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1. Resum i 

organització de la 

memòria 
 

El projecte consisteix en el disseny d’una aplicació web per a la gestió integral d’una 

empresa que detecta unes necessitats que a l’actualitat no estan cobertes. 

Aquesta memòria, els capítols de la qual reflecteixen les activitats dutes a terme per al 

desenvolupament del projecte, s’estructuren de la següent manera: 

• Presentació: Breu descripció de l’empresa y la seva activitat econòmica. 

• Justificació: Anàlisi de les diferents solucions versus la solució proposada 

explicant el perquè de la presa de decisions. 

• Objectius: Definició dels objectius concrets del projecte. 

• Planificació: Detall de la planificació del projecte. 

• Cost del projecte: Descripció de l’impacte econòmic del projecte. 

• Decisions tecnològiques: Definició dels components de hardware i software 

implicats al projecte. 
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• Anàlisi de requeriments: Exposició del requeriments funcionals i no funcionals 

del sistema. 

• Especificació: Exposició dels casos d’ús del sistema i representació del model de 

dades d’aquest. 

• Disseny: Definició del disseny arquitectònic del sistema, dels components que el 

formen i de les seves interaccions.  

• Implementació: Mostra representativa del codi creat per al desenvolupament 

de l’aplicació. 

• Conclusions i treball futur: Anàlisi de la consecució dels objectius definits i 

explicació de les conclusions obtingudes així com la proposta d’ampliacions i 

millores que podrien ésser importants de cara a futures versions del producte. 

• Bibliografia: Exposició de les fonts consultades durant el desenvolupament del 

projecte. 
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2. Presentació 
 

El projecte que es presenta a continuació és una aplicació web destinada a la gestió 

íntegra d’una empresa amb tres activitats professionals altament diferenciades. Una 

banda trobem la vessant consultora, especialitzada en LOPD (Llei Orgànica de Protecció 

de Dades), LSSI-CE (Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic), 

PRL (Prevenció de Riscos Laborals) i Prevenció de Blanqueig de Capitals, per una altra, la 

gestió del crèdit per a  formació de la Fundació Tripartita que disposen totes les 

empreses amb personal contractat i finalment, la darrera línia de negoci es la distribució 

y venta d’articles de naturalesa totalment heterogènia. 

Actualment l'empresa client està fent ús de diferents eines de gestió independents per 

a cada línia de negoci. Aquest factor provoca una gran problemàtica que afecta diversos 

camps dins de la gestió empresarial.  

El primer, i potser més important, és el descontrol comptable de l'empresa, ja que per 

tenir coneixements reals de la comptabilitat d'aquesta cal fusionar les diferents 

comptabilitats parcials de cada una de les línies de negoci. En aquest sentit, els gerents 

de l'empresa no disposen tampoc de la informació referent a la facturació, la tresoreria 

i les compres i, per tant, no poden prendre decisions amb l'agilitat i rapidesa que 

necessiten actualment. 



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

6 

 

Altrament, els treballadors no podran donar un bon servei als seus clients si per obrir el 

seu històric ho han de verificar les tres eines de gestió. La situació encara empitjora més 

si un mateix client ha contractat els nostres serveis de línies diferents, ja que aleshores 

l'historial d'aquest client estarà compartit en les fitxes de les diverses eines de gestió. 

Aquest són només dos dels exemples que podem exposar com a conseqüència de l'ús 

independent de diverses aplicacions per a la gestió d'una única empresa.  

Els problemes s'agreugen cada dia que passa, ja que la tendència de creixement de 

l'empresa ja és una realitat i la quantitat d'informació per gestionar cada cop és més 

elevada. 
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3. Justificació 
 

Donat que es tracta d’una empresa amb diverses activitats econòmiques heterogènies 

entre sí, la recerca d’una única eina per a la gestió de tota la unitat de negoci no s’ha 

resolt amb èxit. Aquest factor ha causat la necessitat d’emprar diferents eines de 

software (tant aplicacions per a Windows com aplicacions web) i d’invertir elevades 

quantitats de diners en modificar-les per poder aconseguir un producte relativament 

“pràctic”.  

Tal i com hem comentat, actualment existeixen diverses aplicacions (ERP’s / CRM’s) per 

a gestionar els diferents clients amb major o menor flexibilitat i capacitat d’adaptació al 

client. Fins i tot hi ha solucions a nivell empresarial que podrien arribar a donar servei 

per al desenvolupament òptim de l’activitat professional però, malauradament, 

aquestes tenen un cost d’implantació, de manteniment i de customització molt elevat 

tant a nivell econòmic com temporal. 

Per aquest motiu, després d’haver valorat diferents propostes i pressupostos, l’empresa 

decideix invertir en una única  aplicació que doni una resposta senzilla però efectiva a 

totes les seves necessitats. 
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4. Objectius 
 

L’objectiu principal d’aquesta aplicació és poder garantir una òptima gestió d’una 

empresa consultora i gestora de formació bonificada a través d’una interfície còmoda i 

senzilla, recollint els diferents perfils d’usuari que requereix la unitat de negoci.  

A part d’aquest, els objectius destacables seran els següents: 

1. Crear una aplicació diferent de la resta de solucions disponibles al mercat actual 

que reculli les necessitats presentades a ambdues línies de negoci. 

2. Permetre l’anàlisi bàsic de les dades per explotar la informació i possibilitar una 

millora qualitativa a la presa de decisions a nivell empresarial.  

3. Automatitzar aquelles tasques més complexes o aquelles que consumeixen més 

temps dels recursos administratius de l’empresa. 

L’assoliment de tots els objectius que acabem d’enumerar suposarà una millora 

substancial en la organització, gestió i efectivitat dels diferents llocs de treball i, per tant, 

una major rendibilitat de l’empresa. 

 

  



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Planificació del 

projecte 
 

En aquest apartat exposarem la planificació inicial del projecte i després la contrastarem 

amb la planificació real, explicant els motius dels diversos canvis. 

PLANIFICACIÓ INICIAL 

Per tal de poder dur a terme un seguiment més explícit i rigorós i poder controlar més 

ràpidament les desviacions, desglossarem el projecte en 3 projectes menors. Cada un 

d’aquests nous projectes respon a cada una de les capes del model MVC (Model, Vista i 

Controlador) i conté tots els mòduls que composen l’aplicació: 

1. Mòdul Clients 

2. Mòdul Productes 

3. Mòdul Comercial 

4. Mòdul Financer 

5. Mòdul Recursos Humans 

6. Mòdul Agenda 

7. Mòdul Analític 
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PLANIFICACIÓ FINAL 

La planificació final ha resultat bastant diferent de la plantejada inicialment.  

Hi ha hagut diversos elements que han produït aquests canvis i a continuació els 

exposarem amb més detall. 

CONEIXEMENT DE LA TECNOLOGIA 

Com que no havíem treballat prèviament amb el patró MVC .NET, es desconeixia 

totalment les pautes per a la millor praxi. De fet, vàrem plantejar la possibilitat de 

treballar les tres capes independentment per a cada mòdul i certament, va ésser un 

error. El plantejament correcte és desenvolupar cada un dels mòduls de forma 

independent però treballant les tres capes alhora. Només aquest factor ja ens va obligar 

a refer tota la planificació. 

APRENENTATGE DELS LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ 

Per a poder dur a terme el desenvolupament integral de l’aplicació va ésser 

imprescindible aprendre els següents llenguatges de programació: 

1. C Sharp (C#): Per a la capa Controlador que és on resideix tota la lògica del negoci. 

2. HTML & CSS3: Utilitzat per a estructurar i dissenyar tots els elements gràfics que 

trobem a la capa Vista (HTML) i per a crear uns patrons estètics per mantenir una 

mateixa línia estètica a tota la web i simplificar-ne l’ús (CSS3).  

3. JavaScript, JQuery & AJAX: Empleat per a la validació de les dades introduïdes 

als formularis i per a la crida de funcions localitzades a la capa Controlador de 

forma asíncrona (AJAX – Asynchronous JavaScript And XML)  

4. JSON: Certament, JSON (JavaScript Object Notation) no és un llenguatge de 

programació sinó un format de dades que hem utilitzat per a substituir l’XML a 

AJAX. 

5. SQL: Llenguatge utilitzat per a la generació del model de dades a la base de 

dades. 

Per aquest motiu normalment els projectes d’aquest caire solen ésser desenvolupats 

per equips multidisciplinaris. 

Tots aquests “imprevistos” o planificacions realitzades sota el paraigua de l’optimisme, 

han resultat càrregues extres de feina i d’aprenentatge que han repercutit directament 

en el nombre d’hores necessàries tal com veurem a continuació.
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6. Cost del projecte 
 

El cost del projecte va directament vinculat a la seva planificació, ja que d’aquesta 

dependrà el nombre d’hores necessàries i els recursos que hi hauran de formar part. Així 

doncs, de la mateixa manera que hem realitzat al punt anterior, primer visualitzarem el 

cost del projecte planificat inicialment i posteriorment, el cost real del projecte.  

CÀLCUL DE COSTOS INICIAL 

El projecte consta de diversos punts amb una complexitat i càrrega de treball vairada. 

Per aquest motiu, els diferents recursos que ens seran necessaris per a dur-lo a terme 

seran els següents:  

Nom Treball real Cost real Taxa estàndard 

Project Manager 48 hores 2.880,00 € 60,00 €/hora 

Analista 232 hores 10.440,00 € 45,00 €/hora 

Desenvolupador 556 hores 13.900,00 € 25,00 €/hora 

Conseqüentment, el cost del projecte el podrem quantificar de la següent manera: 

Nom de la tasca Duració Nom dels recursos 
Cost 
unitari 

Cost 

Definició, abast i 
justificació 

0,5 dies Project Manager 60,00 € 240,00 € 
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Anàlisis de requeriments 1 dia Project Manager 60,00 € 480,00 € 

Solució arquitectònica 0,5 dies Analista 45,00 € 180,00 € 

Solució tecnològica 0,5 dies Analista 45,00 € 180,00 € 

Viabilitat i impacte 
econòmic 

0,5 dies Project Manager 60,00 € 240,00 € 

Definició dels casos d'ús 5 dies Equip multidisciplinari   1.800,00 € 

Component MODEL 17,5 dies Equip multidisciplinari   4.620,00 € 

Component VISTA 31,5 dies Equip multidisciplinari   7.420,00 € 

Component 
CONTROLADOR 

38,5 dies Equip multidisciplinari   8.820,00 € 

Proves integrals 1 dia Desenvolupador 25,00 € 200,00 € 

Implantació a l'entorn 
final 

2 dies Desenvolupador 25,00 € 400,00 € 

Anàlisis dels resultats 2 dies Analista 45,00 € 720,00 € 

Memòria 4 dies Project Manager 60,00 € 1.920,00 € 

Total 
104,5 
dies 

Equip multidisciplinari   27.220,00 € 

 

CÀLCUL DE COSTOS REAL 

Nom Treball real Cost real Taxa estàndard 

Project Manager 48 hores 2.880,00 € 60,00 €/hora 

Analista 232 hores 10.440,00 € 45,00 €/hora 

Desenvolupador 556 hores 13.900,00 € 25,00 €/hora 

La quantificació resultant d’aquesta nova planificació és la següent: 

Nom de la tasca Duració Nom dels recursos 
Cost 
unitari 

Cost 

Definició, abast i 
justificació 

1 dia Project Manager 60,00 € 480,00 € 

Anàlisis de requeriments 4 dies Project Manager 60,00 € 1.920,00 € 

Solució arquitectònica 2 dies Analista 45,00 € 720,00 € 

Solució tecnològica 3 dies Analista 45,00 € 1.080,00 € 

Viabilitat i impacte 
econòmic 

2 dies Project Manager 60,00 € 960,00 € 

Estudi Enginyeria del 
software 

7 dies   0,00 € 

Estudi MVC .NET 4 dies   0,00 € 

Definició dels casos d'ús 10 dies Equip multidisciplinari   3.600,00 € 

Mòdul Clients 15 dies Equip multidisciplinari   2.560,00 € 

Mòdul Facturació 13 dies Equip multidisciplinari   2.280,00 € 

Mòdul RRHH 10 dies Equip multidisciplinari  1.800,00 € 

Mòdul Comercial 10 dies Equip multidisciplinari  1.800,00 € 
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Mòdul Productes 10 dies Equip multidisciplinari  1.800,00€ 

Mòdul Agenda 11 dies Equip multidisciplinari   1.600,00 € 

Mòdul Analític 10 dies Equip multidisciplinari  1.800,00€ 

Proves integrals 1 dia Desenvolupador 25,00 € 200,00 € 

Implantació a l'entorn 
final 

2 dies Desenvolupador 25,00 € 400,00 € 

Anàlisis dels resultats 2 dies Analista 45,00 € 720,00 € 

Memòria 4 dies Project Manager 60,00 € 2.400,00 € 

Total 117 dies Equip multidisciplinari   26.120,00 € 

Com podem veure, hem estalviat temps i diners, ja que al desenvolupar paral·lelament 

les 3 capes del model MVC per cada un dels mòduls s’optimitza el procés. 

EXTERNALITZACIÓ DE SERVEIS 

Donat que es tracta d’un servei web, que el cost d’un equip servidor comportaria una 

inversió inicial molt elevada i que tenir el servei en un servidor local comportaria 

contractar un proveïdor d’internet amb un upload bandwidth molt elevada (d’altra 

banda el servei podria veure’s afectat), hem optat per contractar un servei de hosting 

que ens cobreix totes les necessitats mencionades anteriorment.  

Així doncs, suportant un cost variable d’entre 20,00 € i 150,00 € (en funció del que el 

client decideixi) mensuals ens estalviem el cost de les llicències dels productes Microsoft 

SQL Server i Windows Server 2012 R2. Aquesta opció també permet una gran flexibilitat, 

ja que podem millorar el servei en èpoques puntuals (estacionalitat del volum de feina 

del negoci) o de forma directament proporcional al creixement de l’empresa. 

Pel que fa a la versió de Visual Studio, finalment escollirem la versió Community, donat 

que resol les nostres necessitats i es tracta d’un entorn de desenvolupament totalment 

lliure. 
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7. Decisions 

tecnològiques 
 

Aquest punt és on justificarem totes i cada una de les decisions preses, pel que fa a 

l’elecció de les diferents tecnologies tant per al desenvolupament com per a la posada 

en marxa del projecte. 

ARQUITECTURA 

Quan es crea una aplicació web, que pot arribar a tenir diferents pàgines, és de vital 

importància mantenir l’ordre i estructura del projecte. Per aquest motiu, la nostra 

aplicació estarà generada sota el patró MVC (Model – View – Controller) ja que aquest 

ens permetrà desglossar-lo en les següents tres capes: 

1. El model:  

És la capa que gestiona les regles del negoci i s’encarrega de cuidar les dades. 

Quan parlem d’aplicacions web, el model es qui s’encarrega de connectar-se 

amb la BBDD i mantenir la seva integritat. 
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2. La vista:  

Aquesta capa correspon a allò que veu l’usuari. A una pàgina web, per exemple, 

seria l’HTML, el Javascript i/o el CSS. 

3. El controlador:  

La tercera capa és la que conté tota la lògica de la programació com ara, quines 

dades mostrar. En aquest cas la capa controlador agafaria les dades de la capa 

model i les mostraria a través de la capa vista. 

El Framework escollit per al desenvolupament del projecte és Microsoft ASP .Net MVC 

sota el llenguatge C#. Aquesta decisió ens permetrà gaudir de les següents avantatges 

respecte a altres dels seus competidors: 

1. Corba d’aprenentatge curta 

2. Connectors natius amb els principals motors de BBDD 

3. Motor de vistes Razor i Template Tags que simplifiquen la creació de webs 

dinàmiques 

4. Ús de Entity Framework que ens permet treballar amb la capa de dades amb un 

nivell d’abstracció més elevat (això ens permet crear i sobretot fer un 

manteniment de les aplicacions orientades a BBDD de forma més intuïtiva i 

senzilla). 

5. Consultes a les BBDD mitjançant LINQ (d’aquesta manera a l’hora de realitzar les 

consultes no tindrem en compte quin SGBD hi ha a la capa de dades, 

possibilitant, si fos necessari, un canvi en aquest punt sense afectar a la resta del 

projecte). 

6. És Open Source 

7. Hi ha una gran comunitat darrere 

SERVIDOR 

Després d’haver escollit les eines que millor s’escauen per al desenvolupament del 

projecte, ara cal escollir la solució més robusta per utilitzar Microsoft ASP.Net MVC en 

un servidor de producció. Actualment, la configuració existent més robusta és 

implementar la plataforma sobre un servidor HTTP IIS (Internet Information Services) en 

un servidor Microsoft Windows Server 2012 R2. 

Pel que fa al motor de Bases de Dades, hem escollit SQL Server ja que és la solució que 

millor s’integra amb les tecnologies comentades anteriorment i també ens proporciona 

les següents característiques respecte els seus competidors:  

1. Suport de transaccions 

2. Suport de procediments emmagatzemats 

3. Entorn gràfic d’administració 

4. Permet administrar informació d’altres servidors de dades 



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

19 

 

5. SQL Server Always On (tecnologia de gestió de dades per disminuir el temps 

d’inactivitat de l’usuari arrel d’errors en el sistema), suport per a dades 

estructurades i semi-estructurades i una major compressió de les dades 

6. A la versió 2014, a més, incorpora In-Memory Online Traction Processing  (OLTP), 

una característica incorporada que permet una sofisticada gestió de BBDD para 

millorar-ne el rendiment 

7. Noves solucions per gestionar la recuperació d’errors. 

ENTORN DE DESENVOLUPAMENT 

L’únic entorn de desenvolupament que ens permet desenvolupar aplicacions ASP.NET 

MVC amb llenguatge C# i que també integra la gestió de les Bases de Dades Microsoft 

SQL Server de forma nativa és Visual Studio. Tot i això, haurem d’escollir aquella versió 

que cobreixi totes les nostres necessitats sense perdre de vista el cost que pot 

representar sobre el pressupost total. És per aquest motiu que tractarem aquesta 

decisió al proper punt. 

  



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Anàlisi de 

requeriments 
 

Els requeriments s’agrupen en dos grans conjunts: els requeriments funcionals i els 

requeriments no funcionals. En aquest punt detallarem l’anàlisi realitzat per a cada un 

d’ells. 

8.1. REQUERIMENTS FUNCIONALS:  

A. MÒDUL CLIENTS: 
• Gestió bàsica dels clients de l’empresa: L’aplicació ha de poder afegir, 

editar, eliminar i donar de baixa els diferents clients amb els que 

treballarà l’empresa.  

• Classificació dels clients: Els clients han de poder ésser classificables en 

les diverses categories que la empresa configuri. 

• Llistat de clients amb filtres: L’usuari ha de poder llistar els clients i 

aplicar filtres sobre el nom, data d’alta del client, data de contractació (en 

cas d’haver contractat algun producte) i sobre el criteri de classificació 

assignat per la empresa. 
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• Gestió de la contractació: L’aplicació ha de permetre generar contractes 

entre el client i la empresa, així com poder realitzar les altres funcions 

bàsiques: llistar, editar, eliminar i rescindir el contracte. Els contractes 

referents a formació bonificada hauran de ser compatibles amb la gestió 

de la Fundació Tripartita. Tots els contractes hauran de contenir, com a 

mínim, la informació referent als següents apartats: 

i. Obligatoris: 

1. Empresa proveïdora 

2. Empresa client 

3. Producte/s contractat/s 

4. Informació econòmica 

ii. Opcional: 

1. Participant/s (vinculats al mateix o a diferents productes) 

• Sistema de comunicació automatitzat: El programa ha de poder 

automatitzar una sèrie de patrons de comunicació amb el client així com 

amb els diferents organismes que intervindran directa o indirectament 

amb ell o en algun dels processos vinculats amb la seva gestió. Aquests 

processos són els següents: 

i. Alta d’usuari a la plataforma de formació 

ii. Enviament d’e-mail de benvinguda 

iii. Enviament de la documentació a la fundació Tripartita: 

1. Inici del grup 

2. Finalització del grup 

3. Alta de l’acció formativa 

iv. Enviament d’e-mail de seguiment administratiu 

v. Enviament d’e-mail de finalització 

vi. Enviament de certificació 

 

B. MÒDUL PRODUCTES: 
• Gestió bàsica dels productes: L’aplicació ha de poder afegir, editar, 

eliminar i donar de baixa els diferents productes que l’empresa ofereix 

als seus clients. 

• Classificació exhaustiva dels productes: Donada la gran quantitat i 

varietat de productes que pot oferir l’empresa, aquesta ha de poder 

classificar-los a mitjançant diferents criteris com ara: 

i. Àrea  

ii. Família 

iii. Categoria 

iv. Modalitats 

• Llistat de productes amb filtres: L’usuari ha de poder llistar els productes 

i aplicar filtres sobre el nom, data de creació, modalitat i tots els criteris 

de classificació vists en el punt anterior. 
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• Generació de les condicions econòmiques del producte: Tots els 

productes tenen un PVP assignat però de la mateixa manera que succeeix 

amb qualsevol altres tipus de negoci, la xarxa comercial ha de disposar 

de cert marge de maniobra per a poder aconseguir la venta del producte. 

Perquè no hi hagi un descontrol per part de la mateixa, el departament 

responsable ha de poder definir quines condicions econòmiques estan 

validades per la gerència de la empresa i per tant poden ésser aplicables 

per la xarxa comercial. Així doncs, els productes han de poder estar 

vinculats a unes condicions econòmiques que continguin la següent 

informació: 

i. Tipus de pagament: 

1. Al comptat: 

a. Un únic pagament  

2. Fraccionat: 

a. Possibilitat de generar diferents tipus de 

pagaments amb diferents número de quotes cada 

un (ex: fraccionament a 3 mesos, fraccionament a 

6 mesos, ...) 

ii. Descompte: El descompte sempre anirà vinculat al tipus de 

pagament ja que a l’empresa li pot interessar potenciar un tipus 

de pagament en un moment determinat: 

1. Sobre el total del producte: 

a. Valor absolut 

b. Percentatge 

2. Sobre una part del producte (ex: la matrícula d’un curs): 

a. Valor absolut 

b. Percentatge 

iii. Costos administratius: Aquest concepte fa referencia al recàrrec 

vinculat al tipus de pagament (ex: el recàrrec d’un fraccionament 

a 3 mesos sempre serà més baix que el d’un fraccionament a 12 

mesos ja que el risc de morositat augmenta. D’altra banda el 

pagament al comptat no tindrà cap cost administratiu d’aquest 

tipus vinculat). 

Així doncs, el resultant d’aplicar condicions econòmiques diferents 

generaran un PVC diferent per al mateix producte. Definirem PVC 

mitjançant la següent fórmula:  

PVC = PVP – descompte + costos administratius 

 

• Reutilització / escalabilitat de productes: Tots els productes han d’estar 

dissenyats per a poder ésser reutilitzats total o parcialment o ampliats 

amb continguts (parcials o totals, també) d’altres productes. Tot i això, 
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l’empresa ha de poder mantenir l’històric d’un producte pel que 

l’aplicació haurà de poder tenir un “control de versions” d’aquests. 

 

C. MÒDUL FINANCER: 
• Gestió bàsica de les factures: L’aplicació ha de poder afegir, editar, 

eliminar i rectificar les diferents factures generades per el client en el 

moment de la contractació d’un producte i aquelles que es puguin haver 

de generar manualment. 

• Llistat de factures amb filtres: L’usuari ha de poder llistar les factures i 

aplicar filtres sobre el número de factura, client i/o producte vinculat a la 

factura i data d’emissió i de venciment de la factura. 

• Assignació supervisada del número de factura: Donada la casuística 

d’algunes empreses de formació bonificable, l’aplicació ha de contemplar 

la possibilitat de poder generar el número de factura en el moment en 

que l’usuari supervisor verifiqui la veracitat de la mateixa. 

• Gestió de pagaments: L’aplicació ha de permetre introduir i gestionar 

(modificar i eliminar) els pagaments que l’empresa ha de realitzar als 

diferents proveïdors i permetre’n l’automatització dels que la propietat 

en consideri la necessitat. 

• Gestió de les diferents entitat bancàries col·laboradores: L’usuari podrà 

gestionar i seleccionar les diferents entitats bancàries amb les que es vol 

realitzar el pagament o cobrament vinculat a una factura. 

• Control de la tresoreria: L’aplicació ha de poder mostrar ràpidament la 

gestió de la tresoreria en un període determinat. 

 

D. MÒDUL COMERCIAL: 
• Gestió bàsica de les sol·licituds d’informació (leads): L’aplicació ha de 

poder afegir, editar, eliminar i re-assignar les sol·licituds d’informació de 

clients potencials. 

• Automatització de la generació de Comptes i Contactes: Per poder tenir 

un mínim control sobre si una persona ha sol·licitat informació 

prèviament o si una mateixa persona facilita diferents dades de contacte, 

caldrà que es generin comptes de client (potencial) i sobre aquestes 

comptes es vinculin els contactes amb les dades facilitades. Així doncs, la 

primera vegada que el client A sol·licita informació facilitant les dades X, 

l’aplicació crearà una compta del client A i li vincularà un contacte amb 

les dades X. La propera vegada que sol·liciti informació facilitant les dades 

Y, si la informació no coincideix al 100% (es comprovarà el telèfon, mòbil 

i e-mail), es generarà un nou contacte amb les dades Y vinculat a la 

compta de client A. 

• Classificació de les oportunitats de venda: Les oportunitats han d’estar 

vinculades a un estat que defineixi en quin punt es troba l’acció 
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comercial. Les fases de venda seran configurables i inicialment es 

generaran les següents: 

i. No treballada: El comercial encara no ha generat cap acció 

comercial 

ii. Analitzant: El comercial encara està en negociació amb el client 

iii. Guanyada: El comercial ha aconseguit la venta del producte 

iv. Perduda: El comercial no ha aconseguit finalitzar amb èxit el 

procés comercial 

En cas de tenir una oportunitat perduda caldrà també indicar quin ha 

estat el motiu de la pèrdua. Aquest paràmetre també és configurable i 

inicialment tindrà els següents valors: 

i. Motius econòmics 

ii. Motius personals 

iii. Motius acadèmics 

iv. Il·localitzable 

• Llistat de les sol·licituds d’informació amb filtres: Cada comercial ha de 

poder llistar els leads que estiguin assignats al seu usuari i aplicar filtres 

de recerca com ara la data de creació, producte del que ha sol·licitat 

informació, nom, cognoms, e-mail, telèfon, mòbil i qualsevol altre camp 

que el client hagi pogut omplir a l’hora de realitzar la sol·licitud 

d’informació. 

• Automatització de la generació dels CLIENTS: Un cop el comercial hagi 

aconseguit finalitzar amb èxit la venda d’un producte el programa ha de 

poder generar automàticament el CLIENT vinculat al contacte (vinculat a 

una compta de client) que s’ha estat treballant mitjançant la oportunitat 

de venda generada del lead que es va crear amb la sol·licitud 

d’informació. A continuació ho representem gràficament: 

 
 

 

 

E. MÒDUL RECURSOS HUMANS: 
• Gestió bàsica dels treballadors: L’aplicació ha de poder afegir, editar, 

eliminar i donar de baixa els treballadors de les diferents empreses (tant 

els de la propietat com els dels seus clients i proveïdors). 



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

25 

 

• Classificació departamental: Tots els treballadors estaran vinculats a una 

àrea departamental de l’empresa. 

• Generació d’una compta d’usuari  i clau d’accés: Tots els treballadors 

que hagin d’utilitzar l’aplicació hauran de tenir associat un usuari protegit 

amb una clau d’accés. 

• Vinculació de la compta d’usuari amb un o més rol i perfil: Per tal de 

poder garantir una política de seguretat i d’accessos dissenyada per 

l’empresa, tots els usuaris estaran vinculats a un perfil i un rol 

determinats. Cada rol formarà part d’un perfil concret i la relació de 

“perfil – rols” generada inicialment serà la següent: 

i. PERFIL ADMINISTRADOR 

1. Rol Administrador 

ii. PERFIL COMERCIAL 

1. Rol Director Comercial 

2. Rol Agent Comercial 

iii. PERFIL FINANCER 

1. Rol Director Financer 

2. Rol Responsable Compres 

3. Rol Auxiliar Financer 

iv. PERFIL RRHH 

1. Rol Director RRHH 

v. PERFIL PRODUCTE 

1. Director de Producte 

vi. PERFIL ADMINISTRATIU 

1. Rol Responsable Administratiu 

2. Rol Auxiliar Administratiu 

• Gestió dels Rols i Perfils d’usuari: L’aplicació haurà de permetre 

modificar la política d’accessos mitjançant la gestió (creació, modificació 

i eliminació) tant de perfils com de rols. 

• Prioritat de perfils i rols: Tot i que sembli que en un principi els perfil 

afecten a àrees de negoci independents, caldrà marcar un grau 

d’importància (sempre alterable) dels diferents perfils entre ells. Així 

doncs, tenint el perfil A un grau de prioritat major que el B, els usuaris 

vinculats a A podran realitzar certes tasques sobre els usuaris vinculats a 

B. 

• Llistat de treballadors amb filtres: El sistema ha de permetre llistar els 

treballadors aplicant filtres com ara, data d’alta, nom, cognom, telèfon, 

mòbil, e-mail, departament, rol i perfil. 

 

F. MÒDUL AGENDA: 
• Gestió bàsica de tasques: L’aplicació ha de poder crear, modificar i 

eliminar les tasques  de baixa els treballadors de les diferents empreses 
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(tant els de la propietat com els dels seus clients i proveïdors). Les tasques 

podran estar marcades a una data i horari determinat (sense que sigui 

obligatori) i tenir una durada finita. 

• Classificació de les tasques: Les tasques han de poder-se classificar 

segons si són de caràcter personal o de caràcter professional. 

• Vincular la tasca a un usuari: Les tasques estan associades a un usuari, 

normalment el creador de la mateixa. Tot i això, un usuari amb un perfil 

prioritari podrà assignar tasques a usuaris vinculats a perfils amb un grau 

de prioritat inferior.  

• Vincular la tasca a altres elements: Hi haurà altres elements, com ara les 

oportunitats de venda o els clients, que podran vincular-se a una tasca de 

forma addicional. 

• Visualització de les tasques: Les tasques hauran de poder-se visualitzar 

dins d’una agenda setmanal i mensual. 

• Llistat de tasques amb filtres: El sistema ha de permetre llistar totes les 

tasques aplicant filtres com data d’inici de la tasca, usuari assignat, nom, 

cognom, telèfon, mòbil, e-mail del client (si en té vinculat algun). 

 

G. MÒDUL ANALÍTIC: 
• Visualització de quadre de comandament: En funció dels rols i perfils als 

que s’hagi vinculat un usuari determinat, aquest podrà visualitzar més o 

menys dades i, per tant, disposarà d’un quadre de comandament 

personalitzat. 

8.2. REQUERIMENTS NO FUNCIONALS:  

A. USABILITAT: 
• Els usuaris experimentats hauran de poder utilitzar totes les 

funcionalitats després d’una jornada de formació de 3 hores. Després 

d’aquesta formació, els error que es puguin cometre s’estimarà amb una 

mitja de dos per dia. 

• S’ha de poder visualitzar la informació a una distancia d’1 metre. 

• Els menús han d’ésser senzills i intuïtius i cada un d’ells no haurà de tenir 

més de 5 sub-elements.  

• L’aplicació està optimitzada per a configuracions de pantalla amb una 

amplada igual o superior als 1280 píxels. 

