorar les plataformes antigues que utilitzaven per funcionar, 

afegir-ne de noves funcionalitats i, a més, migrar tota la informació al nou model 

funcional que es crearà. 

Tal i com hem mencionat anteriorment, una de les noves funcionalitats a afegir en 

aquest sistema es la de recollir la informació bàsica del cicle de vida dels 

pressupostos que s’executen a l’empresa de Raona Enginyers,  ja siguin 

pressupostos relacionats amb els clients o be pressupostos per a projectes interns. 

D’aquesta manera podem determinar la evolució i rendibilitat dels recursos empleats 

en la execució d’aquests projectes. 

També, la principal motivació d’aquest projecte es cobrir les necessitats mínimes de 

l’empresa de Raona Enginyers S.L. des d’un punt de vista operatiu i comptable per 

coordinar la recollida de dades necessàries pel funcionament de l’empresa, 

proporcionant informació consolidada i fiable per la posterior presa de decisions. 

Per aquesta raó, el present projecte es centrarà en la següent llista d’objectius 

principals: 

• Simplificar i facilitar l’entrada de dades per agilitzar el procés de report als 

responsables del sistema. 

• Facilitar la integració amb els sistemes externs que s’utilitzin per altres 

gestions vinculades a la operativa de negoci de Raona.  

• Migrar la plataforma tecnològica a un entorn més modern i flexible utilitzant 

les més noves i actuals tecnologies. 

• Millores del flux de dades de l’empresa, relacionat amb treball imputat per 

empleat i despeses de dietes. 
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• Afegir un nou control de pressupostos que aportarà molt més valor a 

l’empresa, permetent fer un control de beneficis i pèrdues d’aquests i fent que 

la presa de decisions sigui molt més clara i precisa. 

• Afegir noves funcionalitats que aporten una millora al punt d’agilitzar el procés 

de dades, tal i com mostrar les dades més visuals, menú principal amb 

tasques pendents pels caps d’equip, management d’aquestes, etc. 

• Reduir el temps d’ús i una millor gestió dels possibles errors de les línies 

entrades a la base de dades. 

• Simplificació, fent que les dades a entrar en cada línia sigui més simple i, a 

més, menys complexitat fent que funcionalitats extres innecessàries no 

estiguin presents en l’eina. 

• Migració de les dades de la base de dades local al núvol, per aconseguir una 

millor eficiència respecte la gestió de les dades de l’empresa.  
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1.4. Estat de l’art 

Després d’analitzar una mostra de les eines existents en el mercat que poden cobrir 

les necessitats que demana Raona Enginyers, s’ha optat finalment pel 

desenvolupament a mida amb el mínim necessari per tal de cobrir les necessitats de 

Raona, ja que la complexitat que aporten algunes de les eines del mercat 

comportaria a un excés de gestió que, actualment, no seria necessàries. 

Entrant una mica més en l’estudi del mercat d’aquestes eines, entre les que es van 

tenir en compte a l’hora d’utilitzar-se van ser les següents: 

• Microsoft Dynamics 365 [3]: Aquesta eina proporciona una sèrie de 

funcionalitats bastant útils per a l’empresa, entre les quals trobem, per 

exemple: 

o Migració de les dades al núvol. 

o Entrada de dades. 

o Formularis d’entrada de dades. 

o Etc. 

No obstant, també te el desavantatge de que proporciona moltes 

funcionalitats que només proporcionarien complexitat al resultat final de 

l’eina, com per exemple: 

o ERP (Planificador de recursos empresarials): No fa falta aquesta 

funcionalitat ja que l’empresa de Raona Enginyers ja te una funcionant. 

o CRM (Gestor de relacions amb els clients): La mateix raó que el ERP. 

o BI (Business Intelligence): El mateix que en el cas de l’ERP i el CRM. 

o Etc. 

Per tant, aquesta eina acabaria aportant massa funcionalitats, cosa que faria 

el que ja em comentat: un producte final amb una sèrie de funcionalitats que 

no aporten valor i augmenten la complexitat d’aquesta, fent que sigui més 

tediosa d’utilitzar i manegar. 
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• Project Server (Microsoft Office) [4]: Una solució per a l’administració de 

projectes de Microsoft, que ofereix una sèrie de funcionalitats útils com ara: 

o Administració del treball: S’adaptaria a la imputació d’hores dels 

empleats i la seva gestió. 

o Eficàcia en velocitat de rendiment. 

o Administració de pressupostos. 

No obstant, a l’igual que l’anterior software, te massa funcionalitats que 

només farien que l’eina resultant fos massa complexa i poc minimitzada, que 

és un dels objectius principals. Per exemple: 

o Administració de temps i tasques o administració de recursos: 

funcionalitat que no requereix l’empresa ja que això ja es tasca dels 

managers dels equips. 

• JIRA [5]: Aquesta eina, a l’igual que les anteriors, aporta algunes 

funcionalitats que compleixen el que buscava l’empresa, i altres que 

senzillament no interessen o falten per complir. Les funcionalitats que aporta 

que compleixen els requisits son: 

o Llistat de línies de dades de la base de dades. 

o Flux de seguiment de les diferents línies entrades. 

o Integració d’altres eines que afavoreixen la simplificació. 

No obstant, manca de les següents funcionalitats o les te que son 

innecessàries: 

o Notificacions que no son per via Mail. 

o Extra de creació d’informes innecessària. 

o Planificació de histories d’usuari (ja s’utilitza el TFS de Visual Studio) 

• Visual Studio Team Services [6]: Una de les últimes eines analitzades. 

Aquesta eina aportava moltes funcionalitats que es demanaven a l’aplicació 

renovada, però com la resta de softwares, aportava moltes més funcionalitats 

de les que realment es necessitaven. 
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Per tant, fent un resum de les funcionalitats extres innecessàries que aportaven la 

resta de softwares, tenim les resultants: 

o Project Portfolio Management 

o Project Management 

o Resource Management 

o Service Management 

o Time Tracking 

o Team Management 

Per mantenir l’eina lo més simple possible, es va decidir fer una eina de zero. Es a 

dir, el fet de contractar una eina de tercers fa que moltes de les funcionalitats extres 

que no son realment necessàries provoquin un augment de la complexitat de l’eina a 

utilitzar, fent que l’usuari sigui més lent a l’hora d’utilitzar-la al ser més complexa en 

interfície. 

Fent-la lo més senzilla possible amb les funcionalitats estrictament necessàries 

aconseguim una eina fàcil d’utilitzar i d’entrar dades, fent que l’usuari s’acostumi 

molt més aviat que una eina de tercers i fent que el treball realitzat sigui molt més 

ràpid i àgil. 

A més, amb la realització d’aquesta eina acomplirem l’objectiu de que sigui molt més 

mantenible i personalizable en un futur, en el cas de que es vulgui actualitzar o 

ampliar amb noves característiques i funcionalitats ja que aquesta eina utilitzarà un 

framework propi de l’empresa de Raona. A més, si es compres una eina de tercers, 

es tindria que comprovar com funciona la seva configuració i faria que el seu 

manteniment sigues molt més laboriós.   
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2. Abast 

2.1. Fases del projecte 

El projecte te diferents fases per les quals s’anirà desenvolupant: 

• El primer pas es el anàlisis de requisits. Aquesta fase consisteix, després 

de fer entrevistes de recollida d’informació i prioritzar requeriments, de definit 

requeriments com a punt de partida de la solució del projecte a implementar. 

Els diferents tipus de requeriments a implementar son: 

o Requeriments de negoci: Son aquells requeriments definits amb el 

client (en aquest cas, la pròpia empresa) i alguns d’ells son, entre 

altres: 

▪ Introducció de la dedicació d’un enginyer de la empresa en els 

pressupostos d’un contracte, informant del seu ingrés (en 

moneda) i el cost (en hores) associat. 

▪ Introducció de costos addicionals com dietes o desplaçaments 

per part de l’enginyer. 

▪ ... 

o Requeriments d’usuari: Son aquells requeriments definits amb 

l’usuari final, entre els quals es troben: 

▪ Una eina àgil i accessible des de qualsevol entorn de l’empresa 

de Raona sense necessitat d’instal·lar cap aplicació ni d’estar 

connectat a la xarxa local. 

▪ Importació i exportació de dades via excel per registres 

d’informació a través d’un format establert i que permetés la 

carrega de dades de sistema de tercers. 

▪ ... 

o Requeriments d’operacions: Son aquells definits amb el 

departament d’explotació del client: 

▪ Control de seguiment per poder veure qui ha creat o modificat 

alguna dada del sistema. 

▪ Integració amb els sistemes de Business Intelligence [7] de 

Raona per anàlisis d’informació. 

▪ ... 
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o Requeriments legals i de seguretat: Son aquells definits pel 

departament de seguretat i protecció de dades del client: 

▪ Suport de les diferents monedes suportades a l’empresa de 

Raona: EUR, ARS i GBP. 

▪ Us de la validació de l’eina d’Azure Active Directory de Raona. 

▪ Control de visibilitat segons el rol de l’usuari en l’aplicació. 

▪ ... 

o Requeriments d’instal·lació i integració: Son aquells requeriments 

definits pel departament tècnic del client: 

▪ Integració amb l’eina de SQL Azure existent. 

▪ Migració de dades històriques del Data Entry per fer seguiment 

dels pressupostos que estan en curs. 

▪ ... 

• El segon pas serà fer el disseny de la solució. A partir dels requeriments 

definits anteriorment, i amb la informació funcional definida, es tindrà que fer 

un disseny de la solució que s’ajusti a les possibilitats tecnològiques existents 

i que cobreixin tots els requeriments explicats pel client. 

• El tercer pas serà la implementació del projecte en l’entorn de l’empresa de 

Raona, on a partir del disseny de la solució s’anirà implementant el projecte 

utilitzant eines d’organització per tal de repartir tot el treball en tasques i 

organitzar tot el procés. 
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2.2. Riscos 

Dins d’aquest projecte ens podem trobar alguns riscos que poden arribar a retardar 

la velocitat d’implementació del projecte. Alguns dels riscos que podem trobar son: 

• Mala definició dels requeriments: Una vegada feta la llista dels diferents 

tipus de requeriments i les seves definicions, es necessari fer un repàs de 

tots ells mirant si en cadascun d’ells s’ha sigut realista i, també, si no ens 

falta algun requeriments que no havíem pensar prèviament. 

• Mal disseny de la solució: Relacionat amb l’anterior punt, es important 

revisar que el disseny de la solució proposat sigui correcte i realista, i que no 

falti cap detall que més endavant no sigui possible d’implementar degut a la 

falta de revisió del disseny de la solució. 

• Mala planificació sobre el temps: Una mala planificació sobre la durada i 

costos de les diferents fases del projecte pot fer que, en el limitat temps que 

es te per terminar, no es puguin assolir tots els objectius que es tenen en 

ment. És important fer una bona planificació sobre les diferents fases del 

projecte, i sobretot posar en cada fase un temps extra per tal d’utilitzar-lo en 

cas de que hagi alguns bugs o imprevistos. 

• Incompatibilitat entre tecnologies: La utilització de les diferents 

tecnologies (Angular 5, Azure, .NET...) pot donar lloc a possibles conflictes 

de comptabilitat. És important assegurar que les diferents tecnologies tenen 

una bona compatibilitat per tal d’evitar possibles errors futurs i tenir que 

canviar de tecnologies a mig desenvolupament del projecte. 
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2.3. Metodologia 

La metodologia a aplicar en el següent projecte serà de tipus metodologia àgil, ja 

que permet tenir un control total sobre l’estat del projecte i com anar canviant el 

camí d’aquest en el cas de que sorgeixi algun problema inesperat, com per exemple 

alguna incompatibilitat entre alguna tecnologia o alguna funcionalitat que es més 

complexa d’implementar del que s’imaginava.  

Tal i com s’ha concretat en les fases del projecte, en aquesta metodologia àgil es 

concretaran temes com els objectius, requisits (de manera més estesa i detallada), 

detall de possibles noves persones interessades en el projecte i, finalment, es 

passarà a desenvolupar el projecte. 

Tal i com es fa en moltes metodologies àgils, cada dia es farà una petita reunió de 

deu a quinze minuts per discutir l’estat actual del projecte, especificant el que es va 

fer al dia anterior, com va acabar, i el que s’hauria de fer el dia actual a partir de la 

informació aportada. D’aquesta forma podem saber d’una manera més diària i actual 

la situació real del projecte, i ens ajuda a centrar-nos a quins seran els següents 

passos a seguir i com solucionar els possibles problemes que hi hagin pogut haver 

en el procés actual. 

En les reunions participaran majorment el grup més implicat en la programació del 

projecte (programadors, encarregats de les bases de dades...), que estan 

contínuament en el desenvolupament d’aquest, i una vegada a la setmana es faran 

reunions amb el Product Owner (director del projecte i encarregat de que el projecte 

sigui el ritme adequat) d’aproximadament una hora de durada, per tal de comentar el 

progrés que s’està fent i la possibilitat de noves funcionalitats que poden sorgir a 

mesura que va creixent el projecte. 

També vull remarcar que de manera personal aplico coneixements que he aprés en 

la meva formació d’Enginyeria del Software, tal i com la realització dels casos d’us 

del projecte, diagrames de classes i de bases de dades, coneixement i aplicació de 

codi segons les bones pràctiques del codi a implementar, i la programació de 

manera organitzada i correcte pel seu posterior manteniment i ampliació de 

funcionalitats. 
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2.4. Eines de desenvolupament i validació 

Per tal de poder fer un seguiment exhaustiu i clar sobre l’evolució i 

desenvolupament del projecte, a part de les reunions diàries sobre l’estat del 

projecte tal i com marca la metodologia àgil, també s’utilitzarà un repositori per fer el 

seguiment del codi pujat i canviat i poder accedir a ell d’una manera fàcil.  

A l’empresa de Raona Enginyers s’utilitzarà una pàgina web de Visual Studio que te 

el nom de Team Foundation Server o TFS, per poder estructurar el projecte d’una 

manera clara entre els diferents nivells o dificultat que tinguin: Epics, Features, 

Stories... i també poder repartir el desenvolupament del projecte en diferents 

iteracions on es podran repartir i crear les diferents tasques o bugs que vagin a 

sorgir. 

Cada mes es repartiran les diferents tasques a través de iteracions. Aquestes 

iteracions contindran totes les tasques planejades per aquell moment en el projecte, 

i es podran classificar com a preparades per començar, en desenvolupament, per 

revisar i fetes. 

Aquelles tasques que no hagin passat de l’estat de preparades per començar a 

desenvolupament passaran a la següent iteració, per tal de començar a 

desenvolupar-les o be revisar-les per si de cas el seu nivell de complicació era 

massa elevat. 

Per validar que tot el procés del projecte va a un ritme acceptable, a part 

d’assegurar que les iteracions es van desenvolupant correctament, hi haurà 

reunions diàries amb l’equip de desenvolupament per tal de poder determinar un 

bon ritme sobre les tasques que estiguin en desenvolupament i les tasques que 

estiguin preparades per començar a ser desenvolupades. D’aquesta manera també 

s’assegurarà un bon ritme de desenvolupament. 

