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1 Introducció
El present document que porta com a títol “Full de Temps i de despeses en SapUI5” correspon
al Projecte Final de Carrera en modalitat B, ja que se situa dins el marc de la col·laboració entre
una empresa i la Universitat. En aquest treball es presenta una aplicació concreta que va
destinada a una empresa anomenada Oca Group, tot i que es pretén que sigui vàlida per a
qualsevol altra empresa. A la vegada, en aquest document s’aporta tota la informació necessària
per tal d’entendre el funcionament d’aquesta aplicació.
Oca Group és un grup empresarial que se centra en les activitats d'Inspecció, Certificació i
Formació en diferents àmbits, tant en el de les infraestructures com amb el medi ambient. El
seu objectiu és incrementar el valor econòmic dels actius, projectes, productes i sistemes dels
seus clients, tot reduint el risc. Oca està formada per més de 700 treballadors al llarg de tot el
territori espanyol, juntament amb una àmplia xarxa de partners, oficines i empreses a l'exterior.
Actualment, Oca, a l’igual que totes les empreses, estan formades per treballadors que,
constantment, han d’introduir les dades de despeses que tenen, ja sigui per motius de
comptabilitat o, si més no, per a poder quadrar les tarifes dels seus empleats. Per exemple, des
del moment en que un operari realitza una revisió de qualsevol ascensor o un inspector realitza
una formació estan obligats a introduir les respectives dades, és a dir, quin ha estat el cost de la
revisió o quantes hores a dedicat a la formació. D’aquesta manera, totes les dades quedaran
plasmades i guardades en format digital, podent recórrer a elles en qualsevol moment. Arrel
d’aquesta evidència, sorgeix la necessitat d’elaborar una aplicació per a que tots els treballadors
puguin introduir les seves hores i despeses que han tingut.
A la vegada, aquesta aplicació permetrà un millor control als responsables i als coordinadors, ja
que donarà l’opció de consultar les dades dels seus respectius empleats.
S’ha constatat que hi ha companyies que realitzen aquesta tasca però única i exclusivament en
format paper, fent que es converteixi en un procés feixuc i molt poc eficient, ja que apareix una
despesa innecessària de paper i una feina extra per a poder comptabilitzar tots els documents.
Per aquesta raó, és completament necessari poder proposar una aplicació que se centri en
portar a terme aquesta acció.
Conseqüentment, el fet que no hi hagi un sistema informatitzat fa que es converteixi en un
procés manual i complex. Per tant, es tradueix en un procés costós per a l’empresa ja que
comporta que es doni un volum d’errors important. Seguint amb aquesta línia, es evident que
el reemborsament de les despeses cap als treballadors és molt lent.
La realització d'una nota de despeses mensual no informatitzada suposa la inversió d'un temps
important al mes per a un treballador. Això traduït en hores anuals per a l’empresa suposa un
cost elevat.
Davant d’aquestes perspectives, aquest projecte té com a finalitat crear un sistema automatitzat
de la fulla de despeses, per tal de poder facilitar la feina a tots els participants en la introducció
de despeses i hores.
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1.1 Objectius
L’objectiu d’aquest Projecte Final de Carrera és elaborar un portal web a través del qual es
puguin introduir les hores i despeses que els empleats tenen en les seves respectives jornades
laborals.
És important que la pàgina web sigui senzilla d’entendre i el més intuïtiva possible per facilitar
l’adaptació dels usuaris a la nova aplicació. Tenint en compte que l’aplicació anirà destinada a
molts usuaris, molts dels quals no tenen per que està familiaritzats amb les noves tecnologies.
L’aplicació ha de poder facilitar informació detallada als responsables sobre les hores i despeses
dels empleats que tinguin assignats en funció de l’organigrama de Sap.
Fer el tancament de cada mes, enviant les despeses a recursos humans per poder pagar les
nomines dels empleats i a finances per a que puguin fer una provisió de les despeses dels
empleats, també s’han d’enviar les hores que han imputat els usuaris a controlling per a que
puguin fer el càlcul de les tarifes dels empleats.
Cal realitzar una aplicació suficientment genèrica com per que pugui ser reutilitzada per a
qualsevol altre empresa que realitzi activitats semblants i així poder reduir costos en una futura
nova implantació.

1.2 Alternatives solució
En aquest apartat s'estudien les diferents alternatives possibles per tal de realitzar el projecte,
és a dir, aquest apartat dóna l’opció de reflexionar sobre les diferents possibilitats que trobem.
D’aquesta manera, es podrà valorar quina de totes les alternatives possibles és la més vàlida,
correcta i encertada. Totes les possibilitats que trobem estan basades en eines i aplicacions de
SAP. Les diferents alternatives vénen determinades per les necessitats plantejades pel Group
Oca. La principal condició per a realitzar el projecte és que ha d’estar integrat amb SAP i, el seu
cost, ha de ser raonable.
En un principi es van plantejar 3 opcions, un portal web Dynpro Java, una aplicació Fiori o una
aplicació a mida en Sapui5. La primera, web Dynpro Java, és una tecnologia que està quedant
desfasada i que SAP deixarà de donar-hi suport, per tant realitzar una aplicació amb aquesta
tecnologia tenint altres alternatives viables queda descartada.
Conseqüentment, queden dues alternatives viables, una aplicació SAP Fiori, realitzada en
Sapui5, o una aplicació realitzada a mida amb Sapui5.

1.2.1 SAP Fiori
SAP Fiori són un conjunt d'aplicacions senzilles de màxim tres pantalles en que l'usuari acostuma
a intuir les accions que pot realitzar, aquestes estan fetes en SapUI5 i, pràcticament, només
requereixen instal·lar-les. Aquestes aplicacions estan en funcionament des de fa menys d’un any
i amb poc temps estan agafant molta importància en el món SAP. A més a més, un gran
7
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avantatge és que ofereixen la possibilitat de poder ampliar-les en cas de requerir d’alguna
funcionalitat apart de les estàndards.

Imatge 1 Sap Fiori

Existeix l’aplicació Fiori “My Travel and Expenses” la qual es podria arribar a adaptar a les
necessitats del nostre client. De fet, aquesta hagués estat la millor opció si no fos per dos
inconvenients: les aplicacions Fiori funcionen amb un usuari de SAP, i per tant es necessitarien
moltes llicencies per tal que tots els usuaris puguin fer-ne ús (les llicencies són molt cares). A
més a més, les necessitats del Group Oca són molt especifiques i l’aplicació és bastant senzilla,
amb el qual s’hauria d’ampliar notablement, fins a tal punt que podem descartar aquesta opció.
Degut aquests dos motius s’ha optat per realitzar l’aplicació a mida amb Sapui5.
A dia d’avui, si les necessitats no són molt especifiques com podria ser una aplicació senzilla per
aprovar sol·licituds de compra o alguna per l’estil, on una aplicació estàndard de Fiori seria la
millor opció. La línia que s’està seguint es desenvolupar aplicacions a mida amb SapUi5.
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2 Anàlisis de requisits
Arrel de totes les reunions realitzades amb els directius d’Oca Group s’ha considerat oportú
realitzar un llistat on constin tots els requisits exposats per l’empresa, així com les peticions que
han explicitat els membres de l’empresa.