 

B. FIABILITAT: 
• Es buscarà una solució de hosting que contempli un sistema de Backup’s 

de les dades i de l’aplicació diari. 
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• L’accés a l’aplicació estarà restringit mitjançant regles al Firewall del 

proveïdor de hosting i només es podrà accedir des de les IP’s fixades per 

la propietat de l’empresa. 

• Les empreses proveïdores de serveis hauran de complir una sèrie de 

requisits com ara resoldre les incidències pròpies en un termini de 24 

hores. 

• Es tindrà una màquina local de Backup per si el sistema te una fallida 

superior a les 24 hores. 

 

C. RENDIMENT: 
• L’aplicació haurà de poder executar-se amb certes garanties a un servidor 

amb les següents especificacions mínimes: 

i. CPU: doble – nucli 

ii. RAM: 4 GB  

iii. HDD: 20 GB 

• El temps de resposta per part del servidor per a les consultes més 

complexes ha de ser inferior als 5 segons. 

• Per a poder assegurar una resposta adequada a tots els usuaris 

 

D. SUPORT: 
• Es facilitarà una formació presencial per a l’ús òptim de l’aplicació. 

• Es disposarà d’un servei d’atenció al client per a resoldre qualsevol 

incidència que pugui sorgir en un termini de 24 hores. 

• Al tractar-se d’una aplicació web, aquesta serà compatible amb tot tipus 

de dispositius mitjançant un navegador web. 
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9. Especificació 
 

L’especificació del projecte té un gran abast pel que la dividirem en dos grans blocs. 

Inicialment exposarem i detallarem dels diferents casos d’ús i posteriorment 

representarem el disseny conceptual de la base de dades. 

 

9.1. CASOS D’ÚS:  

Els Casos d’Ús de la nostra aplicació s’agrupen en 7 grans blocs, diferenciats entre sí: 

Clients, Facturació, RRHH, Comercial, Productes, Agenda i Analítica.  

Inicialment representarem el diagrama general i desenvoluparem els casos d’ús 

transversals per a una millor i major comprensió de la globalitat del projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

29 

 

DIAGRAMA GENERAL: 

 

DESENVOLUPAMENT DELS CASOS D’ÚS TRANSVERSALS: 

Cas d’ús: Generar ID  

Descripció: Escena en la que volem obtenir un nou identificador per a un objecte 
del model de dades. 

Actor: Sistema. 

Pre-condicions: El sistema ha d’estar operatiu 

Flux: Actor: Obté la ID del registre que emmagatzema al sistema i genera la ID 
següent (enter immediatament consecutiu a l’últim que acaba d’entregar).  

Post-condicions: El sistema entrega un identificador únic a un objecte del model 
de dades i prepara el proper identificador vàlid. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Guardar Registre Log  

Descripció: Escena en la que volem guardar un registre amb informació rellevant 
per a poder tenir un mínim de control sobre les accions que duen a terme els 
usuaris. 

Actor: Sistema. 
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Pre-condicions: El sistema ha d’estar operatiu 

Flux: Actor: Genera un nou registre amb les dades imprescindibles per a una 
possible auditoria: 

1. Data. 
2. Model de dades involucrat. 
3. Codificació de l’acció que s’ha dut a terme.  
4. Usuari que ha executat l’acció. 

Post-condicions: El sistema registra una entrada de dades que reflecteixen una 
acció. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Abans d’entrar en detall i desenvolupar cada un dels casos d’ús, és important que 

tinguem en compte la següent anotació:  

Amb la finalitat de simplificar el model de casos d´ús que defineix cada un dels diferents 

mòduls de gestió que acabem de veure, emprarem l’arquitectura SCRUD (Search, 

Create, Read o Retrieve, Update, Delete). D’aquesta manera podrem simplificar el 

disseny dels casos d’ús tenint en compte la següent equivalència: 

 

Llistar / Buscar  
[ENTITAT]

Crear 
[ENTITAT]

«extend»

Visualitzar 
[ENTITAT]

«extend»

Modificar 
[ENTITAT]

«extend»

«extend»

Eliminar 
[ENTITAT]

«extend»
<<SCRUD>> 
[ENTITAT]

Editar Filtres
[ENTITAT]

«extend»
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A. GESTIÓ CLIENTS: 
 

DIAGRAMA: 
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DESENVOLUPAMENT: 

 

Gestió Bàsica dels Clients: 

 

Cas d’ús: Llistar / Buscar Clients 

Descripció: Escena en la que volem llistar tots els clients. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Clients” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous clients, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. El llistat pot ésser ordenable i paginable i els filtres 
de recerca també es poden modificar (Editar Filtres Client). 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres Client. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres Clients 

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat de clients. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Clients” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous clients, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
4. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics (Editar 

Filtres) i els específics de recerca de clients: Nom, adreça de correu 
electrònic, telèfon,... i en funció de si seleccionem si el client és una 
empresa (Editar Filtres Client Empresa) o particular (Editar Filtres 

Client Particular) tindrem altres opcions addicionals. 



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

33 

 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Editar Filtres. 
2. Editar Filtres Client Empresa. 
3. Editar Filtres Client Particular. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres  

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge genèrics. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona una entitat. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’aquesta entitat i un 

sub-menú amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un 
botó per crear nous elements de la entitat, un camp de recerca i un 
botó per modificar els filtres de recerca. 

3. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
4. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics com la 

data de creació. 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres Client Empresa 

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat de clients tipus empresa. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Clients” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous clients, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
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4. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics (Editar 

Filtres) i els específics de recerca de clients (Editar Filtres Clients): 
Nom, adreça de correu electrònic, telèfon,... També ens permet 
seleccionar si el client és una empresa o una persona física. 

5. Actor: Defineix que el client és una empresa. 
6. Sistema: Mostra els diferents paràmetres addicionals referents a la 

tipologia del client empresarial: CIF, nom comercial i nom fiscal, o 
també nom, cognom i DNI de l’administrador... 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Editar Filtres. 
2. Editar Filtres Client. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres Client Particular 

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat de clients tipus particular. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Clients” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous clients, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
4. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics (Editar 

Filtres) i els específics de recerca de clients (Editar Filtres Clients): 
Nom, adreça de correu electrònic, telèfon,... També ens permet 
seleccionar si el client és una empresa o una persona física. 

5. Actor: Defineix que el client és una persona física. 
6. Sistema: Mostra els diferents paràmetres addicionals referents a la 

tipologia del client empresarial: DNI, nom, cognoms, sexe, data de 
naixement, professió... 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Editar Filtres. 
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2. Editar Filtres Client. 

 

Cas d’ús: Crear Client 

Descripció: Escena en la que es crea un client. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Clients” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous clients, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Selecciona “Crear nou client” de les opcions que ofereix el sub-
menú de Llistar clients. 

4. Sistema: Es mostra un formulari amb un camp en el que s’ha de 
seleccionar si el client és una persona física o una empresa. 

5. Actor: Si selecciona empresa, Crear Client Empresa. Si no, Crear Client 

Particular. 

Post-condicions: S’ha escollit una de les dues opcions. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Crear Client Empresa. 
2. Crear Client Particular. 

 

Cas d’ús: Crear Client Empresa 

Descripció: Escena en la que el client que es crea és una empresa. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Clients” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous clients, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Selecciona “Crear nou client” de les opcions que ofereix el sub-
menú. 

4. Sistema: Es mostra un formulari amb un camp en el que s’ha de 
seleccionar si el client és una persona física o una empresa. 

5. Actor: Es determina que el client és una empresa. 
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6. Sistema: Mostra un formulari amb una sèrie de camps que l’usuari ha 
de complimentar: 

a. Obligatoris: CIF, raó social, nom comercial, telèfon, direcció de 
correu electrònic, tipus de via, nom de la via, número de la via,  
població, província, país i d’altres. 

b. Opcionals : pis, porta, número de telèfon addicional, 
administrador (Gestionar Treballadors), dades de facturació, 
dades de la Seguretat Social, responsable de RRHH (Gestionar 

Treballadors), gestoria (Gestionar Clients), comentaris. 
7. Actor: Omple tots els camps obligatoris i els opcionals que considera. 
8. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits (ex: e-mail sense 
“@” o sense domini correcte) o hi ha camps obligatoris sense 
valor o ja existeix un client amb aquestes dades, es genera una 
excepció. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 
També genera automàticament el camp identificador, sense que 
aquest sigui visible per a l’usuari (Generar ID). 

Post-condicions:  
1. Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 

complimentades. 
2. L’identificador del client és únic en tot el sistema. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, client ja existent o camps obligatoris 

buits): Tornem al pas 7 i el sistema diferencia els camps que han 
d’ésser modificats de la resta o ens avisa si el client ja existeix. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Generar ID. 
2. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Crear Client Particular 

Descripció: Escena en la que el client que es crea és una persona. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Clients” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
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crear nous clients, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Selecciona “Crear nou client” de les opcions que ofereix el sub-
menú. 

4. Sistema: Es mostra un formulari amb un camp en el que s’ha de 
seleccionar si el client és una persona física o una empresa. 

5. Actor: Es determina que el client és una persona física. 
6. Sistema: Mostra un formulari amb una sèrie de camps que l’usuari ha 

de complimentar: 
a. Obligatoris: tipus de document d’identitat, número de 

document d’identitat, nom, cognoms, número de telèfon 
mòbil, direcció de correu electrònic, tipus de via, nom de la via, 
número de la via, població, província, país i d’altres. 

b. Opcionals : pis, porta, número de telèfon fixe, número de 
telèfon mòbil addicional, dades de facturació, comentaris. 

7. Actor: Omple tots els camps obligatoris i els opcionals que considera. 
8. Actor: Accepta o cancel·la la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits (ex: e-mail sense 
“@” o sense domini correcte) o hi ha camps obligatoris sense 
valor o ja existeix un client amb aquestes dades, es genera una 
excepció. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
9. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

També genera automàticament el camp identificador, sense que 
aquest sigui visible per a l’usuari (Generar ID). 

Post-condicions:  
1. Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 

complimentades. 
2. L’identificador del client és únic en tot el sistema. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, client ja existent o camps obligatoris 

buits): Tornem al pas 7 i el sistema diferencia els camps que han 
d’ésser modificats de la resta o ens avisa si el client ja existeix. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Generar ID. 
2. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Visualitzar client 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’un client 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

38 

 

3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Clients” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous clients, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Prem sobre el nom del client del que vol veure’n la informació 
detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú. 

4. Sistema: Segons la tipologia de client que seleccioni l’usuari, 
Visualitzar Client Empresa (el client és una empresa) o Visualitzar 

Client Particular (el client és una persona física). 

Post-condicions: Se selecciona un client. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Modificar Client Empresa. 
2. Modificar Client Particular. 

 

Cas d’ús: Visualitzar Client Empresa 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’un client 
empresa 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client tipus empresa donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Clients” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous clients, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Prem sobre el nom del client del que vol veure’n la informació 
detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú. El client és una 
empresa. 

4. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’un client de tipologia empresarial però amb els valors no editables. 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
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Cas d’ús: Visualitzar Client Particular 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’un client 
particular 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client tipus particular donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Clients” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous clients, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Prem sobre el nom del client del que vol veure’n la informació 
detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú. El client és una 
persona física. 

4. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’un client de tipologia particular però amb els valors no editables. 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Modificar Client 

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’un client. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Clients” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous clients, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú. 
4. Sistema: Segons la tipologia de client que seleccioni l’usuari, 

Modificar Client Empresa (el client és una empresa) o Modificar Client 

Particular (el client és una persona física). 

Post-condicions: Se selecciona un client. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:   
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1. Modificar Client Empresa. 
2. Modificar Client Particular. 

 

Cas d’ús: Modificar Client Empresa 

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’un client empresa. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client tipus empresa donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Clients” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous clients, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú del client de tipologia 
empresarial. 

4. Sistema: Mostra un el mateix formulari de Crear Client Empresa amb 
els valors editables que hi ha emmagatzemats al sistema. 

5. Actor: Modifica els camps que desitja, mantenint la integritat del 
formulari pel que fa a camps obligatoris i opcionals. 

6. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 
a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 

camp no concorda amb els patrons definits (ex: e-mail sense 
“@” o sense domini correcte) o hi ha camps obligatoris sense 
valor o ja existeix un client amb aquestes dades, es genera una 
excepció. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
7. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, client ja existent o camps obligatoris 

buits): Tornem al pas 5 i el sistema diferencia els camps que no 
compleixen amb els patrons, de la resta. 

Casos d’ús subordinats:  Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Modificar Client Particular 

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’un client particular. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
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1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client tipus particular donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Clients” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous clients, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú del client de tipologia 
particular. 

4. Sistema: Mostra un el mateix formulari de Crear Client Particular amb 
els valors editables que hi ha emmagatzemats al sistema. 

5. Actor: Modifica els camps que desitja, mantenint la integritat del 
formulari pel que fa a camps obligatoris i opcionals. 

6. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 
a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 

camp no concorda amb els patrons definits (ex: e-mail sense 
“@” o sense domini correcte) o hi ha camps obligatoris sense 
valor o ja existeix un client amb aquestes dades, es genera una 
excepció. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
7. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, client ja existent o camps obligatoris 

buits): Tornem al pas 5 i el sistema diferencia els camps que no 
compleixen amb els patrons, de la resta. 

Casos d’ús subordinats:  Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Eliminar Client  

Descripció: Escena en la que eliminem un client. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Clients” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
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crear nous clients, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Selecciona l’acció “Eliminar” del sub-menú del client. 
4. Sistema: Mostra un missatge de confirmació. 
5. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta el client s’elimina del sistema. 
b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús.  

6. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: El client en qüestió queda eliminat del sistema. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Guardar Registre Log. 

 

 Gestió dels Treballadors: 

Cas d’ús: Llistar / Buscar Treballadors 

Descripció: Escena en la que volem llistar tots els treballadors vinculats a un 
mateix client. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
1. Actor: Selecciona “Treballadors” de les diferents accions que 

l’aplicació permet seleccionar. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de treballadors i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels treballadors, un 
botó per crear nous treballadors, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca. El llistat pot ésser ordenable i 
paginable i els filtres de recerca també es poden modificar (Editar 

Filtres Treballador). 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres Treballador. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres Treballador 

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat de treballadors que estan vinculats a un client. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
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1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
1. Actor: Selecciona “Treballadors” de les diferents accions que 

l’aplicació permet seleccionar. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de treballadors i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels treballadors, un 
botó per crear nous treballadors, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca. 

3. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
4. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics (Editar 

Filtres) i els específics de recerca de treballadors: Nom, cognom, 
direcció de correu electrònic, número de telèfon mòbil, número DNI, 
NIE o Passaport... 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres. 

 

Cas d’ús: Crear Treballador 

Descripció: Escena en la que creem un nou treballador vinculat a un client. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
1. Actor: Selecciona “Treballadors” de les diferents accions que 

l’aplicació permet seleccionar. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de treballadors i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels treballadors, un 
botó per crear nous treballadors, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca. 

3. Actor: Selecciona “Crear nou treballador” de les opcions que ofereix 
el sub-menú. 

4. Sistema: Mostra un formulari amb una sèrie de camps que l’usuari ha 
de complimentar: 
a. Obligatoris: tipus de document d’identitat, número de document 

d’identitat, nom, cognoms, número de telèfon mòbil, direcció de 
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correu electrònic, tipus de via, nom de la via, número de la via, 
població, província, país i d’altres. 

b. Opcionals : pis, porta, número de telèfon fixe, número de telèfon 
mòbil addicional, dades de facturació, comentaris, càrrec dins de 
la empresa, número de afiliació a la Seguretat Social, estudis, 
categoria professional, àrea funcional... 

5. Actor: Omple tots els camps obligatoris i els opcionals que considera. 
6. Actor: Accepta o cancel·la la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits (ex: e-mail sense 
“@” o sense domini correcte) o hi ha camps obligatoris sense 
valor o ja existeix un treballador amb aquestes dades, es 
genera una excepció. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
7. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

També genera automàticament el camp identificador, sense que 
aquest sigui visible per a l’usuari (Generar ID). 

Post-condicions:  
1. Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 

complimentades. 
2. L’identificador del treballador és únic en tot el sistema. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, treballador ja existent o camps 

obligatoris buits): Tornem al pas 5 i el sistema diferencia els camps 
que han d’ésser modificats de la resta o ens avisa si el treballador ja 
existeix. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Generar ID. 
2. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Visualitzar Treballador 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’un 
treballador vinculat a un client 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 
5. Existeix algun treballador vinculat al client donat d’alta al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
1. Actor: Selecciona “Treballadors” del menú de l’aplicació. 
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2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 
amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous treballadors, un camp de recerca i un botó per modificar 
els filtres de recerca. 

3. Actor: Prem sobre el nom del treballador del que vol veure’n la 
informació detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú.  

4. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’un treballador però amb els valors no editables. 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema referents al 
treballador seleccionat. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Modificar Treballador 

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’un treballador vinculat a 
un client. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 
5. Existeix algun treballador vinculat al client donat d’alta al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
1. Actor: Selecciona “Treballadors” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous treballadors, un camp de recerca i un botó per modificar 
els filtres de recerca. 

3. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú del treballador. 
4. Sistema: Mostra un el mateix formulari de Crear Treballador amb els 

valors editables que hi ha emmagatzemats al sistema. 
5. Actor: Modifica els camps que desitja, mantenint la integritat del 

formulari pel que fa a camps obligatoris i opcionals. 
6. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits (ex: e-mail sense 
“@” o sense domini correcte) o hi ha camps obligatoris sense 
valor o ja existeix un treballador amb aquestes dades, es 
genera una excepció. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
7. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

Excepcions: 
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1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, treballador ja existent o camps 

obligatoris buits): Tornem al pas 5 i el sistema diferencia els camps 
que no compleixen amb els patrons, de la resta. 

Casos d’ús subordinats:  Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Eliminar Treballador  

Descripció: Escena en la que eliminem un treballador vinculat a un client. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 
5. Existeix algun treballador vinculat al client donat d’alta al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
1. Actor: Selecciona “Treballadors” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous treballadors, un camp de recerca i un botó per modificar 
els filtres de recerca. 

3. Actor: Selecciona l’acció “Eliminar” del sub-menú del treballador. 
4. Sistema: Mostra un missatge de confirmació. 
5. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta el treballador s’elimina del sistema. 
b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 

6. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: El treballador en qüestió queda eliminat del sistema. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Guardar Registre Log. 

 

 Gestió de la Contractació: 

Cas d’ús: Llistar / Buscar Contractes 

Descripció: Escena en la que volem llistar tots els contractes vinculats a un mateix 
client. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 

Flux: 
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0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
1. Actor: Selecciona “Contractes” de les diferents accions que l’aplicació 

permet seleccionar. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de contractes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels contractes, un 
botó per crear nous contractes, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca. El llistat pot ésser ordenable i 
paginable i els filtres de recerca també es poden modificar (Editar 

Filtres Contractes). 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres Contractes. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres Contractes 

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat de contractes que estan vinculats a un client. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
1. Actor: Selecciona “Contractes” de les diferents accions que l’aplicació 

permet seleccionar. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de contractes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels contractes, un 
botó per crear nous contractes, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca. 

3. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
4. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics (Editar 

Filtres) i els específics de recerca de contractes: Tipus de contracte, 
producte contractat,... 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres. 

 

Cas d’ús: Crear Contracte 

Descripció: Escena en la que creem un nou contracte vinculat a un client. 
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Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
1. Actor: Selecciona “Contractes” de les diferents accions que l’aplicació 

permet seleccionar. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de contractes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels contractes, un 
botó per crear nous contractes, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca. 

3. Actor: Selecciona “Crear nou contracte” de les opcions que ofereix el 
sub-menú. 

4. Sistema: Mostra un camp que en el que l’usuari haurà de decidir la 
tipologia del contracte d’entre dues opcions: 

a. Formació (Crear Contracte de Formació). 
b. Consultoria (Crear Contracte de Consultoria). 

Post-condicions:  
1. L’usuari selecciona una de les dues opcions de contractació 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Crear Contracte de Formació. 
2. Crear Contracte de Consultoria. 

 

 

Cas d’ús: Crear Contracte de Formació 

Descripció: Escena en la que creem un nou contracte de formació vinculat a un 
client. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
1. Actor: Selecciona “Contractes” de les diferents accions que l’aplicació 

permet seleccionar. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de contractes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels contractes, un 
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botó per crear nous contractes, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca. 

3. Actor: Selecciona “Crear nou contracte” de les opcions que ofereix el 
sub-menú. 

4. Sistema: Mostra un camp que en el que l’usuari haurà de decidir la 
tipologia del contracte d’entre dues opcions: Formació o Consultoria. 

5. Actor: Es determina que el contracte és de formació. 
6. Sistema: Mostra un formulari amb una sèrie de camps que l’usuari ha 

de complimentar: 
a.  Obligatoris: Acció formativa a realitzar, treballador que farà la 

formació, condicions econòmiques, assessor comercial 
responsable de la venda i d’altres. 

b. Opcionals : Tutor i horari de tutories, comentaris... 
7. Actor: Omple tots els camps obligatoris i els opcionals que considera. 
8. Actor: Accepta o cancel·la la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o ja existeix un contracte amb aquestes 
dades, es genera una excepció. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
9. Sistema: Si la operació finalitza correctament, genera una nova 

factura (Crear Factura) vinculada al client i al producte contractat amb 
una opció econòmica escollida, realitza una Alta d’usuari a la 
plataforma de formació i Guardar Registre Log. També genera 
automàticament el camp identificador, sense que aquest sigui visible 
per a l’usuari (Generar ID). 

Post-condicions:  
1. Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 

complimentades. 
2. L’identificador del contracte és únic en tot el sistema. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, contracte ja existent o camps 

obligatoris buits): Tornem al pas 6 i el sistema diferencia els camps 
que han d’ésser modificats de la resta o ens avisa si el contracte ja 
existeix. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Generar ID. 
2. Crear Factura. 
3. Guardar Registre Log. 
4. Alta d’usuari 

 

Cas d’ús: Alta d’usuari  

Descripció: Escena en la que donem d’alta un usuari a la plataforma de formació. 

Actor: Usuari. 
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Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 
5. Existeix algun contracte de formació vinculat al client donat d’alta al 

sistema. 
6. Existeix algun treballador vinculat al contracte de formació 

Flux: 
1. (L’usuari ha acceptat l’acció de crear un contracte de formació). 
2. Sistema: Genera un nom d’usuari agafant la inicial del nom (dues 

inicials en noms compostos) i el primer cognom i una clau d’accés 
alfanumèrica. En cas d’existir un usuari amb aquest nom, se li afegirà 
un número (començant per l’1).  
Aquesta informació s’envia al treballador que necessitarà l’accés a la 
plataforma de formació i al proveïdor de la plataforma per tal que el 
pugui donar d’alta al seu sistema. 

Post-condicions: Es genera un nom d’usuari i una clau d’accés vàlids per a l’accés 
a la plataforma de formació 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD o al Servidor de Correu 
Electrònic): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Crear Contracte de Consultoria 

Descripció: Escena en la que creem un nou contracte de consultoria vinculat a un 
client. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
1. Actor: Selecciona “Contractes” de les diferents accions que l’aplicació 

permet seleccionar. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de contractes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels contractes, un 
botó per crear nous contractes, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca. 

3. Actor: Selecciona “Crear nou contracte” de les opcions que ofereix el 
sub-menú. 

4. Sistema: Mostra un camp que en el que l’usuari haurà de decidir la 
tipologia del contracte d’entre dues opcions: Formació o Consultoria. 

5. Actor: Es determina que el contracte és de consultoria. 
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6. Sistema: Mostra un formulari amb una sèrie de camps que l’usuari ha 
de complimentar: 

a. Obligatoris: Producte, condicions econòmiques, assessor 
comercial responsable de la venda, i d’altres. 

b. Opcionals : comentaris... 
7. Actor: Omple tots els camps obligatoris i els opcionals que considera. 
8. Actor: Accepta o cancel·la la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o ja existeix un contracte amb aquestes 
dades, es genera una excepció. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
9. Sistema: Si la operació finalitza correctament generem una nova 

factura (Crear Factura) vinculada al client i al producte contractat amb 
una opció econòmica escollida, i Guardar Registre Log. També genera 
automàticament el camp identificador, sense que aquest sigui visible 
per a l’usuari (Generar ID). 

Post-condicions:  
1. Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 

complimentades. 
2. L’identificador del contracte és únic en tot el sistema. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, contracte ja existent o camps 

obligatoris buits): Tornem al pas 6 i el sistema diferencia els camps 
que han d’ésser modificats de la resta o ens avisa si el contracte ja 
existeix. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Generar ID. 
2. Crear Factura. 
3. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Visualitzar Contracte de Formació 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’un 
contracte de formació vinculat a un client 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 
5. Existeix algun contracte de formació vinculat al client donat d’alta al 

sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
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1. Actor: Selecciona “Contractes” de les diferents opcions presentades. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous contractes, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Prem sobre el nom del contracte del que vol veure’n la 
informació detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú. El 
contracte seleccionat és de formació. 

4. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’un contracte de formació però amb els valors no editables. 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema referents al 
contracte de formació seleccionat. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Visualitzar Contracte de Consultoria 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’un 
contracte de consultoria vinculat a un client 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 
5. Existeix algun contracte de consultoria vinculat al client donat d’alta al 

sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
1. Actor: Selecciona “Contractes” de les diferents opcions presentades. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous contractes, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Prem sobre el nom del contracte del que vol veure’n la 
informació detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú. El 
contracte seleccionat és de consultoria. 

4. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’un contracte de consultoria però amb els valors no editables. 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema referents al 
contracte de consultoria seleccionat. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Modificar Contracte de Formació 

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’un contracte de formació 
vinculat a un client. 

Actor: Usuari. 



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

53 

 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 
5. Existeix algun contracte de formació vinculat al client donat d’alta al 

sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
1. Actor: Selecciona “Contractes” de les diferents opcions presentades. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous contractes, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú del contracte. 
4. Sistema: Mostra un el mateix formulari de Crear Contractes de 

Formació amb els valors editables que hi ha emmagatzemats al 
sistema. 

5. Actor: Modifica els camps que desitja, mantenint la integritat del 
formulari pel que fa a camps obligatoris i opcionals. 

6. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 
a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun camp 

no concorda amb els patrons definits (ex: e-mail sense “@” o 
sense domini correcte) o hi ha camps obligatoris sense valor o ja 
existeix un contracte amb aquestes dades, es genera una 
excepció. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús.  
7. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Si la modificació s’ha realitzat sobre la opció econòmica escollida 
(Modificar Factura). 

Post-condicions: Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, contracte ja existent o camps 

obligatoris buits): Tornem al pas 5 i el sistema diferencia els camps 
que no compleixen amb els patrons, de la resta. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Guardar Registre Log. 
2. Modificar Factura. 

 

Cas d’ús: Modificar Contracte de Consultoria 

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’un contracte de 
consultoria vinculat a un client. 

Actor: Usuari. 
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Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 
5. Existeix algun contracte de consultoria vinculat al client donat d’alta 

al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
1. Actor: Selecciona “Contractes” de les diferents opcions presentades. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous contractes, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú del contracte. 
4. Sistema: Mostra un el mateix formulari de Crear Contractes de 

Consultoria amb els valors editables que hi ha emmagatzemats al 
sistema. 

5. Actor: Modifica els camps que desitja, mantenint la integritat del 
formulari pel que fa a camps obligatoris i opcionals. 

6. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 
a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun camp 

no concorda amb els patrons definits (ex: e-mail sense “@” o 
sense domini correcte) o hi ha camps obligatoris sense valor o ja 
existeix un contracte amb aquestes dades, es genera una 
excepció. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús.  
7. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Si la modificació s’ha realitzat sobre la opció econòmica escollida 
(Modificar Factura). 

Post-condicions: Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, contracte ja existent o camps 

obligatoris buits): Tornem al pas 5 i el sistema diferencia els camps 
que no compleixen amb els patrons, de la resta. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Guardar Registre Log. 
2. Modificar Factura. 

 

Cas d’ús: Eliminar Contracte  

Descripció: Escena en la que eliminem un contracte vinculat a un client. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
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1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 
5. Existeix algun contracte vinculat al client donat d’alta al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
1. Actor: Selecciona “Contractes” de les diferents opcions presentades. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous contractes, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Selecciona l’acció “Eliminar” del sub-menú del contracte. 
4. Sistema: Mostra un missatge de confirmació. 
5. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta el contracte s’elimina del sistema. 
b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús.  

6. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: El contracte en qüestió queda eliminat del sistema. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Guardar Registre Log. 

 

 Gestió de la Comunicació: 

Cas d’ús: Notificació Inici Grup  

Descripció: Escena en la que generem un donem d’alta un grup a la Fundació 
Tripartita. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 
5. Existeix algun contracte de formació vinculat al client donat d’alta al 

sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
1. Actor: Selecciona “Contractes” de les diferents opcions presentades. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous contractes, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Selecciona l’opció “Inici Grup” de les diferents accions 
disponibles. 
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4. Sistema: Descarrega un arxiu en format XML amb la informació 
requerida per la Fundació Tripartita per tal de poder donar d’alta el 
grup al seu sistema. 

Post-condicions: Generem un arxiu XML amb la informació vàlida per a la 
Fundació Tripartita. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Notificació Fi Grup  

Descripció: Escena en la que notifiquem la finalització d’un grup a la Fundació 
Tripartita. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 
5. Existeix algun contracte de formació vinculat al client donat d’alta al 

sistema. 
6. El treballador vinculat al contracte ha d’haver finalitzat la formació. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
1. Actor: Selecciona “Contractes” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous contractes, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Selecciona l’opció “Fi Grup” de les diferents accions 
disponibles. 

4. Sistema: Descarrega un arxiu en format XML amb la informació 
requerida per la Fundació Tripartita per tal de poder donar per 
finalitzat el grup al seu sistema. 

Post-condicions: Generem un arxiu XML amb la informació vàlida per a la 
Fundació Tripartita. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Enviament d’e-mails  

Descripció: Escena en la que seleccionem un tipus d’e-mail per enviar a la 
persona de contacte del contracte vinculat a un client. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 
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5. Existeix algun contracte vinculat al client donat d’alta al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
1. Actor: Selecciona “Contractes” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous contractes, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Prem sobre el nom del contracte del que vol veure’n la 
informació detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú.  

4. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’un contracte de consultoria però amb els valors no editables. I un 
conjunt d’accions disponibles. 

5. Actor: Selecciona una de les possibles accions agrupades a 
“Enviaments d’e-mails”. En funció de la opció seleccionada, el sistema 
enviarà un e-mail o un altre (Benvinguda, Seguiment o Finalització). 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema referents al 
contracte seleccionat. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Benvinguda. 
2. Seguiment. 
3. Finalització. 

 

Cas d’ús: Benvinguda  

Descripció: Escena en la que enviem un e-mail de benvinguda a la persona de 
contacte del contracte vinculat a un client. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 
5. Existeix algun contracte vinculat al client donat d’alta al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
1. Actor: Selecciona “Contractes” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous contractes, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Prem sobre el nom del contracte del que vol veure’n la 
informació detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú.  
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4. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’un contracte de consultoria però amb els valors no editables. I un 
conjunt d’accions disponibles. 