Per acabar, també haurà reunions setmanals amb el Product Owner per tal de veure 

si el resultat que s’ha fet fins al moment es vàlid o hi ha algun detall tècnic o visual 

que no s’adequa al que realment es volia assolir i, per tant, revisar-lo i modificar-lo 

apropiadament.  
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3. Planificació del projecte 

3.1. Durada del projecte 

Aquest projecte tindrà una durada total aproximada de quatre mesos i una setmana, 

posant com a punt d’inici del projecte el dia 19 de febrer i con a punt final del 

projecte el dia 25 de juny de 2018, que es quan comença el període de les lectures 

dels Treballs Final de Grau. 

 

Tenint en compte que la lectura del TFG és a partir del dia 25 de juny, òbviament es 

tindrà que preparar la defensa d’aquesta lectura prèviament. Tenint això en compte, 

seria òptim que la implementació del projecte en si estigues completada cap a finals 

de maig o començament de juny, per tal de poder preparar la defensa del projecte 

de manera adequada. 

 

Degut a que el desenvolupament de la planificació ha anat tal i com estava planejat, 

amb alguna petita desviació solucionada en les reunions de metodologia àgil, no 

s’ha volgut fer una reestructuració de la planificació. 

 

La finalització de la implementació del projecte va estar acabat el 20 de maig. La 

realització del testing de l’aplicació, que va descobrir alguns bugs importants de 

l’aplicació, i la realització del manual d’usuari, va ser terminat just com estava 

planejat a finals de maig i principis de juny. 

 

Els rols participants en el projecte son els del Product Owner, Product Manager, 

Analista, Dissenyador, Programador i Tester. 
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3.2. Fases de projecte 

3.2.1. Planificació inicial 

Com a tot inici del projecte, el primer pas a fer es la planificació inicial del projecte. 

En aquesta fase, es defineix el context, els actors del sistema, els objectius a 

complir, l’estat de l’art, etc. 

 

Aquesta fase es bastant crítica, ja que d’aquesta planificació inicial dependrà el 

resultat final del projecte, per tant s’ha de fer amb cura i revisant cada un dels detalls 

que es tenen en compte. 

 

La durada aproximada d’aquesta fase serà d’aproximadament de dues setmanes, 

que equivalen a 60 hores, on participaran el Product Owner i el Product Manager. 

3.2.2. Anàlisis de requisits 

Aquesta fase del projecte ja ha sigut explicada en l’apartat d’Abast. No obstant, 

tornaré a explicar de manera breu aquest apartat, remarcant els punts més 

importants i sense entrar en detall una altra vegada. Aquesta fase consisteix en 

definir una sèrie de requeriments que serviran com a inici del projecte a 

implementar. Els diferents requeriments ja explicats anteriorment son: 

• Requeriments de negoci: Son aquells requeriments definits amb el 

client, que en el nostre cas es la pròpia empresa. 

• Requeriments d’usuari: Son aquells requeriments definits amb l’usuari 

final, es a dir, l’usuari que utilitzarà el producte final. 

• Requeriments d’operacions: Son aquells requeriments definits amb el 

departament d’explotació del client. 

•  Requeriments legals i de seguretat: Son aquells requeriments definits 

pel departament de seguretat i protecció de dades del client. 

•  Requeriments d’instal·lació i integració: Son aquells requeriments 

definits pel departament tècnic del client. 

Degut a la importància de la definició d’aquests requeriments, tindrà una durada 

aproximadament igual a la de la planificació del projecte, essent dues setmanes i 
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equivalen a 50 hores. La participació en aquest apartat serà per part de l’analista 

amb la col·laboració del Product Owner i el Product Manager. 

3.2.3. Disseny de la solució   

Aquest apartat també va ser anomenat a la definició de l’Abast, però d’una forma 

molt més breu que l’apartat d’anàlisis de requisits.  

 

En aquest apartat, s’anirà a fer un disseny que tindrà que tenir com objectiu principal 

cobrir tots els requeriments especificats anteriorment. A més, aquest disseny tindrà 

que especificar l’arquitectura que tindrà el producte final, incloent els diagrames de 

classes del projecte, el llistat de casos d’us i el diagrama de la base de dades a 

utilitzar en aquest projecte. 

Per tal de poder realitzar un correcte disseny de la solució, a part de cobrir tots els 

requeriments especificats, tindrà com objectiu ser lo més realista possible i 

assegurar-se de que s’ha revisat bé per tenir el mínim d’inconvenients futurs a l’hora 

de realitzar la implementació del projecte. 

 

La durada aproximada del disseny de la solució serà de dues setmanes i equivalen 

a 50 hores. Participarà principalment el dissenyador de l’aplicació, amb suport del 

Product Owner i Product Manager. 

3.2.4. Implementació del projecte 

La implementació del projecte serà la part que ocuparà més temps, i consistirà en 

diferents apartats que descriurem a continuació. Tal i com s’ha esmentat 

anteriorment, la implementació del projecte es farà a través de metodologies àgils, 

amb reunions periòdiques amb l’objectiu de poder repartir de manera òptima el 

treball i poder fer un seguiment rigorós sobre el desenvolupament del projecte. 
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Els passos a seguir per a dur a terme la implementació del projecte seran els 

següents: 

• Documentació i revisió dels objectius: Abans de començar a implementar i 

preparar l’entorn de programació, s’ha de revisar de manera exhaustiva que 

la documentació que es té per començar es la correcta i, a més, revisar-la per 

poder determinar quines eines i framework utilitzar per tal de que la solució 

sigui la millor possible 

• Preparació de l’entorn: Una vegada revisada la documentació, s’ha de 

preparar l’entorn on es desenvoluparà el projecte. És a dir, es determinaran 

quines eines utilitzar (Visual Studio 2015, Visual Studio Code...), quin es el 

framework que ens aporta més valor i possibilitats a l’hora de desenvolupar, 

quin tipus de repositori s’utilitzarà pel seguiment del codi, on 

s’emmagatzemaran les tasques a realitzar i com s’organitzarà la importància i 

dificultat de cadascuna d’elles, etc. 

• Implementació de la capa de domini: Aquesta serà la part més complexa 

de l’aplicació, ja que es on s’apliquen i implementen tots els cassos d’us del 

projecte. Aquí anirà la implementació de totes les classes del projecte, la 

seva lògica, relació, etc. 

• Implementació de la capa de base de dades: De manera paral·lela, s’anirà 

implementant la capa de bases de dades, per tal d’anar provant les 

implementacions de la capa de domini i anar fent les funcionalitats 

necessàries per tal de que la capa de domini funcioni correctament. 

• Implementació de la interfície: Una vegada feta la capa de domini i base de 

dades, o quan estiguin mig terminades a un nivell acceptable, s’implementarà 

la capa de la interfície, per tal de veure com es mostrarà la informació cap a 

l’usuari i comprovar que totes les dades mostrades s’entenen d’una manera 

clara i concisa per a l’usuari final. 

 

La durada aproximada d’aquesta fase serà d’un més i tres setmanes, tenint en 

compte la complexitat d’aquesta fase i la quantitat de treball que comporta. Equival a 

un total aproximat de 210 hores, amb la participació principal dels programadors i 

una mica per part dels testers. 
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3.2.5. Testing i manual d’usuari 

És important que, una vegada feta la primera versió del projecte, es comprovi que 

tota l’aplicació funciona tal i com s’esperava, a partir de comprovar tots els escenaris 

possibles, comprovar que tots els casos d’us, requeriments i objectius s’han 

complert i, finalment, prevenir que l’usuari final no es trobi amb cap inconvenient no 

desitjat. Per aquesta raó, es important aplicar testing, ja que d’aquesta manera 

podem prevenir errors no desitjats en un futur. 

 

Per altra banda, també tenim que generar un manual per l’usuari, per tal d’assegurar 

de que podrà utilitzar l’aplicació d’una manera òptima i, en cas de dubtes, poder 

comprovar el manual si no sap alguna funcionalitat de l’aplicació. Aquest 

procediment tindrà una durada d’una setmana, o aproximadament 30 hores, i 

participaran tant els programadors com els testers en la seva realització. 

3.2.6. Preparació de la lectura del TFG 

Per acabar, la preparació de la lectura del TFG consistirà en el temps restant. Si el 

projecte s’ajusta a la quantitat de temps establerta, es tindrà un temps de preparació 

de quatre setmanes. Al ser una metodologia àgil, pot haver hagut algun problema, i 

es possible que s’hagi aplicat més temps en una fase i, per tant, el temps restant 

sigui menor. Per tant, i encara així, el temps mínim per a la preparació de la lectura 

del TFG serà de tres setmanes, per assegurar una bona presentació del treball.  

 

La duració aproximada serà de 40 hores de preparació de la lectura, i els rols 

participants en aquesta fase seran principalment el project manager. 
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3.3. Dependencies 

Fase Dependent de 

Planificació inicial  

Anàlisis de requisits Planificació inicial 

Disseny de la solució Anàlisis de requisits 

Implementació del projecte Disseny de la solució/Anàlisis de requisits 

Testing i manual d’usuari Implementació del projecte 

Preparació de la defensa Implementació del projecte 

Taula 1: Dependencies del projecte 

3.4. Duració total del projecte 

Fase del projecte Temps de dedicació en hores 

Planificació inicial 50 

Anàlisis de requisits 60 

Disseny de la solució 60 

Implementació del projecte 210 

Testing i manual d’usuari 30 

Preparació de la defensa 40 

Total 460 

Taula 2: Hores de dedicació al Projecte 

3.5. Valoració d’alternatives i Pla d’acció 

Basant-nos en les metodologies àgils, i en les seves pròpies característiques, si hi 

ha algun problema en el desenvolupament del projecte, ja sigui per falta de temps 

en una fase de desenvolupament o que hagi sobrat en un altra, sempre es podrà 

reajustar aquest marge de temps segons les necessitats del projecte. 

 

Tal i com manen les metodologies àgils, també es faran reunions amb el director del 

projecte per tal de que revisi l’evolució del desenvolupament del projecte, i pugui 

valorar si hi ha algun error o alguna possible millora a fer, o be hi fa falta algun 

reajustament de temps en alguna fase. Aquestes reunions es faran com a mínim 

una vegada a la setmana, i tindran una durada aproximada d’entre una o dues 

hores, segons la importància del tema a revisar. D’aquesta manera podrem saber 
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amb exactitud l’evolució del projecte i com s’està progressant respecte les dates 

previstes. 

 

Per tant, tal i com s’esmenta, les possibles eventualitats que poden passar poden 

ser resoltes amb una valoració d’alternatives adequada que pot esdevenir 

d’aquestes reunions diaries que venen de les metodologies àgils, que duren entre 

10 i 15 minuts cada dia amb els principals membres de l’equip de  

desenvolupament. 

 

Alguns problemes que han esdevingut en el desenvolupament d’aquest projecte 

son, per exemple, la falta de membres de l’equip per un imprevist. La solució a 

aquest problema va ser posposar les tasques d’aquest membre de l’equip, fent que 

la resta d’integrants realitzin tasques no relacionades amb la que està aturada. 

 

Altra problema ha sigut trobar-se una tasca una mica més difícil del que es va 

pensar prèviament, per motius de que es va calcular de manera incorrecta la 

dificultat que s’esperava d’aquesta. Per tant, la solució va ser que els membres de 

l’equip treballessin junts per tal de resoldre-ho, ja que a través de dos persones la 

solució es va trobar d’una manera molt més ràpida, ajudant-se mútuament. 

D’aquesta manera aconseguim que el ritme de treball no s’estanqui i s’estigui 

constantment progressant, sense deixar que l’equip s’estanqui en una tasca difícil o 

que depengui d’un altre membre de l’equip. 

3.6. Recursos 

Els recursos a utilitzar en aquest projecte seran els següents, per a cadascun dels 

membres de l’equip de desenvolupament (programadors, testers i dissenyadors de 

l’aplicació): 

• Ordinador portàtil HP ZBook 14 com a eina de treball. 

• Visual Studio 2015 com a entorn de programació 

• Team Foundation Server (TFS) Visual Studio com a repositori de codi i 

seguiment d’aquest. 

• Microsoft Office 2010, Microsoft Power Point 2010, Microsoft Excel 2010 com 

a eines de documentació i funcionalitats com manual d’usuari i 

exportació/importació de dades.  
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3.7. Diagrama de Gantt 
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4. Estimació de costos 

Com en tot projecte, a l’hora de realitzar un càlcul correcte sobre el pressupost d’un 

projecte s’han de tenir en compte dos apartats generals. El primer apartat consistirà 

en els costos referents als recursos humans, amb els diferents rols que tindran les 

persones en l’equip, i per altra banda tindrem que calcular els costos relacionats 

amb els recursos materials, com ara hardware, software, etc. 

 

També es tindran en compte altres possibles costos i, a la vegada, possibles 

problemes que es pot trobar el projecte com imprevistos i contingències  

4.1. Costos de recursos humans 

Per tal de determinar els cost dels recursos humans, cal fer una taula del total 

d’hores que es faran per cada fase en el projecte. Per tant, la taula amb el total 

d’hores dedicades a cada fase es la mateixa que la presentada anteriorment: 

 

Fase del projecte Temps de dedicació en hores 

Planificació inicial 50 

Anàlisis de requisits 60 

Disseny de la solució 60 

Implementació del projecte 210 

Testing i manual d’usuari 30 

Preparació de la defensa 40 

Total 460 

Taula 3: Hores de dedicació al Projecte 

En aquest projecte hi participen diferents rols que col·laboren en la seva realització. 

Els rols que tindran les persones dedicades al projecte, amb els seus respectius 

salaris, seran els següents tenint en compte els següents aspectes: 

11 mesos de treball a l’any equivalen a 1720 hores (11 mesos laborals, 1 de 

vacances). Tenint com a base de salari X en euros, s’utilitzarà la formula de X salari 

(€)/1700 hores, essent X el salari que pertoca per cada rol: 

 

 



31 
 

• Project Manager: 30000€/1720hores = 17.5€/h. [8] 

• Product Owner: 34500€/1720hores = 20€/h. [9] 

• Analista: 26000€/1720hores = 15.12€/h. [10] 

• Dissenyador: 19000€/1720hores = 11.05€/h. [11] 

• Programador (.NET, SQL i Angular): 24000€/1720hores = 14€/h. [12] 

• Tester: 24000€/1720hores = 14€/h. [13] 

 

Un cop tenim les hores de dedicació en cada fase i el cost per hora de cada rol, 

podem fer el cost total dels recursos humans del projecte: 

 

Fases del 

projecte 

Project 

manager  

(h) 

Product 

Owner 

(h) 

Analista 

(h) 

Dissenyador 

(h) 

Programador 

(h) 

Tester 

(h) 

Cost 

(€) 

Planificació 

inicial 

30 20 0 0 0 0 925 

Anàlisis de 

requisits 

20 20 30 0 0 0 1204 

Disseny de la 

solució 

10 10 0 40 0  817 

Implementació 0 0 0 0 190 20 2940 

Testing i 

manual 

0 0 0 0 10 20 420 

Defensa 40 0 0 0 0 0 560 

Total 100 50 30 40 200 40 6866 

Taula 4: Cost de recursos humans per fase del projecte 

I a continuació podem observar el cost per rol, en comptes de per cada fase: 

 

Rol Hores (h) Preu per cada hora (€) Cost (€) 

Project Manager 100 17,5 1750 

Product Owner 50 20 1000 

Analista 30 15,12 454 

Dissenyador 40 11,05 442 

Programador 200 14 2800 

Tester 40 14 560 

Total 460  6866 

Tabla 5: Cost de recursos humans per rol 
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4.2. Cost de recursos materials 

Una vegada fet el cost dels recursos humans, falta fer el cost dels recursos 

materials. En aquest apartat podem contemplar dos apartats ben clars: costos pel 

software i costos pel hardware. Aquests costos son per a cadascun dels integrants del 

projecte que estan contínuament en el desenvolupament de l’aplicació, que son els 

programadors, el dissenyador i el tester, per lo que el resultat final es multiplicarà per tres. 