2.1 Requisits funcionals
L'aplicació web haurà de comptar amb les següents funcionalitats:






Pantalla per iniciar sessió.
Introducció de dades.
Aprovació de les dades.
Historial de dades.

Tenint en compte que a l’empresa hi ha diferents rols de treballador, s’ha cregut oportú que
cada grup tingui accés a una acció o a una altra. Les categories són les següents:






Empleat: accés a introducció de dades.
Secretària: accés a imputació de dades amb l’opció de modificar les despeses dels
usuaris que té assignats en funció de l’organigrama.
Responsable: accés a imputació, aprovació i historial dels usuaris que té assignats en
funció de l’organigrama.
Súper secretària: accés a imputació de despeses amb l’opció de modificar les despeses
dels usuaris que té assignats de tota la seva delegació.
Súper usuari: Accés a imputació, aprovació i historial de despeses de tots els usuaris de
la pàgina.

2.1.1 Pantalla per iniciar sessió.
Aquest requisit fa referència a la pantalla d’inici que et permet iniciar la sessió. Aquest serà un
formulari senzill on es demanarà l’usuari i la contrasenya. A la vegada, es donarà l’opció de
recordar la contrasenya, facilitant l’opció a l’usuari en el cas que no la pugui recordar.

2.1.2 Introducció de dades
En aquest apartat es fa referència al moment en que ja s’ha iniciat la sessió i apareix un full de
despeses a través del qual els usuaris poden introduir i/o modificar la informació de les hores
realitzades i de les despeses relatives a cada dia.
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L’usuari visualitzarà en forma de resum:






Nº d'Empleat
Usuari
Tipus d’usuari
Hores treballades
Dia seleccionat

Podrà seleccionar la data del dia que vol modificar i/o introduir mitjançant un calendari
desplegable i així poder introduir les hores i les despeses que quedaran vinculades als diferents
projectes seleccionats. També es donarà l’opció de marcar el dia com a festiu, baixa per malaltia
o vacances.
Les despeses es podran introduir de dues maneres diferents:




Per a cada posició/projecte en el qual s'han imputat les hores.
Mitjançant una opció d'introduir les despeses i que es prorrategin entre totes les
posicions del dia.

D’aquesta manera, es facilitarà buscar els projectes a la base de dades per noms i cognoms del
client i, així, poder introduir les despeses pertinents. A la vegada, alguns estaran activats per
defecte en funció del Centre de Cost.
Un cop finalitzada la introducció de les despeses mensuals l'usuari podrà obtenir un llistat amb
un resum de totes les dades introduïdes durant aquell més. Per tal de poder-lo portar al seu
responsable i ho validi.

2.1.3 Aprovació de dades
Una vegada que s’hagin introduït totes les dades del mes es podrà portar a terme l’aprovació
d’aquestes, per tant, aquest procés es realitzarà cada final de mes.
A partir d'aquí els responsables podran accedir a una pàgina (a través d’una pestanya només
habilitada pels responsables) on podran aprovar els fulls de despeses (partes) dels empleats que
tinguin assignats en funció de l'estructura organitzativa definida en SAP (organigrama). Els
responsables podran seleccionar i veure tots els usuaris d’un nivell per sota o tots.
En aquesta pàgina es visualitzarà els partes, cada parte constarà:










Codi d'empleat
Nom empleat
Interval a aprovar
Import total
Divisa
Estat del full de despeses (parte).
Botó per aprovar/revisar el parte.
Visualitzar full de despeses de l’empleat.

En cas d'acceptar la despesa introduïda, passarà a estatus "Aprovada", en cas de revisar, es
quedarà en estatus "Revisada".
10
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Quant un responsable seleccioni revisar un parte, se li donarà la opció d’afegir un motiu pel qual
ha seleccionat “revisar”. Aquest motiu serà enviat per correu al usuari en concret per avisar-lo
de que ha de modificar les seves despeses per a que siguin aprovades.
En el llistat de partes s’haurà de donar la opció de poder filtrar per totes les columnes mitjançant
el codi de l’empleat o el nom d’aquest.

2.1.4 Historial de dades
Serà una pàgina similar a l’anterior. En aquest també hi haurà un llistat on es podran visualitzar
els partes ja aprovats de mesos anteriors. De cada parte es mostrarà la mateixa informació que
en l’apartat anterior: codi del empleat, nom, etc.
L’usuari també tindrà la opció de filtrar igual que en l’anterior pantalla, i a més a més, entre un
interval de temps.

2.1.5 Tancaments
A final de més, s’haurà de fer el tancament de les hores i despeses entrades pels usuaris durant
el mes.
Aquest procediment constarà dels següents passos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

bloquejar la introducció de dades en el mes que es vulgui tancar.
càlcul de les despeses dels usuaris per a que siguin aprovades pels responsables.
Responsables aproven/revisen els partes.
Crea documents a controlling amb totes les hores de cada empleat.
Crea documents a finances amb la previsió de les despeses.
Enviar a recursos humans els imports de les despeses aprovades.

2.2 Requisits no funcionals
2.2.1 Compatibilitat
L’aplicació ha de funcionar en les últimes versions dels exploradors d’Internet més comuns:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. L’aplicació ha de funcionar amb una resolució
mínima de 1280 x 720.
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2.2.2

Rendiment

El sistema haurà de respondre en el mínim temps possible davant les sol·licituds d'informació
per part dels usuaris i en el processament de la informació. L'eficiència de l'aplicació estarà
determinada en certa manera pel volum de dades en que hagi de buscar.

2.2.3 Suport
S'ha de documentar l'aplicació amb un manual d'ajuda amb l'objectiu d'explicar l'ús de la
plataforma per garantir el suport de l'eina. S'ha de realitzar el projecte de manera escalable que
permeti donar-li manteniments al sistema per tal d'augmentar les funcionalitats i / o corregir els
errors del mateix a través de versions posteriors. Els serveis de manteniment del sistema serà
responsabilitat de l'administrador de l’entitat.

2.2.4 Seguretat
La informació estarà protegida contra accessos no autoritzats utilitzant mecanismes de validació
que puguin garantir el compliment d'això: usuari, contrasenya i nivell d'accés, de manera que
cadascú pugui tenir disponible només les opcions relacionades amb la seva activitat i tingui
dades d'accés propis, garantint així la confidencialitat.

2.2.5 Idioma
Inicialment es presentarà el portal en castellà, però ha d’estar preparat per a la seva traducció
en tants idiomes com sigui necessari.
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3 Especificació
En aquest capítol es defineixen els actors del sistema, és a dir, les persones que interactuaran
amb aquest i quin serà l’ús que en faran. A continuació, es mostra el diagrama de classes per a
poder visualitzar de forma gràfica la informació especificada anteriorment. Seguidament, es
mostra el diagrama i la descripció dels casos d’ús, és a dir, la descripció de les activitats que
tenen lloc entre els actors i el sistema amb la finalitat d’aconseguir els objectius proposats pel
client.

3.1 Actors
Seguidament s’especifiquen les parts interessades que estan implicades en la pàgina web que
s’ha de desenvolupar, en aquest cas una aplicació web per gestionar les despeses i hores dels
empleats, i l’ús que en faran d’aquest.

3.1.1 Empleat
Són els usuaris que podran accedir al sistema amb la principal finalitat d’introduir les despeses i
el temps que han treballat durant la jornada laboral.