5. Actor: Selecciona la opció Benvinguda de les possibles accions 
agrupades a “Enviaments d’e-mails”. 

6. Sistema: Mostra un quadre de text per si l’usuari vol afegir algun 
contingut específic al text predeterminat. 

7. Actor: Accepta o Cancel·la la operació: 
a. Si accepta el Sistema envia un e-mail a la direcció de correu 

electrònic de contacte donant la benvinguda. 
b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 

Post-condicions: S’envia correctament un e-mail de benvinguda amb el text 
establert a la direcció de correu electrònic de contacte 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Seguiment  

Descripció: Escena en la que enviem un e-mail de seguiment a la persona de 
contacte del contracte vinculat a un client. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 
5. Existeix algun contracte vinculat al client donat d’alta al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
1. Actor: Selecciona “Contractes” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous contractes, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Prem sobre el nom del contracte del que vol veure’n la 
informació detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú.  

4. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’un contracte de consultoria però amb els valors no editables. I un 
conjunt d’accions disponibles. 

5. Actor: Selecciona la opció Seguiment de les possibles accions 
agrupades a “Enviaments d’e-mails”. 

6. Sistema: Mostra un quadre de text per si l’usuari vol afegir algun 
contingut específic al text predeterminat. 

7. Actor: Accepta o Cancel·la la operació: 
a. Si accepta el Sistema envia un e-mail a la direcció de correu 

electrònic de contacte amb el contingut que l’usuari ha 
introduït al quadre de text. 
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b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 

Post-condicions: S’envia correctament un e-mail de seguiment amb el text 
establert a la direcció de correu electrònic de contacte 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Finalització   

Descripció: Escena en la que enviem un e-mail de finalització a la persona de 
contacte del contracte vinculat a un client. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun client. 
5. Existeix algun contracte vinculat al client donat d’alta al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un client). 
1. Actor: Selecciona “Contractes” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de clients i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels clients, un botó per 
crear nous contractes, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. 

3. Actor: Prem sobre el nom del contracte del que vol veure’n la 
informació detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú.  

4. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’un contracte de consultoria però amb els valors no editables. I un 
conjunt d’accions disponibles. 

5. Actor: Selecciona la opció Finalització de les possibles accions 
agrupades a “Enviaments d’e-mails”. 

6. Sistema: Mostra un quadre de text per si l’usuari vol afegir algun 
contingut específic al text predeterminat. 

7. Actor: Accepta o Cancel·la la operació: 
a. Si accepta el Sistema envia un e-mail a la direcció de correu 

electrònic de contacte comunicant la finalització del contracte 
i afegint el contingut que l’usuari ha introduït al quadre de text. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 

Post-condicions: S’envia correctament un e-mail de finalització amb el text 
establert a la direcció de correu electrònic de contacte 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
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B. GESTIÓ FACTURACIÓ: 
 

DIAGRAMA: 

 

 

DESENVOLUPAMENT: 

 

Cas d’ús: Llistar / Buscar Factures 

Descripció: Escena en la que volem llistar totes les factures. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Gestió Econòmica” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de factures i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les factures, un 
botó per crear noves factures, un altre per gestionar les opcions 
econòmiques, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. El llistat pot ésser ordenable i paginable i els filtres de 
recerca també es poden modificar (Editar Filtres Factures). 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
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Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres Factures. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres Factures 

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat de factures. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Gestió Econòmica” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de factures i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les factures, un 
botó per crear noves factures, un altre per gestionar les opcions 
econòmiques, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 

3. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
4. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics (Editar 

Filtres) i els específics de recerca de factures: Nom client, número de 
factura, import total de la factura, data de venciment, banc,... 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres. 

 

Cas d’ús: Crear Factura 

Descripció: Escena en la que volem crear una factura manualment. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Hi ha d’haver un client donat d’alta al sistema. 
5. Hi ha d’haver un producte donat d’alta al sistema. 
6. Hi ha d’haver alguna opció econòmica vinculada a un producte 

existent. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Gestió Econòmica” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de factures i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les factures, un 
botó per crear noves factures, un altre per gestionar les opcions 
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econòmiques, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 

3. Actor: Selecciona “Crear nova factura” de les opcions que ofereix el 
sub-menú. 

4. Sistema: Mostra un formulari amb una sèrie de camps que l’usuari ha 
de complimentar: 

a. Obligatoris: Client, Producte, opció econòmica, data de 
venciment i d’altres. 

b. Opcionals : comentaris... 
5. Actor: Omple tots els camps obligatoris i els opcionals que considera. 
6. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o ja existeix una factura amb aquestes 
dades, es genera una excepció. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
7. Sistema: Si la operació finalitza correctament es generen els rebuts 

corresponents a la opció econòmica escollida (Crear Rebut) i Guardar 

Registre Log. També genera automàticament el camp identificador, 
sense que aquest sigui visible per a l’usuari (Generar ID). 

Post-condicions:  
1. Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 

complimentades. 
2. L’identificador de la factura és únic en tot el sistema. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, factura ja existent o camps obligatoris 

buits): Tornem al pas 5 i el sistema diferencia els camps que han 
d’ésser modificats de la resta o ens avisa si la factura ja existeix. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Generar ID. 
2. Crear Rebut. 
3. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Visualitzar Factura 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’una 
factura 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix alguna factura donada d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Gestió Econòmica” del menú de l’aplicació. 
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2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de factures i un sub-
menú amb diferents accions extres per a cada una de les factures, un 
botó per crear noves factures, un altre per gestionar les opcions 
econòmiques, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres de 
recerca. 

3. Actor: Prem sobre el codi de la factura de la que vol veure’n la 
informació detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú.  

4. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’una factura però amb els valors no editables. 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Modificar Factura 

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’una factura. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix alguna factura donada d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Gestió Econòmica” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de factures i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les factures, un 
botó per crear noves factures, un altre per gestionar les opcions 
econòmiques, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 

3. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú de la factura. 
4. Sistema: Mostra un el mateix formulari de Crear Factura amb els 

valors editables que hi ha emmagatzemats al sistema. 
5. Actor: Modifica els camps que desitja, mantenint la integritat del 

formulari pel que fa a camps obligatoris i opcionals. 
6. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o ja existeix una factura amb aquestes 
dades, es genera una excepció.  

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
7. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Si la modificació altera els aspectes econòmics, es modifiquen els 
rebuts corresponents (Modificar Rebut). 

Post-condicions: Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
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2. Error acceptar (dades invàlides, factura ja existent o camps obligatoris 
buits): Tornem al pas 5 i el sistema diferencia els camps que no 
compleixen amb els patrons, de la resta. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Modificar Rebut. 
2. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Eliminar Factura  

Descripció: Escena en la que eliminem una factura. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix alguna factura donada d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Gestió Econòmica” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de factures i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les factures, un 
botó per crear noves factures, un altre per gestionar les opcions 
econòmiques, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 

3. Actor: Selecciona l’acció “Eliminar” del sub-menú de la factura. 
4. Sistema: Mostra un missatge de confirmació. 
5. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta, la factura s’elimina del sistema juntament amb els 
rebuts vinculats (Eliminar Rebut). 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús.  
6. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: La factura en qüestió queda eliminada del sistema. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Eliminar Rebut. 
2. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Validar Factura  

Descripció: Escena en la que eliminem una factura. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix alguna factura donada d’alta al sistema. 

Flux: 
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1. Actor: Selecciona “Gestió Econòmica” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de factures i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les factures, un 
botó per crear noves factures, un altre per gestionar les opcions 
econòmiques, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 

3. Actor: Selecciona la/les factura/es que vol validar i selecciona l’acció 
“Validar” d’entre les diferents accions massives permeses. 

4. Sistema: Mostra un missatge de confirmació. 
5. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta, es genera un número de factura seguint la 
numeració correcta en funció del banc i la sèrie de facturació. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús.  
6. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: La factura en qüestió queda validada al sistema. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Rectificar Factura  

Descripció: Escena en la que eliminem una factura. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix alguna factura donada d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Gestió Econòmica” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de factures i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les factures, un 
botó per crear noves factures, un altre per gestionar les opcions 
econòmiques, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 

3. Actor: Selecciona la/les factura/es que vol rectificar i selecciona l’acció 
“Rectificar” d’entre les diferents accions massives permeses. 

4. Sistema: Mostra un missatge de confirmació. 
5. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta, es genera una nova factura rectificativa amb 
import igual al total de la factura original o als rebuts ja cobrats 
(segons el motiu de la rectificació) amb el número de factura 
seguint la sèrie de facturació corresponent. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús.  
6. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: Les dades queden emmagatzemades al sistema. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

66 

 

Cas d’ús: Llistar / Buscar Opcions Econòmiques 

Descripció: Escena en la que volem llistar totes les opcions econòmiques. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Gestió Econòmica” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de factures i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les factures, un 
botó per crear noves factures, un altre per gestionar les opcions 
econòmiques, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 

3. Actor: Prem el botó “Opcions Econòmiques”. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’opcions econòmiques 

i un sub-menú amb diferents accions extres per a cada una de les 
opcions econòmiques, un botó per crear noves opcions econòmiques, 
un altre per gestionar els descomptes, un camp de recerca i un botó 
per modificar els filtres de recerca. El llistat pot ésser ordenable i 
paginable i els filtres de recerca també es poden modificar (Editar 

Filtres Opcions Econòmiques). 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres Opcions Econòmiques. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres Opcions Econòmiques 

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat d’opcions econòmiques. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Gestió Econòmica” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de factures i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les factures, un 
botó per crear noves factures, un altre per gestionar les opcions 
econòmiques, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 

3. Actor: Prem el botó “Opcions Econòmiques”. 
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4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’opcions econòmiques 
i un sub-menú amb diferents accions extres per a cada una de les 
opcions econòmiques, un botó per crear noves opcions econòmiques, 
un altre per gestionar els descomptes, un camp de recerca i un botó 
per modificar els filtres de recerca.  

5. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
6. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics (Editar 

Filtres) i els específics de recerca d’opcions econòmiques: Nom, codi, 
tipus pagament, número de rebuts,... 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres. 

 

Cas d’ús: Crear Opció Econòmica 

Descripció: Escena en la que volem crear una opció econòmica manualment. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Gestió Econòmica” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de factures i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les factures, un 
botó per crear noves factures, un altre per gestionar les opcions 
econòmiques, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 

3. Actor: Prem el botó “Opcions Econòmiques”. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’opcions econòmiques 

i un sub-menú amb diferents accions extres per a cada una de les 
opcions econòmiques, un botó per crear noves opcions econòmiques, 
un altre per gestionar els descomptes, un camp de recerca i un botó 
per modificar els filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona “Crear nova opció econòmica” de les opcions que 
ofereix el sub-menú. 

6. Sistema: Mostra un formulari amb una sèrie de camps que l’usuari ha 
de complimentar: 

a. Obligatoris: Nom, codi, tipus de pagament, número de rebuts... 
b. Opcionals : Descomptes vinculats, comentaris... 

7. Actor: Omple tots els camps obligatoris i els opcionals que considera. 
8. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
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obligatoris sense valor o ja existeix una opció econòmica amb 
aquestes dades, es genera una excepció. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
9. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

També genera automàticament el camp identificador, sense que 
aquest sigui visible per a l’usuari (Generar ID). 

Post-condicions:  
1. Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 

complimentades. 
2. L’identificador de l’opció econòmica és únic en tot el sistema. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, opció econòmica ja existent o camps 

obligatoris buits): Tornem al pas 7 i el sistema diferencia els camps 
que han d’ésser modificats de la resta o ens avisa si l’opció econòmica 
ja existeix. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Generar ID.  
2. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Visualitzar Opció Econòmica 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’una opció 
econòmica 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix alguna opció econòmica donada d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Gestió Econòmica” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de factures i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les factures, un 
botó per crear noves factures, un altre per gestionar les opcions 
econòmiques, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres de 
recerca. 

3. Actor: Prem el botó “Opcions Econòmiques”. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’opcions econòmiques 

i un sub-menú amb diferents accions extres per a cada una de les 
opcions econòmiques, un botó per crear noves opcions econòmiques, 
un altre per gestionar els descomptes, un camp de recerca i un botó 
per modificar els filtres de recerca.  

5. Actor: Prem sobre el codi de l’opció econòmica de la que vol veure’n 
la informació detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú.  
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6. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’una opció econòmica però amb els valors no editables. 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Modificar Opció Econòmica 

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’una opció econòmica. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix alguna opció econòmica donada d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Gestió Econòmica” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de factures i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les factures, un 
botó per crear noves factures, un altre per gestionar les opcions 
econòmiques, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 

3. Actor: Prem el botó “Opcions Econòmiques”. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’opcions econòmiques 

i un sub-menú amb diferents accions extres per a cada una de les 
opcions econòmiques, un botó per crear noves opcions econòmiques, 
un altre per gestionar els descomptes, un camp de recerca i un botó 
per modificar els filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú de la opció econòmica. 
6. Sistema: Mostra un el mateix formulari de Crear Opció Econòmica 

amb els valors editables que hi ha emmagatzemats al sistema. 
7. Actor: Modifica els camps que desitja, mantenint la integritat del 

formulari pel que fa a camps obligatoris i opcionals. 
8. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o ja existeix una opció econòmica amb 
aquestes dades, es genera una excepció.  

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
9. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, opció econòmica ja existent o camps 

obligatoris buits): Tornem al pas 7 i el sistema diferencia els camps 
que no compleixen amb els patrons, de la resta. 
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Casos d’ús subordinats:   
1. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Eliminar Opció Econòmica  

Descripció: Escena en la que eliminem una opció econòmica. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix alguna opció econòmica donada d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Gestió Econòmica” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de factures i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les factures, un 
botó per crear noves factures, un altre per gestionar les opcions 
econòmiques, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 

3. Actor: Prem el botó “Opcions Econòmiques”. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’opcions econòmiques 

i un sub-menú amb diferents accions extres per a cada una de les 
opcions econòmiques, un botó per crear noves opcions econòmiques, 
un altre per gestionar els descomptes, un camp de recerca i un botó 
per modificar els filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona l’acció “Eliminar” del sub-menú de l’opció 
econòmica. 

6. Sistema: Mostra un missatge de confirmació. 
7. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta, l’ opció econòmica s’elimina del sistema. 
b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús.  

8. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: L’opció econòmica en qüestió queda eliminada del sistema. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Llistar / Buscar Descomptes 

Descripció: Escena en la que volem llistar tots els descomptes. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
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0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per accedir a les opcions 
econòmiques). 

1. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’opcions econòmiques 
i un sub-menú amb diferents accions extres per a cada una de les 
opcions econòmiques, un botó per crear noves opcions econòmiques, 
un altre per gestionar els descomptes, un camp de recerca i un botó 
per modificar els filtres de recerca.  

2. Actor: Prem el botó “Gestionar Descomptes”.  
3. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de descomptes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels descomptes, un 
botó per crear nous descomptes, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca. El llistat pot ésser ordenable i 
paginable i els filtres de recerca també es poden modificar (Editar 

Filtres Descomptes). 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres Descomptes. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres Descomptes 

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat de descomptes. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per accedir a les opcions 

econòmiques). 
1. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’opcions econòmiques 

i un sub-menú amb diferents accions extres per a cada una de les 
opcions econòmiques, un botó per crear noves opcions econòmiques, 
un altre per gestionar els descomptes, un camp de recerca i un botó 
per modificar els filtres de recerca.  

2. Actor: Prem el botó “Gestionar Descomptes”.  
3. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de descomptes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels descomptes, un 
botó per crear nous descomptes, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

4. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
5. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics (Editar 

Filtres) i els específics de recerca dels descomptes: Nom, codi, tipus de 
descompte, quantitat, base del descompte,... 
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Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres. 

 

Cas d’ús: Crear Descompte 

Descripció: Escena en la que volem crear un descompte. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per accedir a les opcions 

econòmiques). 
1. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’opcions econòmiques 

i un sub-menú amb diferents accions extres per a cada una de les 
opcions econòmiques, un botó per crear noves opcions econòmiques, 
un altre per gestionar els descomptes, un camp de recerca i un botó 
per modificar els filtres de recerca.  

2. Actor: Prem el botó “Gestionar Descomptes”.  
3. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de descomptes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels descomptes, un 
botó per crear nous descomptes, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

4. Actor: Selecciona “Crear nou descompte” de les opcions que ofereix el 
sub-menú. 

5. Sistema: Mostra un formulari amb una sèrie de camps que l’usuari ha 
de complimentar: 

a. Obligatoris: Nom, codi, tipus de descompte, base del 
descompte, quantitat... 

b. Opcionals : Comentaris... 
6. Actor: Omple tots els camps obligatoris i els opcionals que considera. 
7. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o ja existeix un descompte amb 
aquestes dades, es genera una excepció. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
8. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

També genera automàticament el camp identificador, sense que 
aquest sigui visible per a l’usuari (Generar ID). 

Post-condicions:  
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1. Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

2. L’identificador del descompte és únic en tot el sistema. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, descompte ja existent o camps 

obligatoris buits): Tornem al pas 6 i el sistema diferencia els camps 
que han d’ésser modificats de la resta o ens avisa si el descompte ja 
existeix. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Generar ID.  
2. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Visualitzar Descompte 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’un 
descompte. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun descompte donat d’alta al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per accedir a les opcions 

econòmiques). 
1. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’opcions econòmiques 

i un sub-menú amb diferents accions extres per a cada una de les 
opcions econòmiques, un botó per crear noves opcions econòmiques, 
un altre per gestionar els descomptes, un camp de recerca i un botó 
per modificar els filtres de recerca.  

2. Actor: Prem el botó “Gestionar Descomptes”.  
3. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de descomptes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels descomptes, un 
botó per crear nous descomptes, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

4. Actor: Prem sobre el codi del descompte del que vol veure’n la 
informació detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú.  

5. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’un descompte però amb els valors no editables. 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Modificar Descompte 

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’un descompte. 
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Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun descompte donat d’alta al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per accedir a les opcions 

econòmiques). 
1. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’opcions econòmiques 

i un sub-menú amb diferents accions extres per a cada una de les 
opcions econòmiques, un botó per crear noves opcions econòmiques, 
un altre per gestionar els descomptes, un camp de recerca i un botó 
per modificar els filtres de recerca.  

2. Actor: Prem el botó “Gestionar Descomptes”.  
3. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de descomptes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels descomptes, un 
botó per crear nous descomptes, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

4. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú del descompte. 
5. Sistema: Mostra un el mateix formulari de Crear Descompte amb els 

valors editables que hi ha emmagatzemats al sistema. 
6. Actor: Modifica els camps que desitja, mantenint la integritat del 

formulari pel que fa a camps obligatoris i opcionals. 
7. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o ja existeix un descompte amb 
aquestes dades, es genera una excepció.  

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
8. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, descompte ja existent o camps 

obligatoris buits): Tornem al pas 6 i el sistema diferencia els camps 
que no compleixen amb els patrons, de la resta. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Eliminar Descompte  

Descripció: Escena en la que eliminem un descompte. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
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1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun descompte donat d’alta al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per accedir a les opcions 

econòmiques). 
1. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’opcions econòmiques 

i un sub-menú amb diferents accions extres per a cada una de les 
opcions econòmiques, un botó per crear noves opcions econòmiques, 
un altre per gestionar els descomptes, un camp de recerca i un botó 
per modificar els filtres de recerca.  

2. Actor: Prem el botó “Gestionar Descomptes”.  
3. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de descomptes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels descomptes, un 
botó per crear nous descomptes, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

4. Actor: Selecciona l’acció “Eliminar” del sub-menú del descompte. 
5. Sistema: Mostra un missatge de confirmació. 
6. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta, el descompte s’elimina del sistema. 
b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús.  

7. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: El descompte en qüestió queda eliminat del sistema. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Llistar / Buscar Rebuts 

Descripció: Escena en la que volem llistar tots els rebuts vinculats a una factura. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar una factura). 
1. Actor: Selecciona “Rebuts” de les diferents opcions presentades. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de rebuts i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels rebuts, un botó per 
crear nous rebuts, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. El llistat pot ésser ordenable i paginable i els filtres 
de recerca també es poden modificar (Editar Filtres Rebuts). 



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

76 

 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres Rebuts. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres Rebuts 

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat dels rebuts vinculats a una factura. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar una factura). 
1. Actor: Selecciona “Rebuts” de les diferents opcions presentades. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de rebuts i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels rebuts, un botó per 
crear nous rebuts, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

3. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
4. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics (Editar 

Filtres) i els específics de recerca de rebuts: Número de rebut, import 
del rebut, data de venciment, banc,... 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres. 

 

Cas d’ús: Crear Rebut 

Descripció: Escena en la que volem crear un rebut manualment. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Hi ha d’haver una factura donada d’alta al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar una factura). 
1. Actor: Selecciona “Rebuts” de les diferents opcions presentades. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de rebuts i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels rebuts, un botó per 
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crear nous rebuts, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

3. Actor: Selecciona “Crear nou rebut” de les opcions que ofereix el sub-
menú. 

4. Sistema: Mostra un formulari amb una sèrie de camps que l’usuari ha 
de complimentar: 

a. Obligatoris: Banc, import, modalitat de pagament, data de 
venciment i d’altres. 

b. Opcionals : comentaris... 
5. Actor: Omple tots els camps obligatoris i els opcionals que considera. 
6. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o ja existeix un rebut amb aquestes 
dades, es genera una excepció.  

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
7. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

També genera automàticament el camp identificador, sense que 
aquest sigui visible per a l’usuari (Generar ID) i modifica el número de 
rebut de tots els possibles rebuts existents vinculats a la factura en 
funció de la numeració que l’usuari ha designat manualment al nou 
rebut creat. 

Post-condicions:  
1. Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 

complimentades. 
2. L’identificador del rebut és únic en tot el sistema. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, rebut ja existent o camps obligatoris 

buits): Tornem al pas 5 i el sistema diferencia els camps que han 
d’ésser modificats de la resta o ens avisa si el rebut ja existeix. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Generar ID. 
2. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Visualitzar Rebut 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’un rebut 
vinculat a una factura. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix alguna factura donada d’alta al sistema. 

Flux: 
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0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar una factura). 
1. Actor: Selecciona “Rebuts” de les diferents opcions presentades. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de rebuts i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels rebuts, un botó per 
crear nous rebuts, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

3. Actor: Prem sobre el número de rebut del que en vol veure la 
informació detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú.  

4. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’un rebut però amb els valors no editables. 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Modificar Rebut 

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’un rebut manualment. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix alguna factura donada d’alta al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar una factura). 
1. Actor: Selecciona “Rebuts” de les diferents opcions presentades. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de rebuts i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels rebuts, un botó per 
crear nous rebuts, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

3. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú del rebut. 
4. Sistema: Mostra un el mateix formulari de Crear Rebut amb els valors 

editables que hi ha emmagatzemats al sistema. 
5. Actor: Modifica els camps que desitja, mantenint la integritat del 

formulari pel que fa a camps obligatoris i opcionals. 
6. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun camp 
no concorda amb els patrons definits o hi ha camps obligatoris 
sense valor o ja existeix un rebut amb aquestes dades, es genera 
una excepció. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
7. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log.  

Post-condicions: Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
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2. Error acceptar (dades invàlides, rebut ja existent o camps obligatoris 
buits): Tornem al pas 5 i el sistema diferencia els camps que no 
compleixen amb els patrons, de la resta. 

Casos d’ús subordinats:  Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Eliminar Rebut  

Descripció: Escena en la que eliminem un rebut. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix alguna factura donada d’alta al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar una factura). 
1. Actor: Selecciona “Rebuts” de les diferents opcions presentades. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de rebuts i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels rebuts, un botó per 
crear nous rebuts, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

3. Actor: Selecciona l’acció “Eliminar” del sub-menú del rebut. 
4. Sistema: Mostra un missatge de confirmació. 
5. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta, el rebut s’elimina del sistema. 
b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 

6. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: El rebut en qüestió queda eliminat del sistema. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Guardar Registre Log. 
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C. GESTIÓ RECURSOS HUMANS: 
 

DIAGRAMA: 

 

 

DESENVOLUPAMENT: 

 

Cas d’ús: Llistar / Buscar Treballadors Interns 

Descripció: Escena en la que volem llistar tots els treballadors de la nostra 
empresa / marca / grup empresarial. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Recursos Humans” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de treballadors i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels treballadors, un 
botó per crear nous treballadors, un altre per gestionar els diferents 
perfils d’usuari, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. El llistat pot ésser ordenable i paginable i els filtres de 
recerca també es poden modificar (Editar Filtres Treballadors). 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres Treballadors Interns. 
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Cas d’ús: Editar Filtres Treballadors Interns 

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat de treballadors de la nostra empresa / marca / grup empresarial. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Recursos Humans” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de treballadors i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels treballadors, un 
botó per crear nous treballadors, un altre per gestionar els diferents 
perfils d’usuari, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 

3. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
4. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics (Editar 

Filtres), els específics de recerca de treballadors (Editar Filtres 

Treballadors) i els propis dels treballadors interns com: Marca, perfil, 
rol... 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Editar Filtres. 
2. Editar Filtres Treballadors. 

 

Cas d’ús: Crear Treballador Intern 

Descripció: Escena en la que volem crear un treballador de la nostra empresa / 
marca / grup empresarial. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Hi ha d’haver un perfil i un rol donats d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Recursos Humans” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de treballadors i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels treballadors, un 
botó per crear nous treballadors, un altre per gestionar els diferents 
perfils d’usuari, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 
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3. Actor: Selecciona “Crear nou treballador” de les opcions que ofereix 
el sub-menú. 

4. Sistema: Mostra el formulari Crear Treballador amb una sèrie de 
camps específics que l’usuari ha de complimentar: 

a. Obligatoris: IBAN, salari brut anual, número de pagues, cost 
empresa net mensual, perfil, rol i d’altres. 

5. Actor: Omple tots els camps obligatoris i els opcionals que considera. 
6. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o ja existeix un treballador amb 
aquestes dades, es genera una excepció. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
7. Sistema: Si la operació finalitza correctament Guardar Registre Log. 

També genera automàticament el camp identificador, sense que 
aquest sigui visible per a l’usuari (Generar ID). 

Post-condicions:  
1. Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 

complimentades. 
2. L’identificador del treballador és únic en tot el sistema. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, treballador ja existent o camps 

obligatoris buits): Tornem al pas 5 i el sistema diferencia els camps 
que han d’ésser modificats de la resta o ens avisa si el treballador ja 
existeix. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Generar ID.  
2. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Visualitzar Treballador Intern 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’un 
treballador de la nostra empresa / marca / grup empresarial. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun treballador donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Recursos Humans” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de treballadors i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels treballadors, un 
botó per crear nous treballadors, un altre per gestionar els diferents 
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perfils d’usuari, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 

3. Actor: Prem sobre el nom o cognom del treballador del que vol veure’n 
la informació detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú.  

4. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’un treballador però amb els valors no editables. 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Modificar Treballador Intern 

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’un treballador de la 
nostra empresa / marca / grup empresarial. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun treballador donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Recursos Humans” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de treballadors i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels treballadors, un 
botó per crear nous treballadors, un altre per gestionar els diferents 
perfils d’usuari, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 

3. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú del treballador. 
4. Sistema: Mostra un el mateix formulari de Crear Treballador amb els 

valors editables que hi ha emmagatzemats al sistema. 
5. Actor: Modifica els camps que desitja, mantenint la integritat del 

formulari pel que fa a camps obligatoris i opcionals. 
6. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o ja existeix un treballador amb 
aquestes dades, es genera una excepció.  

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
7. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log.  

Post-condicions: Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, treballador ja existent o camps 

obligatoris buits): Tornem al pas 5 i el sistema diferencia els camps 
que no compleixen amb els patrons, de la resta. 

Casos d’ús subordinats:   



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

84 

 

1. Modificar Rebut. 
2. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Eliminar Treballador Intern  

Descripció: Escena en la que eliminem un treballador de la nostra empresa / 
marca / grup empresarial. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun treballador donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Recursos Humans” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de treballadors i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels treballadors, un 
botó per crear nous treballadors, un altre per gestionar els diferents 
perfils d’usuari, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 

3. Actor: Selecciona l’acció “Eliminar” del sub-menú del treballador. 
4. Sistema: Mostra un missatge de confirmació. 
5. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta, el treballador s’elimina del sistema. 
b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús.  

6. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: El treballador en qüestió queda eliminat del sistema. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats: Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Llistar / Buscar Perfils 

Descripció: Escena en la que volem llistar tots els perfils d’usuari. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Recursos Humans” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de treballadors i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels treballadors, un 
botó per crear nous treballadors, un altre per gestionar els diferents 
perfils d’usuari, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 

3. Actor: Prem sobre el botó “Gestionar Perfils d’usuari”. 
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4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de perfils i un sub-menú 
amb diferents accions extres per a cada un dels perfils, un botó per 
crear nous perfils, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. El llistat pot ésser ordenable i paginable i els filtres 
de recerca també es poden modificar (Editar Filtres Perfils). 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres Perfils. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres Perfils 

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat de perfils d’usuari. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Recursos Humans” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de treballadors i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels treballadors, un 
botó per crear nous treballadors, un altre per gestionar els diferents 
perfils d’usuari, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 

3. Actor: Prem sobre el botó “Gestionar Perfils d’usuari”. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de perfils i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels perfils, un botó per 
crear nous perfils, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

5. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
6. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics (Editar 

Filtres) i els específics de recerca de perfils, com ara el nom del perfil. 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres. 

 

Cas d’ús: Crear Perfil 

Descripció: Escena en la que volem crear un perfil d’usuari. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
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1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Hi ha d’haver un perfil i un rol donats d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Recursos Humans” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de treballadors i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels treballadors, un 
botó per crear nous treballadors, un altre per gestionar els diferents 
perfils d’usuari, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 

3. Actor: Prem sobre el botó “Gestionar Perfils d’usuari”. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de perfils i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels perfils, un botó per 
crear nous perfils, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona “Crear nou perfil” de les opcions que ofereix el sub-
menú. 

6. Sistema: Mostra un formulari amb una sèrie de camps que l’usuari ha 
de complimentar: 

a. Obligatoris: Nom, codi, accessos a nivell de mòdul i d’altres. 
b. Opcionals : Descripció, comentaris... 

7. Actor: Omple tots els camps obligatoris i els opcionals que considera. 
8. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o ja existeix un perfil amb aquestes 
dades, es genera una excepció. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
9. Sistema: Si la operació finalitza correctament Guardar Registre Log. 

També genera automàticament el camp identificador, sense que 
aquest sigui visible per a l’usuari (Generar ID). 

Post-condicions:  
1. Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 

complimentades. 
2. L’identificador del perfil és únic en tot el sistema. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, perfil ja existent o camps obligatoris 

buits): Tornem al pas 7 i el sistema diferencia els camps que han 
d’ésser modificats de la resta o ens avisa si el perfil ja existeix. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Generar ID.  
2. Guardar Registre Log. 
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Cas d’ús: Visualitzar Perfil 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’un perfil 
d’usuari. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun perfil d’usuari donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Recursos Humans” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de treballadors i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels treballadors, un 
botó per crear nous treballadors, un altre per gestionar els diferents 
perfils d’usuari, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 

3. Actor: Prem sobre el botó “Gestionar Perfils d’usuari”. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de perfils i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels perfils, un botó per 
crear nous perfils, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca.  

5. Actor: Prem sobre el nom o codi del perfil d’usuari del que vol veure’n 
la informació detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú.  

6. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’un perfil d’usuari però amb els valors no editables. 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Modificar Perfil 

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’un perfil d’usuari. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun perfil d’usuari donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Recursos Humans” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de treballadors i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels treballadors, un 
botó per crear nous treballadors, un altre per gestionar els diferents 
perfils d’usuari, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 

3. Actor: Prem sobre el botó “Gestionar Perfils d’usuari”. 
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4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de perfils i un sub-menú 
amb diferents accions extres per a cada un dels perfils, un botó per 
crear nous perfils, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú del perfil d’usuari. 
6. Sistema: Mostra un el mateix formulari de Crear Perfil amb els valors 

editables que hi ha emmagatzemats al sistema. 
7. Actor: Modifica els camps que desitja, mantenint la integritat del 

formulari pel que fa a camps obligatoris i opcionals. 
8. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o ja existeix un perfil d’usuari amb 
aquestes dades, es genera una excepció.  