4.2.1. Cost de recursos de software 

En els recursos de hardware tindrem en compte alguna sèrie de detalls sobre els 

software que utilitzarem, com per exemple la vida útil i l’amortització dels materials. 

Tenint en compte una la vida útil dels productes i que els utilitzem aproximadament 

5 mesos (excepte en Visual Studio Professional i Team Foundation Server de Visual 

Studio): 

Producte Preu (€) Vida útil en anys Amortització (€) 

Windows 10 Home 145,00 4 15,52 

Microsoft Office 365 2010 149,00 4 15,52 

Visual Studio Professional 135,00* 0 135,00 

Team Foundation Server 0* 0 0 

Total 429,0  166,04 

Taula 6: Cost del software 

*Per utilitzar l’eina de Visual Studio Professional i Team Foundation Server només es 

necessiten subscripcions mensuals de 45 euros, en la qual entren tots dos serveis. Per tant, 

cobrint la part de desenvolupament de 1 mes i 3 setmanes, la part de testing, i un altra més 

per si sorgeixen complicacions, només faria falta comprar 3 messos de subscripció. 

4.2.2. Cost de recursos de hardware 

En els recursos de hardware tindrem en compte alguna sèrie de detalls sobre els 

materials, com per exemple la vida útil i l’amortització dels materials. Tenint en 

compte una la vida útil dels productes i que els utilitzem aproximadament 5 mesos, 

al igual que en els recursos de software: 

Producte Preu (€) Vida util en anys Amortització (€) 

Ordinador portàtil HP ZBook 14 1399,00 5 116,58 

Ratoli Logitech M105 Blau 14,90 5 1,24 

Auriculars Logitech H820e 129,90 4 13,53 

Pantalla Asus VX228H 21.5” LED 119,90 6 8,33 

Total 1663,70  139,68 

Taula 7: Cost del hardware 
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4.2.3. Total del cost de material 

 

Tenint en compte que el material serà per a cadascun dels tres integrants que 

utilitzen aquests materials (programador, dissenyador i tester), el cost es multiplicarà 

per tres: 

 

Producte Preu (€) 

Hardware 166,04 

Software 139,68 

Total 305,72 * 3 = 917,16 

Taula 8: Cost total del material 

4.3. Altres costos 

 

Tenint en compte que aquest projecte es fa a l’empresa de Raona Enginyers, hi ha 

altres gestos a tenir en compte, com per exemple els gestos del funcionament de la 

oficina, la llum, l’aigua, els transport, la connexió a Internet... 

 

Tots aquests gestos equivalen als següents: 

 

Producte Preu per mes (€) Mesos totals Preu total (€) 

Costos d’aigua 19,90 5 99,50 

Costos de llum 59,90 5 299,50 

Costos de transport 39’90 5 199,50 

Costos d’Internet 59’90 5 299,50 

Total 179,60  898,00 

Taula 9: Altres costos del projecte 

4.4. Imprevistos i contingències 

A tot projecte pot haver una sèrie d’imprevistos que fa que el càlcul inicial del 

pressupost no surti com s’havia previst.  Per tant, és important que a l’hora de fer un 

pressupost es faci un fons de seguretat econòmic extra per poder preveure 

possibles imprevistos que no es tenien planejats inicialment. En el nostre cas, 

evitant que superi el 20% del cost total del projecte, el fons d’emergència per 

preveure imprevistos serà de 1000 euros. 
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Les contingències d’aquest projecte poden venir donats sobretot per la part de 

recursos humans, a partir d’alguns riscos. Algunes de les contingències poden ser: 

Risc acceptat % Ocurrencia Cost estimat 

conseqüències (€) 

Exposició al risc (€) 

Endarreriment de X fase del 

projecte  

20% 1000,00 200,00 

Absència temporal d’algun 

membre de l’equip 

30% 1500,00 450,00 

Mala planificació dels requisits o 

requeriments inicials 

35% 2000,00 700,00 

Mala planificació del personal 

requerit pel projecte 

15% 1000,00 150,00 

Contingència del projecte 429,0 5500,00 1500,00 

Taula 10: Contingencia del projecte 

Degut a aquests riscos, haurem d’afegir aquests fons per poder evitar futurs 

problemes. 

4.5. Cost total del projecte 

 

Tipus de cost Preu (€) 

Costos de recursos humans 6866,00 

Costos de recursos materials 917,16 

Altres costos 898,00 

Fons d’imprevistos 1000,00 

Contingències 1500,00 

Total 11181,16 

Taula 11: Cost total del projecte 

4.6. Control de gestió 

Tenint en compte el tipus de projecte, es tindrà que fer un control de la gestió dels 

recursos humans a mesura que va avançant el projecte. Un exemple d’això es la 

comparativa entre les hores totals previstes que durarà el projecte contra les hores 

reals que tindrà aquest.  

 

A través de l’eina del TFS de Visual Studio, es podrà fer control de les hores que es 

fan a cada iteració, valorant la importància que te cada tasca en cada fase i indicant 

les hores previstes i, finalment, una vegada finalitzada la tasca, indicant les hores 

reals que s’ha dedicat. D’aquesta manera podrem saber realment com es va 
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desenvolupant el projecte i si anem per un bon camí amb un ritme adequat per 

complir la data de terminació del projecte. 

 

Per exemple, en la part de recursos humans, es pot fer un seguiment al final de 

cada iteració per veure si les hores indicades en aquest document empleades per 

cada rol coincideixen amb les hores reals aplicades a cada fase utilitzant algun 

indicador. D’aquesta manera sabrem si tenim un bon desenvolupament del projecte: 

 

Indicador de les desviacions en la realització de tasques d’implementació (en cost): (cost 

estimat – cost real) * consum hores real 

Indicador de les desviacions en la realització de tasques d’implementació (en hores): 

(consum estimat – consum real) * cost real 
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5. Arquitectura del projecte 

En aquest apartat aniré a explicar els diferents aspectes sobre l’arquitectura del 

projecte. Aquesta arquitectura la podem dividir en tres apartats diferents: 

Arquitectura d’informació, arquitectura de servidors i arquitectura de tecnologies. 

 

S’anirà a explicar els diferents conceptes de cadascun dels apartats, amb una 

descripció detallada i precisa sobre cadascun d’ells i el propòsit que tenen sobre 

l’aplicació. 

5.1. Elements que aporten informació 

En l’arquitectura d’informació anirem a explicar els diferents components que tenen 

una relació directa amb tot el relacionat amb el flux d’informació de l’aplicació. Es a 

dir, anirem a explicar els components d’on obtenim la informació, on acaba 

plasmant-se aquesta informació en la nostra base de dades i de que manera i, 

finalment, on acaba aquesta informació i que acaba aportant a l’empresa aquests 

resultats. Començarem explicant els elements que aporten informació a l’aplicació. 

5.1.1. Elements que aporten informació 

En aquest apartat anirem a explicar els diferents elements que aporten informació a 

l’aplicació, entre els quals trobem com a principals el CRM i el Me de Raona 

Enginyers. 

5.1.1.1. CRM 

El CRM [14] és una solució de gestió de les diferents relacions amb els clients, que 

te com a objectiu gestionar l’àmbit comercial, l’àmbit del marketing i, finalment, 

l‘àmbit de servei de postvenda i servei al client. 

L’ús del CRM forma part de l’estratègia orientada a client, en la qual tenen com a 

objectiu millorar l’atenció i les relacions amb clients potencials. Aquesta eina 

proporciona resultats on es potencia la productivitat de les ventes i s’obté un major 

coneixement del potencial client, fent que es puguin fer millors negociacions. 
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Les funcions d’atenció al client del CRM potencien a més la fidelització i satisfacció 

dels clients, lo qual te un aspecte molt positius en futures ventes amb el mateix 

client. 

Tenint això en compte, el que fa el CRM en la nostra arquitectura d’informació es 

aportar informació sobre els pressupostos dels contractes fets amb els potencials 

clients de l’empresa. Amb aquesta informació el Raona Work pot fer la gestió i 

seguiment d’aquests pressupostos, podent decidir en quin estat estan i podent 

tancar-los, obrir-los o bloquejar-los a voluntat dels managers de pressupostos. 

5.1.1.2. Me 

Per altra banda tenim l’eina del Me, la qual aporta tota la informació relacionada 

amb els treballadors:  

• A quin equip estan assignats. 

• Salaris. 

• Quin cost tenen en l’equip. 

• Hores imputades. 

• Etc. 

La part d’informació que agafa el Raona Work és principalment l’aspecte d’hores 

imputades, la qual es reflexa en l’àmbit de les Work Entries, on es principalment les 

hores imputades que tenen els empleats sobre un projecte i pressupost concret. 

D’aquesta forma es pot saber quin rendiment té n empleat en els diferents 

pressupostos on participa, però això es veu d’una manera més exacta en l’aspecte 

del Business Intelligence.  

5.1.2. Informació que gestiona el Raona Work 
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En aquest apartat anirem a parlar de la informació que gestiona directament el 

Raona Work, la qual es centra en la gestió de Work Entries, Expenses i Budgets, 

els quals son els pilars bàsics de l’aplicació i els tres principals conceptes que es 

gestionen. A continuació posaré una imatge on es poden observar aquests tres 

principals aspectes de l’aplicació i la seva interacció entre ells: 

5.1.2.1. Work Entries 

 
 

Una Work Entry és el que equival a una línia imputada d’un empleat (o equip). En 

aquesta línia s’especifica una sèrie de valors, els quals indiquen el següent 

cadascun d’ells: 

• Engineer (Unit): Enginyer (o equip) el qual es el que està directament 

relacionat amb la imputació d’hores i de dedicació d’aquesta línia. 

• Budget: Es el pressupost, el qual està relacionat amb la quantitat econòmica 

especificada en el camp Income (Amount) i el camp de Cost (Hours) que 

s’explica a continuació. Es el pressupost al qual se li imputen les hores i 

quantitat econòmica, per poder veure com va evolucionant aquest pressupost 

i si s’està arribant de manera correcta a l’objectiu. 

• Description: La descripció de la línia imputada, on s’especifica a quin 

projecte i pressupost va aquesta línia, per tal de poder aportar una informació 

de referencia per a una posterior avaluació per part d’un manager. 

• Income (Amount): Quantitat econòmica imputada a aquesta línia. Es a dir, el 

total de diners que s’imputaran pel projecte i pressupost (Budget) associat a 

aquesta mateixa línia. 
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• Cost (Hours): Hores imputades a aquesta línia. De la mateixa forma que el 

Income (Amount), es el total d’hores imputades al projecte i pressupost 

(Budget) associat a aquesta mateixa línia. 

• Month i Year: Mes i any els quals s’acaba tractant aquesta línia imputada pel 

empleat o equip. Arribat a aquest mes i any, la línia acabarà passant per una 

valoració automàtica i determinarà si aquesta línia ha sigut valida o no. Això 

s’explicarà de manera més detallada en el flux de validació de l’aplicació. 

 

Aquestes línies de Work Entries acaben estant imputades en relació al pressupost 

(Budget) assignat a la línia i al empleat o equip (Engineer o Unit) que també està 

assignat. 

5.1.2.2. Expenses 

 
 

Una Expense és una línia entrada per un empleat, en la qual indica quin cost ha 

tingut de manera externa al pressupost que ha tingut que fer per poder continuar 

treballant. Un exemple molt clar d’aquest tipus de línia és, per exemple, un viatge 

per motius de treballs, en el qual és la empresa la que ha assignat a l’empleat que 

ha d’anar a altre ciutat per fer algunes tasques i, aquest viatge, entra com a cost que 

cobrirà l’empresa en forma de dieta (Expense). Cadascun dels valors d’aquesta 

entitat indiquen el següent: 

• Engineer: Enginyer que imputa la línia, indicant el cost (Amount) que vol que 

li retornin degut a l’acció que ha fet. 

• Contract: Indica el pressupost al qual està assignat aquesta línia, per poder 

determinar els costos externs que ha tingut aquest. 

• Description: La descripció de la línia de la dieta, on s’especifica l’origen del 

cost (Amount) que té la línia  d’una manera breu. Per exemple, un viatge a 

altre ciutat. 
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• Income (Amount): Quantitat econòmica que l’enginyer que l’ha entrat vol 

que li retornin degut a la despesa feta. 

• Type: Tipus de la dieta entrada, on es pot indicar amb més exactitud de que 

tipus és: Viatge, treball extern, etc. 

 

En resum, aquestes línies afecten directament al cost del pressupost, fent que 

siguin unes despeses extres que es tindran en compte al final sobre el rendiment 

real que ha tingut el pressupost. 

5.1.2.3. Budgets 

 
 

Finalment, en l’última informació que gestiona el Raona Work, tenim els Budgets 

(pressupostos). Aquestes línies tenen una de les utilitats més importants de 

l’aplicació; la gestió directa dels diferents pressupostos de l’aplicació. Cadascuna 

d’aquestes línies representa un contracte amb una quantitat econòmica acordada, 

oferint un servei. Els diferents camps representen el següent: 

• Code: Codi d’identificació del pressupost. Es genera automàticament amb la 

serva creació a partir de la base de dades. En aquest codi s’indica 

normalment l’any fiscal en el que està en curs el projecte relacionat amb el 

l’empresa client, l’equip participant en el projecte i el nom abreviat de 

l’empresa client. 

• Unit: Equip al qual està assignat el pressupost. És l’equip encarregat 

d’aquest pressupost i de la seva gestió. 

• Description: Descripció del pressupost. Es sol posar el motiu i l’objectiu 

d’aquest pressupost. Per exemple, manteniment d’un servei o producció d’un 

nou software.  
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• Income (Amount): Valor econòmic d’aquest pressupost i objectiu final al qual 

arribar. L’ideal es que no es sobrepassi aquest valor per tal de que el projecte 

tingui una bona evolució. 

• Cost (Hours): Hores previstes que tindrà aquest pressupost en realitzar-se. 