3.1.2 Secretària
Tenen les mateixes funcions que els empleats, però a més a més, podran modificar les despeses
dels usuaris que tenen assignats en funció de l’organigrama de l’empresa.

3.1.3 Responsable
Tenen les mateixes funcions que els empleats, però a més a més, tindran accés a l’aprovació de
dades i historial de dades, dels usuaris que tenen assignats en funció de l’organigrama de
l’empresa.

3.1.4 Súper usuari
Accés a imputació de despeses, aprovació de despeses i historial de despeses de tots els usuaris
de la pàgina.
A més, tindrà accés a Sap, des d’on gestionarà els usuaris, i serà l’encarregat d’executar els
reports per fer el transport de despeses y hores tan a recursos humans com a finances.
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3.2 Diagrama de classes
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3.3 Diagrama de casos d’ús
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3.4 Descripció dels casos d’ús
La descripció dels casos d’ús consisteix en descriure la seqüència d’interaccions que tindran lloc
entre el sistema i els diferents actors d’aquest per tal de poder realitzar les diferents funcions
que requereix el sistema. A continuació es mostren de forma detallada cadascun dels casos d’ús
que conformen el sistema.

3.4.1.1

CU#001 Iniciar sessió

Actor principal

Empleat

Descripció

L’usuari introdueix el seu usuari i contrasenya per autenticar-se.

Precondició

-

Flux

1. L’usuari introdueix el nom d’usuari i la contrasenya.
2. El sistema valida les dades introduïdes.
3. El sistema mostra el menú principal de l’aplicació en funció del rol
associat a l’usuari.

Excepcions

3.4.1.2

-

L’usuari no existeix.

-

La contrasenya introduïda no coincideix amb la de l’usuari.

CU#002 tancar sessió

Actor principal

Empleat

Descripció

L’usuari vol tancar sessió

Precondició

L’usuari ha iniciat la sessió.

Flux

1. L’usuari indica al sistema que vol tancar la sessió.
2. El sistema tanca la sessió i mostra la pàgina d’iniciar sessió.

Excepcions

-
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3.4.1.3

CU#003 Recordar contrasenya

Actor principal

Empleat

Descripció

L’usuari vol recordar la seva contrasenya

Precondició

-

Flux

1. L’usuari indica al sistema que vol recordar la seva contrasenya.
2. El sistema li demana el seu e-mail.
3. L’usuari introdueix l’e-mail.
4. El sistema enviar un e-mail amb la contrasenya de l’usuari

Excepcions

3.4.1.4

-

L’e-mail introduït no existeix en la base de dades.

CU#004 Canviar contrasenya

Actor principal

Empleat

Descripció

L’usuari introdueix la nova contrasenya

Precondició

-

Flux

1. L’usuari selecciona que vol modificar la contrasenya actual

L’usuari ha iniciat sessió

2. El sistema demana la contrasenya actual, i la nova per duplicat
3. L’usuari introdueix la contrasenya actual, i la nova dos vegades.
4. El sistema valida la contrasenya actual i actualitza la contrasenya.
Excepcions

3.4.1.5

-

La contrasenya actual no coincideix

-

La nova contrasenya que s’ha introduït per duplicat no coincideix.

CU#005 Guardar dia d’imputació

Actor principal

Empleat

Descripció

L’usuari guarda el parte del dia.

Precondició

L’usuari ha iniciat sessió

Flux

1. L’usuari selecciona el dia del parte que vol guardar
2. El sistema mostra tota la informació del dia seleccionat.
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3. L’usuari fa les modificacions pertinents.
4. L’usuari selecciona guardar el parte actual.
5. El sistema guarda la informació del dia, introduïda per l’empleat.
Excepcions

3.4.1.6

-

S’han introduït mes de 12h.

CU#006 Eliminar dia d’imputació

Actor principal

Empleat

Descripció

L’usuari vol eliminar tota la informació del dia.

Precondició

L’usuari ha iniciat sessió

Flux

1. L’usuari selecciona el dia del parte que vol eliminar
2. El sistema mostra tota la informació del dia seleccionat.
3. L’usuari indica que vol eliminar tota la informació.
4. El sistema elimina tota la informació a la base de dades del dia
seleccionat.

Excepcions

3.4.1.7

-

CU#007 Copiar dia d’imputació

Actor principal

Empleat

Descripció

L’usuari vol copiar tota la informació del dia, a un altre dia.

Precondició

L’usuari ha iniciat sessió

Flux

1. L’usuari selecciona el dia que vol copiar.
2. El sistema mostra un calendari.
3. L’usuari selecciona el dia on vol copiar tota la informació del dia
seleccionar prèviament.
4. El sistema copia tota la informació al dia seleccionat.

Excepcions

-
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3.4.1.8

CU#008 Llistar dies imputació

Actor principal

Empleat

Descripció

L’usuari vol veure tota la informació que ha introduït.

Precondició

L’usuari ha iniciat sessió

Flux

1. L’usuari selecciona que vol veure un llistat de tota la informació
introduïda.
2. El sistema li mostra un pop-up amb dos dates per seleccionar l’interval
de temps.
3. L’usuari selecciona l’interval de temps des d’on vol veure el llistat.
4. El sistema mostra un PDF amb tota la informació introduïda des de la
web entre el interval de temps.

Excepcions

3.4.1.9

-

CU#009 Seleccionar tipus de dia d’imputació

Actor principal

Empleat

Descripció

L’usuari vol seleccionar el tipus de dia d’imputació, per defecte és no
festiu.

Precondició

L’usuari ha iniciat sessió

Flux

1. L’usuari selecciona el desplegable de tipus de dia.
2. El sistema mostra els diferents tipus possibles.
a. L’usuari selecciona un dia no festiu.
i. El sistema desbloqueja la introducció de projectes.
b. L’usuari seleccionar un dia diferent a no festiu.
i. El sistema bloqueja la introducció de projectes.

Excepcions

-

20

Projecte final de carrera
Full de temps i de despeses en SapUI5

3.4.1.10 CU#010 Prorratejar despeses

Actor principal

Empleat

Descripció

L’usuari vol dividir les despeses entre els projectes introduïts en el dia
actual.

Precondició

S’ha d’haver seleccionat almenys un projecte.

Flux

1. L’usuari selecciona que vol prorratejar les seves despeses.
2. El sistema mostra un pop-up.
3. L’usuari selecciona en els projectes que es volen prorratejar les
despeses i introdueix els imports a dividir.

Excepcions

-

3.4.1.11 CU#011 Activar projecte

Actor principal

Empleat

Descripció

L’usuari vol que li aparegui un projecte per defecte en la taula de projectes

Precondició

El projecte ha de ser de la mateixa societat que l’usuari

Flux

1. L’usuari selecciona que vol activar un projecte
2. El sistema mostra un pop-up amb un buscador.
3. L’usuari indica els paràmetres a buscar
4. El sistema mostra els resultats.
5. L’usuari indica el projecte a activar.

Excepcions

-

3.4.1.12 CU#012 Desactivar projecte

Actor principal

Empleat

Descripció

L’usuari vol que no li aparegui un projecte per defecte en la taula de
projectes

Precondició

-
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Flux

1. L’usuari selecciona que vol desactivar un projecte
2. El sistema mostra un pop-up amb els projectes actius.
3. L’usuari indica el projecte a activar.