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
9. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log.  

Post-condicions: Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, perfil ja existent o camps obligatoris 

buits): Tornem al pas 7 i el sistema diferencia els camps que no 
compleixen amb els patrons, de la resta. 

Casos d’ús subordinats:  Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Eliminar Perfil  

Descripció: Escena en la que eliminem un perfil d’usuari. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun perfil d’usuari donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Recursos Humans” del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de treballadors i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels treballadors, un 
botó per crear nous treballadors, un altre per gestionar els diferents 
perfils d’usuari, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca. 

3. Actor: Prem sobre el botó “Gestionar Perfils d’usuari”. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de perfils i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels perfils, un botó per 
crear nous perfils, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  
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5. Actor: Selecciona l’acció “Eliminar” del sub-menú del perfil d’usuari. 
6. Sistema: Mostra un missatge de confirmació. 
7. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta, el perfil d’usuari s’elimina del sistema. 
b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús.  

8. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: El perfil d’usuari en qüestió queda eliminat del sistema. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats: Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Llistar / Buscar Rols 

Descripció: Escena en la que volem llistar tots els rols vinculats a un perfil 
d’usuari. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un perfil). 
1. Actor: Selecciona “Rols” de les diferents opcions presentades. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de rols d’usuari i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels rols, un botó 
per crear nous rols, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. El llistat pot ésser ordenable i paginable i els filtres 
de recerca també es poden modificar (Editar Filtres Rols). 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres Rols. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres Rols 

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat dels rols vinculats a un perfil. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un perfil). 
1. Actor: Selecciona “Rols” de les diferents opcions presentades. 
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2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de rols d’usuari i un sub-
menú amb diferents accions extres per a cada un dels rols, un botó 
per crear nous rols, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

3. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
4. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics (Editar 

Filtres) i els específics de recerca de rols: Nom del rol, codi,... 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres. 

 

Cas d’ús: Crear Rol 

Descripció: Escena en la que volem crear un rol d’usuari. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Hi ha d’haver un perfil d’usuari donat d’alta al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un perfil). 
1. Actor: Selecciona “Rols” de les diferents opcions presentades. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de rols d’usuari i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels rols, un botó 
per crear nous rols, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

3. Actor: Selecciona “Crear nou rol” de les opcions que ofereix el sub-
menú. 

4. Sistema: Mostra un formulari amb una sèrie de camps que l’usuari ha 
de complimentar: 

a. Obligatoris: Nom, codi, permisos detallats per a cada mòdul i 
d’altres. 

b. Opcionals : Descripció, comentaris... 
5. Actor: Omple tots els camps obligatoris i els opcionals que considera. 
6. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o ja existeix un rol amb aquestes dades, 
es genera una excepció.  

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
7. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

També genera automàticament el camp identificador, sense que 
aquest sigui visible per a l’usuari (Generar ID). 
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Post-condicions:  
1. Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 

complimentades. 
2. L’identificador del rol és únic en tot el sistema. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, rol ja existent o camps obligatoris 

buits): Tornem al pas 5 i el sistema diferencia els camps que han 
d’ésser modificats de la resta o ens avisa si el rol ja existeix. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Generar ID. 
2. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Visualitzar Rol 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’un rol 
vinculat a un perfil d’usuari. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun perfil donat d’alta al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un perfil). 
1. Actor: Selecciona “Rols” de les diferents opcions presentades. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de rols d’usuari i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels rols, un botó per 
crear nous rols, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres 
de recerca.  

3. Actor: Prem sobre el nom del rol del que en vol veure la informació 
detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú.  

4. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’un rol però amb els valors no editables. 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Modificar Rol 

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’un rol. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun perfil d’usuari donat d’alta al sistema. 
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Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un perfil). 
1. Actor: Selecciona “Rols” de les diferents opcions presentades. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de rols d’usuari i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels rols, un botó 
per crear nous rols, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

3. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú del rol. 
4. Sistema: Mostra un el mateix formulari de Crear Rol amb els valors 

editables que hi ha emmagatzemats al sistema. 
5. Actor: Modifica els camps que desitja, mantenint la integritat del 

formulari pel que fa a camps obligatoris i opcionals. 
6. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun camp 
no concorda amb els patrons definits o hi ha camps obligatoris 
sense valor o ja existeix un rol amb aquestes dades, es genera una 
excepció. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
7. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log.  

Post-condicions: Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, rol ja existent o camps obligatoris 

buits): Tornem al pas 5 i el sistema diferencia els camps que no 
compleixen amb els patrons, de la resta. 

Casos d’ús subordinats:  Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Eliminar Rol  

Descripció: Escena en la que eliminem un rebut. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix algun perfil d’usuari donat d’alta al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per visualitzar un perfil). 
1. Actor: Selecciona “Rols” de les diferents opcions presentades. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de rols d’usuari i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels rols, un botó 
per crear nous rols, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

3. Actor: Selecciona l’acció “Eliminar” del sub-menú del rol. 
4. Sistema: Mostra un missatge de confirmació. 
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5. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 
a. Si s’accepta, el rol s’elimina del sistema. 
b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 

6. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: El rol en qüestió queda eliminat del sistema. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Guardar Registre Log. 

 

D. GESTIÓ COMERCIAL: 
 

DIAGRAMA: 

 

 

DESENVOLUPAMENT: 

 

Cas d’ús: Llistar / Buscar Accounts 

Descripció: Escena en la que volem llistar totes les comptes. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Comptes” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de comptes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les comptes, un 
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botó per crear nous comptes, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca. El llistat pot ésser ordenable i 
paginable i els filtres de recerca també es poden modificar (Editar 

Filtres Accounts).  

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres Accounts. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres Accounts 

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat de comptes. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Comptes” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de comptes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les comptes, un 
botó per crear nous comptes, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

5. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
6. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics (Editar 

Filtres) i els específics de recerca d’Accounts, com ara el nom del 
compte. 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres. 

 

Cas d’ús: Crear Account 

Descripció: Escena en la que volem crear un compte. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
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Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Comptes” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de comptes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les comptes, un 
botó per crear nous comptes, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona “Crear nou compte” de les opcions que ofereix el 
sub-menú. 

6. Sistema: Mostra un formulari amb una sèrie de camps que l’usuari ha 
de complimentar: 

a. Obligatoris: Nom i d’altres. 
b. Opcionals : Comentaris... 

7. Actor: Omple tots els camps obligatoris i els opcionals que considera. 
8. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o ja existeix un compte amb aquestes 
dades, es genera una excepció. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
9. Sistema: Si la operació finalitza correctament Guardar Registre Log. 

També genera automàticament el camp identificador, sense que 
aquest sigui visible per a l’usuari (Generar ID). 

Post-condicions:  
3. Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 

complimentades. 
4. L’identificador del compte és únic en tot el sistema. 

Excepcions: 
3. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
4. Error acceptar (dades invàlides, compte ja existent o camps obligatoris 

buits): Tornem al pas 7 i el sistema diferencia els camps que han 
d’ésser modificats de la resta o ens avisa si el compte ja existeix. 

Casos d’ús subordinats:   
3. Generar ID.  
4. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Visualitzar Account 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’un 
compte. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

96 

 

3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Hi ha d’haver mínim un compte donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Comptes” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de comptes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les comptes, un 
botó per crear nous comptes, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

5. Actor: Prem sobre el nom del compte del que vol veure’n la informació 
detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú.  

6. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’un compte però amb els valors no editables. 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Modificar Account 

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’un compte. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Hi ha d’haver mínim un compte donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Comptes” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de comptes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les comptes, un 
botó per crear nous comptes, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú del compte. 
6. Sistema: Mostra un el mateix formulari de Crear Compte amb els 

valors editables que hi ha emmagatzemats al sistema. 
7. Actor: Modifica els camps que desitja, mantenint la integritat del 

formulari pel que fa a camps obligatoris i opcionals. 
8. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o ja existeix un compte amb aquestes 
dades, es genera una excepció.  
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b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
9. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log.  

Post-condicions: Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, compte ja existent o camps obligatoris 

buits): Tornem al pas 7 i el sistema diferencia els camps que no 
compleixen amb els patrons, de la resta. 

Casos d’ús subordinats:  Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Eliminar Account  

Descripció: Escena en la que eliminem un compte. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Hi ha d’haver mínim un compte donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Comptes” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de comptes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les comptes, un 
botó per crear nous comptes, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona l’acció “Eliminar” del sub-menú del compte. 
6. Sistema: Mostra un missatge de confirmació. 
7. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta, el compte s’elimina del sistema. 
b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús.  

8. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: El compte en qüestió queda eliminat del sistema. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats: Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Llistar / Buscar Contactes 

Descripció: Escena en la que volem llistar totes els contactes. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
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3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Contactes” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de contactes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels contactes, un 
botó per crear nous contactes, un altre per accedir a les accions 
comercials vinculades, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. El llistat pot ésser ordenable i paginable i els filtres 
de recerca també es poden modificar (Editar Filtres Contactes).  

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres Contactes. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres Contactes 

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat de contactes. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Contactes” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de contactes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels contactes, un 
botó per crear nous contactes, un altre per accedir a les accions 
comercials vinculades, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

5. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
6. Sistema: Ens permet escollir si el contacte és una empresa o un 

particular. Si escollim empresa, Editar Filtres Contacte Empresa, si no, 
Editar Filtres Contacte Particular. 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:   
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1. Editar Filtres Contacte Empresa. 
2. Editar Filtres Contacte Particular. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres Contactes Empresa 

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat de contactes tipus empresa. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Contactes” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de contactes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels contactes, un 
botó per crear nous contactes, un altre per accedir a les accions 
comercials vinculades, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

5. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
6. Sistema: Ens permet escollir si el contacte és una empresa o un 

particular. Si escollim empresa, Editar Filtres Contacte Empresa, si no, 
Editar Filtres Contacte Particular. 

7. Actor: Determina que el contacte és una empresa. 
8. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics (Editar 

Filtres) i els específics de recerca de contactes de tipologia empresa: 
nom comercial, CIF, e-mail... 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres Contactes Particular 

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat de contactes tipus empresa. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
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1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Contactes” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de contactes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels contactes, un 
botó per crear nous contactes, un altre per accedir a les accions 
comercials vinculades, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

5. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
6. Sistema: Ens permet escollir si el contacte és una empresa o un 

particular. Si escollim empresa, Editar Filtres Contacte Empresa, si no, 
Editar Filtres Contacte Particular. 

7. Actor: Determina que el contacte és una persona física. 
8. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics (Editar 

Filtres) i els específics de recerca de contactes de tipologia particular: 
nom, cognoms, DNI, e-mail, número de telèfon mòbil... 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres. 

 

Cas d’ús: Crear Contacte 

Descripció: Escena en la que volem crear un contacte. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Contactes” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de contactes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels contactes, un 
botó per crear nous contactes, un altre per accedir a les accions 
comercials vinculades, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona “Crear nou contacte” de les opcions que ofereix el 
sub-menú. 

6. Sistema: Demana que seleccionem la tipologia del contacte: empresa 
o particular. Si seleccionem empresa, Crear Contacte Empresa, si no, 
Crear Contacte Particular. 
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Post-condicions: L’usuari determina si el contacte és una empresa o un 
particular. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Crear Contacte Empresa.  
2. Crear Contacte Particular. 

 

Cas d’ús: Crear Contacte Empresa 

Descripció: Escena en la que volem crear un contacte tipus empresa. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Contactes” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de contactes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels contactes, un 
botó per crear nous contactes, un altre per accedir a les accions 
comercials vinculades, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona “Crear nou contacte” de les opcions que ofereix el 
sub-menú. 

6. Sistema: Demana que seleccionem la tipologia del contacte: empresa 
o particular. Si seleccionem empresa, Crear Contacte Empresa, si no, 
Crear Contacte Particular. 

7. Actor: Determina que el contacte és una empresa. 
8. Sistema: Mostra un formulari amb una sèrie de camps que l’usuari ha 

de complimentar: 
a. Obligatoris: Nom comercial, direcció de correu electrònic, 

telèfon de contacte. 
b. Opcionals : CIF, telèfon mòbil, nom i cognoms de la persona de 

contacte, comentaris... 
9. Actor: Omple tots els camps obligatoris i els opcionals que considera. 
10. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor, es genera una excepció. Si la 
informació que ha introduït l’usuari ja existeix al sistema, 
Gestiona duplicitat. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
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11. Sistema: Si la operació finalitza correctament Guardar Registre Log. 
També genera automàticament el camp identificador, sense que 
aquest sigui visible per a l’usuari (Generar ID). 

Post-condicions:  
1. Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 

complimentades. 
2. L’identificador del contacte és únic en tot el sistema. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, contacte ja existent o camps 

obligatoris buits): Tornem al pas 9 i el sistema diferencia els camps 
que han d’ésser modificats de la resta o ens avisa si el compte ja 
existeix. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Generar ID.  
2. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Crear Contacte Particular 

Descripció: Escena en la que volem crear un contacte tipus particular. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Contactes” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de contactes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels contactes, un 
botó per crear nous contactes, un altre per accedir a les accions 
comercials vinculades, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona “Crear nou contacte” de les opcions que ofereix el 
sub-menú. 

6. Sistema: Demana que seleccionem la tipologia del contacte: empresa 
o particular. Si seleccionem empresa, Crear Contacte Empresa, si no, 
Crear Contacte Particular. 

7. Actor: Determina que el contacte és una persona física. 
8. Sistema: Mostra un formulari amb una sèrie de camps que l’usuari ha 

de complimentar: 
a. Obligatoris: Nom, cognoms, direcció de correu electrònic, 

telèfon mòbil de contacte. 
b. Opcionals : NIF, telèfon fixe, professió, estudis, comentaris... 
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9. Actor: Omple tots els camps obligatoris i els opcionals que considera. 
10. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor, es genera una excepció. Si la 
informació que ha introduït l’usuari ja existeix al sistema, 
Gestiona duplicitat. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
11. Sistema: Si la operació finalitza correctament Guardar Registre Log. 

També genera automàticament el camp identificador, sense que 
aquest sigui visible per a l’usuari (Generar ID). 

Post-condicions:  
1. Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 

complimentades. 
2. L’identificador del contacte és únic en tot el sistema. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, contacte ja existent o camps 

obligatoris buits): Tornem al pas 9 i el sistema diferencia els camps 
que han d’ésser modificats de la resta o ens avisa si el compte ja 
existeix. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Generar ID.  
2. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Visualitzar Contacte Empresa 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’un 
contacte tipus empresa. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Hi ha d’haver mínim un contacte tipus empresa donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Contactes” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de contactes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels contactes, un 
botó per crear nous contactes, un altre per accedir a les accions 
comercials vinculades, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  
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5. Actor: Prem sobre el nom del contacte de tipologia empresarial del 
que vol veure’n la informació detallada o selecciona l’acció “Detalls” 
del sub-menú.  

6. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’un contacte tipus empresa però amb els valors no editables. 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Visualitzar Contacte Particular 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’un 
contacte tipus particular. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Hi ha d’haver mínim un contacte tipus particular donat d’alta al 

sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Contactes” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de contactes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels contactes, un 
botó per crear nous contactes, un altre per accedir a les accions 
comercials vinculades, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

5. Actor: Prem sobre el nom del contacte de tipologia particular del que 
vol veure’n la informació detallada o selecciona l’acció “Detalls” del 
sub-menú.  

6. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’un contacte tipus particular però amb els valors no editables. 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Modificar Contacte Empresa 

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’un contacte tipus 
empresa. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
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4. Hi ha d’haver mínim un contacte de tipus empresarial donat d’alta al 
sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Contactes” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de contactes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels contactes, un 
botó per crear nous contactes, un altre per accedir a les accions 
comercials vinculades, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú d’un contacte 
empresarial. 

6. Sistema: Mostra un el mateix formulari de Crear Contacte Empresa 

amb els valors editables que hi ha emmagatzemats al sistema. 
7. Actor: Modifica els camps que desitja, mantenint la integritat del 

formulari pel que fa a camps obligatoris i opcionals. 
8. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor, es genera una excepció. Si la 
informació que ha introduït l’usuari ja existeix al sistema, 
Gestiona duplicitat. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
9. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log.  

Post-condicions: Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, contacte ja existent o camps 

obligatoris buits): Tornem al pas 7 i el sistema diferencia els camps 
que no compleixen amb els patrons, de la resta. 

Casos d’ús subordinats:  Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Modificar Contacte Particular 

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’un contacte tipus 
particular. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Hi ha d’haver mínim un contacte de tipus particular donat d’alta al 

sistema. 
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Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Contactes” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de contactes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels contactes, un 
botó per crear nous contactes, un altre per accedir a les accions 
comercials vinculades, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú d’un contacte 
particular. 

6. Sistema: Mostra un el mateix formulari de Crear Contacte Particular 

amb els valors editables que hi ha emmagatzemats al sistema. 
7. Actor: Modifica els camps que desitja, mantenint la integritat del 

formulari pel que fa a camps obligatoris i opcionals. 
8. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor, es genera una excepció. Si la 
informació que ha introduït l’usuari ja existeix al sistema, 
Gestiona duplicitat. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
9. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log.  

Post-condicions: Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, contacte ja existent o camps 

obligatoris buits): Tornem al pas 7 i el sistema diferencia els camps 
que no compleixen amb els patrons, de la resta. 

Casos d’ús subordinats:  Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Eliminar Contacte  

Descripció: Escena en la que eliminem un compte. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca.  
4. Hi ha d’haver mínim un contacte de tipus particular donat d’alta al 

sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
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2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 
Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 

3. Actor: Selecciona “Contactes” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de contactes i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels contactes, un 
botó per crear nous contactes, un altre per accedir a les accions 
comercials vinculades, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona l’acció “Eliminar” del sub-menú del contacte. 
6. Sistema: Mostra un missatge de confirmació. 
7. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta, el contacte s’elimina del sistema. 
b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús.  

8. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: El contacte en qüestió queda eliminat del sistema. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats: Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Llistar / Buscar Leads 

Descripció: Escena en la que volem llistar totes les sol·licituds d’informació. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Leads” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de sol·licituds 

d’informació i un sub-menú amb diferents accions extres per a cada 
una de les sol·licituds d’informació, un botó per crear noves 
sol·licituds d’informació, un altre per accedir a les accions comercials 
vinculades, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres de 
recerca. El llistat pot ésser ordenable i paginable i els filtres de recerca 
també es poden modificar (Editar Filtres Leads).  

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres Leads. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres Leads 
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Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat de sol·licituds d’informació. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Leads” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de sol·licituds 

d’informació i un sub-menú amb diferents accions extres per a cada 
una de les sol·licituds d’informació, un botó per crear noves 
sol·licituds d’informació, un altre per accedir a les accions comercials 
vinculades, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres de 
recerca.  

5. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
6. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics (Editar 

Filtres) i els específics de recerca de Leads, com ara el nom i cognoms 
de la persona que ha realitzat la sol·licitud d’informació, producte 
sol·licitat. 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres. 

 

 

Cas d’ús: Crear Lead 

Descripció: Escena en la que volem crear una sol·licitud d’informació. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Leads” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de sol·licituds 

d’informació i un sub-menú amb diferents accions extres per a cada 
una de les sol·licituds d’informació, un botó per crear noves 
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sol·licituds d’informació, un altre per accedir a les accions comercials 
vinculades, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres de 
recerca.  

5. Actor: Selecciona “Crear nova sol·licitud d’informació” de les opcions 
que ofereix el sub-menú. 

6. Sistema: Mostra un formulari amb una sèrie de camps que l’usuari ha 
de complimentar: 

a. Obligatoris: Contacte, Producte i d’altres. 
b. Opcionals : Comentaris... 

7. Actor: Omple tots els camps obligatoris i els opcionals que considera. 
8. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor, es genera una excepció. Si la 
informació que ha introduït l’usuari ja existeix al sistema, 
Gestiona duplicitat. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
9. Sistema: Si la operació finalitza correctament Guardar Registre Log. 

També genera automàticament el camp identificador, sense que 
aquest sigui visible per a l’usuari (Generar ID). 

Post-condicions:  
1. Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 

complimentades. 
2. L’identificador de la sol·licitud d’informació és únic en tot el sistema. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides o camps obligatoris buits): Tornem al 

pas 7 i el sistema diferencia els camps que han d’ésser modificats de 
la resta. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Generar ID.  
2. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Visualitzar Lead 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’una 
sol·licitud d’informació. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Hi ha d’haver mínim una sol·licitud d’informació donada d’alta al 

sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
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2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 
Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 

3. Actor: Selecciona “Leads” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de sol·licituds 

d’informació i un sub-menú amb diferents accions extres per a cada 
una de les sol·licituds d’informació, un botó per crear noves sol·licituds 
d’informació, un altre per accedir a les accions comercials vinculades, 
un camp de recerca i un botó per modificar els filtres de recerca.  

5. Actor: Prem sobre el nom de la sol·licitud d’informació del que vol 
veure’n la informació detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-
menú.  

6. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’una sol·licitud d’informació però amb els valors no editables. 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Modificar Lead 

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’una sol·licitud 
d’informació. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Hi ha d’haver mínim una sol·licitud d’informació donada d’alta al 

sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Leads” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de sol·licituds 

d’informació i un sub-menú amb diferents accions extres per a cada 
una de les sol·licituds d’informació, un botó per crear noves 
sol·licituds d’informació, un altre per accedir a les accions comercials 
vinculades, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres de 
recerca.  

5. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú de la sol·licitud 
d’informació. 

6. Sistema: Mostra un el mateix formulari de Crear Lead amb els valors 
editables que hi ha emmagatzemats al sistema. 

7. Actor: Modifica els camps que desitja, mantenint la integritat del 
formulari pel que fa a camps obligatoris i opcionals. 

8. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 
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a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor, es genera una excepció. Si la 
informació que ha introduït l’usuari ja existeix al sistema, 
Gestiona duplicitat. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
9. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log.  

Post-condicions: Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides o camps obligatoris buits): Tornem al 

pas 7 i el sistema diferencia els camps que no compleixen amb els 
patrons, de la resta. 

Casos d’ús subordinats:  Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Eliminar Lead  

Descripció: Escena en la que eliminem una sol·licitud d’informació. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca.  
4. Hi ha d’haver mínim una sol·licitud d’informació donada d’alta al 

sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Comercial” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú comercial: Comptes, 

Contactes, Leads, Pressupostos i Contractes. 
3. Actor: Selecciona “Leads” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de sol·licituds 

d’informació i un sub-menú amb diferents accions extres per a cada 
una de les sol·licituds d’informació, un botó per crear noves 
sol·licituds d’informació, un altre per accedir a les accions comercials 
vinculades, un camp de recerca i un botó per modificar els filtres de 
recerca.  

5. Actor: Selecciona l’acció “Eliminar” del sub-menú de la sol·licitud 
d’informació. 

6. Sistema: Mostra un missatge de confirmació. 
7. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta, la sol·licitud d’informació s’elimina del sistema. 
b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús.  

8. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: La sol·licitud d’informació en qüestió queda eliminada del 
sistema. 
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Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats: Guardar Registre Log. 

 

E. GESTIÓ DE PRODUCTES: 
 

DIAGRAMA: 

 

DESENVOLUPAMENT: 

 

Cas d’ús: Llistar / Buscar Cursos 

Descripció: Escena en la que volem llistar tots els cursos. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Productes” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú de producció: 

Cursos, Serveis i Articles. 
3. Actor: Selecciona “Cursos” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de cursos i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels cursos, un botó per 
crear nous cursos, un altre per gestionar accions formatives, un camp 
de recerca i un botó per modificar els filtres de recerca. El llistat pot 
ésser ordenable i paginable i els filtres de recerca també es poden 
modificar (Editar Filtres Cursos).  

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

113 

 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres Cursos. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres Cursos 

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat de cursos. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Productes” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú de producció: 

Cursos, Serveis i Articles. 
3. Actor: Selecciona “Cursos” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de cursos i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels cursos, un botó per 
crear nous cursos, un altre per gestionar accions formatives, un camp 
de recerca i un botó per modificar els filtres de recerca.  

5. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
6. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics (Editar 

Filtres) i els específics de recerca de cursos, com ara el nom, codi, 
àrea... 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres. 

 

Cas d’ús: Crear Curs 

Descripció: Escena en la que volem crear un curs. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Productes” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú de producció: 

Cursos, Serveis i Articles. 
3. Actor: Selecciona “Cursos” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de cursos i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels cursos, un botó per 
crear nous cursos, un altre per gestionar accions formatives, un altre 
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per gestionar accions formatives, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona “Crear nou curs” de les opcions que ofereix el sub-
menú. 

6. Sistema: Mostra un formulari amb una sèrie de camps que l’usuari ha 
de complimentar: 

a. Obligatoris: Nom, codi, família, àrea, categoria  i d’altres. 
b. Opcionals : Obsequi, comentaris... 

7. Actor: Omple tots els camps obligatoris i els opcionals que considera. 
8. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

c. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o el curs ja existeix, es genera una 
excepció. 

d. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
9. Sistema: Si la operació finalitza correctament Guardar Registre Log. 

També genera automàticament el camp identificador, sense que 
aquest sigui visible per a l’usuari (Generar ID). 

Post-condicions:  
1. Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 

complimentades. 
2. L’identificador del curs és únic en tot el sistema. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides o camps obligatoris buits o curs 

existent): Tornem al pas 7 i el sistema diferencia els camps que han 
d’ésser modificats de la resta. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Generar ID.  
2. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Visualitzar Curs 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’un curs. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Hi ha d’haver mínim un curs donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Productes” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú de producció: Cursos, 

Serveis i Articles. 
3. Actor: Selecciona “Cursos” dins del menú comercial. 
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4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de cursos i un sub-menú 
amb diferents accions extres per a cada un dels cursos, un botó per 
crear nous cursos, un altre per gestionar accions formatives, un camp 
de recerca i un botó per modificar els filtres de recerca.  

5. Actor: Prem sobre el nom del curs del que vol veure’n la informació 
detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú.  

6. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’un curs però amb els valors no editables. 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Modificar Curs 

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’un curs. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Hi ha d’haver mínim un curs donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Productes” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú de producció: 

Cursos, Serveis i Articles. 
3. Actor: Selecciona “Cursos” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de cursos i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels cursos, un botó per 
crear nous cursos, un altre per gestionar accions formatives, un camp 
de recerca i un botó per modificar els filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú del curs. 
6. Sistema: Mostra un el mateix formulari de Crear Curs amb els valors 

editables que hi ha emmagatzemats al sistema. 
7. Actor: Modifica els camps que desitja, mantenint la integritat del 

formulari pel que fa a camps obligatoris i opcionals. 
8. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o el curs ja existeix, es genera una 
excepció.  

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
9. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log.  

Post-condicions: Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
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2. Error acceptar (dades invàlides o camps obligatoris buits o curs 
existent): Tornem al pas 7 i el sistema diferencia els camps que no 
compleixen amb els patrons, de la resta. 

Casos d’ús subordinats:  Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Eliminar Curs  

Descripció: Escena en la que eliminem un curs. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca.  
4. Hi ha d’haver mínim un curs donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Productes” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú de producció: 

Cursos, Serveis i Articles. 
3. Actor: Selecciona “Cursos” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de cursos i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels cursos, un botó per 
crear nous cursos, un altre per gestionar accions formatives, un camp 
de recerca i un botó per modificar els filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona l’acció “Eliminar” del sub-menú del curs. 
6. Sistema: Mostra un missatge de confirmació. 
7. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta, el curs s’elimina del sistema. 
b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús.  

8. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: El curs en qüestió queda eliminat del sistema. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats: Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Llistar / Buscar Accions Formatives 

Descripció: Escena en la que volem llistar totes les accions formatives. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per accedir als cursos). 
1. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de cursos i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels cursos, un botó per 
crear nous cursos, un altre per gestionar accions formatives, un altre 
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per gestionar accions formatives, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

2. Actor: Prem el botó “Gestionar Accions Formatives”.  
3. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’accions formatives i 

un sub-menú amb diferents accions extres per a cada una de les 
accions formatives, un botó per crear noves accions formatives, un 
camp de recerca i un botó per modificar els filtres de recerca. El llistat 
pot ésser ordenable i paginable i els filtres de recerca també es poden 
modificar (Editar Filtres Accions Formatives). 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres Accions Formatives. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres Accions Formatives 

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat d’accions formatives. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per accedir als cursos). 
1. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de cursos i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels cursos, un botó per 
crear nous cursos, un altre per gestionar accions formatives, un altre 
per gestionar accions formatives, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

2. Actor: Prem el botó “Gestionar Accions Formatives”.  
3. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’accions formatives i 

un sub-menú amb diferents accions extres per a cada una de les 
accions formatives, un botó per crear noves accions formatives, un 
camp de recerca i un botó per modificar els filtres de recerca.  

4. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
5. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics (Editar 

Filtres) i els específics de recerca de les accions formatives: Nom, codi, 
curs vinculat, modalitat, número d’hores, any acadèmic... 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres. 
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Cas d’ús: Crear Acció Formativa 

Descripció: Escena en la que volem crear una acció formativa. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per accedir als cursos). 
1. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de cursos i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels cursos, un botó per 
crear nous cursos, un altre per gestionar accions formatives, un altre 
per gestionar accions formatives, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

2. Actor: Prem el botó “Gestionar Accions Formatives”.  
3. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’accions formatives i 

un sub-menú amb diferents accions extres per a cada una de les 
accions formatives, un botó per crear noves accions formatives, un 
camp de recerca i un botó per modificar els filtres de recerca.  

4. Actor: Selecciona “Crear nova Acció Formativa” de les opcions que 
ofereix el sub-menú. 

5. Sistema: Mostra un formulari amb una sèrie de camps que l’usuari ha 
de complimentar: 

a. Obligatoris: Nom, codi, duració, modalitat/s, any acadèmic, 
curs vinculat... 

b. Opcionals : Comentaris... 
6. Actor: Omple tots els camps obligatoris i els opcionals que considera. 
7. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o ja existeix una acció formativa amb 
aquestes dades, es genera una excepció. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
8. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

També genera automàticament el camp identificador, sense que 
aquest sigui visible per a l’usuari (Generar ID). 

Post-condicions:  
1. Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 

complimentades. 
2. L’identificador de l’acció formativa és únic en tot el sistema. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, acció formativa ja existent o camps 

obligatoris buits): Tornem al pas 6 i el sistema diferencia els camps 
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que han d’ésser modificats de la resta o ens avisa si l’acció formativa 
ja existeix. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Generar ID.  
2. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Visualitzar Acció Formativa 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’una acció 
formativa. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix alguna acció formativa donada d’alta al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per accedir als cursos). 
1. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de cursos i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels cursos, un botó per 
crear nous cursos, un altre per gestionar accions formatives, un altre 
per gestionar accions formatives, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

2. Actor: Prem el botó “Gestionar Accions Formatives”.  
3. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’accions formatives i un 

sub-menú amb diferents accions extres per a cada una de les accions 
formatives, un botó per crear noves accions formatives, un camp de 
recerca i un botó per modificar els filtres de recerca.  

4. Actor: Prem sobre el codi de l’acció formativa de la que vol veure’n la 
informació detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú.  

5. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’una acció formativa però amb els valors no editables. 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Modificar Acció Formativa  

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’una acció formativa. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix alguna acció formativa donada d’alta al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per accedir als cursos). 
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1. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de cursos i un sub-menú 
amb diferents accions extres per a cada un dels cursos, un botó per 
crear nous cursos, un altre per gestionar accions formatives, un altre 
per gestionar accions formatives, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

2. Actor: Prem el botó “Gestionar Accions Formatives”.  
3. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’accions formatives i 

un sub-menú amb diferents accions extres per a cada una de les 
accions formatives, un botó per crear noves accions formatives, un 
camp de recerca i un botó per modificar els filtres de recerca.  

4. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú de l’acció formativa. 
5. Sistema: Mostra un el mateix formulari de Crear Acció Formativa amb 

els valors editables que hi ha emmagatzemats al sistema. 
6. Actor: Modifica els camps que desitja, mantenint la integritat del 

formulari pel que fa a camps obligatoris i opcionals. 
7. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun camp 
no concorda amb els patrons definits o hi ha camps obligatoris 
sense valor o ja existeix una acció formativa amb aquestes dades, 
es genera una excepció.  

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
8. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides, acció formativa ja existent o camps 

obligatoris buits): Tornem al pas 6 i el sistema diferencia els camps 
que no compleixen amb els patrons, de la resta. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Eliminar Acció Formativa  

Descripció: Escena en la que eliminem una acció formativa. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix alguna acció formativa donada d’alta al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per accedir als cursos). 
1. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de cursos i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels cursos, un botó per 
crear nous cursos, un altre per gestionar accions formatives, un altre 
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per gestionar accions formatives, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

2. Actor: Prem el botó “Gestionar Accions Formatives”.  
3. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’accions formatives i 

un sub-menú amb diferents accions extres per a cada una de les 
accions formatives, un botó per crear noves accions formatives, un 
camp de recerca i un botó per modificar els filtres de recerca.  

4. Actor: Selecciona l’acció “Eliminar” del sub-menú de l’acció formativa. 
5. Sistema: Mostra un missatge de confirmació. 
6. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta, l’acció formativa s’elimina del sistema. 
b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús.  

7. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: L’acció formativa en qüestió queda eliminat del sistema. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Notificació Alta Acció Formativa 

Descripció: Escena en la que es vol notificar una acció formativa a la Fundació 
Tripartita. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Existeix alguna acció formativa donada d’alta al sistema. 

Flux: 
0. (L’usuari ja ha realitzat tots els passos per accedir als cursos). 
1. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de cursos i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels cursos, un botó per 
crear nous cursos, un altre per gestionar accions formatives, un altre 
per gestionar accions formatives, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

2. Actor: Prem el botó “Gestionar Accions Formatives”.  
3. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’accions formatives i un 

sub-menú amb diferents accions extres per a cada una de les accions 
formatives, un botó per crear noves accions formatives, un camp de 
recerca i un botó per modificar els filtres de recerca.  

4. Actor: Selecciona aquelles accions formatives de les que en vol 
notificar l’alta i prem el botó “Notificar Alta”.  

5. Sistema: Genera un document XML per a cada una de les accions 
formatives per tal de poder descarregar-lo i notificar-ne l’alta a la 
Fundació Tripartita. 
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Post-condicions: Es genera mínim un document XML per poder enviar-lo a la 
Fundació Tripartita 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Llistar / Buscar Serveis 

Descripció: Escena en la que volem llistar tots els serveis. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Productes” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú de producció: 

Cursos, Serveis i Articles. 
3. Actor: Selecciona “Serveis” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de serveis i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels serveis, un botó 
per crear nous serveis, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. El llistat pot ésser ordenable i paginable i els filtres 
de recerca també es poden modificar (Editar Filtres Serveis).  

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres Serveis. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres Serveis 

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat de serveis. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Productes” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú de producció: 

Cursos, Serveis i Articles. 
3. Actor: Selecciona “Serveis” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de serveis i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels serveis, un botó 
per crear nous serveis, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  
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5. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
6. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics (Editar 

Filtres) i els específics de recerca de serveis, com ara el nom, codi, 
àrea... 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres. 

 

Cas d’ús: Crear Servei 

Descripció: Escena en la que volem crear un servei. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Productes” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú de producció: 

Cursos, Serveis i Articles. 
3. Actor: Selecciona “Serveis” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de serveis i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels serveis, un botó 
per crear nous serveis, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona “Crear nou servei” de les opcions que ofereix el sub-
menú. 

6. Sistema: Mostra un formulari amb una sèrie de camps que l’usuari ha 
de complimentar: 

a. Obligatoris: Nom, codi, àrea i d’altres. 
b. Opcionals : Obsequi, comentaris... 

7. Actor: Omple tots els camps obligatoris i els opcionals que considera. 
8. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o el servei ja existeix, es genera una 
excepció. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
9. Sistema: Si la operació finalitza correctament Guardar Registre Log. 

També genera automàticament el camp identificador, sense que 
aquest sigui visible per a l’usuari (Generar ID). 

Post-condicions:  
1. Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 

complimentades. 
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2. L’identificador del servei és únic en tot el sistema. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides o camps obligatoris buits o servei 

existent): Tornem al pas 7 i el sistema diferencia els camps que han 
d’ésser modificats de la resta. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Generar ID.  
2. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Visualitzar Servei 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’un servei. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Hi ha d’haver mínim un servei donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Productes” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú de producció: Cursos, 

Serveis i Articles. 
3. Actor: Selecciona “Serveis” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de serveis i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels serveis, un botó per 
crear nous serveis, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

5. Actor: Prem sobre el nom del servei del que vol veure’n la informació 
detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú.  

6. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’un servei però amb els valors no editables. 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Modificar Servei 

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’un servei. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Hi ha d’haver mínim un servei donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Productes” dins del menú de l’aplicació. 
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2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú de producció: 
Cursos, Serveis i Articles. 

3. Actor: Selecciona “Serveis” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de serveis i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels serveis, un botó 
per crear nous serveis, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú del servei. 
6. Sistema: Mostra un el mateix formulari de Crear Servei amb els valors 

editables que hi ha emmagatzemats al sistema. 
7. Actor: Modifica els camps que desitja, mantenint la integritat del 

formulari pel que fa a camps obligatoris i opcionals. 
8. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o el servei ja existeix, es genera una 
excepció.  

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
9. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log.  

Post-condicions: Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides o camps obligatoris buits o servei 

existent): Tornem al pas 7 i el sistema diferencia els camps que no 
compleixen amb els patrons, de la resta. 

Casos d’ús subordinats:  Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Eliminar Servei  

Descripció: Escena en la que eliminem un servei. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca.  
4. Hi ha d’haver mínim un servei donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Productes” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú de producció: 

Cursos, Serveis i Articles. 
3. Actor: Selecciona “Serveis” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de serveis i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada un dels serveis, un botó 
per crear nous serveis, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  
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5. Actor: Selecciona l’acció “Eliminar” del sub-menú del servei. 
6. Sistema: Mostra un missatge de confirmació. 
7. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta, el servei s’elimina del sistema. 
b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús.  

8. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: El servei en qüestió queda eliminat del sistema. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats: Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Llistar / Buscar Articles 

Descripció: Escena en la que volem llistar tots els articles. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Productes” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú de producció: 

Cursos, Serveis i Articles. 
3. Actor: Selecciona “Articles” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’articles i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels articles, un botó per 
crear nous articles, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca. El llistat pot ésser ordenable i paginable i els filtres 
de recerca també es poden modificar (Editar Filtres Articles).  

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres Articles. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres Articles 

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat d’articles. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Productes” dins del menú de l’aplicació. 
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2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú de producció: 
Cursos, Serveis i Articles. 

3. Actor: Selecciona “Articles” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’articles i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels articles, un botó per 
crear nous articles, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

5. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
6. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics (Editar 

Filtres) i els específics de recerca d’articles, com ara el nom, codi, 
àrea... 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres. 

 

Cas d’ús: Crear Article 

Descripció: Escena en la que volem crear un article. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Productes” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú de producció: 

Cursos, Serveis i Articles. 
3. Actor: Selecciona “Articles” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’articles i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels articles, un botó per 
crear nous articles, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona “Crear nou article” de les opcions que ofereix el sub-
menú. 

6. Sistema: Mostra un formulari amb una sèrie de camps que l’usuari ha 
de complimentar: 

a. Obligatoris: Nom, codi, àrea i d’altres. 
b. Opcionals : Obsequi, comentaris... 

7. Actor: Omple tots els camps obligatoris i els opcionals que considera. 
8. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o l’article ja existeix, es genera una 
excepció. 
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b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
9. Sistema: Si la operació finalitza correctament Guardar Registre Log. 

També genera automàticament el camp identificador, sense que 
aquest sigui visible per a l’usuari (Generar ID). 

Post-condicions:  
1. Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 

complimentades. 
2. L’identificador de l’article és únic en tot el sistema. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides o camps obligatoris buits o article 

existent): Tornem al pas 7 i el sistema diferencia els camps que han 
d’ésser modificats de la resta. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Generar ID.  
2. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Visualitzar Article 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’un article. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Hi ha d’haver mínim un article donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Productes” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú de producció: Cursos, 

Serveis i Articles. 
3. Actor: Selecciona “Articles” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’articles i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels articles, un botó per 
crear nous articles, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

5. Actor: Prem sobre el nom de l’article del que vol veure’n la informació 
detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú.  

6. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’un article però amb els valors no editables. 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Modificar Article 

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’un article. 

Actor: Usuari. 
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Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Hi ha d’haver mínim un article donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Productes” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú de producció: 

Cursos, Serveis i Articles. 
3. Actor: Selecciona “Articles” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’articles i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels articles, un botó per 
crear nous articles, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú de l’article. 
6. Sistema: Mostra un el mateix formulari de Crear Article amb els valors 

editables que hi ha emmagatzemats al sistema. 
7. Actor: Modifica els camps que desitja, mantenint la integritat del 

formulari pel que fa a camps obligatoris i opcionals. 
8. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor o l’article ja existeix, es genera una 
excepció.  

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
9. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log.  

Post-condicions: Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides o camps obligatoris buits o article 

existent): Tornem al pas 7 i el sistema diferencia els camps que no 
compleixen amb els patrons, de la resta. 

Casos d’ús subordinats:  Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Eliminar Article  

Descripció: Escena en la que eliminem un article. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca.  
4. Hi ha d’haver mínim un article donat d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Productes” dins del menú de l’aplicació. 
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2. Sistema: Mostra diferents opcions dins del menú de producció: 
Cursos, Serveis i Articles. 

3. Actor: Selecciona “Articles” dins del menú comercial. 
4. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat d’articles i un sub-menú 

amb diferents accions extres per a cada un dels articles, un botó per 
crear nous articles, un camp de recerca i un botó per modificar els 
filtres de recerca.  

5. Actor: Selecciona l’acció “Eliminar” del sub-menú de l’article. 
6. Sistema: Mostra un missatge de confirmació. 
7. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta, l’article s’elimina del sistema. 
b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús.  

8. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log. 

Post-condicions: L’article en qüestió queda eliminat del sistema. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats: Guardar Registre Log. 

 

F. GESTIÓ AGENDA: 
 

DIAGRAMA: 

 

DESENVOLUPAMENT: 

 

Cas d’ús: Llistar / Buscar Tasques 

Descripció: Escena en la que volem llistar totes les tasques. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Agenda” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de tasques i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les tasques, un 
botó per crear noves tasques, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca. El llistat pot ésser ordenable i 
paginable i els filtres de recerca també es poden modificar (Editar 

Filtres Tasques).  
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Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres Tasques. 

 

Cas d’ús: Editar Filtres Tasques 

Descripció: Escena en la que volem modificar els paràmetres de filtratge del 
llistat de tasques. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Agenda” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de tasques i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les tasques, un 
botó per crear noves tasques, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

3. Actor: Prem el botó “Editar Filtres”. 
4. Sistema: Mostra els diferents paràmetres de recerca genèrics (Editar 

Filtres) i els específics de recerca de tasques, com ara el assumpte, 
lloc, data i dia en els que s’ha de dur a terme, client amb la que es 
realitzarà, treballador intern associat... 

Post-condicions: Es mostra la primera pàgina d’un llistat ordenat que compleix 
amb els criteris de recerca marcats per l’usuari. Si aquest no ha marcat cap criteri 
de recerca explícitament, el llistat seguirà els criteris donats per defecte. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

Casos d’ús subordinats:  Editar Filtres. 

 

Cas d’ús: Crear Tasca 

Descripció: Escena en la que volem crear una tasca. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Agenda” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de tasques i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les tasques, un 
botó per crear noves tasques, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  
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3. Actor: Selecciona “Crear nova tasca” de les opcions que ofereix el sub-
menú. 

4. Sistema: Mostra un formulari amb una sèrie de camps que l’usuari ha 
de complimentar: 

a. Obligatoris: Data, hora d’inici, hora de finalització, assumpte, 
treballador intern associat i d’altres. 

b. Opcionals : Client vinculat, ubicació, descripció, comentaris... 
5. Actor: Omple tots els camps obligatoris i els opcionals que considera. 
6. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor, es genera una excepció. 

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
7. Sistema: Si la operació finalitza correctament Guardar Registre Log. 

També genera automàticament el camp identificador, sense que 
aquest sigui visible per a l’usuari (Generar ID). 

Post-condicions:  
1. Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 

complimentades. 
2. L’identificador de la tasca és únic en tot el sistema. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides o camps obligatoris buits): Tornem al 

pas 5 i el sistema diferencia els camps que han d’ésser modificats de 
la resta. 

Casos d’ús subordinats:   
1. Generar ID.  
2. Guardar Registre Log. 

 

Cas d’ús: Visualitzar Tasca 

Descripció: Escena en la que es visualitza tota la informació detallada d’una tasca. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Hi ha d’haver alguna tasca donada d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Agenda” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de tasques i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les tasques, un 
botó per crear noves tasques, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

3. Actor: Prem sobre el nom de la tasca de la que vol veure’n la 
informació detallada o selecciona l’acció “Detalls” del sub-menú.  
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4. Sistema: Es mostren tots els camps que hi ha al formulari de creació 
d’una tasca però amb els valors no editables. 

Post-condicions: Es mostren les dades emmagatzemades al sistema 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

Cas d’ús: Modificar Tasca 

Descripció: Escena en la que el modifiquem les dades d’una tasca. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca. 
4. Hi ha d’haver alguna tasca donada d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Agenda” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de tasques i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les tasques, un 
botó per crear noves tasques, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

3. Actor: Selecciona l’acció “Editar” del sub-menú de la tasca. 
4. Sistema: Mostra un el mateix formulari de Crear Tasca amb els valors 

editables que hi ha emmagatzemats al sistema. 
5. Actor: Modifica els camps que desitja, mantenint la integritat del 

formulari pel que fa a camps obligatoris i opcionals. 
6. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta i la informació que l’usuari ha introduït en algun 
camp no concorda amb els patrons definits o hi ha camps 
obligatoris sense valor, es genera una excepció.  

b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús. 
7. Sistema: Si la operació finalitza correctament, Guardar Registre Log.  

Post-condicions: Les dades referents al camps obligatoris estan correctament 
complimentades. 

Excepcions: 
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
2. Error acceptar (dades invàlides o camps obligatoris buits): Tornem al 

pas 5 i el sistema diferencia els camps que no compleixen amb els 
patrons, de la resta. 

 

Cas d’ús: Eliminar Tasca  

Descripció: Escena en la que eliminem una tasca. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
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3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca.  
4. Hi ha d’haver alguna tasca donada d’alta al sistema. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Agenda” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra la primera pàgina d’un llistat de tasques i un sub-

menú amb diferents accions extres per a cada una de les tasques, un 
botó per crear noves tasques, un camp de recerca i un botó per 
modificar els filtres de recerca.  

3. Actor: Selecciona l’acció “Eliminar” del sub-menú de la tasca. 
4. Sistema: Mostra un missatge de confirmació. 
5. Actor: Si cancel·la o accepta la operació: 

a. Si s’accepta, la tasca s’elimina del sistema. 
b. Si cancel·la, finalitza el cas d’ús.  

Post-condicions: La tasca en qüestió queda eliminat del sistema. 

Excepcions: Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 

 

G. GESTIÓ ANALÍTICA: 
 

DIAGRAMA: 

 

DESENVOLUPAMENT: 

 

Cas d’ús: Visualitzar Dashboard 

Descripció: Escena en la que es visualitzen de forma ràpida i senzilla les dades 
importants per a una correcta presa de decisions. 

Actor: Usuari. 

Pre-condicions:  
1. L’usuari ha d’estar donat d’alta al sistema. 
2. L’usuari ha d’haver iniciat la seva sessió. 
3. L’usuari ha de tenir permisos per a poder realitzar la tasca.. 

Flux: 
1. Actor: Selecciona “Analítica” dins del menú de l’aplicació. 
2. Sistema: Mostra el dashboards amb la facturació, el número de 

contractes donats d’alta, els nous clients i les sol·licituds d’informació 
dels últims 12 mesos  

Post-condicions: Es mostra el dashboard. 

Excepcions:  
1. Error intern (ex: connexió a la BBDD): finalitza el cas d’ús. 
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9.2. DISSENY CONCEPTUAL DE LA BASE DE DADES 

GESTIÓ DE PRODUCTES 
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ARTICLES 

 

 

 

SERVEIS 

 

 

 

 



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

137 

 

FORMACIÓ 
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GESTIÓ COMERCIAL 
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GESTIÓ DE LA FACTURACIÓ 

FACTURES I BANCS 
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OPCIONS ECONÒMIQUES 
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GESTIÓ DE L’AGENDA 
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GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS 

ACCESSOS 
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TREBALLADORS 
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GESTIÓ DELS CLIENTS 

PARTICULARS 
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EMPRESARIALS 
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10. Disseny 
 

A continuació detallarem el disseny del sistema utilitzant primerament els diagrames de 

seqüència i posteriorment mostrant el disseny lògic de la base de dades mitjançant els 

diferents diagrames de classes. 

 

10.1. DIAGRAMES DE SEQÜÈNCIA: 

Els següents diagrames de seqüència il·lustren el comportament del sistema i la 

interacció de les classes principals durant la realització dels casos d’ús. 

Abans de començar, per tal d’entendre millor el funcionament d’un sistema basat en 

MVC presentarem el diagrama de seqüència que mostra la interacció de l’usuari amb 

el sistema a partir del qual es duran a terme les diferents accions. Tots els sistemes 

basats en el patró MVC tenen un funcionament semblant, representat a la següent 

figura: 
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El sistema MVC utilitzat per .NET de Microsoft, però, funciona de la següent manera: 

 

Primerament farem referència a aquells casos d’ús genèrics, aplicables a totes les 

classes  del projecte que, tal com hem vist, són els referents al model SCRUD (Search, 

Create, Read, Update & Delete).  

Agafa les dades directament 
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INDEX (SEARCH): 

 

DELETE (DELETE): 

 

ToList<Classe>

Controlador Genèric DbSet<Classe>
Controlador 
AppEntity

Base de 
Dades

Delete

Find

<<return>>

Remove

<<return>>

Return

UserAccessAllowed

<<return>>

Guarda canvis

<<return>>

Try

[try]

[catch (Exception)]
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DETAILS (READ): 

 

Controlador Genèric DbSet<Classe>
Controlador 
AppEntity

Details

Return

Find

<<return>>

Return

Return

Return

UserAccessAllowed

<<return>>

If

[if (id == null)]

If

[if (objecte_classe == null)]

If

[if (ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), controladores, permisos))]

[else]
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CREATE (CREATE): 

 

 

Controlador Genèric
Controlador 
AppEntity

DbSet 
<Classe>

Base de 
Dades

Create

UserAccessAllowed

<<return>>

getID

<<return>>

Add

<<return>>

Return

Return

Guarda canvis

<<return>>

Return

If

[if (ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), controladores, permisos))]

If

[if (ModelState.IsValid)]

Try

[Try]

[Catch (Exception)]

[Else]
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EDIT (UPDATE): 

Controlador 
Genèric

DbSet<Classe>
Controlador 
AppEntity

Base de 
Dades

Edit

Return

Find

<<return>>

Return

UserAccessAllowed

<<return>>

Return

Return

Return

Guarda canvis

<<return>>

If

[if (id == null)]

If

[if (objecte_classe == null)]

If

[if (ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), controladores, permisos))]

Try

[Try]

[Catch (Exception)]

[else]
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GESTIÓ CLIENTS  

CREAR CLIENT EMPRESA 

 

Crear HashSet<C...
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CREACIÓ CLIENT PARTICULAR 

 

Crear HashSet<C...
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EDITAR CLIENT EMPRESA 
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EDITAR CLIENT PARTICULAR 
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CREAR UN TREBALLADOR 
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EDITAR UN TREBALLADOR 
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GESTIÓ DE PRODUCTES 

OBTENIR ELS PRODUCTES 
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COMPROVAR LA IGUALTAT DE DOS PRODUCTES 
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GESTIÓ FACTURACIÓ 

GENERAR FACTURA: 
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GENERAR REBUTS 

 



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

165 

 

 

 

 

GENERAR UN ÚNIC REBUT 
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GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS: 

CREACIÓ DE PERMISOS: 
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GESTIÓ COMERCIAL 

CREAR UN LEAD: 
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PRIMERA FASE DE CONTRACTACIÓ 
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SEGONA FASE DE CONTRACTACIÓ 
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TERCERA FASE DE CONTRACTACIÓ (ÚNICAMENT SI EL CLIENT ÉS UNA EMPRESA) 

 

DETECTAR DUPLICITAT 

 

 

Controlador Lead DbSet <Empresa>

ContratarFase3

Find

<<return>>

Return

If

[if (ModelState.IsValid)]
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Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

181 

 

GESTIÓ DE L’AGENDA: 

CREAR UNA TASCA 

 

Select<Contacto, AnonymousType>

Select<TrabajadorInterno, AnonymousType>
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10.2. DIAGRAMA DE CLASSES 

A continuació representem els diferents diagrames de classes dividits per secció de la mateixa 

manera que el menú principal de l’aplicació. 

GESTIÓ CLIENTS 

CLIENTS PARTICULARS 
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CLIENTS EMPRESARIALS  
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GESTIÓ FACTURACIÓ 
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GESTIÓ RRHH: 

EMPRESA 

 

ACCESSOS: 
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GESTIÓ COMERCIAL 
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GESTIÓ PRODUCTES: 

PRODUCTES 

 

ARTICLES 

 

SERVEIS: 
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ACCIONS FORMATIVES: 
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GESTIÓ AGENDA 

 

 

CAS ESPECIAL: LA CLASSE TRANSVERSAL 

Per tal de tenir un identificador per a cada element únic a tota la base de dades, hem generat 

una classe transversal capaç de generar aquest número identificador. L’objectiu d’aquesta classe 

és aquest que acabem de mencionar i també verificar que els permisos que té l’usuari autenticat 

li permeten accedir a qualsevol part de l’aplicació. 
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11. Implementació 
 

Per tal de poder mostrar clarament com ha estat implementada l’aplicació, a 

continuació detallarem el conjunt d’elements que formen les diferents vistes i el 

controlador d’un dels apartats de l’aplicació. 

Inicialment mostrarem els arxius que formen les vistes. Per a cada pàgina hi ha la seva 

vista corresponent que te la seva representació en l’arxiu controlador, que mostrarem 

després. Finalment mostrarem una part del contingut de l’script de creació de la base 

de dades. 

El model escollit per a la seva mostra integral ha estat el de les factures. 

Les vistes que trobem són les següents: 

1. AccesoRestringido.cshtml 

2. Aprobar.cshtml 

3. Create.cshtml 

4. CreateRecibo.cshtml 

5. Delete.cshtml 

6. DeleteRecibo.cshtml 

7. Details.cshtml 

8. DetailsRecibo.cshtml 

9. Edit.cshtml 



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

191 

 

10. EditRecibo.cshtml 

11. Index.cshtml 

12. IndexRecibo.cshtml 

13. NoEliminable.cshtml 

14. Rectificar.cshtml 

A continuació mostrem el codi de cada una d’elles. 

AccesoRestringido.cshtml 

@using Microsoft.AspNet.Identity 
@{ 
    ViewBag.Title = "Acceso Restringido"; 
    string url = ViewBag.urlReturn; 
    int id = 0; 
    if (ViewBag.idReturn != null && ViewBag.idReturn != "") 
    { 
        id = int.Parse(ViewBag.idReturn);     
    }     
} 
 
<h2>Acceso Restringido</h2> 
 
<h4>Tu usuario no tiene permisos para acceder en esta ubicación. Por favor, 
pongase en contacto con el Responsable de Recursos Humanos para que le facilite 
este acceso.</h4> 
 
<div> 
    <hr /> 
    @if (ViewBag.urlReturn != null && ViewBag.urlReturn != "") 
    { 
        if (ViewBag.idReturn != null && ViewBag.idReturn != "") 
        { 
            @Html.ActionLink("Volver", url, new { id = id })     
        } 
        else 
        { 
            @Html.ActionLink("Volver", url) 
        } 
    } 
    else 
    { 
        @Html.ActionLink("Volver", "Index", "Home") 
    } 
     
</div> 

 

Aprobar.cshtml 

@model PFC.Factura 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Aprobar"; 
} 
 



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

192 

 

<h2>Aprobar</h2> 
 
<h3>Estás seguro que quieres confirmar la validez de esta factura?</h3> 
<div> 
    <h4>Factura</h4> 
    <hr /> 
    <dl class="dl-horizontal"> 
        <dt> 
            Número de Factura: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.NumeroFactura) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Cliente: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @if (Model.Contrato.Cliente.IDEmpresa != null) 
            { 
                @Html.DisplayFor(model => 
model.Contrato.Cliente.Empresa.NombreComercial) 
            } 
            else 
            { 
                @Html.DisplayFor(model => 
model.Contrato.Cliente.Persona.Apellidos)@:, @Html.DisplayFor(model => 
model.Contrato.Cliente.Persona.Nombre) 
            } 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Fecha de Emisión: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.FechaEmision) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Fecha de Vencimiento: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.FechaVencimiento) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Rectificativa: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.EsRectificativa) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Factura Rectificada: 
        </dt> 
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        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Factura2.NumeroFactura) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            PVP: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @String.Format("{0:N}", Model.PVP)€ 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Descuento: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @String.Format("{0:N}", Model.Descuento)€ 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Gastos de Administración: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @String.Format("{0:N}", Model.GastosAdmin)€ 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Aprobada: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Aprobada) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Banco: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Banco.Nombre) 
        </dd> 
 
    </dl> 
 
    @using (Html.BeginForm()) { 
        @Html.AntiForgeryToken() 
 
        <div class="form-actions no-color"> 
            <input type="submit" value="Aprobar" class="btn btn-default" /> | 
            @Html.ActionLink("Volver al Listado", "Index") 
        </div> 
    } 
</div> 
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Create.cshtml 

@model PFC.Factura 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Create"; 
} 
 
<h2>Create</h2> 
 
 
@using (Html.BeginForm())  
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
     
    <div class="form-horizontal"> 
        <h4>Factura</h4> 
        <hr /> 
        @Html.ValidationSummary(true) 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.IDContrato, "ID del Contrato", new { 
@class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("IDContrato", String.Empty) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.IDContrato) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.Label("Concepto de Pago", new { @class = "control-label col-md-
2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("IDConceptoPago", String.Empty) 
                @Html.ValidationMessage("ConceptoPago", "El campo Concepto de 
Pago es obligatorio.") 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.IDBanco, "Banco", new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("IDBanco", String.Empty) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.IDBanco) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.Label("Forma de Pago", new { @class = "control-label col-md-2" 
}) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("IDFormaPago", String.Empty) 
                @Html.ValidationMessage("FormaPago", "El campo Concepto de Pago 
es obligatorio.") 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
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            @Html.LabelFor(model => model.FechaEmision, new { @class = "control-
label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.FechaEmision) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.FechaEmision) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.FechaVencimiento, new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.FechaVencimiento) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.FechaVencimiento) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.PVP, new { @class = "control-label col-
md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.PVP) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.PVP) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.Label("Opciones del Pago", new { @class = "control-label col-
md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("IDOpcionPago", String.Empty) 
                @Html.ValidationMessage("FormaPago", "El campo Concepto de Pago 
es obligatorio.") 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Aprobada, new { @class = "control-label 
col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Aprobada) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Aprobada) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
                <input type="submit" value="Create" class="btn btn-default" /> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
} 
 
<div> 
    @Html.ActionLink("Volver al Listado", "Index") 
</div> 
 
@section Scripts { 
    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") 
} 
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CreateRecibo.cshtml 

@model PFC.Pago 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Crear"; 
} 
 
<h2>Crear</h2> 
 
<h4>@Html.ActionLink("Factura", "Details", new { id = ViewBag.IDFactOrigen.ID }) 
| Recibos </h4> 
 
@using (Html.BeginForm())  
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
     
    <div class="form-horizontal"> 
        <hr /> 
        @Html.ValidationSummary(true)         
        @Html.Hidden("IDFactura", (object)ViewBag.IDFactOrigen.ID) 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.FechaVencimiento, new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.FechaVencimiento) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.FechaVencimiento) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.IDConceptoPago, "IDConceptoPago", new { 
@class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("IDConceptoPago", String.Empty) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.IDConceptoPago) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.NumeroPago, new { @class = "control-
label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.NumeroPago) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.NumeroPago) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Importe, new { @class = "control-label 
col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Importe) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Importe) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
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            @Html.LabelFor(model => model.IDFormaPago, "IDFormaPago", new { 
@class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("IDFormaPago", String.Empty) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.IDFormaPago) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.FechaPago, new { @class = "control-
label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.FechaPago) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.FechaPago) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.FechaDevolucion, new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.FechaDevolucion) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.FechaDevolucion) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.FechaAnulacion, new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.FechaAnulacion) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.FechaAnulacion) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.FechaRetrocesion, new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.FechaRetrocesion) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.FechaRetrocesion) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.NumeroCCC, new { @class = "control-
label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.NumeroCCC) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.NumeroCCC) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.EsExtorno, new { @class = "control-
label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.EsExtorno) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.EsExtorno) 
            </div> 
        </div> 
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        <div class="form-group"> 
            <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
                <input type="submit" value="Create" class="btn btn-default" /> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
} 
 
<div> 
    @Html.ActionLink("Volver al Listado", "IndexRecibo", new { id = 
ViewBag.IDFactOrigen.ID }) 
</div> 
 
@section Scripts { 
    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") 
} 

 

Delete.cshtml 

@model PFC.Factura 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Eliminar"; 
} 
 
<h2>Eliminar</h2> 
 
<h3>¿Estás seguro que quieres eliminar esta factura?</h3> 
<div> 
    <hr /> 
    <dl class="dl-horizontal"> 
        <dt> 
            Número de Factura: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.NumeroFactura) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Cliente: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @if (Model.Contrato.Cliente.IDEmpresa != null) 
            { 
                @Html.DisplayFor(model => 
model.Contrato.Cliente.Empresa.NombreComercial) 
            } 
            else 
            { 
                @Html.DisplayFor(model => 
model.Contrato.Cliente.Persona.Apellidos)@:, @Html.DisplayFor(model => 
model.Contrato.Cliente.Persona.Nombre) 
            } 
        </dd> 
 
        <dt> 
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            Fecha de Emisión: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.FechaEmision) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Fecha de Vencimiento: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.FechaVencimiento) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Rectificativa: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.EsRectificativa) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Factura Rectificada: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Factura2.NumeroFactura) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            PVP: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @String.Format("{0:N}", Model.PVP)€ 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Descuento: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @String.Format("{0:N}", Model.Descuento)€ 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Gastos de Administración: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @String.Format("{0:N}", Model.GastosAdmin)€ 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Aprobada: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Aprobada) 
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        </dd> 
 