• Type: Tipus del pressupost. Els pressupostos relacionats amb projectes a 

clients són del tipus Fixed Project, els quals estan assignats a un Account 

concret. 

• Account: Compte al qual està assignat el projecte, on normalment indica el 

client el qual està relacionat amb el pressupost. 

 

Aquests pressupostos ajuden a poder gestionar un seguiment d’aquests, podent 

controlar la seva evolució i podent prendre decisions respecte a com actuar a través 

del seu desenvolupament. A més, gràcies a aquesta nova gestió de pressupostos, 

es pot observar quins d’aquests han aportat un benefici real a l’empresa i quins no, 

per tal de poder determinar possibles clients potencials, al igual que l’eina del CRM. 

5.1.3. Elements on s’aporta informació 

Finalment, tenim els elements on el Raona Work aporta informació, que majorment 

son el SCB i el PNL. Anirem a explicar de manera breu cadascun d’aquests dos 

elements: 

 

El SCB Indica com de eficient son els equips a partir d’un objectiu marcat. Si l’equip 

aconsegueix arribar a l’objectiu aquell mes, això voldria dir que te un rendiment 

positiu, i llavors aquest equip tindrà una compensació econòmica extra a final de 

més. D’altra banda, si no el compleix, no tindrà compensació econòmica extra aquell 

més. 

 

Aquest objectiu es calcula mitjançant la imputació d’hores i diners dels empleats de 

l’equip (Work Entries) i, a més, també es tenen en compte les despeses 

relacionades amb les dietes (Expenses).  
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El PnL [15]  (Profit and Loss Statement): Indica directament els beneficis i pèrdues 

de l’empresa. Aquí es tenen en compte els diners imput 

ats en Work Entries i les despeses de les Expenses, a part d’altres factors que 

determinen aquests beneficis o pèrdues. 

 

Aquests aspectes es poden observar directament en el Business Intelligence de 

Raona, la qual remarca tot el que s’ha comentat: Els objectius dels equips, la 

imputació de diners i de hores, els costos de les dietes, entre altres aspectes i 

factors. 

5.2. Arquitectura de servidors 

En aquest apartat anirem a parlar sobre l’arquitectura de servidors, en la qual 

trobem dos pilars principals: Azure SQL i Active Directori. 

5.2.1. Microsoft Azure SQL 

La base de dades d’Azure SQL [16] ens permet una sèrie de característiques 

bastant importants per a la nostra aplicació del Raona Work, entre les quals trobem 

els següents punts: 

• Migració base de dades: Possibilitat de migrar bases de dades locals a la 

base de dades de Microsoft Azure SQL, la qual està localitzada en el núvol i 

permet avantatges operatius i financers amb un servei totalment administrat. 

A més, és perfecte també si es vol fer una migració d’una gran quantitat de 

dades, lo qual és cert, perquè hi ha informació de dades de l’empresa sobre 

línies imputades des de l’any 2007. 

• Optimització i seguretat de les dades: Augmenta la protecció de les dades de 

la base de dades d’una manera intel·ligent i segura. 

• Protecció de les dades i disponibilitat d’aquestes: La base de dades d’Azure 

SQL permet utilitzar la seguretat renovada del núvol utilitzant les 

característiques més avançades de seguretat i protecció internes, 

emmascarant dades crucials per assegurar la major seguretat per a 

l’aplicació. 

  



43 
 

• Optimització de cargues de treball: Quan hi ha molta demanda a la base de 

dades des de diferents dispositius i clients, aquesta base de dades ofereix un 

servei que ajuda al seu rendiment fent que sigui molt més ràpid que les bases 

de dades tradicionals. 

• Possibilitat de treballar en el entorn que convingui: Aquesta base de dades 

permet treballar amb aplicacions escrites en qualsevol llenguatge de 

programació, com pot ser Java, PHP, Ruby, Javascript, .Net, etc. En el nostre 

cas és simplement Javascript i tecnologies .Net 

• Treballar amb slots: Per tal de pujar noves versions de l’aplicació a producció 

s’utilitzaran el que s’anomenen slots. Aquests slots permeten pujar la versió  

de l’aplicació de manera temporal a un lloc de la base de dades d’Azure, fent 

que es pugui pujar a producció quan es vulgui. 

5.2.2. Azure Active Directori 

Azure Active Directori [17] ens permet controlar tot el relacionat amb la seguretat i 

control d’usuaris i login de l’aplicació. Els punts més importants a destacar que 

aporta aquesta arquitectura son els següents: 

• Administració d’identitat dels usuaris: Ens permet tenir controlat totes les 

identitats dels usuaris de la nostra aplicació, administrant-los a partir de 

tokens d’identificació a l’hora que es connecten a l’aplicació. 

• Alta seguretat: Per a cada usuari, es centra en l’administració de la seva 

identitat en un alt nivell, per tal d’assegurar un bon nivell de productivitat i 

seguretat de les dades de l’usuari. 

• Funcionalitat en el núvol: Per tal de funcionar correctament amb Azure SQL, 

Azure Active Directori està pensat per funcionar en el núvol. 

• Millor seguretat a amenaces: En cas d’algun atac a la base de dades o a la 

informació dels usuaris, Azure Active Directori ofereix seguretat en aquest 

àmbit, protegint la identitat dels usuaris. 

• Webjobs: Els webjobs son una funcionalitat que permeten que una part de 

l’aplicació s’executi de manera continua a través un lapse de temps 

configurable. En el nostre cas es té que cada nit s’executi una sèrie de 

funcionalitats que comproven si es el moment d’enviar notificacions als 

usuaris sobre l’aplicació o no de manera automàtica. 
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5.3. Arquitectura de tecnologies 

Una de les faltes que tenia l’anterior eina era la manquesa d’us de tecnologies més 

actuals, lo qual feia que l’anterior eina fos bastant obsoleta. La falta de velocitat i 

fluïdesa de l’eina feia que els usuaris perdessin molt de temps en entrar dades, a 

més de sofrir errors per la manquesa de control d’aquests. Per tal de solucionar 

això, s’ha decidit utilitzar tecnologies més actuals amb l’objectiu de renovar l’eina a 

unes tecnologies que estiguin en constant evolució, per assegurar el màxim temps 

possible de vida a la nova aplicació. D’aquesta manera aconseguirem que l’eina 

sigui molt més actual i també que sigui molt més fàcil de mantenir i ampliar, a més 

de ser més fàcil i ràpida d’utilitzar. 

 

Les tecnologies a describir es dividiran en dos apartats: Internes i externes. 

5.3.1. Tecnologies internes 

En aquesta aplicació s’utilitzarà un framework intern que s’ha fet a l’empresa de 

Raona Enginyers. Els avantatges d’ús d’aquest framework intern són els següents: 

• Major comprensió: Utilitzar un framework propi proporciona facilitat a l’hora de 

tractar-lo amb els empleats, ja que estan més acostumats a aquest, lo que 

ens permet un manteniment més òptim sobre l’aplicació 

• Manteniment i ampliació de funcionalitats: Degut a que s’està utilitzant un 

framework intern, i gracies a aquesta major comprensió esmentada abans, 

això permet que els empleats amb un coneixement d’aquest framework 

puguin mantenir el codi d’una manera molt més eficient i ràpida comparada a 

la utilització d’un software de tercers, ja que el temps que tindrien que dedicar 

en l’enteniment del nou framework faria que es perdés un temps bastant 

valuós i es perdés eficiència. Per tant, si el codi és més fàcil de mantenir, 

també serà més fàcil d’ampliar en funcionalitats en un futur gràcies al 

coneixement que es té d’aquest. 

5.3.2. Tecnologies externes 

Les tecnologies externes a utilitzar en aquesta explicació seran aquelles que s’estan 

actualitzant constantment en l’actualitat. Un llistat d’aquestes tecnologies amb una 

explicació d’aquestes és la següent: 
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5.3.2.1. Framewok d’Angular 

El framework Angular 5.0/6.0 està en constant evolució, i aporta moltes 

funcionalitats que fan que la estructura del codi i el seu manteniment sigui molt net i 

eficient. Entre les seves funcionalitats trobem les següents: 

• Comunicació entre l’aplicació i facilitat d’us: Gracies a les seves 

característiques d’implementació aquest framework proporciona facilitat de 

comunicació entre els diferents components, on cada component té una 

funcionalitat tant tècnica com visual a l’aplicació. Per exemple, un component 

per organitzar la vista de les Work Entries i tota la seva lògica relacionada. 

• Eficiència: La seva eficiència de rendiment en temps de compilació i 

navegabilitat es de les millors actualment. 

• Accés a documentació i comunitat: Gracies a la seva amplia documentació 

permet una implementació més fàcil i organitzada, i la comunitat ajuda a 

resoldre problemes relacionats amb aquest framework. 

• Reusabilitat: Gracies a que els components es poden encapsular, si contenen 

una lògica reutilitzable es poden reutilitzar per l’aplicació. 

• Fàcil de testejar: Gracies a les tecnologies de Karma i Jasmine el fet de poder 

testejar l’aplicació en busca de possibles errors és bastant eficaç. 

5.3.2.2. Typescript 

Typescript [18] funciona com un superconjunt de javascript. Això vol dir que podem 

programar en javascript d’una forma molt més neta i entendible de com seria 

programar javascript de forma directa, fent que el manteniment i ampliació del codi, 

a la vegada que la seva evolució, sigui molt més fàcil i eficient de controlar. 

 

A més programar en typescript fa que la velocitat de fer l’aplicació augmenti, ja que 

al ser un superconjunt de javascript amb l’objectiu de fer-lo més llegible a la vegada 

aconseguim que també sigui més fàcil de programar. 

 

També en un futur la gent tendeix a programar més en typescript que en javascript 

degut a la seva facilitat de programació i el resultat d’un codi més net. 
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5.3.2.3. Tecnologies .NET 

Amb aquesta tecnologia, el desenvolupament d’aplicacions Web és molt més fàcil i 

ràpid, a més d’aconseguir un major rendiment i eficiència.  

 

De la mateixa forma, també ens permet una implementació d’una API programada 

en llenguatge C# molt òptima, eficient i ràpida, amb la possibilitat d’ampliació de 

funcionalitats de crides a servidor a la base de dades, que fa que es puguin fer 

moltes més accions si es requereixen en un futur sobre l’aplicació. 
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6. Highlights de l’aplicació 

En aquest apartat anirem a comentar les diferents millores que ha obtingut aquesta 

nova aplicació respecte a l’anterior eina, i també es parlarà d’aquelles funcionalitats 

que han millorat respecte l’anterior versió. 

6.1. Flux d’aprovació 

Una de les principals novetats de la nova aplicació es la del flux d’aprovació. El flux 

d’aprovació està relacionat principalment amb les línies de Work Entries i Expenses 

de l’aplicació.  

 

Aquest flux consisteix en l’estatus en el que es troben les diferents línies de Work 

Entries i Expenses durant el mes en el que estan obertes, que normalment comença 

a principis de cada mes. Quan arriba el final de mes, comença el procés de 

tancament d’aquest, on el flux d’aprovació es torna a resetejar per al mes següent, 

fent que les Work Entries no aprovades tornin a estar en l’estat inicial i les Expenses 

es quedin en l’estat en el que estaven. 

 

Dintre del flux d’aprovació de les Work Entries tenim els estats de: 

• Pending: Estat amb el que es crea la línia. Indica que ha sigut creada però 

no pujada per ser revisada. 

• Submit: Línia pujada per l’usuari i pendent de que sigui revisada. Si aquesta 

línia es aprovada, passarà a l’estat de ‘Approved’. Si es rebutjada, 

simplement passa a l’estat de ‘Pending’ notificant a l’usuari creador amb un 

Mail al seu correu. 

• Approved: Línia revisada i aprovada, que passarà a estar tancada a final de 

mes. El tancament de final de mes el realitza l’Administrador de l’aplicació 

(que és un rol especial que explicarem en el següent capítol), fent que totes 

les línies aprovades passin a estar a l’estat de ‘Closed’, per tal de que no es 

puguin manipular més. 

• Closed: Estat d’una línia prèviament aprovada. Aquesta línia manté el mes i 

any originals i no es pot modificar més. 
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Dintre del flux d’aprovació de les Expenses tenim els següents estats: 

• Pending: Estat amb el que es crea la línia. Indica que ha sigut creada però 

no pujada per ser revisada. 

• Submit: Línia pujada per l’usuari i pendent de que sigui revisada. Si aquesta 

línia es revisada, aquesta passarà a l’estat de ‘Reviewed’ per a una posterior 

revisió addicional. Si es rebutjada de igual forma que les Work Entries, es 

notificarà a l’usuari que va crear la línia d’aquesta acció. 

• Reviewed: Estat extra respecte als de Work Entries. Aquestes línies han de 

passar per una revisió extra per tal de passar finalment a l’estat de 

‘Approved’. Això es degut a que l’han de revisar un tipus especial més de rol 

que explicarem en el següent apartat, tal i com s’ha explicat respecte 

l’administrador. 

• Approved: Línia revisada i aprovada, que passarà a estar tancada a final de 

mes. El tancament de final de mes el realitza l’Administrador de l’aplicació 

(que és un rol especial que explicarem en el següent capítol), fent que totes 

les línies aprovades passin a estar a l’estat de ‘Pending to Pay’, per tal de 

que no es puguin manipular més. 

• Pending to Pay: Estat al qual s’arriba a final de més després d’un tancament 

de mes. Aquest estat indica que aquesta dieta està pendent de ser pagada. 

Una vegada ha sigut pagada a l’usuari que ha entrat la línia, passa finalment 

a l’estat de ‘Paid’ 

• Paid: Estat al qual s’arriba quan la Expense creada amb una quantitat 

econòmica indicada ha sigut pagada. 

 

Aquest flux de validació permet un control total per part dels usuaris de l’aplicació, 

permetent que es pugui fer un seguiment de les diferents etapes en el que es troben 

les línies d’informació de l’aplicació. L’evolució i els encarregats d’aquests canvis 

d’estat es obra dels diferents usuaris de l’aplicació, que tenen uns rols diferents i 

poden executar diferents accions sobre aquestes dades. 
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6.2. Rols de l’aplicació 

Una de les novetats d’aquesta eina respecte l’anterior es la inclusió dels rols dels 

usuaris. Els rols permeten als usuaris poder fer algunes tasques o unes altres 

segons el seu nivell de permisos. Els rols que trobem en aquesta aplicació són els 

següents: 

• Enginyer: Rol per defecte de qualsevol usuari. Pot entrar línies de Work 

Entries i Expenses, les quals una vegada es creen estan a l’estat de 

‘Pending. Una vegada entrades poden decidir entre deixar-les en estat de 

‘Pending’ o pujar-les per a que siguin revisades, lo qual fa que es possin en 

estat de ‘Submit’. 

• Reviewer: Rol especial que s’encarrega de revisar el primer nivell de 

validació de les línies entrades d’Expenses. Si les aproven, les línies en estat 

de ‘Submit’ passaran a l’estat de ‘Reviewed’ per a la posterior revisió del rol 

de ‘Manager’. També tenen la tasca de poder posar les línies aprovades pels 

managers en estat de ‘Pending to Pay’ en el cas de que falti pagar-les i en 

estat de ‘Paid’ si ja han sigut pagades. 