Excepcions

-

3.4.1.13 CU#013 Seleccionar projecte

Actor principal

Empleat

Descripció

L’usuari indica que en el dia seleccionat, ha treballat en el projecte
seleccionat

Precondició

-

Flux

1. L’usuari selecciona el projecte.
2. El sistema afegeix el projecte, a la taula de imputació

Excepcions

-

3.4.1.14 CU#013 Filtrar projecte

Actor principal

Empleat

Descripció

L’usuari pot filtrar els projectes.

Precondició

-

Flux

1. L’usuari indica el projecte que vol buscar
2. El sistema filtra per la paraula a buscar i mostra els projectes que
compleixen el filtre

Excepcions

-
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3.4.1.15 CU#014 Eliminar projecte seleccionat

Actor principal

Empleat

Descripció

L’usuari vol eliminar un projecte de de la taula d’imputació

Precondició

-

Flux

1. L’usuari selecciona el projecte.

S’ha d’haver seleccionat un projecte.

2. El sistema elimina el projecte, a la taula de imputació
Excepcions

-

3.4.1.16 CU#015 Editar informació imputada

Actor principal

Empleat

Descripció

L’usuari indica les hores que ha dedicat el projecte, si ha estat des de la
oficina o en el client i una breu descripció

Precondició

-

Flux

1. L’usuari indica les hores que ha dedicat el projecte, si ha estat des de
la oficina o en el client i una breu descripció

Excepcions

Es selecciona la fila del projecte on es vol introduir la informació

-

3.4.1.17 CU#016 Despeses a un projecte

Actor principal

Empleat

Descripció

L’usuari vol introduir despeses a un projecte

Precondició

-

Flux

1. L’usuari selecciona el projecte.

Es selecciona la fila del projecte on es vol introduir la informació

2. El sistema indica que s’ha col·locat en el projecte seleccionat
3. L’usuari introdueix les despeses
Excepcions

-
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3.4.1.18 CU#018 Revisar Parte

Actor principal

Empleat

Descripció

L’usuari indica al seu responsable que ha revisat el seu parte

Precondició

-

Flux

1. L’usuari guarda el parte amb les modificacions pertinents.

El responsable ha d’haver revisat el parte de l’empleat

2. Indica al sistema que ha revisat el parte
3. El sistema modifica l’estat del parte, per a que el responsable l’aprovi.
Excepcions

3.4.1.19 CU#019 Canviar d’usuari

Actor principal

Secretaria

Descripció

L’usuari vol introduir / modificar les despeses d’un altre usuari.

Precondició

-

Flux

1. L’usuari indica que es vol canviar d’usuari

Només pot modificar els les despeses dels usuaris que te assignats a
l’organigrama.

2. El sistema mostra un pop-up amb un buscador.
3. L’usuari fa una cerca de l’usuari que vol.
4. El sistema mostra els resultats de la cerca
5. L’usuari indica l’usuari que vol modificar.
6. El sistema mostra el parte del usuari seleccionat.
Excepcions

-

3.4.1.20 CU#021 Llistar partes
Actor principal

Responsable

Descripció

El responsable visualitza tots els partes dels empleats que te assignats

Precondició

-

El super administrador els ha d’haver generat.
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Flux

1. L’usuari diu al sistema que vol veure els partes
2. El sistema mostra tots els partes que te assignats.

Excepcions

-

3.4.1.21 CU#021 Aprovar parte
Actor principal

Responsable

Descripció

El responsable aprova un parte d’un usuari pendent d’aprovació

Precondició

-

Flux

1. L’usuari diu al sistema que vol veure els partes

El super administrador els ha d’haver generat.

2. El sistema mostra tots els partes que te assignats.
3. L’usuari diu que vol aprovar un parte
4. El sistema li demana confirmació
5. L’usuari confirma l’aprovació
6. El sistema aprova el parte, i desapareix de la llista
Excepcions

-

3.4.1.22 CU#022 Rebutjar parte
Actor principal

Responsable

Descripció

El responsable rebutja un parte d’un usuari pendent d’aprovació

Precondició

-

Flux

1. L’usuari diu al sistema que vol veure els partes

El super administrador els ha d’haver generat.

2. El sistema mostra tots els partes que te assignats.
3. L’usuari diu que vol rebutjar un parte
4. El sistema li demana confirmació i un motiu.
5. L’usuari confirma el rebuig
6. El sistema rebutja el parte, envia un e-mail amb el motiu del rebuig i
canvia l’estat del parte a Pendent R.
Excepcions

-
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Actor principal

Responsable

Descripció

El responsable visualitza tots els partes dels empleats que te assignats

Precondició

-

Flux

1. L’usuari diu al sistema que vol veure els partes

El super administrador els ha d’haver generat.

2. El sistema mostra tots els partes que te assignats.
Excepcions

-

3.4.1.23 CU#023 Bloquejar imputació
Actor principal

Super Administrador

Descripció

L’usuari Bloqueja la imputació de hores i despeses, entre les dates
seleccionades.

Precondició
Flux

1. L’usuari diu al sistema que vol bloquejar la imputació de despeses i
hores.
2. El sistema pregunta entre quin interval de temps el vol bloquejar, i per
quin usuari.
a. L’usuari posar les dates
i. El sistema bloqueja la introducció per a tots els usuaris
del sistema.
b. L’usuari posar les dates i un usuari
i. El sistema bloqueja la introducció nomes per aquest
usuari.

Excepcions

-

Les dates son incorrectes

3.4.1.24 CU#024 Traspàs a nòmina

Actor principal

Super Administrador

Descripció

L’usuari genera els partes. Per a que puguin ser visualitzats per els
responsables.

Precondició
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Flux

1. L’usuari diu al sistema que vol genera els partes.
2. El sistema pregunta entre quin interval de temps el vol genera, i per
quin usuari.
a. L’usuari posar les dates
i. Es genera els partes per a tots els usuaris del sistema
b. L’usuari posar les dates i un usuari
i. Es genera el parte nomes per aquest usuari.

Excepcions

-

Les dates son incorrectes

3.4.1.25 CU#025 Traspàs a Controlling
Actor principal

Super Administrador

Descripció

S’envien totes les hores a Controlling

Precondició
Flux

1. L’usuari indica al sistema que vol enviar les hores a controlling
2. El sistema demana quin.
3. L’usuari introdueix el mes
4. El sistema treu un log amb els resultats del traspàs d’hores a
controlling i genera els documents comptables amb les hores de cada
ususari.

Excepcions

-

Les dates son incorrectes

3.4.1.26 CU#026 Traspàs despeses a finances
Actor principal

Super Administrador

Descripció

S’envien totes les despeses a finances

Precondició
Flux

1. L’usuari indica al sistema que vol enviar les despeses a finances
2. El sistema demana quin mes.
3. L’usuari introdueix el mes
4. El sistema genera els documents comptables.

Excepcions

-

Les dates son incorrectes
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4 Disseny
La fase de disseny és el pas previ a l’etapa d’implementació, per aquest motiu aquesta fase té
com a principal objectiu definir el software de forma detallada. Durant aquesta fase es defineix
l’arquitectura, components, interfície i altres característiques del sistema a desenvolupar.