        <dt> 
            Banco: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Banco.Nombre) 
        </dd> 
 
    </dl> 
 
    @using (Html.BeginForm()) { 
        @Html.AntiForgeryToken() 
 
        <div class="form-actions no-color"> 
            <input type="submit" value="Eliminar" class="btn btn-default" /> | 
            @Html.ActionLink("Volver al Listado", "Index") 
        </div> 
    } 
</div> 

 

DeleteRecibo.cshtml 

@model PFC.Pago 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Eliminar"; 
} 
 
<h2>Eliminar</h2> 
 
<h3>¿Estás seguro que quieres eliminar este recibo?</h3> 
<div> 
    <hr /> 
    <dl class="dl-horizontal"> 
        <dt> 
            Número de Factura: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Factura.NumeroFactura) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Fecha de Vencimiento: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.FechaVencimiento) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Importe: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Importe) 
        </dd> 



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

201 

 

 
        <dt> 
            Fecha de Pago: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.FechaPago) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Concepto de Pago: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.ConceptoPago.Nombre) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Forma de Pago: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.FormaPago.Nombre) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Fecha de Devolución: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.FechaDevolucion) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Fecha de Anulación: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.FechaAnulacion) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Fecha de Retrocesión: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.FechaRetrocesion) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            IBAN: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.NumeroCCC) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Extorno: 
        </dt> 
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        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.EsExtorno) 
        </dd> 
 
    </dl> 
 
    @using (Html.BeginForm()) { 
        @Html.AntiForgeryToken() 
 
        <div class="form-actions no-color"> 
            <input type="submit" value="Eliminar" class="btn btn-default" /> | 
            @Html.ActionLink("Volver al Listado", "IndexRecibo", new { id = 
Model.Factura.ID }) 
        </div> 
    } 
</div> 

 

Details.cshtml 

@using Microsoft.AspNet.Identity 
@using PFC.Controllers 
@{ 
    AppEntityController ent = new AppEntityController(); 
    bool editar = ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), new string[] 
{ "Factura" }, new string[] { "Editar", "Eliminar" }); 
} 
@model PFC.Factura 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Detalles"; 
} 
 
<h2>Detalles</h2> 
 
<div>     
    <h4>Factura | @Html.ActionLink("Recibos", "IndexRecibo", new { id = Model.ID 
}) </h4> 
 <hr /> 
    <dl class="dl-horizontal"> 
        <dt> 
            Número de Factura: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.NumeroFactura) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Cliente: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @if (Model.Contrato.Cliente.IDEmpresa != null) 
            { 
                @Html.DisplayFor(model => 
model.Contrato.Cliente.Empresa.NombreComercial) 
            } 
            else 
            { 
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                @Html.DisplayFor(model => 
model.Contrato.Cliente.Persona.Apellidos)@:, @Html.DisplayFor(model => 
model.Contrato.Cliente.Persona.Nombre) 
            } 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Fecha de Emisión: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.FechaEmision) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Fecha de Vencimiento: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.FechaVencimiento) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Rectificativa: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.EsRectificativa) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Factura Rectificada: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Factura2.NumeroFactura) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            PVP: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @String.Format("{0:N}", Model.PVP)€ 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Descuento: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @String.Format("{0:N}", Model.Descuento)€ 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Gastos de Administración: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @String.Format("{0:N}", Model.GastosAdmin)€ 
        </dd> 
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        <dt> 
            Aprobada: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Aprobada) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Banco: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Banco.Nombre) 
        </dd> 
 
    </dl> 
</div> 
<p> 
    @Html.ActionLink("Volver al Listado", "Index") 
</p> 

 

DetailsRecibo.cshtml 

@using Microsoft.AspNet.Identity 
@using PFC.Controllers 
@{ 
    AppEntityController ent = new AppEntityController(); 
    bool editar = ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), new string[] 
{ "Pago" }, new string[] { "Editar", "Eliminar" }); 
} 
@model PFC.Pago 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Detalles"; 
} 
 
<h2>Detalles</h2> 
 
<h4>@Html.ActionLink("Factura", "Details", new { id = Model.ID }) | Recibos </h4> 
<hr /> 
 
<div> 
    <dl class="dl-horizontal"> 
        <dt> 
            Número de Factura: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Factura.NumeroFactura) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Fecha de Vencimiento: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.FechaVencimiento) 
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        </dd> 
 
        <dt> 
            Importe: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Importe) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Fecha de Pago: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.FechaPago) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Concepto de Pago: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.ConceptoPago.Nombre) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Forma de Pago: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.FormaPago.Nombre) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Fecha de Devolución: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.FechaDevolucion) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Fecha de Anulación: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.FechaAnulacion) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Fecha de Retrocesión: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.FechaRetrocesion) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            IBAN: 
        </dt> 
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        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.NumeroCCC) 
        </dd> 
 
        <dt> 
            Extorno: 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.EsExtorno) 
        </dd> 
 
    </dl> 
</div> 
<p> 
    @if (editar) 
    { 
        @Html.ActionLink("Editar", "EditRecibo", new { id = Model.ID }) @:| 
    } 
    else 
    { 
        @:Editar | 
    } 
    @Html.ActionLink("Volver al Listado", "IndexRecibo", new { id = 
Model.Factura.ID }) 
</p> 
 

 

Edit.cshtml 

@model PFC.Factura 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Edit"; 
} 
 
<h2>Edit</h2> 
 
 
@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
     
    <div class="form-horizontal"> 
        <h4>Factura</h4> 
        <hr /> 
        @Html.ValidationSummary(true) 
        @Html.HiddenFor(model => model.ID) 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.IDContrato, "IDContrato", new { @class 
= "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("IDContrato", String.Empty) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.IDContrato) 
            </div> 
        </div> 
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        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.NumeroFactura, new { @class = "control-
label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.NumeroFactura) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.NumeroFactura) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.IDBanco, "IDBanco", new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("IDBanco", String.Empty) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.IDBanco) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.FechaEmision, new { @class = "control-
label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.FechaEmision) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.FechaEmision) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.FechaVencimiento, new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.FechaVencimiento) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.FechaVencimiento) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.EsRectificativa, new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.EsRectificativa) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.EsRectificativa) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.IDFacturaRectificada, 
"IDFacturaRectificada", new { @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("IDFacturaRectificada", String.Empty) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.IDFacturaRectificada) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.EsRectificada, new { @class = "control-
label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.EsRectificada) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.EsRectificada) 
            </div> 
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        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.PVP, new { @class = "control-label col-
md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.PVP) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.PVP) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Descuento, new { @class = "control-
label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Descuento) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Descuento) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.GastosAdmin, new { @class = "control-
label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.GastosAdmin) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.GastosAdmin) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Aprobada, new { @class = "control-label 
col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Aprobada) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Aprobada) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
                <input type="submit" value="Save" class="btn btn-default" /> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
} 
 
<div> 
    @Html.ActionLink("Back to List", "Index") 
</div> 
 
@section Scripts { 
    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") 
} 

 

EditRecibo.cshtml 

@model PFC.Pago 
 
@{ 
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    ViewBag.Title = "Editar"; 
} 
 
<h2>Editar</h2> 
 
<h4>@Html.ActionLink("Factura", "Details", new { id = Model.ID }) | Recibos </h4> 
 
@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
     
    <div class="form-horizontal"> 
        <hr /> 
        @Html.ValidationSummary(true) 
        @Html.HiddenFor(model => model.ID) 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.IDFactura, "IDFactura", new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("IDFactura", String.Empty) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.IDFactura) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.IDConceptoPago, "IDConceptoPago", new { 
@class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("IDConceptoPago", String.Empty) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.IDConceptoPago) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.FechaVencimiento, new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.FechaVencimiento) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.FechaVencimiento) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Importe, new { @class = "control-label 
col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Importe) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Importe) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.IDFormaPago, "IDFormaPago", new { 
@class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("IDFormaPago", String.Empty) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.IDFormaPago) 
            </div> 
        </div> 
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        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.FechaPago, new { @class = "control-
label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.FechaPago) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.FechaPago) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.FechaDevolucion, new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.FechaDevolucion) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.FechaDevolucion) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.FechaAnulacion, new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.FechaAnulacion) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.FechaAnulacion) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.FechaRetrocesion, new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.FechaRetrocesion) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.FechaRetrocesion) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.NumeroCCC, new { @class = "control-
label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.NumeroCCC) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.NumeroCCC) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.EsExtorno, new { @class = "control-
label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.EsExtorno) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.EsExtorno) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
                <input type="submit" value="Save" class="btn btn-default" /> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
} 



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

211 

 

 
<div> 
    @Html.ActionLink("Volver al Listado", "IndexRecibo", new { id = 
Model.Factura.ID }) 
</div> 
 
@section Scripts { 
    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") 
} 

 

Index.cshtml 

@using Microsoft.AspNet.Identity 
@using PFC.Controllers 
@{ 
    AppEntityController ent = new AppEntityController(); 
    bool crear = ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), new string[] 
{ "Factura" }, new string[] { "Crear", "Eliminar" }); 
    bool editar = ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), new string[] 
{ "Factura" }, new string[] { "Editar", "Eliminar" }); 
    bool ver = ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), new string[] { 
"Factura" }, new string[] { "Crear", "Ver", "Editar", "Eliminar", "Especial" }); 
    bool eliminar = ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), new 
string[] { "Factura" }, new string[] { "Eliminar" }); 
    bool especial = ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), new 
string[] { "Factura" }, new string[] { "Especial" }); 
    bool opcionpago = ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), new 
string[] { "OpcionPago" }, new string[] { "Crear", "Ver", "Editar", "Eliminar", 
"Especial" }); 
} 
@{ 
    ViewBag.Title = "Facturas"; 
} 
 
<h2> 
    Facturas  
    @if(opcionpago) 
    { 
        @:| @Html.ActionLink("Opciones Económicas", "Index", "OpcionPago") 
    } 
</h2> 
 
 
<p> 
    @if (crear) 
    { 
        @Html.ActionLink("Crear Nueva", "Create", null, new { id = 
"IndexActionCreateEnabled" }) 
    } 
    else 
    { 
        @:Crear Nueva 
    } 
    | <span class="fakelink" onclick="ShowFilter()">Filtros</span> 
</p> 
 
@model PagedList.IPagedList<PFC.Factura> 
@using PagedList.Mvc; 
<link href="~/Content/PagedList.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
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<div id="filter-content" @if (ViewBag.ShowFilter == 0) { <text> 
style="display:none" </text>    }> 
    @Html.Partial("~/Views/Shared/_SearchNameAndTwoDatesPartial.cshtml") 
</div> 
 
<table class="table"> 
    <tr> 
        <th> 
            Número 
        </th> 
        <th> 
            Cliente 
        </th> 
        <th> 
            Vencimiento 
        </th> 
        <th> 
            Rectificada 
        </th> 
        <th> 
            PVP 
        </th> 
        <th> 
            PVC 
        </th> 
        <th> 
            Aprobada 
        </th> 
        <th> 
            Acciones 
        </th> 
    </tr> 
 
    @foreach (var item in Model) 
    { 
        <tr> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.NumeroFactura) 
            </td> 
            <td> 
                @if (item.Contrato.Cliente.IDEmpresa != null) 
                { 
                    
@Html.ActionLink(item.Contrato.Cliente.Empresa.NombreComercial, "Details", new { 
id = item.ID }) 
                } 
                else 
                { 
                    @Html.ActionLink(item.Contrato.Cliente.Persona.Apellidos + ", 
" + item.Contrato.Cliente.Persona.Nombre, "Details", new { id = item.ID }) 
                } 
            </td> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.FechaVencimiento) 
            </td> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.EsRectificada) 
            </td> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.PVP) 
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            </td> 
            <td> 
                @if (item.PVP != null || item.Descuento != null || 
item.GastosAdmin != null) 
                { 
                    @String.Format("{0:N}", item.PVP - item.Descuento + 
item.GastosAdmin) @:€ 
        } 
            </td> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.Aprobada) 
            </td> 
            <td> 
 
                @if (item.Aprobada == false) 
                { 
                    if (especial) 
                    { 
                        @Html.ActionLink("Aprobar", "Aprobar", new { id = item.ID 
}, new { id = "IndexActionAprobarEnabled" }) @:| 
            } 
                    else 
                    { 
                        @:Aprobar | 
            } 
                } 
                else 
                { 
                    <span id="IndexActionAprobarDisabled">Aprobar |</span>                     
                } 
 
                @if (item.EsRectificativa == false && item.Aprobada == true && 
item.EsRectificada == false) 
                { 
                    if (especial) 
                    { 
                        @Html.ActionLink("Rectificar", "Rectificar", new { id = 
item.ID }, new { id = "IndexActionRectificarEnabled" }) @:| 
            } 
                    else 
                    { 
                        @:Rectificar | 
            } 
                } 
                else 
                { 
                    <span id="IndexActionRectificarDisabled">Rectificar |</span> 
                } 
 
                @if (ver) 
                { 
                    @Html.ActionLink("Detalles", "Details", new { id = item.ID }, 
new { id = "IndexActionDetailsEnabled" }) @:| 
        } 
                else 
                { 
                    @:Detalles | 
        } 
 
                @if (item.Aprobada == false) 
                { 
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                    if (eliminar) 
                    { 
                        @Html.ActionLink("Eliminar", "Delete", new { id = item.ID 
}, new { id = "IndexActionDeleteEnabled" }) 
                    } 
                    else 
                    { 
                        @:Eliminar 
            } 
                } 
                else 
                { 
                    <span id="IndexActionDeleteDisabled">Eliminar</span> 
                } 
            </td> 
        </tr> 
    } 
 
</table> 
 
<br /> 
Página @(Model.PageCount < Model.PageNumber ? 0 : Model.PageNumber) de 
@Model.PageCount 
 
@Html.PagedListPager(Model, page => Url.Action("Index", 
    new { page, sortOrder = ViewBag.CurrentSort, currentFilter = 
ViewBag.CurrentFilter, showFilter = ViewBag.ShowFilter, currentFechaIni = 
ViewBag.CurrentFechaIni, currentFechaFin = ViewBag.CurrentFechaFin })) 
 
@section Scripts { 
    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryui") 
    <script> 
        var show = $('#filter-content').is(":visible"); 
        function ShowFilter() { 
            $('#filter-content').slideToggle("slow"); 
            show = !show; 
            if (show) { 
                $('#showFilter').val(1); 
            } 
            else { 
                $('#showFilter').val(0); 
            } 
        } 
    </script> 
} 

 

IndexRecibo.cshtml 

@using Microsoft.AspNet.Identity 
@using PFC.Controllers 
@{ 
    AppEntityController ent = new AppEntityController(); 
    bool crear = ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), new string[] 
{ "Pago" }, new string[] { "Crear", "Eliminar" }); 
    bool editar = ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), new string[] 
{ "Pago" }, new string[] { "Editar", "Eliminar" }); 
    bool ver = ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), new string[] { 
"Pago" }, new string[] { "Crear", "Ver", "Editar", "Eliminar", "Especial" }); 
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    bool eliminar = ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), new 
string[] { "Pago" }, new string[] { "Eliminar" }); 
    bool especial = ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), new 
string[] { "Pago" }, new string[] { "Especial" }); 
    bool factura = ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), new 
string[] { "Factura" }, new string[] { "Crear", "Ver", "Editar", "Eliminar", 
"Especial" }); 
} 
@model PFC.Factura 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Index Recibos"; 
} 
 
<h2>Detalles</h2> 
 
<h4> 
    @if (factura) 
    { 
        @Html.ActionLink("Factura", "Details", new { id = Model.ID }) @:|      
    } 
    Recibos  
</h4> 
 
 
<p> 
    @if (crear) 
    { 
        @Html.ActionLink("Crear Nuevo", "CreateRecibo", new { id = Model.ID }) 
    } 
    else 
    { 
        @:Crear Nuevo 
    }     
</p> 
<table class="table"> 
    <tr> 
        <th> 
            Cliente 
        </th> 
        <th> 
            Fecha Vencimiento 
        </th> 
        <th> 
            Importe 
        </th> 
        <th> 
            Pagado 
        </th> 
        <th> 
            Devuelto 
        </th> 
        <th> 
            IBAN 
        </th> 
        <th> 
            Concepto Pago 
        </th> 
        <th> 
            Forma Pago 
        </th> 
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        <th> 
            Acciones 
        </th> 
    </tr> 
 
    @foreach (Pago item in Model.Pago) 
    { 
        <tr> 
            <td> 
                @if (item.Factura.Contrato.Cliente.IDEmpresa != null) 
                { 
                    @Html.DisplayFor(modelItem => 
item.Factura.Contrato.Cliente.Empresa.NombreComercial) 
                } 
                else 
                { 
                    @Html.DisplayFor(modelItem => 
item.Factura.Contrato.Cliente.Persona.Apellidos)@:, @Html.DisplayFor(modelItem => 
item.Factura.Contrato.Cliente.Persona.Nombre) 
            } 
            </td> 
            <td> 
                @String.Format("{0:dd/MM/yyyy}", item.FechaVencimiento) 
            </td> 
            <td> 
                @item.Importe.ToString("N2") 
            </td> 
            <td> 
                @if (item.FechaPago != null) 
                { 
                    @Html.CheckBox("Pagado", true, new { @disabled = "disabled" 
}) 
                } 
                else 
                { 
                    @Html.CheckBox("Pagado", false, new { @disabled = "disabled" 
}) 
                } 
            </td> 
            <td> 
                @if (item.FechaDevolucion != null) 
                { 
                    @Html.CheckBox("Devuelto", true, new { @disabled = "disabled" 
}) 
                } 
                else 
                { 
                    @Html.CheckBox("Devuelto", false, new { @disabled = 
"disabled" }) 
                } 
            </td> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.NumeroCCC) 
            </td> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.ConceptoPago.Nombre) 
            </td> 
            <td> 
                @Html.DisplayFor(modelItem => item.FormaPago.Nombre) 
            </td> 
            <td> 
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                @if (editar) 
                { 
                    @Html.ActionLink("Editar", "EditRecibo", new { id = item.ID 
}) @:| 
                } 
                else 
                { 
                    @:Editar | 
                } 
                @if (ver) 
                { 
                    @Html.ActionLink("Detalles", "DetailsRecibo", new { id = 
item.ID }) @:| 
                } 
                else 
                { 
                    @:Detalles | 
                } 
                @if (eliminar) 
                { 
                    @Html.ActionLink("Eliminar", "DeleteRecibo", new { id = 
item.ID }) 
                } 
                else 
                { 
                    @:Eliminar 
                } 
            </td> 
        </tr> 
    } 
 
</table> 

NoEliminable.cshtml 

@{ 
    ViewBag.Title = "No Eliminable"; 
} 
 
<h2>Eliminar</h2> 
 
<h3>Este elemento no puede eliminarse. Puede que esté en uso.</h3> 
<h6>@ViewBag.Mensaje</h6> 
<div> 
    <hr />     
    @Html.ActionLink("Volver al Listado", "Index") 
     
</div> 

 

Rectificar.cshtml 

@model PFC.Factura 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Rectificar"; 
} 
 
<h2>Rectificar</h2> 
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@using (Html.BeginForm()) 
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
 
    <div class="form-horizontal"> 
        <h4>Factura</h4> 
        <hr /> 
        @Html.ValidationSummary(true) 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.IDBanco, "Banco", new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("IDBanco", String.Empty) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.IDBanco) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.FechaEmision, "Fecha de Emisión", new { 
@class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.FechaEmision, 
String.Format("{0:dd/MM/yyyy}", Model.FechaEmision)) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.FechaEmision) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.FechaVencimiento, "Fecha de 
Vencimiento", new { @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.FechaVencimiento) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.FechaVencimiento) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.PVP, "PVP", new { @class = "control-
label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.PVP) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.PVP) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Contrato.IDOpcionPago, "Opción 
Económica", new { @class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("IDOpcionPago", String.Empty) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Contrato.IDOpcionPago) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.IDFormaPago, "Forma de Pago", new { 
@class = "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("IDFormaPago", String.Empty) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.IDFormaPago) 
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            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Aprobada, "Aprobada", new { @class = 
"control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Aprobada) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Aprobada) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.Label("Opción Económica Extorno", new { @class = "control-label 
col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.DropDownList("IDOpcionPagoRectificada", String.Empty) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Contrato.IDOpcionPago) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
                <input type="submit" value="Rectificar" 
onclick="RectificarFactura()" class="btn btn-default" /> 
            </div> 
        </div> 
 
    </div> 
} 
 
<div> 
    @Html.ActionLink("Volver al Listado", "Index") 
</div> 
 
@section Scripts { 
    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") 
} 
<script> 
 
    function RectificarFactura() { 
        var IDBanco = $('#IDBanco').val(); 
        var NumeroPagos = $('#NumeroPagos').val(); 
        var factura = { 
            'FechaEmision': $('#FechaEmision').val(), 
            'FechaVencimiento': $('#FechaVencimiento').val(), 
            'PVP': $('#PVP').val(), 
            'Descuento': $('#Descuento').val(), 
            'GastosAdmin': $('#GastosAdmin').val(), 
            'Aprobada': $('#Aprobada').val() 
        }; 
 
        $.ajax({ 
            url: '/Factura/RectificarConfirmed/', 
            type: 'POST', 
            data: JSON.stringify({ 
                'factura': factura, 
                'IDBanco': IDBanco, 
                'NumeroPagos': NumeroPagos 
            }), 
            contentType: 'application/json; charset=utf-8', 
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            datatype: "html", 
            success: function (data) { } 
        }); 
    } 
</script> 

 

Ara passarem a mostrar el codi del controlador de les factures. 

FacturaController.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data; 
using System.Data.Entity; 
using System.Linq; 
using System.Net; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using PFC; 
using Microsoft.AspNet.Identity; 
using PagedList; 
 
namespace PFC.Controllers 
{ 
    public class FacturaController : Controller 
    { 
        private DBEntities db = new DBEntities(); 
        private AppEntityController ent = new AppEntityController(); 
        private PagoController pagos = new PagoController(); 
 
        private string[] controladores = new string[] { "Factura" }; 
 
        public ActionResult AccesoRestringido(string urlReturn, string idReturn) 
        { 
            ViewBag.urlReturn = urlReturn; 
            ViewBag.idReturn = idReturn; 
            return View(); 
        } 
 
        public ActionResult Index(int? showFilter, string sortOrder, string 
currentFilter, string currentFechaIni, string currentFechaFin, string 
searchString, string fechaIni, string fechaFin, int? page) 
        { 
            if (ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), controladores, 
new string[] { "Ver", "Especial", "Crear", "Eliminar", "Editar" })) 
            { 
                ViewBag.CurrentSort = sortOrder; 
                ViewBag.NameSortParm = String.IsNullOrEmpty(sortOrder) ? 
"name_desc" : ""; 
                ViewBag.DateSortParm = sortOrder == "Date" ? "date_desc" : 
"Date"; 
                //mostramos u ocultamos el panel de filtros 
                if (showFilter == null) { ViewBag.ShowFilter = 0; } 
                else { ViewBag.ShowFilter = showFilter; }      
                //rellenamos los campos con la información introducida 
previamente para mantener los filtros 
                if (searchString != null) { page = 1; } 
                else { searchString = currentFilter; } 
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                if (fechaIni != null) { page = 1; } 
                else { fechaIni = currentFechaIni; } 
                if (fechaFin != null) { page = 1; } 
                else { fechaFin = currentFechaFin; } 
 
                ViewBag.CurrentFechaFin = fechaFin; 
                ViewBag.CurrentFechaIni = fechaIni; 
                ViewBag.CurrentFilter = searchString; 
 
                var facturas = from f in db.Factura select f; 
                if (!String.IsNullOrEmpty(searchString)) 
                { 
                    var facturasempresa = facturas.Where(f => 
f.Contrato.Cliente.Empresa.NombreComercial.Contains(searchString) || 
f.Contrato.Cliente.Empresa.NombreFiscal.Contains(searchString)); 
                    var facturasparticular = facturas.Where(f => 
f.Contrato.Cliente.Persona.Nombre.Contains(searchString) || 
f.Contrato.Cliente.Persona.Apellidos.Contains(searchString)); 
                    facturas = facturasempresa.Concat(facturasparticular); 
                } 
                if (!String.IsNullOrEmpty(fechaIni)) 
                { 
                    DateTime fini = DateTime.Parse(fechaIni); 
                    if (!String.IsNullOrEmpty(fechaFin))  
                    { 
                        DateTime ffin = 
DateTime.Parse(fechaFin).AddHours(23).AddMinutes(59).AddSeconds(59); 
                        facturas = facturas.Where(f => f.FechaEmision >= fini && 
f.FechaEmision <= ffin);  
                    } 
                    else { facturas = facturas.Where(f => f.FechaEmision >= 
fini); } 
                } 
                else 
                { 
                    if (!String.IsNullOrEmpty(fechaFin)) { 
                        DateTime ffin = 
DateTime.Parse(fechaFin).AddHours(23).AddMinutes(59).AddSeconds(59); 
                        facturas = facturas.Where(f => f.FechaEmision <= ffin); 
                    }                         
                }                 
                switch (sortOrder) 
                { 
                    case "name_desc": 
                        facturas = facturas.OrderByDescending(f => 
f.NumeroFactura); 
                        break; 
                    case "Date": 
                        facturas = facturas.OrderBy(f => f.FechaEmision); 
                        break; 
                    case "date_desc": 
                        facturas = facturas.OrderByDescending(f => 
f.FechaEmision); 
                        break; 
                    default:  // Name ascending  
                        facturas = facturas.OrderBy(f => f.NumeroFactura); 
                        break; 
                } 
 
                int pageSize = 12; 
                int pageNumber = (page ?? 1); 
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                //return View(facturas.ToList()); 
                return View(facturas.ToPagedList(pageNumber, pageSize)); 
            } 
            else 
            { 
                return RedirectToAction("AccesoRestringido", new { urlReturn = 
"", idReturn = "" }); 
            } 
        } 
 
        // GET: /Factura/Details/5 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Factura factura = db.Factura.Find(id); 
            if (factura == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            if (ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), controladores, 
new string[] { "Ver", "Especial", "Crear", "Eliminar", "Editar" })) 
            { 
                return View(factura); 
            } 
            else 
            { 
                return RedirectToAction("AccesoRestringido", new { urlReturn = 
"", idReturn = "" }); 
            } 
        } 
 
        // GET: /Factura/Create 
        public ActionResult Create() 
        { 
            if (ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), controladores, 
new string[] { "Crear", "Eliminar" })) 
            { 
                ViewBag.IDBanco = new SelectList(db.Banco, "ID", "Codigo"); 
                ViewBag.IDContrato = new SelectList(db.Contrato, "ID", "ID"); 
                ViewBag.IDFacturaRectificada = new SelectList(db.Factura, "ID", 
"NumeroFactura"); 
                ViewBag.IDFormaPago = new SelectList(db.FormaPago, "ID", 
"Nombre"); 
                ViewBag.IDOpcionPago = new SelectList(db.OpcionPago, "ID", 
"Nombre"); 
                ViewBag.IDConceptoPago = new SelectList(db.ConceptoPago, "ID", 
"Nombre"); 
                return View(); 
            } 
            else 
            { 
                return RedirectToAction("AccesoRestringido", new { urlReturn = 
"", idReturn = "" }); 
            } 
        } 
 
        // POST: /Factura/Create 
        [HttpPost] 
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        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult 
Create([Bind(Include="IDContrato,IDBanco,FechaEmision,FechaVencimiento,EsRectific
ativa,EsRectificada,IDFacturaRectificada,PVP,Aprobada,IDFormaPago")] Factura 
factura, int IDFormaPago,  
            int IDConceptoPago, int IDOpcionPago) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                GenerarFactura(factura.IDContrato, factura.IDBanco, 
factura.FechaEmision, factura.FechaVencimiento, factura.PVP, false, IDFormaPago, 
db.OpcionPago.Find(IDOpcionPago), false, false, false, null); 
 
                Cliente cliente = 
db.Cliente.Find(db.Contrato.Find(factura.IDContrato).IDCliente); 
                 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
 
            ViewBag.IDBanco = new SelectList(db.Banco, "ID", "Codigo", 
factura.IDBanco); 
            ViewBag.IDContrato = new SelectList(db.Contrato, "ID", "ID", 
factura.IDContrato); 
            ViewBag.IDFacturaRectificada = new SelectList(db.Factura, "ID", 
"NumeroFactura", factura.IDFacturaRectificada); 
            ViewBag.IDFormaPago = new SelectList(db.FormaPago, "ID", "Nombre", 
IDFormaPago); 
            ViewBag.IDOpcionPago = new SelectList(db.OpcionPago, "ID", "Nombre", 
IDOpcionPago); 
            ViewBag.IDConceptoPago = new SelectList(db.ConceptoPago, "ID", 
"Nombre", IDConceptoPago); 
            return View(factura); 
        } 
 
        // GET: /Factura/Edit/5 
        public ActionResult Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Factura factura = db.Factura.Find(id); 
            if (factura == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            if (ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), controladores, 
new string[] { "Eliminar", "Editar" })) 
            { 
                ViewBag.IDBanco = new SelectList(db.Banco, "ID", "Codigo", 
factura.IDBanco); 
                ViewBag.IDContrato = new SelectList(db.Contrato, "ID", "ID", 
factura.IDContrato); 
                ViewBag.IDFacturaRectificada = new SelectList(db.Factura, "ID", 
"NumeroFactura", factura.IDFacturaRectificada); 
                return View(factura); 
            } 
            else 
            { 
                return RedirectToAction("AccesoRestringido", new { urlReturn = 
"", idReturn = "" }); 
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            } 
        } 
 
        // POST: /Factura/Edit/5 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Edit([Bind(Include = 
"ID,IDContrato,NumeroFactura,IDBanco,FechaEmision,FechaVencimiento,EsRectificativ
a,EsRectificada,IDFacturaRectificada,PVP,Descuento,GastosAdmin,Aprobada,IDFormaPa
go")] Factura factura) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(factura).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            ViewBag.IDBanco = new SelectList(db.Banco, "ID", "Codigo", 
factura.IDBanco); 
            ViewBag.IDContrato = new SelectList(db.Contrato, "ID", "ID", 
factura.IDContrato); 
            ViewBag.IDFacturaRectificada = new SelectList(db.Factura, "ID", 
"NumeroFactura", factura.IDFacturaRectificada); 
            return View(factura); 
        } 
 
        // GET: /Factura/Delete/5 
        public ActionResult Delete(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Factura factura = db.Factura.Find(id); 
            if (factura == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            if (ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), controladores, 
new string[] { "Eliminar" })) 
            { 
                return View(factura); 
            } 
            else 
            { 
                return RedirectToAction("AccesoRestringido", new { urlReturn = 
"", idReturn = "" }); 
            } 
        } 
 
        // POST: /Factura/Delete/5 
        [HttpPost, ActionName("Delete")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 
        { 
            Factura factura = db.Factura.Find(id); 
            foreach (Pago p in factura.Pago.ToList()) 
            { 
                db.Pago.Remove(p); 
            } 
            db.Factura.Remove(factura); 
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            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
 
        // GET: /Factura/Aprobar/5 
        public ActionResult Aprobar(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Factura factura = db.Factura.Find(id); 
            if (factura == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            if (ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), controladores, 
new string[] { "Especial" })) 
            { 
                return View(factura); 
            } 
            else 
            { 
                return RedirectToAction("AccesoRestringido", new { urlReturn = 
"", idReturn = "" }); 
            } 
        } 
 