• Manager: Rol assignat a aquells que son els responsables d’equip i que 

s’encarrega de la gestió de les línies en estat de ‘Submit’ de Work Entries i de 

les línies en estat de ‘Reviewed’ de Expenses. Té la responsabilitat de que 

cada mes totes les línies de Work Entries i Expenses estiguin totalment 

revisades, per tal de que al següent mes només hi hagi línies relacionades 

amb el següent mes, i no s’acumuli la feina. A més, aquest rol també te com 

a responsabilitat de la gestió dels pressupostos, en els quals pot tancar-los o 

obrir-los segons convingui a l’empresa. 

• Administrador: Rol especial que pot fer les funcionalitats de Manager i 

Reviewer, a més de poder fer l’acció de tancament de més, el qual fa que 

totes les línies de Work Entries i Expenses en estat de ‘Approved’ passin a 

‘Closed’ i ‘Pending to Pay’, respectivament. Totes aquelles línies de Work 

Entries que no estiguin en estat de ‘Approved’ passaran a l’estat de ‘Pending’ 

de nou, per a que l’usuari les torni a pujar, i totes aquelles línies de Expenses 

que tampoc estiguin a ‘Approved’ passaran a mantenir l’estat que tinguin en 

aquell moment. 
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Tots aquests rols s’encarreguen de diferents tasques en l’aplicació. En l’anterior eina 

no havia aquest concepte de rol. Amb la inclusió  d’aquest aconseguim una millor 

gestió dels diferents àmbits de l’empresa. 

6.3. Gestió de pressupostos 

Una de les funcionalitats més remarcades des del començament del projecte és la 

nova funcionalitat de gestió de pressupostos. Aquesta funcionalitat es troba dins de 

la pròpia aplicació i permet un control total sobre l’evolució continua dels diferents 

pressupostos de l’empresa, lo qual facilita la observació sobre si alguns 

pressupostos respecte alguns clients han sigut rentables o no. 

 

Tal i com es va explicar en l’arquitectura del projecte, els pressupostos (també 

anomenats Budgets) serveixen per poder observar totes les dades relacionades 

amb ells d’una manera fàcil i senzilla. La informació que es pot observar de 

cadascun dels pressupostos és la següent: 

• Codi d’identificació del pressupost 

• Equip al que pertany 

• Descripció del pressupost 

• Quantitat econòmica del pressupost 

• Dedicació prevista pel pressupost 

• Tipus del pressupost 

• Compte al qual està relacionat 

 

Els managers de cada equip son responsables del seguiment de cadascun 

d’aquests pressupostos i de revisar la seva evolució. Aquesta evolució la poden 

observar en una funcionalitat que explicarem més endavant anomenada preview. El 

preview permet veure més informació relacionada amb el pressupost, en la qual 

podem observar, per exemple, com la quantitat econòmica del pressupost va 

canviant segons els diners imputats per l’equip responsable d’aquest pressupost: 
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En la preview podem veure l’amount d’aquest pressupost que s’anomena ‘Planned’, 

que és la quantitat prevista d’aquest pressupost. Cada mes s’imputen una sèrie de 

línies en les Work Entries respecte aquest pressupost per part de l’equip 

responsable, les quals es van sumant en l’apartat de ‘Current’. Quan arriba el 

tancament de mes, aquesta quantitat es suma al ‘Closed’. 

 

En aquest exemple podem veure que el ‘Total’ no correspon a la suma de ‘Current’ i 

‘Closed’. Això es degut a que en les línies de Work Entries es fan línies de predicció. 

Es a dir, el ‘Total’ es la suma del que ja està tancat, del que s’imputarà aquest mes i, 

finalment, del que s’imputarà en un futur en aquestes línies de predicció. Aquestes 

línies de predicció de Work Entries es poden editar fins que es tanca el mes al qual 

estan assignades. 

 

Finalment, remarcar que l’ideal d’un projecte és que el ‘Total’ no sobrepassi mai el 

‘Planned’. Si ho fa, això vol dir que aquest pressupost està gastant més recursos 

dels planejats i, per tant, està produint pèrdues per a l’empresa. 
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6.4. Previews 

Els previews son una funcionalitat nova que permet obtenir informació extra de cada 

una de les línies que es troben a Work Entries, Expenses i Budgets. Aquestes 

previews es poden amagar o mostrar a voluntat a través d’un botó. 

 

En l’apartat de les previews de Work Entries, podem observar informació extra 

sobre el pressupost al qual està assignat. Majorment podem veure informació com 

la que apareix en la preview anteriorment explicada de Budgets, on es pot veure el 

seguiment i l’evolució del Budget assignat a la línia de Work Entry per veure si està 

evolucionant correctament o no. 

 

A part d’això, podem trobar informació extra sobre: 

• ID de la línia de Work Entry amb el seu títol (el rellotge és un botó que 

expandeix les dades d’alteració de la línia): 

 

• Dades d’alteració de la línia: 

o Qui va crear la línia i quan. 

o Qui va modificar la línia per última vegada i quan 

o Raó de per què es va rebutjar la línia (si es va rebutjar) 

 

• Informació extra dels pressupostos com ara si està obert o no, quin es l’equip 

encarregat i el tipus de projecte: 
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• Si la línia de Work Entry està assignada a un empleat i no un equip, podem 

veure quant ha aportat exactament l’empleat a aquest pressupost i a tots els 

pressupostos als quals imputa: 

    

 

Seguidament tenim l’apartat de previews de Expenses, en la qual es poden 

observar de igual forma informació extra que no apareix de manera directa en la 

línia de Expenses: 

• ID de la línia de Expense amb el seu títol (el rellotge és un botó que 

expandeix les dades d’alteració de la línia): 
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• Dades d’alteració de la línia: 

o Qui va crear la línia i quan. 

o Qui va modificar la línia per última vegada i quan 

o Raó de per què es va rebutjar la línia (si es va rebutjar) 

 

• Informació extra dels pressupostos com ara si està obert o no, quin es l’equip 

encarregat i el tipus de projecte: 

 

• La línia de Expense sempre està assignada a un empleat, i en aquest apartat 

es mostra quina es la quantitat total entre totes les expenses d’aquell mes 

que te pendents de que li paguin: 

     

I finalment tenim l’apartat de les previews de Budgets, en la qual podem trobar 

informació similar a la explicada anteriorment: 

• Codi de la línia del Budget amb la seva descripció: 
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• Informació extra del pressupost: 

 

6.5. Dashboard 

 

El Dashboard és l’apartat que surt per primera vegada a l’entrar a l’aplicació. En 

aquest apartat es pot veure de manera resumida les tasques pendents per l’usuari i 

la informació general que te en relació amb ell mateix.  A continuació aniré a explicar 

cadascun dels diferents apartats: 
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• My tasks: En aquest apartat es poden veure les tasques pendents de 

l’usuari. Segons el rol que es tingui, l’usuari pot veure més o menys tasques: 

o Enginyer: Si l’usuari només es Enginyer, només podrà veure les 

accions de quines Work Entries te pendents de fer Submit i quines 

Expenses té encara obertes i pendents 

o Manager: Si l’usuari es Manager veurà les tasques de Work Entries i 

Expenses pendents d’aprovar, a part de les tasques d’Enginyer. 

o Reviewer: De igual manera que el Manager, veurà les tasques de 

Expenses que estiguin pendents de revisar, a part de les tasques 

predeterminades d’Enginyer.  

• My information: En aquest apartat es pot veure tota la informació 

relacionada amb l’usuari connectat. La informació es resumeix en les hores i 

la quantitat econòmica imputades i els diners pendents de pagar-li a l’usuari a 

través de les dietes. Aquesta informació està posada de manera detallada 

tant per el mes actual com per el mes anterior. Respecte la informació que te 

a veure amb la imputació de diners i hores de l’usuari en mes anteriors i en 

prediccions futures, es pot observar la gràfica just a la dreta d’aquest apartat. 

• My unit information: En aquest apartat es pot veure tota la informació 

relacionada amb l’equip de l’usuari connectat. La informació es resumeix en 

les hores i la quantitat econòmica imputades per tots els membres de l’equip i 

tots els membres que hi ha actualment en l’equip. Aquesta informació està 

posada de manera detallada tant per el mes actual com per el mes anterior, 

excepte pel nombre d’integrants de l’equip, on només es remarca els 

membres que hi ha en el mes actual. Respecte la informació que te a veure 

amb la imputació de diners i hores de l’equip en mes anteriors i en 

prediccions futures, es pot observar la gràfica just a la dreta d’aquest apartat. 
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6.6. Notificacions 

Actualment en l’aplicació hi ha quatre tipus de notificacions, les quals tenen l’objectiu 

d’informar a l’usuari sobre els canvis o canvis imminents que succeeixen en 

l’aplicació. Totes aquestes notificacions contenen un enllaç que obre una pestanya a 

l’aplicació web. Dintre de les notificacions hi ha dos tipus: Les que s’executen de 

manera automàtica i les que s’executen degut a una acció. 

 

Les notificacions que s’executen de manera automàtica son aquelles que s’executen 

comprovant si es el moment d’enviar-se o no a través de la funcionalitat dels 

webjobs, que s’encarreguen de comprovar després d’un interval de temps 

determinat (en el nostre cas, cada nit a les 00:00) si s’ha d’enviar una notificació o 

no. Dintre de les notificacions de que s’executen de manera automàtica tenim les 

següents: 

• Begin Close Month: Notifica a l’usuari de que el procés de tancament del 

mes ha començat i de que seria recomanable revisar les Work Entries i 

Expenses pendents d’aprovar. Aquesta notificació s’envia als managers de 

l’aplicació. 

• Close Month Tasks To Do: Aquesta notificació s’envia als managers amb 

línies de Work Entries i Expenses pendents d’aprovar dos dies abans del 

tancament definitiu del mes actual. 
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Seguidament tenim les notificacions que s’envien degut a alguna acció. Aquestes  

notificacions s’envien quan ha ocorregut alguna acció important dins de l’aplicació 

que requereix que s’avisin als usuaris. Les notificacions d’aquests tipus que hi ha 

actualment a l’aplicació són les següents: 

• Month Closed Summary: Aquesta notificació s’envia a tots els usuaris de 

l’aplicació, notificant-los de que el mes ja s’ha tancat i els estats de les 

diferents línies de l’aplicació s’han reiniciat. 

• Expense/Work Entry rejected: Aquesta notificació s’envia a aquells usuaris 

que van crear la Expenses/Work Entry que ha sigut rebutjada pel manager 

encarregat, demanant que la revisin per a poder tornar a pujar-la si així volen. 

6.7. Importació i exportació de dades 

En els apartats de Work Entries i Expenses podem trobar una funcionalitat extra 

d’exportació i importació de línies.  

 

Aquesta funcionalitat permet exportar les línies que es remarquin en la part esquerra 

de la taula de línies i a continuació es fa click en el botó d’exportar dades: 

 

 
 

El resultat s’exportarà en format d’Excel amb la mateixa informació que hi ha 

originalment a la línia de la taula de dades. Aquestes línies es poden editar i tornar a 

importar, però es important esborrar les línies originals exportades de l’aplicació 

abans de fer aquesta acció, ja que no es sobreescriuen. 
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Per l’acció d’importació de dades es te que fer click en el botó d’importació de 

dades: 

 

I a continuació sortirà un requadre que ens demanarà posar l’Excel on es troben les 

línies que volem importar. Si no sabem com és el format d’importació podem 

descarregar una plantilla que ens ajudarà a saber quin format té: 

 

 

 

Si hi ha cap error al importar dades, sortirà un avis notificant el llistat d’errors del per 

què s’ha produït l’error. En el cas de que sigui alguna dada mal entrada, el programa 

retornarà la casella de l’Excel on s’ha produït l’error, per a que l’usuari el pugui 

corregir i tornar a importar. Cal notar de que si s’ha produït algun error no s’haurà 

importat cap línia a la taula de dades de l’aplicació. 
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6.8. Filtrat de camps de dades 

 
 

En cadascun dels diferents apartats de l’aplicació (excepte el Dashboard i la zona 

d’accions d’Administrador) tenim el que s’anomenen filtres. Aquests filtres funcionen 

directament amb la taula de dades de cada apartat, i permeten filtrar-les pel tipus de 

dades que es vulgui, i també permetent que funcioni més d’un filtre a la vegada. 

 

Es poden filtrar les diferents línies posant, per exemple, el nom d’un enginyer i el 

pressupost al qual imputa. El resultat d’això al donar-li al botó ‘Filter’ o al polsar el 

botó d’Enter és la llista de dades amb només aquelles línies que tinguin l’enginyer 

entrat i, a més, el pressupost que s’ha indicat. 
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6.9. Vistes 

 
 

D’igual forma que els filtres, pels apartats de Work Entries, Expenses i Budgets 

tenim filtres predefinits en formes de vistes. Aquestes vistes permeten buscar 

aquelles necessitats més buscades pels usuaris i, en definitiva, aquells filtres que 

serien els més buscats per ells. 

 

Per explicar-lo d’una forma resumida, tenim que un manager te que revisar les línies 

que te pendents de Work Entries per aprovar. Entrant a l’apartat de Work Entries i 

mirant les vistes trobem una que ens filtra directament aquelles línies que tenim 

pendent d’aprovar respecte els equips dels quals som manager: ‘Work Entries to 

Approve’. 

 

A més de tot això, les vistes es poden utilitzar juntament amb els filtres. És a dir, si 

volem veure les Work Entries d’aquest més i que siguin d’un usuari en concret, 

podem seleccionar la vista de ‘Current Work Entries to Approve’ i indicar el usuari en 

concret en el camp de filtres que hem explicat anteriorment. Els filtres de la vista i de 

la llista de filtres s’aplicaran conjuntament. 
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6.10. Tractament preventiu d’errors 

Una de les noves funcionalitats indirectes que trobem a l’aplicació és la de 

tractament preventiu d’errors. Aquesta funcionalitat fa que l’usuari no pugui cometre 

errors a l’hora d’entrar una línia amb alguna dada incorrecta. Al intentar crear una 

línia amb un error i guardar-la el sistema avisarà a l’usuari de que hi ha algun 

inconvenient amb la línia a entrar, indicant quin és de manera exacta per poder 

solucionar-lo. 

 

Aquests errors notificats poden ser en client o en servidor. En tots dos casos es 

notifica on està l’error per a que l’usuari el pugui corregir. Per exemple, si s’intenta 

crear una línia amb un més i any ja prèviament tancats, el sistema notificarà a 

l’usuari d’aquest error per a que pugui editar la línia incorrecta. 

6.11. Informació simplificada 

Com a última funcionalitat tenim la de informació simplificada. Això es degut a que 

l’anterior eina tenia un format d’entrada de línies similar a l’actual però es devia 

entrar molta més informació del que realment es necessitava. 