4.1 Sapui 5
Sapui5 és un kit d'eines que proveeix SAP per a presentar la informació que prové del back-end
en format HTML5. Aquesta tecnologia combina els avantatges del codi obert (HTML5, CSS3 i
Javascript), i es pot utilitzar en múltiples navegadors com Firefox, IExplorer i Chrome, també està
pensat per dispositius mòbils i tablets.
Actualment, conté uns 200 components que van des de un simple botó, fins a complexos com
podria ser sap.m.SplitContainer (un control que permet dividir la pantalla i mantindré el control
de les dues). Disposa de diferents temes visuals que poden ser adaptats per CSS o utilitzant el
Dissenyador de temes (themeDisgner) .
D'aquesta manera es poden construir aplicacions, orientades a l'usuari SAP en un dispositiu, amb
una presentació atractiva, en poc temps i amb costos raonables. Sapui5 és l'aposta de SAP com
a nova interfície d'usuari.
Els seus principals avantatges són:








Plataforma independent. Escriptori, mòbil o tauleta. Look and Feel natiu en cada
dispositiu.
Browser independent. Optimitzat per Diferents Navegadors.
Ús d'Estàndards i de codi obert. HTML5, CSS, JavaScript, JSON, XML, jQuery,
jQueryMobile, etc.
Àgil i utilitzable. La part del servidor només s’utilitza per servir recursos i dades de
negoci. És molt àgil i lleuger amb una bona experiència d'usuari.
Rica en Components. Disposa d’una gran varietat de components gràfics i: a més es
permet l'extensió dels mateixos.
Personalitzable. Hi una varietat de temes i/o la possibilitat de crear-ne de propis.
La nova aposta UI de SAP. Hi ha diferents productes de SAP basats en aquesta
tecnologia, Sap Fiori, Sap Hana Cloud.

A més a més, hi ha dos punts bàsics sobre els quals es important per la programació sobre
Sapui5, són el MVC (Model Vista Controlador) i el Data Binding.
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Imatge 2 Binding

Per millorar la implementació de les aplicacions, Sapui5 està basada en MVC que permet
deslligar completament el comportament de la vista (encarregada de la presentació de les
dades) i el controlador (encarregat de la comunicació amb el backend, tractament i modificació
de les dades, encaminar les accions de l'usuari cap a altres aplicacions, etc), facilitant d'aquesta
manera el control de l’aplicació.

4.2 SAP R/3
El nom de SAP prové de: Sistemes, Aplicacions i Productes en Processament de dades. El nom
SAP és, al mateix temps, el nom d'una empresa i el d'un sistema informàtic. Aquest sistema
comprèn molts mòduls completament integrats, que abasta pràcticament tots els aspectes de
l'administració empresarial. Cada mòdul realitza una funció diferent, però aquest està dissenyat
per treballar amb altres mòduls.
La integració total dels mòduls ofereix real compatibilitat al llarg de les funcions d'una empresa.
Aquesta és la característica més important del sistema SAP i significa que la informació es
comparteix entre tots els mòduls que la necessitin i que poden tenir accés, així com també entre
totes les àrees.
SAP estableix i integra el sistema productiu de les empreses. Es constitueix amb eines ideals per
cobrir totes les necessitats de la gestió empresarial -siguin grans o petites- al voltant de:
administració de negocis, sistemes comptables, maneig de finances, comptabilitat,
administració d'operacions i plans de màrqueting, logística, etc. SAP proporciona productes i
serveis de programari per solucionar problemes en les empreses que sorgeixen de l'entorn
competitiu mundial, els desenvolupaments d'estratègies de satisfacció al client, les necessitats
d'innovació tecnològica, processos de qualitat i millores contínues, així com, el compliment de
normativitat legal imposada per les institucions governamentals. Els mòduls d'aplicació són els
següents:

Imatge 3 Moduls Sap
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4.3 RFC (Remote Function Call)
En SAP existeix el que s'anomena mòduls de funcions. Són objectes que realitzen operacions
que poden ser utilitzades en diversos programes. En crear un mòdul de funció amb el codi que
realitza una operació, s'evita haver de repetir-lo en tots els programes que realitzin aquesta
operació afegint-hi una crida al mòdul de funció. Hi ha dos tipus de mòduls:



Normal: mòdul de funció normal.
Remote Function Call (RFC): mòduls d'execució remota. Aquestes funcions poden ser
executades des d'altres sistemes externs a SAP.

Una RFC és una interfície per a la comunicació entre un sistema SAP i un altre sistema diferent
a través de TCP/IP. Les RFCs es relacionen amb el sistema SAP R/3 a través del llenguatge de
programació ABAP i proporcionen una forma perquè un programa extern (escrit en llenguatges
com javascript) pugui utilitzar les dades retornades pel sistema back-end. D'aquesta manera, no
només es porta a terme la obtenció de dades des del servidor, sinó que també es poden inserir
o actualitzar dades en els registres del sistema.
En el nostre projecte utilitzarem les RFCs per obtenir dades del sistema i posteriorment servirles al servei de Gateway, que les enviarà a l'aplicació. SAP disposa d'un gran nombre de mòduls
de funció predefinits que es poden utilitzar en els programes, a les quals s'afegiran les que es
desenvolupin a mida. Els mòduls de funció pertanyen a grups de funcions, que s’agrupen segons
la seva funcionalitat.

4.4 Sap Netweaver Gateway
SAP Netweaver Gateway és una característica de les solucions SAP basades en SAP Netweaver,
que permet al seu sistema transaccional actual (per exemple el seu SAP ERP) consumir
directament d'aquests sistemes la informació d'una manera fàcil, centrada i orientada a les
persones, disminuint i minimitzant els problemes de consum de dades, al punt de no necessitar
coneixements previs de les aplicacions SAP.
Permet el desenvolupament de solucions innovadores, amb el que es pot fer servir el poder del
programari empresarial SAP en noves experiències, com ara entorns en xarxes socials i de
col·laboració, mòbils i tablets.
Aquesta tecnologia permet accedir als sistemes SAP, reduint les barreres per al consum de
dades, fins al punt que no es requereix cap coneixement especialitzat d'un sistema SAP per
obtenir les dades del negoci i les seves funcionalitats.
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Imatge 4 Sap Gateway

Oculta la complexitat tècnica de la infraestructura de sistemes SAP, darrere d'una única
interfície que és fàcil d’utilitzar.
Fa de les dades de negoci SAP i les seves funcionalitats accessibles a qualsevol dispositiu o
sistema extern que pot:


Comunicar mitjançant els serveis OData

4.5 oData
oData és un protocol obert - open protocol - creat per Microsoft per mostrar dades com a servei.
Aquest es basa en estàndards coneguts d'Internet com HTTP, Atom (XML) i JSON. Com tot
protocol de serveis, un dels fins principals és poder independitzar les dades de l'aplicació o lloc
web que els utilitza. Els clients que consumeixen serveis a través del protocol oData poden ferho sota formats com JSON o XML pla, però a més incloent característiques com paginació,
ordenació i filtres - querys -.