        // POST: /Factura/Aprobar/5 
        [HttpPost, ActionName("Aprobar")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult AprobarConfirmed(int id) 
        { 
            Factura factura = db.Factura.Find(id);             
            factura.NumeroFactura = factura.Banco.SerieFacturacion + 
getNumFactura(factura.Banco).ToString("00000"); 
            factura.Aprobada = true; 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
 
        // GET: /Factura/Rectificar/5 
        public ActionResult Rectificar(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Factura factura = db.Factura.Find(id); 
            if (factura == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            if (ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), controladores, 
new string[] { "Especial" })) 
            { 
                ViewBag.IDFormaPago = new SelectList(db.FormaPago, "ID", 
"Nombre"); 
                ViewBag.IDOpcionPago = new SelectList(db.OpcionPago, "ID", 
"Nombre"); 
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                ViewBag.IDOpcionPagoRectificada = new SelectList(db.OpcionPago, 
"ID", "Nombre"); 
                ViewBag.IDBanco = new SelectList(db.Banco, "ID", "Nombre"); 
                Factura fact = new Factura(); 
                fact.FechaEmision = DateTime.Today; 
                fact.FechaVencimiento = DateTime.Today.AddMonths(1); 
                return View(fact); 
            } 
            else 
            { 
                return RedirectToAction("AccesoRestringido", new { urlReturn = 
"", idReturn = "" }); 
            } 
        } 
 
        // POST: /Factura/Rectificar/5 
        [HttpPost, ActionName("Rectificar")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult RectificarConfirmed(int id, 
[Bind(Include="FechaEmision,FechaVencimiento,PVP,IDFormaPago,Aprobada")]Factura 
factura, int IDBanco, int IDOpcionPago, int IDOpcionPagoRectificada) 
        {             
            Factura facturaRectificada = db.Factura.Find(id); 
            OpcionPago op = db.OpcionPago.Find(IDOpcionPago); 
 
            //Rectificamos la factura original 
            facturaRectificada.EsRectificada = true; 
 
            //Generamos la factura rectificativa 
            GenerarFactura(facturaRectificada.IDContrato, 
facturaRectificada.IDBanco, DateTime.Now, DateTime.Now.AddMonths(1), 
facturaRectificada.PVP, true, facturaRectificada.IDFormaPago, op, true, true, 
false, id);             
                     
            //Generamos la nueva factura con los datos del formulario             
            GenerarFactura(facturaRectificada.IDContrato, IDBanco, 
factura.FechaEmision, factura.FechaVencimiento, factura.PVP, factura.Aprobada, 
factura.IDFormaPago, op, false, false, false, null); 
             
            ViewBag.IDFormaPago = new SelectList(db.FormaPago, "ID", "Nombre", 
factura.IDFormaPago); 
            ViewBag.IDOpcionPago = new SelectList(db.OpcionPago, "ID", "Nombre", 
IDOpcionPago); 
            ViewBag.IDOpcionPagoRectificada = new SelectList(db.OpcionPago, "ID", 
"Nombre"); 
            ViewBag.IDBanco = new SelectList(db.Banco, "ID", "Nombre", 
factura.IDBanco); 
             
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
 
        public ActionResult IndexRecibo(int id) 
        { 
            if (ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), new string[]{ 
"FacturaRecibo" }, new string[] { "Ver", "Especial", "Crear", "Eliminar", 
"Editar" })) 
            { 
                Factura factura = db.Factura.Find(id); 
                return View(factura); 
            } 
            else 
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            { 
                return RedirectToAction("AccesoRestringido", new { urlReturn = 
"", idReturn = id.ToString() }); 
            } 
        } 
 
        // GET: /Factura/DetailsRecibo/5 
        public ActionResult DetailsRecibo(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Pago pago = db.Pago.Find(id); 
            if (pago == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            if (ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), new string[] { 
"FacturaRecibo" }, new string[] { "Ver", "Especial", "Crear", "Eliminar", 
"Editar" })) 
            { 
                ViewBag.IDFactura = pago.Factura; 
                return View(pago); 
            } 
            else 
            { 
                return RedirectToAction("AccesoRestringido", new { urlReturn = 
"IndexRecibo", idReturn = id.ToString() }); 
            } 
        } 
 
        // GET: /Factura/CreateRecibo 
        public ActionResult CreateRecibo(int id) 
        { 
            if (ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), new string[] { 
"FacturaRecibo" }, new string[] { "Crear", "Eliminar" })) 
            { 
                ViewBag.IDConceptoPago = new SelectList(db.ConceptoPago, "ID", 
"Nombre"); 
                ViewBag.IDFactura = new SelectList(db.Factura, "ID", "ID"); 
                ViewBag.IDFormaPago = new SelectList(db.FormaPago, "ID", 
"Nombre"); 
                ViewBag.IDFactOrigen = db.Factura.Find(id); 
                return View(); 
            } 
            else 
            { 
                return RedirectToAction("AccesoRestringido", new { urlReturn = 
"IndexRecibo", idReturn = id.ToString() }); 
            } 
        } 
 
        // POST: /Factura/CreateRecibo 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult CreateRecibo([Bind(Include = 
"IDConceptoPago,NumeroPago,FechaVencimiento,Importe,IDFormaPago,FechaPago,FechaDe
volucion,FechaAnulacion,FechaRetrocesion,NumeroCCC,EsExtorno")] Pago pago, int 
IDFactura) 
        { 



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

228 

 

            if (ModelState.IsValid) 
            {                 
                pago.ID = ent.getID(); 
                pago.IDFactura = IDFactura; 
                db.Pago.Add(pago); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("IndexRecibo", new { id = IDFactura}); 
            } 
 
            ViewBag.IDConceptoPago = new SelectList(db.ConceptoPago, "ID", 
"Nombre", pago.IDConceptoPago); 
            ViewBag.IDFactura = new SelectList(db.Factura, "ID", "ID", 
pago.IDFactura); 
            ViewBag.IDFormaPago = new SelectList(db.FormaPago, "ID", "Nombre", 
pago.IDFormaPago); 
            return View(pago); 
        } 
        public ActionResult EditRecibo(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Pago pago = db.Pago.Find(id); 
            if (pago == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            if (ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), new string[] { 
"FacturaRecibo" }, new string[] { "Eliminar", "Editar" })) 
            { 
                ViewBag.IDFactura = pago.Factura; 
                ViewBag.IDConceptoPago = new SelectList(db.ConceptoPago, "ID", 
"Nombre", pago.IDConceptoPago); 
                ViewBag.IDFactura = new SelectList(db.Factura, "ID", "ID", 
pago.IDFactura); 
                ViewBag.IDFormaPago = new SelectList(db.FormaPago, "ID", 
"Nombre", pago.IDFormaPago); 
                return View(pago); 
            } 
            else 
            { 
                return RedirectToAction("AccesoRestringido", new { urlReturn = 
"IndexRecibo", idReturn = id.ToString() }); 
            } 
        } 
 
        // POST: /Pago/EditRecibo/5. 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult EditRecibo([Bind(Include = 
"IDConceptoPago,NumeroPago,FechaVencimiento,Importe,IDFormaPago,FechaPago,FechaDe
volucion,FechaAnulacion,FechaRetrocesion,NumeroCCC,EsExtorno")] Pago pago) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(pago).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("IndexRecibo"); 
            } 
            ViewBag.IDFactura = pago.Factura; 



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

229 

 

            ViewBag.IDConceptoPago = new SelectList(db.ConceptoPago, "ID", 
"Nombre", pago.IDConceptoPago); 
            ViewBag.IDFactura = new SelectList(db.Factura, "ID", "ID", 
pago.IDFactura); 
            ViewBag.IDFormaPago = new SelectList(db.FormaPago, "ID", "Nombre", 
pago.IDFormaPago); 
            return View(pago); 
        } 
 
        // GET: /Pago/DeleteRecibo/5 
        public ActionResult DeleteRecibo(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Pago pago = db.Pago.Find(id); 
            if (pago == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            if (ent.UserAccessAllowed(User.Identity.GetUserName(), new string[] { 
"FacturaRecibo" }, new string[] { "Eliminar" })) 
            { 
            return View(pago); 
            } 
            else 
            { 
                return RedirectToAction("AccesoRestringido", new { urlReturn = 
"IndexRecibo", idReturn = id.ToString() }); 
            } 
        } 
 
        // POST: /Pago/DeleteRecibo/5 
        [HttpPost, ActionName("DeleteRecibo")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult DeleteReciboConfirmed(int id) 
        { 
            Pago pago = db.Pago.Find(id); 
            int IDFactura = pago.IDFactura; 
            db.Pago.Remove(pago); 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("IndexRecibo", new { id = IDFactura }); 
        } 
 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing) 
            { 
                db.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
        } 
 
        public int getNumFactura(Banco banco) 
        { 
            int res = banco.FacturaSeq; 
            banco.FacturaSeq++; 
            db.SaveChanges(); 
            return res; 
        } 
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        public int getNumFacturaRectificativa(Banco banco) 
        { 
            int res = banco.FacturaRectificativaSeq; 
            banco.FacturaRectificativaSeq++; 
            db.SaveChanges(); 
            return res; 
        } 
 
        public void GenerarFactura(int IDContrato, int IDBanco, DateTime 
fechaemision, DateTime fechavencimiento, decimal PVP, bool aprobada, int 
formapago, OpcionPago op, bool extorno, bool EsRectificativa, 
            bool EsRectificada, int? IDFacturaRectificada) 
        { 
            decimal descuento = CalcularDescuento(op, PVP); 
 
            //Obtenemos los Gastos Administrativos 
            decimal gastosadmin = 0; 
            if (op.Fraccionamiento.GastosAdministrativos != null) 
            { 
                gastosadmin = 
decimal.Parse(op.Fraccionamiento.GastosAdministrativos.ToString()); 
            }     
            Factura factura = new Factura(); 
            factura.Contrato = db.Contrato.Find(IDContrato); 
            factura.ID = ent.getID(); 
            factura.IDBanco = IDBanco; 
            factura.IDContrato = IDContrato; 
            factura.EsRectificativa = EsRectificativa; 
            factura.EsRectificada = EsRectificada; 
            factura.IDFacturaRectificada = IDFacturaRectificada; 
            factura.IDFormaPago = formapago; 
            factura.FechaEmision = fechaemision; 
            factura.PVP = PVP; 
            factura.GastosAdmin = gastosadmin; 
            factura.Descuento = descuento; 
            factura.FechaVencimiento = fechavencimiento; 
            factura.Aprobada = aprobada; 
            Banco banco = db.Banco.Find(IDBanco); 
            if (aprobada) 
            { 
                if (EsRectificativa) 
                { 
                    factura.NumeroFactura = banco.SerieRectificacion + 
getNumFacturaRectificativa(banco).ToString("00000"); 
                } 
                else 
                { 
                    factura.NumeroFactura = banco.SerieFacturacion + 
getNumFactura(banco).ToString("00000"); 
                }                 
            } 
            db.Factura.Add(factura); 
            db.SaveChanges(); 
            pagos.GenerarRecibos(factura, op, false); 
        } 
 
        public void RectificarFactura(Factura factura, OpcionPago op) 
        { 
            factura.EsRectificada = true; 
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GenerarFactura(factura.IDContrato,factura.IDBanco,DateTime.Now,DateTime.Now.AddMo
nths(1),factura.PVP, true,factura.IDFormaPago, op, true,true, false, factura.ID); 
        }         
    } 
} 

 

Finalment, tal y com hem comentat a l’inici d’aquest punt, mostrarem una part 

representativa de l’script de creació de la base de dades: 

USE [master] 
GO 
/****** Object:  Database [PFC]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 ******/ 
CREATE DATABASE [PFC] 
 CONTAINMENT = NONE 
 ON  PRIMARY  
ALTER DATABASE [PFC] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 110 
GO 
USE [PFC] 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[Accion]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_PADDING ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Accion]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [char](10) NOT NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](50) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Accion] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[AccionFormativa]    Script Date: 16/07/2015 
12:31:21 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[AccionFormativa]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [IDCurso] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [IDModalidad] [int] NOT NULL, 
 [IDTipoAccionFormativa] [int] NOT NULL, 
 [IDTipoFormacion] [int] NOT NULL, 
 [Horas] [int] NOT NULL, 
 [Anyo] [int] NOT NULL, 
 [Descripcion] [nvarchar](max) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_AccionFormativa] PRIMARY KEY CLUSTERED  
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( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[AccionFormativaOpcionPago]    Script Date: 
16/07/2015 12:31:21 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[AccionFormativaOpcionPago]( 
 [IDAccionFormativa] [int] NOT NULL, 
 [IDOpcionPago] [int] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_AccionFormativaOpcionPago] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IDAccionFormativa] ASC, 
 [IDOpcionPago] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[Account]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Account]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](max) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Account] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[Almacen]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Almacen]( 
 [IDArticulo] [int] NOT NULL, 
 [IDProveedor] [int] NOT NULL, 
 [FechaAlta] [datetime] NOT NULL, 
 [FechaCaducidad] [datetime] NULL, 
 [FechaBaja] [datetime] NULL, 
 [Cantidad] [float] NOT NULL, 
 [PVP] [float] NULL, 
 [PVC] [float] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Almacen] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IDArticulo] ASC, 
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 [IDProveedor] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[AppEntity]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[AppEntity]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [Valor] [int] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_AppEntity] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[AreaArticulo]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[AreaArticulo]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](500) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_AreaArticulo] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[AreaCurso]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[AreaCurso]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](500) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_AreaCurso] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[AreaFuncional]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 
******/ 
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SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[AreaFuncional]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](500) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_AreaFuncional] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[AreaServicio]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[AreaServicio]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](500) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_AreaServicio] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[Articulo]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Articulo]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](500) NOT NULL, 
 [Descripcion] [nvarchar](max) NULL, 
 [IDCategoriaArticulo] [int] NULL, 
 [IDAreaArticulo] [int] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Articulo] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[Estudios]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
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CREATE TABLE [dbo].[Estudios]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](500) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Estudios] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[Factura]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Factura]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [IDContrato] [int] NOT NULL, 
 [NumeroFactura] [nvarchar](50) NULL, 
 [IDBanco] [int] NOT NULL, 
 [FechaEmision] [datetime] NOT NULL, 
 [FechaVencimiento] [datetime] NOT NULL, 
 [EsRectificativa] [bit] NOT NULL, 
 [IDFacturaRectificada] [int] NULL, 
 [PVP] [float] NOT NULL, 
 [Descuento] [float] NOT NULL, 
 [GastosAdmin] [float] NOT NULL, 
 [Aprobada] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Factura] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[FamiliaCurso]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[FamiliaCurso]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](500) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_FamiliaCurso] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[FormaPago]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
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SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[FormaPago]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](500) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_FormaPago] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[Fraccionamiento]    Script Date: 16/07/2015 
12:31:21 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Fraccionamiento]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](500) NOT NULL, 
 [FechaAlta] [datetime] NOT NULL, 
 [FechaCaducidad] [datetime] NOT NULL, 
 [FechaBaja] [datetime] NULL, 
 [NumeroRecibos] [int] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Fraccionamiento] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[GradoEspecialidadCurso]    Script Date: 16/07/2015 
12:31:21 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[GradoEspecialidadCurso]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](500) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_GradoEspecialidadCurso] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[HorarioTrabajadorInterno]    Script Date: 
16/07/2015 12:31:21 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[HorarioTrabajadorInterno]( 
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 [IDTrabajadorInterno] [int] NOT NULL, 
 [IDDiaSemana] [int] NOT NULL, 
 [HoraIni] [time](7) NOT NULL, 
 [HoraFin] [time](7) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_HorarioTrabajadorInterno] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IDTrabajadorInterno] ASC, 
 [IDDiaSemana] ASC, 
 [HoraIni] ASC, 
 [HoraFin] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[Lead]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Lead]( 
 [IDProducto] [int] NOT NULL, 
 [IDContacto] [int] NOT NULL, 
 [Fecha] [datetime] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Lead] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IDProducto] ASC, 
 [IDContacto] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[MetodologiaCurso]    Script Date: 16/07/2015 
12:31:21 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[MetodologiaCurso]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](500) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_MetodologiaCurso] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[Modalidad]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Modalidad]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](500) NOT NULL, 
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 CONSTRAINT [PK_Modalidad] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[NivelCurso]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[NivelCurso]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](500) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_NivelCurso] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[OpcionPago]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[OpcionPago]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [IDFraccionamiento] [int] NOT NULL, 
 [IDDescuento] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](500) NULL, 
 [Descripcion] [nvarchar](max) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_OpcionPago_1] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[Pago]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Pago]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [IDFactura] [int] NOT NULL, 
 [IDConceptoPago] [int] NOT NULL, 
 [FechaVencimiento] [datetime] NOT NULL, 
 [Importe] [float] NOT NULL, 
 [IDFormaPago] [int] NOT NULL, 
 [FechaPago] [datetime] NULL, 
 [FechaDevolucion] [datetime] NULL, 
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 [FechaAnulacion] [datetime] NULL, 
 [FechaRetrocesion] [datetime] NULL, 
 [NumeroCCC] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [EsExtorno] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Pago] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[Pais]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Pais]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](500) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Pais] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[Perfil]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Perfil]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](500) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Perfil] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[Permiso]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Permiso]( 
 [IDRol] [int] NOT NULL, 
 [IDPerfil] [int] NOT NULL, 
 [IDAccion] [int] NOT NULL, 
 [Controller] [nvarchar](500) NOT NULL, 
 [Acceso] [bit] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Permiso] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IDRol] ASC, 
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 [IDPerfil] ASC, 
 [IDAccion] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[Persona]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Persona]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [IDTipoDocumento] [int] NOT NULL, 
 [NumeroDocumento] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](max) NOT NULL, 
 [Apellidos] [nvarchar](max) NOT NULL, 
 [Movil] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Email] [nvarchar](max) NOT NULL, 
 [Telefono] [nvarchar](50) NULL, 
 [Fax] [nvarchar](50) NULL, 
 [IDTipoVial] [int] NULL, 
 [NombreVial] [nvarchar](500) NULL, 
 [IDProvincia] [int] NULL, 
 [Poblacion] [nvarchar](max) NULL, 
 [IDPais] [int] NULL, 
 [ProvinciaExt] [nvarchar](500) NULL, 
 [CP] [nvarchar](50) NULL, 
 [IBAN] [nvarchar](50) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Persona] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[Producto]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Producto]( 
 [IDProducto] [int] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Producto] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IDProducto] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[Provincia]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
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CREATE TABLE [dbo].[Provincia]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](500) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Provincia] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[Rol]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Rol]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](500) NOT NULL, 
 [IDPerfil] [int] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Rol] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[Servicio]    Script Date: 16/07/2015 12:31:21 
******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[Servicio]( 
 [ID] [int] NOT NULL, 
 [Codigo] [nvarchar](50) NOT NULL, 
 [Nombre] [nvarchar](500) NULL, 
 [FechaAlta] [datetime] NOT NULL, 
 [FechaCaducidad] [datetime] NULL, 
 [FechaBaja] [datetime] NULL, 
 [Descripcion] [nvarchar](max) NULL, 
 [IDCategoriaServicio] [int] NULL, 
 [IDAreaServicio] [int] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_Servicio] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [ID] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 
 
GO 
/****** Object:  Table [dbo].[ServicioOpcionPago]    Script Date: 16/07/2015 
12:31:21 ******/ 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
CREATE TABLE [dbo].[ServicioOpcionPago]( 
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 [IDServicio] [int] NOT NULL, 
 [IDOpcionPago] [int] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_ServicioOpcionPago] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IDServicio] ASC, 
 [IDOpcionPago] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[ContactoParticular] CHECK CONSTRAINT 
[FK_ContactoParticular_IDContacto] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Contrato]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Contrato_IDCliente] 
FOREIGN KEY([IDCliente]) 
REFERENCES [dbo].[Cliente] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Contrato] CHECK CONSTRAINT [FK_Contrato_IDCliente] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Contrato]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Contrato_IDOpcionPago] FOREIGN KEY([IDOpcionPago]) 
REFERENCES [dbo].[OpcionPago] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Contrato] CHECK CONSTRAINT [FK_Contrato_IDOpcionPago] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Contrato]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Contrato_IDProducto] 
FOREIGN KEY([IDProducto]) 
REFERENCES [dbo].[Producto] ([IDProducto]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Contrato] CHECK CONSTRAINT [FK_Contrato_IDProducto] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Curso]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Curso_IDArea] FOREIGN 
KEY([IDAreaCurso]) 
REFERENCES [dbo].[AreaCurso] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Curso] CHECK CONSTRAINT [FK_Curso_IDArea] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Curso]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Curso_IDCategoria] 
FOREIGN KEY([IDCategoriaCurso]) 
REFERENCES [dbo].[CategoriaCurso] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Curso] CHECK CONSTRAINT [FK_Curso_IDCategoria] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Curso]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Curso_IDFamilia] 
FOREIGN KEY([IDFamiliaCurso]) 
REFERENCES [dbo].[FamiliaCurso] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Curso] CHECK CONSTRAINT [FK_Curso_IDFamilia] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Curso]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Curso_IDGradoEspecialidad] FOREIGN KEY([IDGradoEspecialidadCurso]) 
REFERENCES [dbo].[GradoEspecialidadCurso] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Curso] CHECK CONSTRAINT [FK_Curso_IDGradoEspecialidad] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Curso]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Curso_IDMetodologia] 
FOREIGN KEY([IDMetodologiaCurso]) 
REFERENCES [dbo].[MetodologiaCurso] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Curso] CHECK CONSTRAINT [FK_Curso_IDMetodologia] 
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GO 
ALTER TABLE [dbo].[Curso]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Curso_IDNivel] FOREIGN 
KEY([IDNivelCurso]) 
REFERENCES [dbo].[NivelCurso] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Curso] CHECK CONSTRAINT [FK_Curso_IDNivel] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Empresa]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Empresa_IDAdministrador] FOREIGN KEY([IDAdministrador]) 
REFERENCES [dbo].[Trabajador] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Empresa] CHECK CONSTRAINT [FK_Empresa_IDAdministrador] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Empresa]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Empresa_IDEmpresaGestoria] FOREIGN KEY([IDEmpresaGestoria]) 
REFERENCES [dbo].[Empresa] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Empresa] CHECK CONSTRAINT [FK_Empresa_IDEmpresaGestoria] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Empresa]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Empresa_IDEmpresaRaiz] FOREIGN KEY([IDEmpresaRaiz]) 
REFERENCES [dbo].[Empresa] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Empresa] CHECK CONSTRAINT [FK_Empresa_IDEmpresaRaiz] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Empresa]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Empresa_IDFormaPago] 
FOREIGN KEY([IDFormaPago]) 
REFERENCES [dbo].[FormaPago] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Empresa] CHECK CONSTRAINT [FK_Empresa_IDFormaPago] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Empresa]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Empresa_IDPais] 
FOREIGN KEY([IDPais]) 
REFERENCES [dbo].[Pais] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Empresa] CHECK CONSTRAINT [FK_Empresa_IDPais] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Empresa]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Empresa_IDProvincia] 
FOREIGN KEY([IDProvincia]) 
REFERENCES [dbo].[Provincia] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Empresa] CHECK CONSTRAINT [FK_Empresa_IDProvincia] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Empresa]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Empresa_IDResponsableFacturacion] FOREIGN KEY([IDResponsableFacturacion]) 
REFERENCES [dbo].[Trabajador] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Empresa] CHECK CONSTRAINT 
[FK_Empresa_IDResponsableFacturacion] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Empresa]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Empresa_IDResponsableFormacion] FOREIGN KEY([IDResponsableFormacion]) 
REFERENCES [dbo].[Trabajador] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Empresa] CHECK CONSTRAINT [FK_Empresa_IDResponsableFormacion] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Empresa]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Empresa_IDTipoEnvio] 
FOREIGN KEY([IDTipoEnvio]) 
REFERENCES [dbo].[TipoEnvio] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Empresa] CHECK CONSTRAINT [FK_Empresa_IDTipoEnvio] 
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GO 
ALTER TABLE [dbo].[Empresa]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Empresa_IDTipoVial] 
FOREIGN KEY([IDTipoVial]) 
REFERENCES [dbo].[TipoVial] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Empresa] CHECK CONSTRAINT [FK_Empresa_IDTipoVial] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[EmpresaTipologia]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_EmpresaTipologia_IDEmpresa] FOREIGN KEY([IDEmpresa]) 
REFERENCES [dbo].[Empresa] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[EmpresaTipologia] CHECK CONSTRAINT 
[FK_EmpresaTipologia_IDEmpresa] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[EmpresaTipologia]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_EmpresaTipologia_IDTipoEmpresa] FOREIGN KEY([IDTipoEmpresa]) 
REFERENCES [dbo].[TipoEmpresa] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[EmpresaTipologia] CHECK CONSTRAINT 
[FK_EmpresaTipologia_IDTipoEmpresa] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Factura]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Factura_IDBanco] 
FOREIGN KEY([IDBanco]) 
REFERENCES [dbo].[Banco] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Factura] CHECK CONSTRAINT [FK_Factura_IDBanco] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Factura]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Factura_IDContrato] 
FOREIGN KEY([IDContrato]) 
REFERENCES [dbo].[Contrato] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Factura] CHECK CONSTRAINT [FK_Factura_IDContrato] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Factura]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_Factura_IDFacturaRectificada] FOREIGN KEY([IDFacturaRectificada]) 
REFERENCES [dbo].[Factura] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Factura] CHECK CONSTRAINT [FK_Factura_IDFacturaRectificada] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[HorarioTrabajadorInterno]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_HorarioTrabajadorInterno_IDDiaSemana] FOREIGN KEY([IDDiaSemana]) 
REFERENCES [dbo].[DiaSemana] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[HorarioTrabajadorInterno]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_HorarioTrabajadorInterno_IDTrabajadorInterno] FOREIGN 
KEY([IDTrabajadorInterno]) 
REFERENCES [dbo].[TrabajadorInterno] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Lead]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Lead_IDContacto] FOREIGN 
KEY([IDContacto]) 
REFERENCES [dbo].[Contacto] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Lead] CHECK CONSTRAINT [FK_Lead_IDContacto] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Lead]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Lead_IDProducto] FOREIGN 
KEY([IDProducto]) 
REFERENCES [dbo].[Producto] ([IDProducto]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Lead] CHECK CONSTRAINT [FK_Lead_IDProducto] 
GO 
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ALTER TABLE [dbo].[OpcionPago]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_OpcionPago_IDDescuento] FOREIGN KEY([IDDescuento]) 
REFERENCES [dbo].[Descuento] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[OpcionPago] CHECK CONSTRAINT [FK_OpcionPago_IDDescuento] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[OpcionPago]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_OpcionPago_IDFraccionamiento] FOREIGN KEY([IDFraccionamiento]) 
REFERENCES [dbo].[Fraccionamiento] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[OpcionPago] CHECK CONSTRAINT [FK_OpcionPago_IDFraccionamiento] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Pago]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Pago_IDConceptoPago] 
FOREIGN KEY([IDConceptoPago]) 
REFERENCES [dbo].[ConceptoPago] ([ID]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Pago] CHECK CONSTRAINT [FK_Pago_IDConceptoPago] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[Pago]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Pago_IDFactura] FOREIGN 
KEY([IDFactura]) 
REFERENCES [dbo].[Factura] ([ID]) 
GO 
ALTER DATABASE [PFC] SET  READ_WRITE  
GO 
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12. Proves 
 

Amb la finalitat de poder anar comprovant les diferents funcions durant el procés de 

desenvolupament i d’aquesta manera tractar de minimitzar l’impacte sobre el projecte 

en cas de detectar algun error, s’han dut a terme diferents test unitaris de cada una de 

les funcionalitats de l’aplicació. 

En el dia a dia d’un desenvolupador sempre hem de complir amb tasques que 

requereixen temps com per exemple, canvis al codi, fer el manteniment a un software 

o simplement voler desenvolupar més ràpid i millor. Per aquests motius, el refactoring i 

les proves unitàries són conceptes clau. 

El refactoring és una tècnica per a reestructurar un codi Font, alterant la seva estructura 

interna sense canviar el seu comportament extern. Es tracta de la capacitat de millorar 

el codi sense perdre la funcionalitat d’aquest i l’aplicarem sempre que veiem 

acoblament, complexitat innecessària i en general sempre que veiem quelcom que pot 

ésser millorat. Per poder aplicar el refactoring haurem d’ajudar-nos de les proves 

unitàries perquè és difícil pensar a canviar alguna cosa i que creiem que funcionarà 

perfectament. 

Les proves unitàries són un codi que prova un altre codi. A Visual Studio, per exemple, 

tenim eines que ens permeten fer aquest tipus de proves al nostre codi perseguint 

l’objectiu de verificar que estem complint amb els requisits del client. Això ens permet 
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treballar de la mà del client mostrant els resultats immediats i corregir en temps rècord, 

no només els nostres errors sinó també els errors que poden venir per part del client ja 

que moltes vegades és el mateix client qui sol·licita modificacions sobre el projecte 

inicial. 

Les proves unitàries s’han d’aplicar sobre les parts més petites i comparables de 

l’aplicació, o sigui en els mètodes i les classes.  

Característiques de les proves unitàries: 

• Automatitzable: No hauria de necessitar-se una intervenció manual. 

• Completes: Han de cobrir la major quantitat de codi possible. 

• Repetibles o Reutilitzables: No s’han de crear proves que puguin ésser 

executades únicament una vegada. 

• Independents: L’execució d’una prova no ha d’afectar a l’execució d’una altra. 

Les proves unitàries estan formades per una estructura triple A que són les següents: 

• Arrange (Inicialització): On es prepara el context de la prova i s’inicialitzen les 

variables, etc. 

• Act (Execució): Executes la funcionalitat que desitges provar. 

• Assert (Comprovació): Es comprova que el que hem executat realitza el que 

volem. 

Actualment existeixen tècniques de programació basades en el test del codi, com ara 

l’anomenada TDD (Test-Driven Development o Desenvolupament guiat per proves) i les 

dues tècniques que acabem de mencionar són les que constitueixen aquesta pràctica. 

El TDD es basa en que les proves són les que han de pautar el desenvolupament. Això 

vol dir que abans fins i tot de començar a escriure codi funcional escrivim la prova. En 

una segona fase es realitza la implementació. 

Per a fer TDD cal aplicar el semàfor TDD (vermell, verd i refactoring), és a dir, primer 

escriurem la prova, després provarem que falli, escriurem el codi necessari perquè 

funcioni i finalment mirarem si quelcom pot ésser millorat i refactoritzarem. 

En el nostre cas no hem aplicat tècniques TDD però sí que hem creat un model de proves.  

A continuació detallem una petita part del procés de proves de la Home. 

Per a poder crear un joc de proves, Visual Studio ens permet crear un projecte de proves 

vinculat al nostre projecte en qüestió. Així doncs, dins d’aquest projecte tindrem els 
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diversos arxius de proves que ens ajudarà a comprovar la integritat del codi en concret 

i del projecte en global.  

En aquest cas, l’arxiu s’anomena HomeController.Test però per a cada controlador 

tindrem la seva rèplica .Test .  