 

Gràcies als sistemes integrats a la nostra aplicació molta d’aquesta informació 

redundant ja es fa automàticament gràcies a la base de dades. Per exemple, abans 

l’usuari havia d’entrar el seu nom per imputar la línia a més d’indicar el equip al que 

pertany. Gràcies als sistemes integrats l’equip al que pertany ja es pot saber 

directament i no fa falta que l’usuari entri aquesta informació. 

 

Aquesta funcionalitat ajuda a que l’entrada de dades sigui molt més ràpida i eficient, 

fent que els usuaris dediquin menys temps a l’entrada d’aquestes dades i puguin fer 

altra tipus de tasques. 

 

Aquest detall fa que el diners guanyats a l’empresa augmenti molt. Abans, el temps 

que es dedicava a l’entrada de dades era molt elevat, juntament amb la falta 

d’errors, que no es sabien fins que arribava el tancament de més. Gràcies a aquest 

augment d’eficiència  els encarregats d’entrar línies poden dedicar més temps a 

altres tasques, fent que l’empresa guanyi un benefici molt elevat. 
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7. Casos d’ús de l’aplicació 

 

CU- 01 

 

Login 

Descripció 

El sistema s’executarà tal i com està descrit en el següent cas 

d’us quan un usuari vulgui entrar a l’aplicació 

 

Precondició 

L’usuari és un empleat de l’empresa de Raona Enginyers i, com a 

tal, te un Mail propi de l’empresa i una contrasenya associada 

amb lo qual poder entrar a l’aplicació. 

Seqüencia normal 

Pas Acció 

1 L’empleat de l’empresa sol·licita al sistema entrar a 

l’aplicació. 

2 El sistema obre una finestra de login, en la qual s’han de 

ficar el correu de l’empresa de l’usuari i la seva 

contrasenya. 

3 L’empleat entra les dades requerides. 

4 L’empleat li dona al botó de login de l’aplicació. 

5 El sistema analitza les dades entrades, assegurant-se de 

que siguin dades d’un empleat de l’empresa. 

6 Una vegada verificades, es comença a carregar l’aplicació 

on es mostra una finestra que representa que s’estan 

carregant les dades. 

7 L’empleat entra finalment a l’aplicació, estant en la pantalla 

de Dashboard. 

Postcondició L’empleat ha entrat a l’aplicació amb els seus credencials. 

Excepcions 

Pas Acció 

6 En el cas de que les dades entrades siguin incorrectes, es 

notifica a l’usuari del seu error per si volgués tornar a 

entrar-les i tornar a fer login. 

Freqüència 

esperada 

Baixa, ja que el sistema recorda el login fet per l’usuari. Si no 

esborra la cache només ho te que fer una vegada. 

Comentaris El login és una funcionalitat segura; si l’usuari a entrar no és 

empleat de l’empresa no pot entrar de cap forma. 
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CU- 02 

 

Afegir línies de Work Entries 

Descripció 

El sistema s’executarà tal i com està descrit en el següent cas 

d’us quan un usuari vulgui afegir línies de Work Entries. 

 

Precondició 

L’usuari és un empleat de l’empresa de Raona Enginyers i, com a 

tal, te el mínim rol possible d’Enginyer per poder crear línies de 

Work Entries. 

Seqüencia normal 

Pas Acció 

1 L’empleat de l’empresa sol·licita al sistema entrar una nova 

línia de Work Entry. 

2 El sistema sol·licita les següents dades per tal de poder 

completar la línia: Enginyer o equip, pressupost, descripció, 

quantitat econòmica, dedicació i mes i any de tancament. 

3 L’empleat entra les dades requerides, podent escollir en 

posar un nou mes i any del predeterminat, el qual es el 

propi mes actual de tancament. 

4 L’empleat li dona a guardar a la línia o decideix entrar una 

altra línia. En el cas de la segona opció, torna al pas 1. 

5 El sistema analitza les línies entrades i les guarda en el 

sistema. 

6 Una vegada guardades les línies, es notifica a l’usuari de 

l’èxit de l’execució de guardar amb un missatge per 

pantalla. 

7 L’empleat pot decidir si entrar més línies, tornant al pas 1. 

Postcondició L’empleat ha entrat una o més línies de Work Entries al sistema. 

Excepcions 

Pas Acció 

5 En el cas de que en les línies analitzades hagi algun error, 

el sistema notifica a l’empleat d’aquest problema. El 

sistema notifica aquest problema proporcionant a l’empleat 

del l’error de manera exacta, per a que l’empleat el pugui 

editar i solucionar si ho desitja per tornar a intentar guardar-

les. 

5 Relacionat amb l’excepció 5, en comptes d’una notificació 

per pantalla d’èxit al guardar es mostraria l’error per 

pantalla per a la seva posterior correcció per part de 

l’empleat. 

Freqüència 

esperada 

630 línies al mes 

Comentaris La freqüència d’entrada de línies sol ser major cap a final de mes, 

quan s’apropa el tancament de mes. 
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CU- 03 

 

Afegir línies de Expenses 

Descripció 

El sistema s’executarà tal i com està descrit en el següent cas 

d’us quan un usuari vulgui afegir línies de Expenses. 

 

Precondició 

L’usuari és un empleat de l’empresa de Raona Enginyers i, com a 

tal, te el mínim rol possible d’Enginyer per poder crear línies de 

Expenses, tot i que tot usuari només pot crear línies pròpies, 

tingui el rol que tingui. 

Seqüencia normal 

Pas Acció 

1 L’empleat de l’empresa sol·licita al sistema entrar una nova 

línia de Expense. 

2 El sistema sol·licita les següents dades per tal de poder 

completar la línia: Descripció, tipus de Expense, quantitat 

econòmica, dedicació i mes i any de tancament. 

3 L’empleat entra les dades requerides, podent escollir en 

posar un nou mes i any del predeterminat, el qual es el 

propi mes actual de tancament. La dada d’empleat s’omple 

automàticament, sent el propi empleat connectat a 

l’aplicació. El pressupost es genera automàticament per 

aquell equip al que pertany. 

4 L’empleat li dona a guardar a la línia o decideix entrar una 

altra línia. En el cas de la segona opció, torna al pas 1. 

5 El sistema analitza les línies entrades i les guarda en el 

sistema. 

6 Una vegada guardades les línies, es notifica a l’usuari de 

l’èxit de l’execució de guardar amb un missatge per 

pantalla. 

7 L’empleat pot decidir si entrar més línies, tornant al pas 1. 

Postcondició L’empleat ha entrat una o més línies de Expenses al sistema. 

Excepcions 

Pas Acció 

5 En el cas de que en les línies analitzades hagi algun error, 

el sistema notifica a l’empleat d’aquest problema. El 

sistema notifica aquest problema proporcionant a l’empleat 

del l’error de manera exacta, per a que l’empleat el pugui 

editar i solucionar si ho desitja per tornar a intentar guardar-

les. 

5 Relacionat amb l’excepció 5, en comptes d’una notificació 

per pantalla d’èxit al guardar es mostraria l’error per 

pantalla per a la seva posterior correcció per part de 

l’empleat. 

Freqüència 

esperada 

200 línies al mes 

Comentaris La freqüència d’entrada de línies sol ser major cap a final de mes, 

quan s’apropa el tancament de mes. 
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CU- 04 

 

Afegir un Budget customitzable 

Descripció 

El sistema s’executarà tal i com està descrit en el següent cas 

d’us quan un usuari vulgui afegir un nou Budget customitzable. 

 

Precondició 

L’usuari és un empleat de l’empresa de Raona Enginyers i, com a 

tal, te el mínim rol possible d’Enginyer per poder crear línies de 

Work Entries. No obstant, necessita el rol de manager o 

administrador per poder realitzar aquesta acció 

Seqüencia normal 

Pas Acció 

1 L’empleat de l’empresa sol·licita al sistema entrar una nova 

línia de Budget. 

2 El sistema obre un formulari i sol·licita les següents dades 

per tal de poder completar la línia: Descripció, quantitat 

econòmica, dedicació prevista, equip del qual es manager 

(pot tenir més d’un), tipus de pressupost i compte (si el 

pressupost es de tipus Account). 

3 L’empleat entra les dades requerides 

4 L’empleat li dona a guardar al formulari. 

5 El sistema analitza el formulari i guarda les dades en el 

sistema. 

6 Una vegada guardades les dades, es plasmen en forma de 

línia a la taula i es notifica a l’usuari de l’èxit de l’execució 

de guardar amb un missatge per pantalla. 

7 L’empleat pot decidir si crear un nou Budget, tornant al pas 

1. 

Postcondició L’empleat ha entrat un o més Budgets al sistema. 

Excepcions 

Pas Acció 

5 En el cas de que el formulari hagi algun error, el sistema 

notifica a l’empleat d’aquest problema. El sistema notifica 

aquest problema proporcionant a l’empleat del l’error de 

manera exacta, per a que l’empleat el pugui editar i 

solucionar si ho desitja per tornar a intentar guardar-lo. 

5 Relacionat amb l’excepció 5, en comptes d’una notificació 

per pantalla d’èxit al guardar es mostraria l’error per 

pantalla per a la seva posterior correcció per part de 

l’empleat. 

Freqüència 

esperada 

Relativa i baixa, els budgets customitzables només serveixen per 

gestió d’equips i no es creen en freqüència. 

Comentaris No hi ha molta freqüència de creació de budgets customitzables, 

ja que cada equip ja compta amb un budget custom creat 

automàticament en la base de dades 
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CU- 05 

 

Filtrar línies de Work Entries, Expenses o Budgets 

Descripció 

El sistema s’executarà tal i com està descrit en el següent cas 

d’us quan un usuari vulguin filtrar línies de Work Entries, 

Expenses o Budgets. 

 

Precondició 

L’usuari és un empleat de l’empresa de Raona Enginyers i, com a 

tal, te el mínim rol possible d’Enginyer per poder filtrar les linies 

de Work Entries, Expenses o Budgets 

Seqüencia normal 

Pas Acció 

1 L’empleat de l’empresa sol·licita al sistema filtrar línies de 

Work Entries, Expenses o Budgets 

2 El sistema sol·licita una o múltiples dades per tal de filtrar 

línies, segons quin tipus de línia sigui: 

• Work Entries o Expenses: Id, Estatus, Enginyer, 

Equip, Pressupost, Compte, mes o any. 

• Budgets: Pressupost (Codi), Compte, Equip o 

Descripció. 

3 L’empleat entra les dades requerides, podent escollir en 

entrar un o més camps de dades a l’hora de filtrar. 

4 L’empleat li dona al botó de filtrar o polsa el botó Enter per 

poder executar el filtratge. 

5 El sistema agafa els filtres introduïts per l’usuari i els 

processa. 

6 Una vegada processats els filtres, es mostra en la taula de 

dades les línies que compleixen els filtres posats per 

l’empleat. 

7 L’empleat pot decidir si entrar més filtres o posar uns de 

nous, tornant al pas 1. 

Postcondició L’empleat ha filtrat de manera satisfactòria línies de Work Entries, 

Expenses o Budgets. 

Excepcions 

Pas Acció 

6 Pot donar el cas en el que la taula resultant estigui buida. 

Això no es degut a un error, és simplement que no hi ha 

resultats amb les dades entrades en els filtres. 

Freqüència 

esperada 

630 línies al mes 

Comentaris La freqüència d’entrada de línies sol ser major cap a final de mes, 

quan s’apropa el tancament de mes. 
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CU- 06 

 

Vistes de Work Entries, Expenses i Budgets 

Descripció 

El sistema s’executarà tal i com està descrit en el següent cas 

d’us quan un usuari vulgui filtrar la llista de dades a través d’una 

vista definida pel sistema 

 

Precondició 

L’usuari és un empleat de l’empresa de Raona Enginyers i, com a 

tal, te el mínim rol possible d’Enginyer per poder entrar a 

l’aplicació i poder executar les vistes d’Enginyer. Si tingués altres 

rols com ara el de Manager, Reviewer o Administrador podria 

veure vistes addicionals, però funcionarien d’igual forma. 

Seqüencia normal 

Pas Acció 

1 L’empleat de l’empresa sol·licita al sistema veure una vista 

de Work Entries, Expenses o Budgets, sense necessitat de 

que sigui la seva predefinida. 

2 El sistema obre un desplegable al clicar sobre les vistes 

disponibles, oferint més o menys vistes segons el rol de 

l’empleat. 

3 L’empleat selecciona una de les vistes que apareixen en el 

desplegable. 

4 El sistema aplica la vista seleccionada automàticament, 

mostrant la nova llista amb les dades filtrades a partir dels 

filtres de la vista. 

5 L’empleat veu la nova llista amb els filtres aplicats, i pot 

interactuar amb l’aplicació de manera normal. 

Postcondició L’empleat ha filtrat el llistat de dades a partir de les vistes que té 

disponibles. 

Excepcions 

Pas Acció 

4 Pot donar el cas en el que la taula resultant estigui buida. 

Això no es degut a un error, és simplement que no hi ha 

resultats amb les dades entrades amb els filtres de les 

vistes. 

Freqüència 

esperada 

Bastant alta; les vistes són filtres ràpids i fàcils d’utilitzar, i molt 

útils per revisar la informació més important, com pot ser les 

línies pendents d’aprovar dels managers. 

Comentaris Aquesta funcionalitat pot aportar molt de valor i temps estalviat a 

l’empresa, ja que te la possibilitat de poder enviar als empleats 

amb tasques pendents de manera ràpida a la feina que li falti per 

revisar. 
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CU- 07 

 

Importar línies de Work Entires o Expenses 

Descripció 

El sistema s’executarà tal i com està descrit en el següent cas 

d’us quan un usuari vulgui importar dades de línies de Work 

Entries o Expenses 

 

Precondició 

L’usuari és un empleat de l’empresa de Raona Enginyers i, com a 

tal, te el mínim rol possible d’Enginyer per poder crear línies de 

Work Entries i Expenses. No obstant, les línies creades de 

Expenses al importar han de ser seves o no es guardaran 

correctament. 

Seqüencia normal 

Pas Acció 

1 L’empleat de l’empresa sol·licita al sistema importar línies 

de Work Entries o Expenses 

2 El sistema obre una finestra emergent on sol·licita a 

l’empleat un arxiu Excel amb les línies de Work Entries o 

Expenses a importar. 

3 L’empleat carrega l’Excel amb les dades que es sol·licita 

per importar Work Entries o Expenses. 

4 L’empleat li dona a importar l’arxiu d’Excel. 

5 El sistema analitza l’arxiu Excel per validar les seves dades. 

6 Una vegada guardades les dades, es plasmen en forma de 

línies a la taula i es notifica a l’usuari de l’èxit de l’execució 

d’importar en un missatge per pantalla. 

7 L’empleat pot decidir si vol tornar a importar noves línies, 

tornant al pas 1. 

Postcondició L’empleat ha importat una sèrie de línies de Work Entries o 

Expenses. 

Excepcions 

Pas Acció 

3 L’empleat ha d’assegurar-se de que en el cas d’Expenses 

ha d’entrar, en el camp d’empleat i pressupost, el seu 

empleat i pressupost predeterminat. Altrament provocarà un 

error, ja que no pot importar dietes que no siguin seves. 