4.6 Capa de presentació
La capa de presentació és l'encarregada de mostrar la interfície a l'usuari de l'aplicació,
comunicar la informació i capturar les accions de l 'usuari. Només pot comunicar-se amb la capa
de Negoci, on es faran els càlculs necessaris per poder realitzar les funcionalitats. Tot i que
aquesta capa no està dissenyada per a realitzar càlculs relatius a les funcionalitats, sí que hi
podrem realitzar filtres per evitar errors de format, d'aquesta manera aconseguirem una
interfície més pràctica i amigable. Aquesta capa també serà l'encarregada de distribuir els
diferents fluxos de l'aplicació a la part corresponent de la capa de negoci.
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4.6.1 Disseny de les pantalles
A continuació es mostren totes les pantalles que formen part del sistema web en funció de
l’usuari (empleat, responsable, secretaria, super usuari) .
En les següents imatges es mostren les pantalles que es corresponen al nostre sistema. Aquestes
pantalles són:

4.6.2 Pàgina per iniciar sessió
Pantalla d’inici de la pàgina web, en aquesta es sol·licitarà usuari i contrasenya per iniciar sessió.

Imatge 5 Iniciar sessió

En cas de no recordar la contrasenya es donarà l’opció de fer clic a "¿Olvidaste tu contraseña?"
Que obrirà un pop-up en el qual es demanarà que introduïm un correu electrònic per poder
recuperar la contrasenya. Aquesta serà enviada per correu.

Imatge 6 Recuperar contrasenya

32

Projecte final de carrera
Full de temps i de despeses en SapUI5

4.6.3 Pàgina fulla de despeses i temps
Un cop iniciada sessió es mostrarà la pàgina fulla de despeses i temps. En aquesta pàgina l'usuari
podrà introduir els projectes en què ha treballat juntament amb una descripció.

Imatge 7 fulla d'imputació

La pàgina d'imputació està dividida per blocs:
-

Capçalera
Menú
Calendari
Resum general
Projectes de l'usuari
Projectes del dia actual
Imputació de despeses
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4.6.3.1

Capçalera

La capçalera és la part que serà comú a totes les pàgines i ens permetrà navegar entre elles.

Imatge 8 Capçalera

En funció del tipus d'usuari hi hauran més o menys pestanyes visibles o no per poder navegar.
A la part dreta damunt de la capçalera hi haurà l'opció de canviar contrasenya fent clic en el
nostre usuari.

Imatge 9 Canviar contrasenya

Obrirà un pop-up que demanarà la contrasenya antiga i la nova.

Imatge 10 Pop-up canviar contrasenya

El botó de la dreta del tot ens permetrà tancar sessió i enviar de nou a la pantalla d'iniciar sessió.

Imatge 11 tanca sessió
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4.6.3.2

Menú

Des de el menú tindrem diferents opcions:

Imatge 12 menu imputació temps i despeses






Esborrar dia actual: elimina totes les despeses introduïdes del dia que està seleccionat
en el calendari, també elimina els registres de SAP.
Guardar: guarda en SAP totes les despeses introduïdes del dia seleccionat en el calendari
Cancel·la: elimina del full de despeses totes les despeses introduïts fins al moment, però
no guarda res en SAP.
Copiar dia actual: obre un calendari on ens permetrà seleccionar una data. Una vegada
seleccionada es copiaran les despeses del dia en què estàvem a la data escollida.

Imatge 13 Copiar dia actual



Llistes: Obre un pop-up que ens permetrà triar entre dues dates. Un cop seleccionades,
es mostrarà un document PDF en una nova finestra amb totes les despeses entre les
dues dates.

Imatge 14 Pop-up llistats

35

Projecte final de carrera
Full de temps i de despeses en SapUI5

Imatge 15 Llistat despeses



Actualitzar projectes: si per defecte no apareix un projecte es pot afegir sempre que
aquest pertany a la mateixa societat que l’usuari.

Imatge 16 Actualitzar projectes

En aquest pop-up apareixen dues taules. A la taula de la dreta apareixen els projectes que té
activats actualment l'usuari. En la de l'esquerra es mostren els resultats de les cerques.
Es pot buscar per centre de benefici, codi de projecte, nom de projecte o client. Un cop trobat
el projecte, fent clic a la part esquerra de la fila del projecte s'afegirà el projecte i es mourà a la
taula dreta. Si ja no volem que un projecte aparegui més es pot desactivar fent clic a la part
esquerra de la fila de la taula dreta.



Prorratejar despeses: Dividir unes despeses entre tots els projectes del dia. Introduïm
les despeses i es dividiran equitativament entre totes els projectes seleccionats.

Imatge 17 Prorratejar despeses
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4.6.3.3

Revisat: Indica que el responsable no ha aprovat les nostres despeses i hem de revisarles. Un cop revisades i / o modificades s'ha de donar clic ha revisat per a que el
responsable les pugui aprovar de nou amb les modificacions que s’hagin fet.
Calendari

Permet triar el dia en què volem introduir despeses, per defecte mostra el dia actual en què
estem.

Imatge 18 Calendari

4.6.3.4

Resum general

Mostra la informació rellevant: Usuari que ha iniciat sessió, codi d'usuari en SAP, tipus d'usuari
(Empleat / Responsable / Secretària / S. Usuari), la data triada en calendari de la il·lustració 14 i
les hores introduïdes.

Imatge 19 Resum general

Conté un desplegable per indicar si és un dia festiu, dia de vacances o baixa per malaltia.

Imatge 20 Tipus de dia
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4.6.3.5

Projectes actius

Fent clic a la part esquerra s'afegirà el projecte a la taula de projectes del dia per així poder-li
introduir hores i despeses. Disposa d'un cercador per filtrar els projectes.

Imatge 21 Projectes actius

4.6.3.6

Projectes del dia

Un cop seleccionats els projectes seleccionats en la taula anterior, s'afegiran els projectes en
qüestió a la taula de projectes del dia.

Imatge 22 Projectes del dia

Cada fila està formada per:









Creu vermella per si volem eliminar el projecte de la taula.
Centre de benefici
Nom del projecte
Nom del client
Situació: client / oficina.
Les hores realitzades en el projecte
Permet afegir una breu descripció del treball realitzat.
Indica si el projecte ha estat introduït des de GTI
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4.6.3.7

Imputació de despeses

Per introduir les despeses a un projecte cal seleccionar a la part esquerra de la fila de la taula de
projectes del dia, il·lustració 13. Un cop seleccionada la fila ens mostrés les despeses que hi ha
en aquest projecte i es podran afegir de nous.

4.6.3.8

Secretària

Una secretària pot modificar les imputacions dels usuaris que tenen assignats.

Imatge 23 Usuaris secretària

Fent clic a botó de color blau que es mostra a la il·lustració 14 s'obrirà un pop-up on es podrà
buscar a l'usuari del que es vulguin modificar les despeses.
Un cop trobat fent clic a part esquerra de la fila seleccionarem l'usuari per modificar les
despeses.
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4.6.4 Aprovació de despeses
Els responsables tindran una pestanya amb aprovació de despeses.
En aquesta pàgina es visualitzaran totes les despeses que estiguin pendents de ser aprovades.
Per poder aprovar una despesa o rebutjar-hauran de seleccionar la fila fent clic a la part esquerra
de les files desitjades i llavors fer clic a aprovar o rebutjar.

Imatge 24 Aprovació de despeses

Si fem clic a aprovar automàticament les despeses desapareixen de la llista i si fem clic a revisar
s'obrirà un pop-up amb un camp observacions per avisar a l'usuari que ha de revisar les seves
despeses.