HomeController.Test 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Web.Mvc; 
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting; 
using PFC; 
using PFC.Controllers; 
 
namespace PFC.Tests.Controllers 
{ 
    [TestClass] 
    public class HomeControllerTest 
    { 
        [TestMethod] 
        public void Index() 
        { 
            // Arrange 
            HomeController controller = new HomeController(); 
 
            // Act 
            ViewResult result = controller.Index() as ViewResult; 
 
            // Assert 
            Assert.IsNotNull(result); 
        } 
 
        [TestMethod] 
        public void About() 
        { 
            // Arrange 
            HomeController controller = new HomeController(); 
 
            // Act 
            ViewResult result = controller.About() as ViewResult; 
 
            // Assert 
            Assert.AreEqual("Your application description page.", 
result.ViewBag.Message); 
        } 
 
        [TestMethod] 
        public void Contact() 
        { 
            // Arrange 
            HomeController controller = new HomeController(); 
 
            // Act 
            ViewResult result = controller.Contact() as ViewResult; 
 
            // Assert 
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            Assert.IsNotNull(result); 
        } 
    } 
} 

 

Quan executem les proves podrem confirmar o no la seva certesa depenent del resultat 

de la seva execució. A la següent il·lustració mostrem el resultat del joc de proves que 

hem mencionat anteriorment: 

 

Figura – Resultat de l’execució de les proves unitàries del mòdul Home 

Les aplicacions amb interfície gràfica són més complexes de fer un test automàtic doncs 

hi ha l’element humà que intervé i aquest és imprevisible. Així doncs, per la capa de la 

Vista, hem hagut de realitzar les proves nosaltres directament comprovant el màxim 

nombre de combinacions possibles. 

D’altra Banda, la capa de Model (o la base de dades més concretament) també és difícil 

d’automatitzar ja que requereix posar les dades primer a la base de dades per 

posteriorment poder-les comprovar.  

Per aquest motiu, en una aplicació MVC l’única capa en què podem aplicar tècniques de 

test automatitzades és la que conté la lògica de l’aplicació, la de Controlador. 
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13. Conclusions 
 

Arribat aquest punt, en el que ja hem desenvolupat i finalitzat el projecte, podem fer un 

balanç de com ha resultat respecte com l’havíem plantejat inicialment i podem analitzar 

els motius de la desviació. 

EL CLIENT: 

Com en tots els projectes amb un alt grau participatiu del client, una part important de 

la desviació temporal i per tant econòmica han estat les modificacions per part d’aquest 

sobre les necessitats del projecte. Per aquest motiu vàrem tractar d’implementar 

tècniques pròpies de metodologies àgils per tal de poder minimitzar l’impacte d’aquests 

canvis sobre la planificació inicial del projecte. Es varen plantejar reunions quinzenals 

per tal de poder rebre un feedback directe i continuat però no sempre es van poder dur 

a terme. 

D’altra banda, hi ha hagut d’altres problemàtiques (alienes al client) que també han 

influït en certa mesura a una petita desviació sobre el plantejament inicial i que veurem 

a continuació. 
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L’EQUIP: 

La part més complexa va ésser la inicialització del projecte. A causa dels meus 

coneixements i al llarg període apartat de la vida acadèmica, el primer i major esforç de 

tots residí en l’aprenentatge de forma autodidàctica d’una sèrie de conceptes propis 

d’enginyeria del software. Aquest factor juntament amb la necessitat de refer el disseny 

de l’aplicació provocat per aquest desconeixement inicial va repercutir directament en 

la calendarització de les diverses tasques planificades. 

D’altra banda, com hem comentat en el punt 5, Planificació del projecte, la naturalesa 

del mateix projecte, basat en un patró MVC implica la necessitat de conèixer diversos 

llenguatges de programació, la qual cosa suposa un periode d’aprenentatge 

relativament àmpli. 

Tot i això podem concloure que tots els objectius plantejats a l’inici d’aquest projecte 

han estat assolits amb èxit.  
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14. Futures 

ampliacions 
 

Durant el desenvolupament de l’aplicació s’han detectat moltes opcions de millora 

transmeses i consensuades amb el client que resultaria interessant disposar d’elles en 

futures actualitzacions. 

A continuació detallem en un llistat algunes d’elles: 

1. Creació d’un Admin Site: Creació d’un espai en el qual es puguin modificar 

absolutament tots els paràmetres de l’aplicació de forma simple i intuïtiva. 

2. Afegir el plugin Chosen per tal de facilitar encara més la interacció de l’usuari 

amb l’aplicació (Date pickers, Selects i Multiple Select amb buscador, etc.) 

3. Crear un nou mòdul de Logística per tal de poder gestionar l’entrada i sortida de 

productes, així com poder controlar el nostre magatzem.  

4. Validació de camps com ara el Codi Postal o l’E-mail i comprovar l’existència de 

CIF’s i NIF’s existents. 

 



Disseny del sistema d’informació d’una empresa consultora i gestora en formació 

253 

 

5. Ampliar el mòdul comercial amb la incorporació de dos nous elements: 

• Oportunitat de venda: Aquest element ens servirà per poder mantenir 

l’històric de totes aquelles sol·licituds d’informació i poder rastrejar tots 

els moviments o modificacions que puguin haver estat realitzades.  

• Pressupost: Poder generar pressupostos per a poder enviar directament 

per mail al client amb tota la informació recollida per part de l’agent 

comercial. 

6. Crear un gestor documental per a poder vincular arxius a diversos elements de 

l’aplicació com ara als clients, a les factures, als pagaments, als productes, etc. 

7. Modificar el Dashboard i fer-lo configurable per usuari (mantenint la política de 

seguretat establerta en aquell moment). 

8. Millores en la usabilitat i disseny de l’aplicació. 
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16. Annex I: Manual 

d’usuari 
 

Donat que l’aplicació està realitzada en castellà per petició directa del client, l’elaboració 

d’aquest manual d’usuari també està redactat en aquesta mateixa llengua. 
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MANUAL DE USUARIO 

El siguiente manual tiene como fin el aprendizaje de todas las funcionalidades que nos 

permite realizar esta aplicación y de este modo poder sacarle el máximo rendimiento. 

Para asegurar una mejor y más rápida asimilación de todos los contenidos el manual 

consta de diferentes figuras ilustrativas. 

El manual está compuesto por una breve introducción en la que se explican los pasos 

necesarios para autenticarse en el sistema y posteriormente consta de la explicación 

ilustrativa de todos y cada uno de los elementos que forman esta aplicación. 

 

INICIO DE SESIÓN 

El programa de gestión empresarial no permite su uso de forma anónima por lo que 

obligatoriamente deberemos acceder con nuestro nombre de usuario y contraseña.  

 

Figura 1 – Pantalla de inicio de sesión 

 

ELEMENTOS DE LA BARRA DE MENÚ 

Cuando accedemos a la aplicación con un usuario válido podemos ver una barra de 

menú en la parte superior de la pantalla. Ésta tiene dos zonas claramente diferenciadas: 

 

INFORMACIÓN DEL USUARIO 

Los elementos de la barra de menú referentes a la información del usuario están 

ubicados a la derecha del mismo. Está compuesto por estos dos elementos: 
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Figura 2 – Elementos referentes a la información del usuario de la barra de menú 

Hola <nombre del usuario> 

Accediendo a este elemento de la información del usuario podremos acceder al 

formulario de cambio de contraseña. 

Cerrar sesión 

Si queremos salir de la sesión actual para finalizar nuestro trabajo o para autenticarse 

con otro usuario deberemos acceder a este ítem de la información del usuario.  

 

MENÚ PRINCIPAL 

En función de los permisos que se le hayan asignado a nuestro usuario, podremos 

acceder a un mayor o menor número de funcionalidades. Todas ellas se recogen en el 

menú situado en la parte superior de la ventana y a continuación vamos a analizar 

individualmente cada una de ellas. 

 

 

Figura 3 – Primera sección de los elementos del menú principal 

Existen una serie de acciones y de funciones transversales y comunes en todos los 

elementos de la aplicación. 

 

ELEMENTOS COMUNES 

Crear Nuevo/a 

Cuando accedemos a cualquier apartado de la aplicación, siempre se nos 

mostrará un listado ordenado y paginado de los elementos que ya existan. Si 

queremos crear un nuevo elemento y tenemos permiso para ello podremos 

clicar sobre el enlace que nos permite realizar dicha acción.  
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Figura 4 – Enlace para la creación de un nuevo elemento 

Posteriormente, accederemos a una nueva página en la que deberemos rellenar 

los campos obligatorios del formulario (marcados siempre por un *) y pulsar 

sobre el botón Crear para finalizar correctamente el proceso. 

 

Figura 5 – Botón del formulario de creación de un nuevo elemento 

 Acciones 

En todas las páginas en las que se muestran los diferentes elementos existentes 

de la opción del menú en la que nos encontremos, tendremos la opción de 

realizar ciertas acciones sobre dichos elementos. Las acciones comunes para 

todos los elementos de la aplicación son las que muestra la siguiente ilustración 

y que a continuación vamos a comentar detalladamente. 

 

Figura 6 – Acciones comunes realizables a todos los elementos de la aplicación 

Editar 

Como su propio nombre indica, siempre que pulsemos este enlace 

accederemos al mismo formulario que accedemos cuando queremos crear 

un elemento nuevo (o uno igual con algunas opciones extras). Del mismo 

modo que en el caso de la creación de un nuevo elemento, deberemos 

rellenar y/o modificar todos aquellos campos que consideremos y para 

finalizar con éxito el proceso, pulsar el botón Guardar. 

 

Figura 7 – Botón que nos permite guardar los cambios efectuados en el formulario de 

edición  

Detalles 

Siempre que queramos obtener más información sobre un elemento 

determinado deberemos clicar sobre este enlace. En diversas ocasiones, 
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acceder a los detalles de un elemento nos permitirá acceder a páginas 

adicionales con más información referente al elemento u otros relacionados 

con éste. 

Eliminar 

Si lo que queremos es eliminar definitivamente un elemento debemos clicar 

sobre este enlace. Cuando lo hagamos accederemos a la página de 

confirmación (Figura 8) para evitar posibles clics involuntarios. 

 

Figura 8 – Página de confirmación de eliminación de un elemento 

Si finalmente pulsamos el botón Eliminar ejecutaremos dicha acción y la 

operación no va a poder deshacerse. Si el elemento no puede eliminarse 

porque está siendo usado por otro elemento de la aplicación, accederemos 

a una página como la que mostramos en la siguiente ilustración. 

 

Figura 9 – Página informativa referente a la imposibilidad de eliminar un elemento 

 Filtros 

Al acceder en cualquier opción del menú principal, siempre veremos un enlace 

junto al de creación de nuevos elementos llamado Filtro.  

 

Figura 10 – Enlace de acceso a los filtros 

Si clicamos sobre este enlace, automáticamente aparecerá un pequeño 

formulario como el que se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 11 – Formulario de Filtros 
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Gracias a esta opción podremos filtrar por la palabra clave que introduzcamos y 

por fechas. Para poder realizarlo, sólo deberemos rellenar los campos y pulsar el 

botón Buscar. 

Finalmente, cómo último elemento transversal, mencionaremos el enlace Volver 

al Listado (Figura 12). Este enlace nos hará volver siempre a la página anterior a 

la que nos encontremos en ese instante. 

 

Figura 12 – Enlace Volver al Listado 

 

GESTIÓN DE CLIENTES 

La gestión de los clientes es una de las dos funcionalidades más importantes de la 

aplicación por diversos motivos: 

1. Responsable de la eficacia y calidad del servicio post-venta 

2. Acceso a toda la información referente a los clientes de la empresa 

3. Posibilidad de realizar nuevas contrataciones 

Por ello dedicaremos gran parte de este manual a la formación de este bloque. 

Cuando accedemos a esta opción del menú principal encontramos el listado ordenado 

y paginado de todos los clientes de nuestra empresa.  

 

Figura 13 – Acceso al apartado Gestión Clientes 

Desde aquí podemos realizar las diferentes acciones comunes comentadas en el punto 

anterior y otras que describiremos a continuación. 

Dar de Baja 

Una funcionalidad especial que podremos ejecutar si disponemos de los 

permisos necesarios será la de dar de baja a un cliente. Ésta está diseñada para 

cuando no se quiere contabilizar a una cliente pero tampoco se quiere eliminarlo 

de nuestra base de datos (para futuras acciones comerciales, tal vez). Para definir 

su ejecución deberemos clicar el enlace situado en el menú de acciones del 
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cliente (figura 14) y confirmar su baja en la página que accedemos 

posteriormente (figura 15). 

 

Figura 14– Enlace para dar de baja un cliente 

 

 

Figura 15 – Página de confirmación de la baja del cliente 

Reactivar 

Todos aquellos clientes dados de baja ofrecen la posibilidad de poder ser 

reactivados. 

 

 

Figura 16 – Enlace de reactivación de un cliente 

Para realizarlo deberemos clicar sobre el enlace Reactivar (figura 16) y, del 

mismo modo que en el caso anterior, confirmar dicha acción en la página que 

mostramos a continuación. 
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Figura 17 – Reactivación de un cliente 

Obviamente, para una buena gestión necesitaremos más información referente 

a los clientes como qué contratos, facturas y recibos tienen. Para poder acceder 

a esta información sólo deberemos clicar sobre el enlace Detalles o sobre el 

nombre del cliente. 

Según si el cliente es una empresa o un particular, podremos ver diferentes 

opciones tal y como podemos observar en la siguiente figura: 

  

Figura 18 – Opciones de un cliente particular (izquierda) y uno de tipo empresa (derecha) 

Contrato 

Accediendo al enlace Contrato podremos visualizar toda la información referente 

a los contratos. Al tratarse de un espacio más complejo, a continuación vamos a 

entrar más en profundidad en este punto. 

 

Figura 19 – Detalle de los contratos realizados por el cliente 
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Como podemos ver, en este punto también podemos dar de baja (y 

consecuentemente reactivar) un contrato determinado.  

También podremos visualizar información adicional del contrato, como las 

facturas y los recibos, por ejemplo, si entramos en los detalles del contrato y 

clicamos el enlace Facturas.  

 

Figura 20 – Acceso a las facturas de un contrato 

En esta página podremos ver el listado de facturas (figura 21) vinculadas al 

contrato y si entramos en sus detalles, podremos acceder a los recibos vinculados 

a estas facturas (figura 22). 

 

 Figura 21 – Listado de facturas vinculadas al contrato 

 

 Figura 22 – Enlace de acceso a los recibos de la factura seleccionada 

Si llegamos a este punto, podremos visualizar todos los recibos vinculados a la 

factura en la que hemos entrado. 
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Figura 23 – Listado de recibos 

Trabajadores 

Accediendo al enlace Trabajadores podremos gestionar todos los trabajadores 

vinculados al cliente (sólo si se trata de un cliente de carácter empresarial). 

 

Figura 24 – Listado de trabajadores de la empresa cliente 

Comunicación 

Clicando sobre el enlace Comunicación podremos acceder al menú de opciones 

de mensajería directa con el cliente.  

 

Figura 25 – Listado de opciones de comunicación con el cliente 

Dentro de las diferentes opciones, las tres primeras (E-mail de Bienvenida, E-mail 

de Seguimiento y E-mail Finalización) son automáticas y el texto no es editable. 

Si clicamos en alguna de ellas, accederemos a la página de confirmación del envío 

que mostramos a continuación. 
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Figura 26 – Ejemplo de página de confirmación de E-mail automático 

Si, por lo contrario, queremos mandar un mail específico y personalizado al 

cliente deberemos acceder a la cuarta y última opción (figura 27), redactar el 

correo electrónico y pulsar el botón enviar. 

 

Figura 27 – Página de envío de E-mail personalizado 

GESTIÓN FACTURACIÓN 

La gestión de la facturación de la empresa es otro punto muy importante para la 

empresa puesto que sin un control exhaustivo la contabilidad y tesorería de la misma 

sería caótica y por lo tanto no podríamos asegurar su futuro. 

Dentro de esta opción del menú podremos diferenciar 2 bloques: 

1. Facturas 

2. Opciones Económicas 
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FACTURAS 

En este bloque podremos gestionar todas las facturas que se hayan llevado a 

cabo en la empresa, independientemente del cliente, producto,… (sí podremos 

filtrarlas).  

Las acciones que podemos llevar a cabo con las facturas son las más diferentes 

de todos los objetos.  

Tal y como podemos ver en la siguiente ilustración, las acciones diferenciadoras 

que comentamos son Aprobar y Rectificar. 

 

Figura 28 – Listado de facturas 

Al aprobar una factura, ésta obtendrá automáticamente el número de 

facturación correspondiente y ya podrá pasarse a la contabilidad de la empresa. 

Para ello deberemos acceder a la página de confirmación y pulsar sobre el botón 

Aprobar. 

 

Figura 29 – Página de aprobación de la factura 
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Cuando una factura ha sido aprobada ya no podemos eliminarla por lo que en 

caso de que ésta sea errónea o posea información equívoca, deberemos 

rectificarla y generar una nueva. Todos estos pasos se realizan automáticamente 

si pulsamos sobre el enlace Rectificar.  

Al pulsar dicho enlace, la aplicación nos redirige al formulario de rectificación de 

la factura (figura 30) que deberemos rellenar. Posteriormente, cuando estemos 

seguros de que los datos introducidos son correctos, deberemos pulsar el botón 

Rectificar. 

 

Figura 30 – Formulario de rectificación de una factura 

Si hemos seguido correctamente los pasos, veremos el conjunto de las siguientes 

3 facturas: 

1. Factura rectificada (marcada en la casilla Rectificada) 

2. Factura rectificativa (serie de facturación distinta a las facturas generadas 

por la contratación) 

3. Nueva factura válida (si no hemos marcado la casilla Aprobada en el 

formulario de rectificación ésta no tendrá número de facturación). 

 

Figura 31 – Ejemplo de factura rectificada 
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Por otro lado, si accedemos a los detalles de la factura, del mismo modo que 

ocurría con la gestión de los clientes, podremos ver los recibos vinculados a cada 

una de ellas. 

OPCIONES ECONÓMICAS 

En este bloque podremos gestionar elementos diversos e importantes para el 

correcto funcionamiento contable de la empresa. Estos elementos son: 

1. Opciones de Pago  

2. Descuentos 

3. Fraccionamientos  

4. Bancos 

 

Figura 32 – Opciones del bloque Opciones Económicas 

En todos y cada uno de estos elementos podremos realizar las funciones y 

acciones básicas de creación, edición y eliminación. 

 

GESTIÓN RRHH 

Los elementos que podemos gestionar sobre esta opción del menú principal son la y la 

política de accesos a la aplicación. 

EMPRESA 

TRABAJADORES INTERNOS 

Desde aquí podremos crear, editar, eliminar y dar de baja los trabajadores de 

nuestra empresa en función de la rotación o de las nuevas incorporaciones que 

se lleven a cabo en ella, así como los departamentos que la forman. 

Por defecto accederemos siempre a los trabajadores internos de nuestra 

empresa, mostrándonos el listado que se muestra en la siguiente ilustración. 
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Figura 33 – Listado de trabajadores de nuestra empresa 

 

 

DEPARTAMENTOS 

Si lo que queremos es gestionar los distintos departamentos de nuestra empresa, 

deberemos clicar sobre el enlace Departamentos y de este modo accederemos a 

la página correspondiente que observamos en la siguiente figura: 

 

Figura 34 – Listado de departamentos de la empresa 

ACCESOS 

USUARIOS 

Desde aquí podremos gestionar los usuarios de la aplicación. Todo usuario debe 

tener un perfil y un rol determinado.  

Los usuarios pueden darse de baja por si queremos mantener el histórico o 

inhabilitarlo durante un período de tiempo determinado. 

 

Figura 35 – Listado de usuarios 
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PERFILES 

Los perfiles son el marco genérico en el que colocar a todos los usuarios. Los 

perfiles normalmente determinan que opciones del menú deberían poder 

visualizarse. 

 

Figura 36 – Listado de perfiles 

Las acciones que podemos realizar con ellos son las de creación, edición, 

visualización y eliminación. 

ROLES 

Los roles nos sirven para determinar qué acciones deberá poder realizar un 

usuario determinado dentro de un perfil concreto. Del mismo modo que hemos 

expuesto que los perfiles eran el marco más global en el que colocar un usuario, 

el perfil detallará la ubicación de este usuario. 

 

Figura 37 – Listado de roles 

Las acciones que podemos realizar con ellos son las de creación, edición, 

visualización y eliminación. 

CONTROLADORES 

Los controladores representan las páginas que forman nuestra aplicación. De 

este modo, deberá haber tantos controladores como páginas, apartados y sub 

apartados tiene nuestra aplicación. 

Únicamente deberían tener acceso usuarios técnicos, conocedores del código de 

la aplicación para poder asegurar su correcto funcionamiento. De lo contrario, 
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probablemente todo aquello que esté relacionado con un controlador erróneo 

no tendrá efecto alguno a nivel de política de accesos. 

Las acciones que podemos realizar con ellos son las de creación, edición, 

visualización y eliminación. 

A continuación podemos observar una pequeña muestra de controladores 

representados en la siguiente figura.  

 

Figura 40 – Listado de Controladores 

ACCIONES 

Las acciones representan qué podremos realizar o qué tendremos vetado dentro 

de cada uno de los controladores expuestos en el punto anterior. 

Las acciones, al igual que los controladores, deben ser gestionadas por personal 

cualificado, conocedor del código interno de la aplicación. 

Debemos tener en cuenta las relaciones entre acciones: 

� Eliminar incluye cualquier otra acción (si podemos eliminar podremos 

editar, crear, ver y acceder a las opciones especiales) 

� Cualquier acción incluye ver (si tenemos permiso para crear, por ejemplo, 

podremos ver también). 
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Figura 39 – Listado de acciones 

Las acciones que podemos realizar con ellos son las de creación, edición, 

visualización y eliminación. 

PERMISOS 

Los permisos son la conjunción de un rol y su perfil, un controlador y una acción. 

Es importante entender que los permisos son excluyentes en cuanto a existencia 

(si no creamos un permiso dando acceso a un rol, perfil, controlador y acción, 

por defecto el acceso está bloqueado). 

 

Figura 38 – Listado de permisos 

Las acciones que podemos realizar con ellos son las de creación, edición, 

visualización y eliminación. 
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GESTIÓN COMERCIAL 

La gestión comercial es tal vez, la parte más importante de la empresa puesto que sin 

acciones comerciales no existe el sentido de la empresa como tal. 

Antes de describir los diferentes elementos que podremos gestionar desde esta opción 

del menú principal, es importante que conozcamos primero el proceso de venta. 

 

Figura 39 – Proceso de generación de leads 

Entendido este punto, efectivamente, desde la gestión comercial podremos gestionar 

todos y cada uno de estos elementos pero para su correcto funcionamiento deberíamos 

seguir el proceso lógico comercial y gestionar únicamente los leads. 

LEADS 

Los leads son todas y cada una de las solicitudes de información que recibe 

nuestro sistema y al crearlos desencadenamos la ejecución del proceso que 

acabamos de ver. 

Las funcionalidades que la aplicación permite realizar con los leads, son las de 

ver, crear, editar, eliminar y existe una funcionalidad más en la que entraremos 

en detalle llamada Contratar. 

 

Figura 40 – Listado de leads 
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Contratar 

Cuando, después de una buena acción de venta, el cliente decide contratar uno 

de nuestros productos, debemos clicar el enlace Contratar del menú de acciones 

para iniciar el proceso de contratación. 

 Primera Fase: 

En la primera fase de contratación se recogen los datos personales de la 

persona o empresa que decide contratar un producto.  

 

 

Figura 41 – Formulario de la primera fase de contratación 
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Tal y como podemos ver en la anterior figura, si el contacto está duplicado 

podremos elegir el contacto que queramos para autor rellenar los campos 

del formulario. 

  Segunda Fase: 

En la segunda fase se recoge toda la información referente al producto y 

al pago del mismo tal y como podemos observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 42 – Formulario de la segunda fase de contratación 
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En este momento deberemos decidir qué producto quiere contratar o si 

quiere contratar un producto hecho a medida. Para ello podemos, o bien 

seleccionar el producto del listado o bien seleccionar Ninguno del listado 

y marcar la casilla Personalizar. 

Tercera Fase (únicamente si el cliente es una empresa): 

En la tercera fase se recoge información adicional de la empresa para 

poder gestionar la bonificación a través de la Fundación Tripartita. Toda 

esta información necesaria se recoge en este último formulario. 

 

 

Figura 43 – Formulario de la tercera fase de contratación 
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Cuando hayamos verificado que los últimos datos introducidos son 

correctos, pulsamos el botón Finalizar, dando por terminado el proceso 

de contratación. 

CONTACTOS 

Los contactos son aquellos diferentes datos que han llegado a nuestra aplicación 

a través de solicitudes de información. Tal y como se muestra en la siguiente 

figura, podemos ver, crear, editar y eliminar contactos. 

 

Figura 44 – Listado de contactos 

CUENTAS 

Las cuentas son aquellos elementos únicos que han llegado a nuestra aplicación 

a través de solicitudes de información. Son las responsables de detectar 

duplicidades. Actualmente, para definir si existe o no una duplicidad, sólo se 

comprueba el campo e-mail y móvil de la solicitud de información. Tal y como se 

muestra en la siguiente figura, las acciones que podremos llevar a cabo con las 

cuentas son: ver, crear, editar y eliminar. 

 

Figura 45 – Listado de cuentas 

GESTIÓN PRODUCTOS 

La gestión de los productos es básica para cualquier empresa. Entendemos como 

producto la unión de un número de acciones formativas con un número de servicios con 

un número de artículos. Tanto en las acciones formativas como en los servicios como en 

los artículos, el número puede ser 0 (cero). 
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Como podemos ver a continuación, las acciones que se pueden llevar a cabo con los 

productos son: ver, crear, editar y eliminar. 

 

Figura 46 – Listado de productos 

A parte de poder gestionar los productos, obviamente también tendremos que poder 

gestionar todo aquello a lo que al producto se refiere (acciones formativas, servicios y 

artículos). Por este motivo tenemos diferentes enlaces que nos permitirán acceder a 

cada uno de los elementos que forman los productos y otros elementos dependientes. 

FORMACIÓN 

Cuando accedemos a esta opción podemos gestionar las acciones formativas y el 

resto de elementos necesarios para que éstas existan. 

 

Figura 47 – Listado de acciones formativas 

Las acciones que podemos llevar a cabo con las acciones formativas son: ver, 

crear, editar y eliminar. 

Las acciones formativas están clasificadas por tipo, de ahí la necesidad de poder 

gestionar también los tipos de acción formativa. 

Estos elementos también pueden ser vistos, creados, editados y eliminados, tal 

y como vemos en la figura ilustrada a continuación. 
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Figura 48 – Listado de tipos de acción formativa 

Tal vez, el elemento raíz de cualquier acción formativa es un curso por lo que es 

otro elemento indispensable que tendremos que poder gestionar. Para ello basta 

con pulsar sobre el enlace Cursos del submenú Formación para poder 

gestionarlos. 

 

Figura 49 – Listado de cursos 

Del mismo modo que en los casos anteriores, los cursos pueden ser vistos, 

creados, editados y eliminados. 

Dado que un mismo curso puede ser impartido en diversas modalidades, es 

importante que ésta última no esté limitando el concepto del curso. Por ello, la 

modalidad, del mismo modo que el número de horas, el año académico y otros 

parámetros variables los deberemos configurar en las acciones formativas y no 

directamente en los cursos. 

En este sentido, las modalidades deben poder ser gestionadas y para ello sólo 

deberemos pulsar el enlace Modalidades del submenú Formación. 
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Figura 50 – Listado de modalidades 

Tal y como hemos podido ver, las acciones que podemos ejecutar con las 

modalidades son: ver, crear, editar y eliminar. 

Finalmente, el último elemento que debemos poder gestionar es el tipo de 

formación puesto que podemos tener en nuestra oferta de productos cursos 

bonificables o cursos de formación subvencionada o simplemente cursos 

privados que no disfruten de ninguna de las ventajas de las que disfrutan en los 

dos anteriores casos. 

En este caso también podremos ver, crear, editar y eliminar estos elementos. 

 

Figura 51 – Listo de tipos de formación 

SERVICIOS 

 Los servicios son otro de los posibles componentes de un producto. Para poder 

 gestionarlos debemos clicar sobre el enlace Servicios. 

Las funciones que podemos llevar a cabo con ellos son las ya conocidas, y 

genéricas en prácticamente todos los elementos de la aplicación, ver, crear, 

editar y eliminar. 
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Figura 52 – Listado de servicios 

Los servicios pueden clasificarse por áreas y por categorías y por ello podemos 

gestionar ambos elementos con sólo clicar en el enlace correspondiente del 

submenú Servicios. Las acciones disponibles también serán las de ver, crear, 

editar y eliminar. 

 

Figura 53 – Listado de áreas 

 

Figura 54 – Listado de categorías 

ARTÍCULOS 

Finalmente, podremos gestionar los artículos, elementos que también pueden 

componer los productos. 

Para su gestión debemos pulsar el enlace Artículos y desde ahí, ver, crear, editar 

y/o eliminar un artículo determinado.  

Los artículos también se clasifican por áreas y categorías por lo que el acceso a 

su gestión será igual que el que hemos visto en el apartado anterior. 
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Figura 55 – Listado de artículos 

GESTIÓN AGENDA 

Una herramienta útil para cualquier aplicación de gestión empresarial es la de la agenda. 

Hemos conseguido realizar una sencilla y completa herramienta para poder ver, crear, 

editar y eliminar tareas dentro de nuestro calendario tal y como podemos comprobar a 

continuación. 

 

Figura 56 – Agenda 

Para poder crear un evento sólo deberemos clicar con el ratón un espacio del calendario 

que no esté ocupado por ningún evento y automáticamente visualizaremos en una 

ventana emergente un formulario de creación de una tarea como el que nos muestra la 

siguiente ilustración. 
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Figura 57 – Formulario de creación de una tarea 

De lo contrario, si lo que queremos es editar el contenido de una tarea ya existente 

tenemos dos opciones en función de lo que queramos modificar.  

Si queremos modificar únicamente las fechas y/o horario de inicio y fin, simplemente 

tenemos que arrastrar la tarea o modificar su margen inferior y automáticamente todo 

quedará correctamente modificado. 

 

Figura 58 –Opción sencilla que nos permite modificar las fechas y horario de una tarea 
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Si lo que necesitamos es una modificación más completa, deberemos situarnos con el 

cursor sobre la tarea y esperar que aparezcan dos iconos sobre la esquina superior 

derecha y clicar sobre el lápiz. 

 

Figura 59 – Iconos que aparecen al pasar el ratón sobre una tarea 

Cuando cliquemos sobre el icono que representa un lápiz aparecerá una ventana 

emergente con el mismo formulario que el que hemos visto en la creación de tareas 

pero con los campos completados con la información correspondiente. Ahora sólo 

deberemos modificar aquellos campos que queramos cambiar y pulsar el botón Guardar 

en caso de querer conservar los cambios realizados, o pulsar sobre el botón Cancelar si 

queremos dejar la tarea tal y como estaba antes de realizar las modificaciones (figura 

60). 
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Figura 60 – Formulario de edición de una tarea 

Finalmente, si lo que queremos es eliminar una tarea, deberemos pulsar el icono con 

forma de aspa que muestra el menú que aparece cuando pasamos el ratón sobre una 

tarea. Esta acción no solicita ninguna confirmación por lo que deberemos ir con cuidado 

cuando trabajemos en la agenda. 

 

Figura 61 – Icono de eliminación de una tarea 

GESTIÓN ANALÍTICA 

Finalmente la gestión analítica nos muestra unos gráficos predeterminados sobre 

información referente a la facturación (figura 62), al número de contratos firmados 

(figura 63), a la captación de nuevos clientes (figura 64) y a las solicitudes de información 

recibidas (figura 65) en los últimos 12 meses. 
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Figura 62 – Facturación de los 12 últimos meses 

 

Figura 63 – Número de contratos realizados en los últimos 12 meses 

 

Figura 64 – Número de nuevos clientes captados en los últimos 12 meses 
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Figura 65 – Número de solicitudes de información generadas en los últimos 12 meses 

 

 