5 En el cas de que l’Excel tingui algun camp erroni, el sistema 

notifica a l’empleat d’aquest problema. El sistema notifica 

aquest problema proporcionant a l’empleat de l’error de 

manera exacta, indicant totes les cel·les de l’Excel on hi ha 

algun error per a que l’empleat el pugui editar i solucionar si 

ho desitja per tornar a intentar importar-lo. 

Freqüència 

esperada 

Alta, ja que és una forma alternativa de creació de línies en el 

sistema si no es volen entrar per la taula. 

Comentaris És una forma més àgil d’entrar dades en el cas de que es vulguin 

entrar línies que tinguin algunes dades repetides. 
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CU- 08 

 

Exportar línies de Work Entires o Expenses 

Descripció 

El sistema s’executarà tal i com està descrit en el següent cas 

d’us quan un usuari vulgui exportar dades de línies de Work 

Entries o Expenses 

 

Precondició 

L’usuari és un empleat de l’empresa de Raona Enginyers i, com a 

tal, te el mínim rol possible d’Enginyer per poder crear exportar 

de Work Entries i Expenses. 

Seqüencia normal 

Pas Acció 

1 L’empleat de l’empresa sol·licita al sistema exportar línies 

de Work Entries o Expenses 

2 L’empleat selecciona les línies que desitja exportar a partir 

dels checkbox que hi ha a l’esquerra de cada línia. 

3 L’empleat li dona al botó d’exportar les dades en format 

d’Excel. 

4 El sistema descarrega automàticament un arxiu Excel amb 

les línies de Work Entries o Expenses seleccionades per 

l’usuari 

5 L’empleat rep l’arxiu Excel amb les línies seleccionades. 

6 L’empleat pot decidir si vol tornar a exportar línies, tornant 

al pas 1. 

Postcondició L’empleat ha exportat una sèrie de línies de Work Entries o 

Expenses. 

Excepcions 

Pas Acció 

2 En el cas de que l’usuari no seleccioni les línies a exportar, 

s’exportarà fins a un màxim de 50 línies que apareguin en 

pantalla. Si hi ha menys, s’exportarà el màxim de les línies 

que hi ha. 

Freqüència 

esperada 

Alta, ja que moltes vegades s’utilitza el sistema d’exportació per 

editar línies existents (esborrant posteriorment les línies que es 

van a substituir) o bé per afegir noves línies d’una manera més 

àgil i fàcil. 

Comentaris És una forma més àgil d’entrar dades en el cas de que es vulguin 

entrar línies que tinguin algunes dades repetides, i també és una 

forma ràpida de poder exportar les línies desitjades. 
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CU- 09 

 

Fer ‘Submit’ a les línies creades  

Descripció 

El sistema s’executarà tal i com està descrit en el següent cas 

d’us quan un usuari vulgui fer ‘Submit’ de les línies de Work 

Entries o Expenses creades. 

 

Precondició 

L’usuari és un empleat de l’empresa de Raona Enginyers i, com a 

tal, te el mínim rol possible d’Enginyer per poder fer ‘Submit’ de 

les línies de Work Entries o Expenses creades. 

Seqüencia normal 

Pas Acció 

1 L’empleat de l’empresa sol·licita fer un ‘Submit’ de les línies 

de Work Entries o Expenses creades. 

2 El sistema ofereix a l’empleat poder fer ‘Submit’ a les línies 

de forma individual o de forma múltiple seleccionant-les a la 

part esquerra de la taula, a través dels checkbox. 

3 L’empleat decideix si vol pujar una sola línia, d’una en una 

o de forma múltiple. 

4 L’empleat li dona al botó de fer ‘Submit’. 

5 El sistema agafa les línies seleccionades per l’usuari i 

executa l’acció de fer ‘Submit’ 

6 Una vegada fet ‘Submit’ de les línies seleccionades, el 

sistema notifica a l’usuari de l’èxit de la seva acció. 

7 L’empleat pot decidir si vol fer ‘Submit’ de línies de Work 

Entries o Expenses de nou, tornant al pas 1. 

Postcondició L’empleat ha fet ‘Submit’ de les línies de Work Entries o 

Expenses. 

Excepcions 

Pas Acció 

2 Les línies que es vol fer ‘Submit’ han d’estar 

obligatòriament en l’estat de ‘Pending’. Si no estan en 

aquest estat, el sistema no deixarà a l’usuari fer l’acció de 

‘Submit’. 

4 L’empleat només pot fer ‘Submit’ d’aquelles línies 

d’Expenses que siguin seves i de ningú més. 

Freqüència 

esperada 

Molt alta, és una de les funcionalitats principals de l’aplicació, on 

tots els usuaris estan constantment creant línies i fent ‘Submit’ 

per a la seva posterior revisió per part dels Reviewers i 

Managers. 

Comentaris Aquesta nova funcionalitat del flux d’aprovació és una de les 

novetats de la nova eina, permetent un ordre en l’aplicació i un 

seguiment de les línies dels empleats. 
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CU- 10 

 

Acceptar o rebutjar línies  

Descripció 

El sistema s’executarà tal i com està descrit en el següent cas 

d’us quan un usuari de rol Manager, Reviewer o Administrador 

vulgui acceptar o rebutjar línies. 

 

Precondició 

L’usuari és un empleat de l’empresa de Raona Enginyers i té com 

a mínim un rol de Manager, Reviewer o Administrador per tal de 

poder acceptar o rebutjar línies. 

Seqüencia normal 

Pas Acció 

1 L’empleat de l’empresa vol acceptar o rebutjar línies de 

Work Entries o Expenses. 

2 El sistema ofereix a l’empleat poder rebutjat o acceptar les 

línies de forma individual o de forma múltiple seleccionant-

les a la part esquerra de la taula, a través dels checkbox. 

• En el cas de Manager, pot acceptar tota aquella línia 

de Work Entries que estigui en estat de ‘Submit’ i 

pot rebutjar tota aquella línia en estat de ‘Submit’ o 

‘Approved’. En el cas d’Expenses només pot 

rebutjar o aprovar línies en estat de ‘Reviewed’ 

• En el cas de Reviewer, només pot acceptar o 

rebutjar aquelles línies d’Expenses en estat de 

‘Submit’. 

• En el cas de l’Administrador, pot fer totes les 

accions de Manager i Reviewer sense restriccions. 

3 L’empleat decideix si vol pujar una sola línia, d’una en una 

o de forma múltiple. 

4 L’empleat li dona al botó de fer d’acceptar o de rebutjar. 

5 El sistema agafa les línies seleccionades per l’usuari i 

executa l’acció d’acceptar o de rebutjar. 

6 Una vegada feta l’acció de les línies seleccionades, el 

sistema notifica a l’usuari de l’èxit de la seva acció. 

7 L’empleat pot decidir si vol acceptar o rebutjar més línies de 

Work Entries o Expenses si en queden, tornant al pas 1. 

Postcondició L’empleat ha rebutjat o acceptat unes línies de Work Entries o 

Expenses. 

Excepcions 

Pas Acció 

4 L’empleat que tingui el rol de manager només pot acceptar i 

rebutjar d’aquelles línies d’Expenses que estiguin dintre de 

l’equip del qual es manager. 

Freqüència 

esperada 

Molt alta, és una de les funcionalitats principals de l’aplicació, on 

tots els usuaris de rol de Manager i Reviewer estan constantment 

acceptant o rebutjant línies. 

Comentaris Aquesta nova funcionalitat del flux d’aprovació és una de les 

novetats de la nova eina, permetent un ordre en l’aplicació i un 

seguiment de les línies dels empleats. 
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CU- 11 

 

Tancament de mes 

Descripció 

El sistema s’executarà tal i com està descrit en el següent cas 

d’us quan un empleat vulgui fer el tancament de més 

 

Precondició 

L’usuari és un empleat de l’empresa de Raona Enginyers i té el 

rol d’Administrador. 

Seqüencia normal 

Pas Acció 

1 L’empleat de l’empresa sol·licita fer un tancament del mes 

actual, modificant l’estat del flux totes les Work Entries i 

Expenses del sistema. 

2 El sistema obre un obre una finestra emergent preguntant a 

l’usuari si realment vol fer el tancament de mes, ja que no 

seria possible revertir el canvi a no ser que es modifiques la 

base de dades directament. 

3 L’empleat accepta realitzar el tancament de mes, prement 

el botó d’acceptar. 

4 El sistema realitza l’acció de tancament de mes. 

5 Una vegada realitzada l’acció de tancament de mes, es 

notifica de l’èxit de l’acció a l’usuari a través d’una finestra 

informativa. 

6 L’empleat pot decidir si vol tornar a tancar de mes, tornant 

al pas 1. 

Postcondició L’empleat ha realitzat l’acció de tancament de més. 

Excepcions 

Pas Acció 

3 Si l’empleat decideix no fer el tancament, tanca simplement 

la finestra i es cancel·la l’acció de tancament de mes. 

6 No es sol fer una altra vegada el tancament de mes 

immediatament després de fer-ho, ja que es fa una vegada 

al mes. 

Freqüència 

esperada 

Baixa però amb gran importància. Aquesta acció es realitza una 

vegada al mes, i realitza el tancament del flux de validació de tot 

el sistema relacionat amb Expenses i Work Entries. 

Comentaris Aquesta nova funcionalitat del flux d’aprovació és una de les 

novetats de la nova eina, permetent un ordre en l’aplicació i un 

seguiment i gestió de les línies dels empleats. 
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CU- 12 

 

Canviar l’estat d’Expenses a l’estat de ‘Paid’ 

Descripció 

El sistema s’executarà tal i com està descrit en el següent cas 

d’us quan un usuari vulgui confirmar que les Expenses del 

sistema han sigut pagades als usuaris que les van entrar. 

 

Precondició 

L’usuari és un empleat de l’empresa de Raona Enginyers i te que 

tenir el rol de Reviewer o Administrador per tal de realitzar 

aquesta acció. 

Seqüencia normal 

Pas Acció 

1 L’empleat de l’empresa sol·licita confirmar que les 

Expenses han sigut pagades als usuaris que van entrar les 

línies, i les quals estan en estat de ‘Pending to Pay’. 

2 El sistema obre un obre una finestra emergent preguntant a 

l’usuari si realment vol confirmar el pagament de les 

Expenses en estat de ‘Pending to Pay’, ja que no seria 

possible revertir el canvi a no ser que es modifiques la base 

de dades directament. 

3 L’empleat accepta realitzar la confirmació del pagament de 

les Expenses, prement el botó d’acceptar. 

4 El sistema realitza el canvi d’estat de les Expenses en estat 

de ‘Pending to Pay’ 

5 Una vegada realitzada l’acció de confirmació de pagament 

de les Expenses, es notifica de l’èxit de l’acció a l’usuari a 

través d’una finestra informativa. 

6 L’empleat pot decidir si vol tornar a canviar l’estat de les 

Expenses, tornant al pas 1. 

Postcondició L’empleat ha realitzat el canvi d’estat de les línies de Expenses. 

Excepcions 

Pas Acció 

3 Si l’empleat decideix fer la confirmació del pagament de 

Expenses, tanca simplement la finestra i es cancel·la l’acció 

de tancament de mes. 

6 Repetir l’acció de nou no tindria cap efecte en el sistema, ja 

que ja s’ha realitzat el canvi d’estat de totes les Expenses 

del sistema fins al pròxim tancament de més. 

Freqüència 

esperada 

Baixa però amb gran importància. Aquesta acció es realitza una 

vegada al mes, juntament amb el tancament de mes, i realitza el 

tancament definitiu del flux de validació de les Expenses. 

Comentaris Aquesta nova funcionalitat del flux d’aprovació és una de les 

novetats de la nova eina, permetent un ordre en l’aplicació i un 

seguiment i gestió de les línies dels empleats. 
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CU- 13 

 

Tancar/Bloquejar pressupostos 

Descripció 

El sistema s’executarà tal i com està descrit en el següent cas 

d’us quan un usuari vulgui tancar o bloquejar pressupostos. 

 

Precondició 

L’usuari és un empleat de l’empresa de Raona Enginyers i com a 

mínim té el rol de Manager o Administrador per poder realitzar 

l’acció de tancar o bloquejar pressupostos. 

Seqüencia normal 

Pas Acció 

1 L’empleat de l’empresa sol·licita al sistema tancar o 

bloquejar pressupostos. 

2 El sistema permet a l’usuari fer distintes accions segons el 

seu rol en l’aplicació, demanant confirmació a través d’una 

finestra emergent: 

• Si es Manager, permet seleccionar un o múltiples 

pressupostos i tancar-los, sempre i quan siguin 

pressupostos que estiguin relacionats amb equips 

del qual ell sigui manager. 

• Si es Administrador, pot tancar i bloquejar qualsevol 

pressupost. Aquell pressupost bloquejat només pot 

ser desbloquejar de nou per un rol d’Administrador. 

També té una acció especial de tancar tots els 

pressupostos de cop que compleixin una sèrie de 

condicions i siguin més antics de sis mesos. 

3 L’empleat accepta realitzar la el tancament o bloqueig dels 

pressupostos, prement el botó d’acceptar. 

4 El sistema realitza el canvi d’estat dels pressupostos en 

estat obert a estat de tancat o bloquejat. 

5 Una vegada realitzada l’acció de tancament o bloqueig de 

pressupostos, el sistema envia una notificació de 

confirmació de que l’acció s’ha realitzat amb èxit. 

6 L’empleat pot decidir si vol tornar a tancar o bloquejar més 

pressupostos, tornant al pas 1. 

Postcondició L’empleat ha tancat o bloquejat un o més pressupostos. 

Excepcions 

Pas Acció 

3 Si l’empleat decideix fer la confirmació del pagament de 

Expenses, tanca simplement la finestra i es cancel·la l’acció 

de tancament de mes. 

Freqüència 

esperada 

Mitjana, el tancament de pressupostos pot variar segon el mes, 

on es poden tancar o bloquejar pocs o molts pressupostos. 

Comentaris Permet una gran gestió sobre els pressupostos, podent tancar-

los o bloquejar-los temporalment o indefinidament, per tal de 

poder discutir noves estratègies respecte aquests pressupostos. 
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8. Sostenibilitat 

Per fer un anàlisis sobre la sostenibilitat, hem seguit les preguntes que es fan a 

partir de la rúbrica del lliurable tres, en el qual es plantejen tres àmbits: l’àmbit 

econòmic, l’àmbit social i l’àmbit ambiental. Farem el anàlisis per determinar si el 

projecte es viable en tots tres àmbits. 

8.1. Àmbit econòmic 

Per a que el projecte tingui un bon èxit en l’àmbit econòmic, ens em de preocupar de 

fer, sobretot, una bona realització dels costos del projecte, tant en recursos humans 

con materials, com en la valoració de possibles imprevistos i contingències.  