Imatge 25 Revisar despeses

Quan es faci clic a Revisar s’enviarà un correu electrònic a l'usuari amb les observacions
introduïdes pel responsable perquè pugui rectificar les seves despeses.

Imatge 26 Revisar

L'usuari veurà un nou botó en el full d'imputació per indicar al responsable que ha modificat les
seves despeses.
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4.7 Capa de domini
En base als casos d'ús que hem d’implementar i l'arquitectura del sistema que hem vist, es
presenten ara els diagrames de seqüència de cada procés que s'executi en l'aplicació.

4.7.1 Iniciar sessió

4.7.2 Recordar contrasenya
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4.7.3 Canviar contrasenya

4.7.4 Guardar dia imputat
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4.7.5 Eliminar dia imputació

4.7.6 Copiar dia imputació
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4.7.7 Selecciona tipus imputació

4.7.8 Prorratejar despeses

4.7.9 Llistar dies imputació
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4.7.10 Activar / Desactivar Projecte

4.7.11 Seleccionar Projecte / Eliminar projecte seleccionat

4.7.12 Modificar despeses / hores
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4.7.13 Revisar

4.7.14 Canviar Usuari
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4.7.15

Llistar Partes

4.7.16

Aprovar / Revisar Partes
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4.7.17 Filtrar parte

4.7.18 Bloquejar despeses

4.7.19 Crear partes
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4.7.20 Apunt a finances

4.7.21 Apunt a controlling

4.7.22 Traspàs a recursos humans
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5 Implementació
En aquest apartat, explicarem com s’ha implementat les parts més interessants de cada un dels
apartats del projecte.

5.1 Sapui5
Com ja hem comentat anteriorment Sapui5 utilitza el model vista controlador (MVC). Per
implementar aquesta part, s’ha utilitzat eclipse amb les llibres de SapUi5. Quant creem un nou
projecte, l’eclipse ens crea un nou projecte amb una estructura similar aquesta:

Aquest index.html es generat automàticament al crear el nostre projecte, aquí principalment es
definirà, les llibreries estàndards de sapui5 que es volen utilitzar, en el nostre cas:
“sap.ui.commons”, “sap.ui.ux3”, “sap.suite.commons.
També es definiria l’estil dels controladors, els mes utilitzats són: blue_crystal i goldreflection.
En aquest projecte s’ha decidit utilitzar el goldreflection.
<script src="resources/sap-ui-core.js"
id="sap-ui-bootstrap"
data-sap-ui-libs="sap.ui.commons, sap.ui.ux3, sap.suite.ui.commons"
data-sap-ui-theme="sap_goldreflection">
</script>
Codi 1 Llibreries, template

Les noves vistes i controladors es declaren dintre de la carpeta “z_rapport_sapui5”. Per declara
una nova el vista amb el seu corresponent controlador es fa amb:
var oView = sap.ui.view({id:'login', viewName:"z_rapport_sapui5.Login",
type:sap.ui.core.mvc.ViewType.JS});
Codi 2 Definir Vista

Finalment afegim la nova vista al body de la nostra pàgina.
oLayout.placeAt("content");
Codi 3 Insertar vista al content
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On el content serà un div del nostre body:
<body class="sapUiBody" role="application">
<div id="content"></div>
</body>
Codi 4 Body, div content

Finalment el nostre index.html quedarà aproximadament així:
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>OCA Group</title>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html;charset=UTF-8'/>
<link href="styles/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="images/icons/favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon"
/>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js">
</script>
<script src="resources/sap-ui-core.js"
id="sap-ui-bootstrap"
data-sap-ui-libs="sap.ui.commons, sap.ui.ux3,
sap.suite.ui.commons"
data-sap-ui-theme="sap_goldreflection">
</script>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.11.1/jqueryui.min.js"></script>
<script>
sap.ui.localResources("z_rapport_sapui5");
var oLayout = sap.ui.view({id:'login', viewName:"z_rapport_sapui5.Login",
type:sap.ui.core.mvc.ViewType.JS});
oLayout.placeAt("content");
</script>
</head>
<body class="sapUiBody" role="application">
<div id="content"></div>
</body>
</html>

Codi 5 Index.html

Un cop l’usuari hagi iniciat sessió se li mostrarà el Shell amb les diferents pestanyes. Sobre
aquest Shell és on la nostra web esta implementada. Aquest controlador del SapUI5 ens
permetrà afegir:






Logotip
Títol
Pestanyes per navegar
Usuari que ha iniciat sessió
Canviar d’usuari.
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var oShell = new sap.ui.ux3.Shell("myShell", {
appTitle: oBundle.getText("hojaTiempos"),
appIcon: "images/SAPLogo.gif",
appIconTooltip: "SAP logo",
showLogoutButton: true,
showSearchTool: false,
showInspectorTool: true,
showFeederTool: false,
worksetItems: [
new sap.ui.ux3.NavigationItem("WI_rapports",
{key:"rapports",text:oBundle.getText("imputHoja")}),
new sap.ui.ux3.NavigationItem("WI_listados",
{key:"listado",text:oBundle.getText("aViajes")}),
new sap.ui.ux3.NavigationItem("WI_history",
{key:"history",text:oBundle.getText("aHistory")})
],
headerItems: [
new sap.ui.commons.TextView({text:oBundle.getText("bienvenido")}),
new sap.ui.commons.MenuButton({
id: "nickname",
text: "",
menu: new sap.ui.commons.Menu("mUser",
{items:[
new sap.ui.commons.MenuItem({
id:"cPass",
text:oBundle.getText("cPass"),
select:function(){
oController.changePassword();
}
})]
})
})
],
worksetItemSelected: function(oEvent){
var sId = oEvent.getParameter("id");
var oShell = oEvent.oSource;
switch (sId) {
case "WI_home":
oShell.setContent(oHTML);
break;
case "WI_1_1":
oShell.setContent(oText);
break;
case "WI_1_2":
oShell.setContent(oButton);
break;
case "WI_1_3":
oShell.setContent(oImage);
break;
default:
break;
}
},
paneBarItemSelected: function(oEvent){
var sKey = oEvent.getParameter("key");
var oShell = oEvent.oSource;
switch (sKey) {
case "pi_date":
var oDate = new Date();
oShell.setPaneContent(
new sap.ui.commons.TextView({text:oDate.toLocaleString()}),
false);
break;
case "pi_empleado":
oShell.setPaneContent(empleado(), false);
break;
default:
break;
}
},
logout:function(){
oController.closeSession();
Codi 6 Shell Sapui5
}
});

52
break;
case "WI_listados":
if (sap.ui.getCore().byId("listadosLay") ==
undefined)
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Aquest és el control que ens permetrà detectar el canvi de pestanyes i canviar la vista:
oShell.attachWorksetItemSelected(function(oEvent){
var sId = oEvent.getParameter("id");
var oShell = oEvent.oSource;
switch (sId) {
case "WI_rapports":
oShell.setContent(
sap.ui.getCore().byId("rapportsLay"));
break;
case "WI_listados":
if (sap.ui.getCore().byId("listadosLay") == undefined)
oShell.setContent(sap.ui.view({id:"listadosLay",
viewName:"z_rapport_sapui5.Listados",
type:sap.ui.core.mvc.ViewType.JS}));
else oShell.setContent(
sap.ui.getCore().byId("listadosLay"));
break;
case "WI_history":
if (sap.ui.getCore().byId("historyLay") == undefined)
oShell.setContent(sap.ui.view({id:"historyLay",
viewName:"z_rapport_sapui5.History",
type:sap.ui.core.mvc.ViewType.JS}));
else oShell.setContent(
sap.ui.getCore().byId("historyLay"));
break;
default: oShell.setContent(
sap.ui.getCore().byId("rapportsLay"));
break;
}
});