 

A través d’aquesta valoració, es pot observar que pot competir econòmicament amb 

projectes reals ja existents, ja que aquest projecte té l’avantatge de que està fet per 

la pròpia empresa que l’utilitzarà. Per tant, gràcies a aquest punt, serà fàcil reutilitzar 

codi en forma de framework per a futurs projectes, fent que es redueixi el cost 

d’implementació d’aquests, i essent més rentable que contractar uns de tercers. A 

més, al estar fet també per la pròpia empresa, el coneixement d’aquest serà molt 

més elevat, fent que sigui molt més fàcil de mantenir i solucionar possibles 

problemes o errors futurs de l’aplicació, reduint el cost de la seva vida útil, ja que les 

seves reparacions serien molt més ràpides d’aplicar al conèixer-se com està fet el 

codi. 

8.2. Àmbit ambiental 

Pel que s’ha comentat en l’anterior apartat, la possibilitat de reutilitzar codi és una 

forma de fer una reutilització de recursos a futur per altres projectes que implementi 

l’empresa, fent que la durada del projecte sigui menor i l’impacte ambiental menor. 

 

Els recursos a utilitzar durant la implementació del projecte s’han pensat per a que 

no siguin molt perjudicials per al medi ambient. L’ús del portàtil per a la 

implementació serà l’impacte més perjudicial que haurà en la realització del projecte, 

per tant, no serà molt greu en terminis de medi ambient.  
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La implementació d’aquest projecte, a més, farà que es deixi d’utilitzar la versió 

anterior d’aquest projecte, que és molt més ineficaç i antiga, fent que el seu 

rendiment sigui molt més inferior i la durada d’utilització molt més elevada. Per tant, 

l’impacte ecològic serà menor a l’anterior projecte existent, i molt més ràpid i 

ecològic a llarg termini, inclòs tenint en compte la realització d’aquest. 

8.3. Àmbit social 

La realització d’aquest projecte m’ajudarà personalment a aconseguir una millor 

destresa programant projectes reals empresarials, fent que en un futur millori 

considerablement la meva capacitat de programar i, per tant, sigui més àgil i pugui 

proposar millors solucions a altres possibles projectes. 

 

Sobre impacte social més enllà del personal, aquest projecte ajudarà a que les 

persones que utilitzaven l’eina anterior puguin tenir una experiència molt més àgil i 

fàcil d’utilitzar. Tot i això, s’ha d’admetre que al principi les persones que utilitzaven 

l’eina anterior notaran que ha canviat en alguns conceptes, com els de 

l’administració de pressupostos, fent que sigui una mica més lent. Tot i això, tal i 

com he dit, a la llarga serà una eina molt més ràpida d’utilitzar, i farà que sigui molt 

més eficient que l’anterior. 

 

A més, aquesta eina serà molt més segura que l’anterior en el tractament de dades, fent 

que els diferents usuaris que l’utilitzin tinguin les seves dades protegides i puguin utilitzar-la 

sense problemes. Aquest projecte no aportarà cap inconvenient als usuaris que ja 

l’utilitzaven, i no tindrà cap repercussió negativa cap a ells. 
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9. Resum de l’autoavaluació de sostenibilitat 

 
Al realitzar l’enquesta sobre l’autoavaluació de la sostenibilitat, m’he donat compte 

de que hi ha molts temes sobre la sostenibilitat dels quals encara no domino del tot 

com hauria. Hi ha aspectes que es pregunten a l’enquesta dels quals no tenia molta 

idea, com per exemple tècniques d’innovació i generació d’idees per tal de fer un 

projecte més sostenible, fer una valoració bastant acurada sobre els productes 

relacionats amb les TIC i el seu cicle de vida, o els principis deontològics relacionats 

amb la sostenibilitat. 

 

Degut a aquest desconeixement, he contestat amb sinceritat algunes d’aquestes 

preguntes, admetent que en alguns àmbits no tenia coneixement sobre el que es 

preguntava. No obstant, aquesta autoavaluació de la sostenibilitat m’ha ajudat a 

aprendre més sobre aquest tema, ja que a mesura que avançava en l’enquesta he 

anotat els conceptes que no acabava d’entendre del tot i després he fet una recerca 

sobre ells.  

 

Un dels conceptes que no coneixia, com el que he anomenar abans sobre els 

principis deontològics de la sostenibilitat, els he pogut buscar i llegir articles sobre 

ells, i bàsicament son els principis ètics que afecten als àmbits més rellevants de la 

sostenibilitat, com son l’ambiental, el social i l’econòmic. A partir d’aquesta recerca 

es pot augmentar els coneixements que es tenen sobre aquest àmbit, i anar 

millorant a la vegada amb els coneixements sobre la sostenibilitat en general. 

 

Altre concepte era el de la qualitat ergonòmica. Aquest concepte m’ha ajudat a 

entendre que simplement és el confort, tant físic com psicològic, que pot repercutir 

un producte o projecte a la societat, juntament amb l’accessibilitat, el nivell de 

seguretat, etc. 

 

En definitiva, aquesta enquesta m’ha ajudat a obtenir nous coneixements sobre la 

sostenibilitat en els projectes, nous conceptes que no coneixia, i m’ha ajudat a 

millorar en la meva realització d’anàlisis sobre pressupostos i sobre les repercussions 

que poden tenir la realització de projectes, tant a la societat com a nivell personal. 
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10. Lleis i regulacions legals 

 

La realització d’aquest projecte consisteix en la renovació d’una eina desfasada de 

l’empresa de Raona Enginyers. 

 

Tenint en compte que aquest projecte te la mateixa base legal que l’anterior, amb la 

renovació de les tecnologies i algunes funcionalitats noves, només cal analitzar si 

aquestes funcionalitats noves trenquen alguna llei del marc legal. 

 

Algunes funcionalitats noves estan relacionades simplement amb la renovació de 

tecnologies, millorant la seva qualitat. Si s’assegura que la llicencia d’aquestes 

tecnologies a utilitzar és legal i acompleix totes les normatives d’ús, no haurà cap 

problema amb les lleis. 

 

Respecte funcionalitats noves, la més destacable és la de la gestió de pressupostos, 

la qual està totalment relacionada amb l’empresa de Raona Enginyers, i està 

dissenyada de tal forma de que les dades publicades siguin només per a ús de 

gestió, sense arribar a comprometre aquells projectes relacionats amb els seus 

clients, per tal de no desvelar dades d’aquests a cap empresa de tercers. 

 

Per tant, tant en relació de renovació de funcionalitats antigues com de funcionalitats 

noves, no hi ha cap problema en el marc legal. 
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11. Conclusions finals 

 

En la conclusió final vull remarcar, de manera general, com he aplicat el 

coneixement adquirit al llarg del meu grau d’Enginyeria Informàtica en el projecte 

final de carrera, i també tot el nou coneixement adquirit en la realització d’aquest. 

 

La realització d’aquest projecte a nivell personal ha consistit principalment en aplicar 

tots els coneixements que he anat adquirint al llarg del meu grau en l’especialitat 

d’Enginyeria de Software, juntament amb els conceptes bàsics apresos en el grau 

inicial i les assignatures optatives. 

 

Els coneixements que he a utilitzat més són aquells amb una similitud més 

apropada a la realització d’aquest projecte, com ara les assignatures de PROP 

(Projectes de Programació), GPS (Gestió de Projectes de Software) o PES (Projecte 

d’Enginyeria del Software), que consistien en la realització de la documentació i 

implementació de projectes seguint una metodologia àgil. 

 

A més, les assignatures de AS (Arquitectura del Software), DBD (Disseny de Base 

de Dades) i ASW (Aplicacions i Serveis Web) m’han ajudat a desenvolupar una molt 

bona metodologia de programació, essent organitzada i neta, tant en el relacionat 

amb la programació de codi, com en la gestió i comprensió de les bases de dades. 

 

També mencionar les assignatures de ER (Enginyeria de Requisits), CSI 

(Conceptes de Sistemes d’Informació), DSI (Disseny de Sistemes d’Informació) i 

SIO (Sistemes d’Informació per a les Organitzacions) que m’han ajudat a la 

realització de la gestió de casos d’us, documentació dels projectes, i a tenir una 

millor visió sobre com fer un anàlisis sobre les diferents eines que hi ha al mercat, i 

la comparació d’aquestes amb diferents productes. 

 

Aquestes son les assignatures que considero que m’han aportat més a l’hora de 

realitzar el projecte fins ara, tant en l’aspecte d’implementació de codi com la gestió 

de documentació de l’aplicació. 
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Passant a la part del coneixement adquirit, vull remarcar sobretot un camp que m’ha 

ajudat molt a créixer com a persona i professional de la meva especialitat 

d’Enginyeria de Software: l’experiència laboral. 

 

Aquest projecte, a part de poder aplicar tots els coneixements apresos en la carrera 

de la Facultat Informàtica de Barcelona mencionats anteriorment, m’ha ajudat a 

créixer de manera professional al realitzar un projecte en una empresa real, amb 

totes les facetes que això desemboca, com ara la pressió real de dates d’entrega, 

on l’eficiència de com es treballa es crucial per als beneficis o pèrdues de l’empresa. 

 

A més, al ser el meu primer projecte d’empresa en el mon real, m’ha servit com a 

pràctica per al següent nivell. Aquest projecte, tot i que ha sigut en una empresa 

real, ha sigut un projecte de tipus intern. El següent nivell es realitzar un projecte 

amb major pressió i major realisme, que consisteix en un servei a una empresa 

client, on les dates i el pressupost invertits són encara més exigents. 

 

En definitiva, aquest projecte m’ha ensenyat moltes coses sobre els projectes reals 

en empreses i, a més, m’ha ajudat a créixer, tant com a persona com a professional 

de la meva especialitat. 

 

Cal remarcar també que he adquirit molts coneixements en relació amb noves 

tecnologies que no dominava abans de començar el projecte, com per exemple les 

tecnologies d’Angular 6, .NET y Azure. Aquests coneixements m’han aportat 

fluïdesa a l’hora d’aprendre noves tecnologies, a més de poder tenir un ventall més 

ampli sobre la implementació de projectes gràcies al coneixement d’aquestes noves 

tecnologies. 

 

Per tant, espero en un futur poder augmentar encara més els meus coneixements i 

poder realitzar molts més projectes, per tal de millorar cada vegada més com a 

professional en la meva especialitat d’Enginyeria del Software. 

  



82 
 

12. Referencies 

 

1) Empresa Raona Enginyers <http://www.raona.com/> [Consulta: 4 Mar. 

2018]  

2) Definició del Product Owner <https://proyectosagiles.org/cliente-product-

owner/> [Consulta: 7 Mar.2018] 

3) Microsoft Dynamics 365 <https://dynamics.microsoft.com/es-es/> [Consulta: 

7 Mar.2018] 

4) Project Server (Microsoft Office) <https://products.office.com/es-

es/project/enterprise-project-server> [Consulta: 7 Mar.2018]  

5) JIRA <https://es.atlassian.com/software/jira> [Consulta: 7 Mar.2018]  

6) Visual Studio Team Services <https://visualstudio.microsoft.com/es/team-

services/> [Consulta: 7 Mar.2018] 

7) Business Intelligence 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial> [Consulta: 9 Mar. 

2018] 

8) Salari del Product Manager <https://www.pagepersonnel.es/jobs/product-

manager?pos=1725556> [Consulta: 9  Mar. 2018] 

9) Salari del Product Owner < https://www.infojobs.net/sabadell/product-

owner/of-icb3a594fce4f17adeb416ed6b95a55?applicationOrigin=search-

new> [Consulta: 9  Mar. 2018] 

10) Salari de l’analista <https://www.pagepersonnel.es/job-detail/data-

analyst/ref/266706> [Consulta: 9  Mar. 2018] 

11) Salari del dissenyador <https://www.pagepersonnel.es/job-detail/digital-

designer/ref/280535> [Consulta: 9  Mar. 2018] 

12) Salari del programador <https://www.pagepersonnel.es/job-

detail/programador-junior-net/ref/273743?source=search> [Consulta: 9  Mar. 

2018] 

13) Salari del tester <https://www.pagepersonnel.es/job-detail/software-

tester/ref/266113> [Consulta: 9  Mar. 2018] 

14) CRM <https://www.elegircrm.com/crm/que-es-un-crm> [Consulta: 14  Abr. 

2018] 

http://www.raona.com/
https://proyectosagiles.org/cliente-product-owner/
https://proyectosagiles.org/cliente-product-owner/
https://dynamics.microsoft.com/es-es/
https://products.office.com/es-es/project/enterprise-project-server
https://products.office.com/es-es/project/enterprise-project-server
https://es.atlassian.com/software/jira
https://visualstudio.microsoft.com/es/team-services/
https://visualstudio.microsoft.com/es/team-services/
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial
https://www.pagepersonnel.es/jobs/product-manager?pos=1725556
https://www.pagepersonnel.es/jobs/product-manager?pos=1725556
https://www.infojobs.net/sabadell/product-owner/of-icb3a594fce4f17adeb416ed6b95a55?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/sabadell/product-owner/of-icb3a594fce4f17adeb416ed6b95a55?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/sabadell/product-owner/of-icb3a594fce4f17adeb416ed6b95a55?applicationOrigin=search-new
https://www.pagepersonnel.es/job-detail/data-analyst/ref/266706
https://www.pagepersonnel.es/job-detail/data-analyst/ref/266706
https://www.pagepersonnel.es/job-detail/digital-designer/ref/280535
https://www.pagepersonnel.es/job-detail/digital-designer/ref/280535
https://www.pagepersonnel.es/job-detail/programador-junior-net/ref/273743?source=search
https://www.pagepersonnel.es/job-detail/programador-junior-net/ref/273743?source=search
https://www.pagepersonnel.es/job-detail/software-tester/ref/266113
https://www.pagepersonnel.es/job-detail/software-tester/ref/266113
https://www.elegircrm.com/crm/que-es-un-crm


83 
 

15) Microsoft Dynamics 365 <https://ignsl.es/que-es-dynamics-365/> [Consulta: 

14  Abr. 2018]  

16) P&L/PnL Definició <https://www.investopedia.com/terms/p/plstatement.asp> 

[Consulta: 17  Abr. 2018] 

17) Microsoft Azure SQL <https://azure.microsoft.com/es-es/services/sql-

database/> [Consulta: 20  Abr. 2018]  

18) Azure Active Directori <https://azure.microsoft.com/es-es/services/active-

directory/> [Consulta: 20  Abr. 2018]  

19) Framework Angular 5 <https://angular.io> [Consulta: 25  Mar. 2018]  

20) Tecnologies .NET <https://www.microsoft.com/net/> [Consulta: 25  Mar. 

2018] 

21) Typescript <https://www.typescriptlang.org/> [Consulta: 25 Abr. 2018] 

https://ignsl.es/que-es-dynamics-365/
https://www.investopedia.com/terms/p/plstatement.asp
https://azure.microsoft.com/es-es/services/sql-database/
https://azure.microsoft.com/es-es/services/sql-database/
https://azure.microsoft.com/es-es/services/active-directory/
https://azure.microsoft.com/es-es/services/active-directory/
https://angular.io/
https://www.microsoft.com/net/
https://www.typescriptlang.org/