Codi 7 Pestanyes del shell

La nostra aplicació tindrà un model a través del qual els controladors podran accedir per agafar
informació. Per declarar el nostre model i bindejar-lo a l’aplicació:
var oModel = new sap.ui.model.json.JSONModel();
sap.ui.getCore().setModel(oModel);
Codi 8 Bind Model

Ara cada cop que vulguem afer una propietat al model simplement, li haurem d’indicar el path i
la propietat.
sap.ui.getCore().getModel().setProperty("/userName", iuser);
sap.ui.getCore().getModel().setProperty("/userCode", e.ENumu);
sap.ui.getCore().getModel().setProperty("/typeUser", e.ETipo);
Codi 9 afegir propietat al model
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Inversament quant vulguem recuperar alguna propietat, nomes hem d’indicar el path:
sap.ui.getCore().getModel().getProperty("/userName");
sap.ui.getCore().getModel().getProperty("/userCode");
sap.ui.getCore().getModel().getProperty("/typeUser");
Codi 10 recuperar propietat del model

Per poder fer crides al Gateway, hem de definir el model el qual ens permetrà interactuar amb
el Gateway:
this.urlPrincipal

= "/sap/opu/odata/sap/ZUI5_GASTOS_SRV/";

var mHeaders = {"Cache-Control": "no-cache, no-store",
"Pragma":"no-cache"};
var oModel = new sap.ui.model.odata.ODataModel (this.urlPrincipal, true,
null, null, mHeaders);
oModel.read(entity,null,filter,false,
function(e){
//resultat de la crida
},function(error){
//error…
});
},

Codi 11 Definir Model, crida Gateway

Per definir una taula amb les seves corresponents columnes seria així:
var A311_Table = new sap.ui.table.Table("RapportsTable",{
columns: [
new sap.ui.table.Column({
label: new sap.ui.commons.Label({ text: "" }),
template: A311_button,
width: "40px" }),
new sap.ui.table.Column({
label: new sap.ui.commons.Label({
text: oBundle.getText("pos"),
tooltip: oBundle.getText("pos") }),
template: new sap.ui.commons.TextView({
text: "{Pos}" }),
width: "40px" }),
new sap.ui.table.Column({
label: new sap.ui.commons.Label({
text: oBundle.getText("proyecto"),
tooltip: oBundle.getText("proyecto") }),
template: new sap.ui.commons.TextView({
text: "{Proj}" }),
width: "180px" }),
new sap.ui.table.Column({
label: new sap.ui.commons.Label({
text: oBundle.getText("cliente"), tooltip:
oBundle.getText("cliente") }),
template: new sap.ui.commons.TextView({
text:
}),
Codi "{Clie}"
12 Sap.ui.taula.taula
. . .
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5.2 Sap Gateway
5.2.1 Entity Types
Per poder interactuar entre el Sapui5 i SAP R3 s’ha definit el següent model de Gateway, el
primer pas per poder definir un servei, es definir la seva estructura (entity), en altres paraules,
es defineixen les variables que es passaran del Sapui5 a SAP R3.
Les entitats son les estructures del model, s’han declarat les següents:

Imatge 27 Entity Types

5.2.1.1 Serveis
Després de definir les estructures s’han d’aclarir els serveis per cada una, per exemple:

Imatge 28 Serveis Gateway
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5.2.2 Configuració serveis
S’ha de fer la configuració el Gateway per indicar quin mandant, i servei ha de fer servir:

Imatge 29 Configuració serveis

5.2.3 Gateway Client
Un cop s’ha configurar el Gateway, s’ha definit un model, amb les seves entitats mapejades,
podem extreure les metadatas d’aquest.

Imatge 30 Gateway Client
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5.3 Sap R3
S’han definit diferents taules, estructures, RFC. A continuació es mostra una com exemple.

5.3.1 Taula Zui5_Approvals
Definició de la taula d’aprovacions, en aquesta taula guardarem els partes que han estat
aprovats.

Imatge 31 taula Zui5_approvals

5.4 RFC
Definició de variables import de la funció que es mapejaran amb el Gateway:

Imatge 32 Rfc Z_ui5_approvals
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Aquest és el codi de la z_ui5_get_approvals. Aquesta funció recupera els partes pendents
d’aprovació del usuari en funció del dia que es seleccioni, i si vol veure un nivell de l’organigrama
a tots.
function z_ui5_get_approvals.
*"--------------------------------------------------------------------*"*"Interfase local
*" IMPORTING
*"
VALUE(IPERNR) TYPE PERSNO OPTIONAL
*"
VALUE(IALL) TYPE ZUI5ALL OPTIONAL
*" EXPORTING
*"
VALUE(OPERNR) TYPE PERSNO
*"
VALUE(OALL) TYPE ZUI5ALL
*" TABLES
*"
T_APPROVALS STRUCTURE ZUI5_SAPPROVAL OPTIONAL
*"--------------------------------------------------------------------types: begin of ty_pernr,
l_pernr type persno,
l_level type level,
end of ty_pernr.
types: begin of ty_oceco,
l_objid type hrobjid,
l_sobid type sobid,
end of ty_oceco.
types: begin of ty_name,
l_pernr type persno,
l_name type text40,
end of ty_name.
tables: csks.
data: t_users
type table of zui5_userslist,
t_hrp1001_o
type table of hrp1001,
t_hrp1001_u
type table of hrp1001,
t_hrp1001_ut
type table of hrp1001,
wa_hrp1001
type hrp1001,
l_objid
type sobid,
lt_pernr
type table of ty_pernr,
wa_pernr
type ty_pernr,
lt_pernr2
type table of ty_pernr,
lt_pernr3
type table of ty_pernr,
wa_names
type ty_name,
lt_names
type table of ty_name,
wa_approvals
type zui5_sapproval,
lt_oceco
type table of ty_oceco,
lt_oceco2
type table of ty_oceco,
wa_oceco
type ty_oceco,
result_struc
type standard table of struc,
result_struc_full type standard table of struc,
result_struc_u
type standard table of struc,
wa_result
type struc,
wa_result_full
type struc,
l_tabix
type sy-tabix.
l_level
type i,
Codi 13
l_low_level
type
i,Variables Rfc
l_last
type i,
wa_user
type zui5_users.
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Primer definim les variables i tipus local. Per poder recuperar tota la informació de les diferents
taules de SAP.
Un cop definides les variables passarem a fer els diferents selects contra les taules per tal de
poder recuperar la informació, hauríem de trobar els empleats que pertanyen al responsable
que ha fet la sol·licitud, en funció de si vol veure un nivell o tots.
Un cop tinguem els usuaris amb la informació corresponent aquesta la retornarem dintre una
taula cap al Sapui5 que serà l’encarregat de mostrar la informació al responsable.

select single *
from zui5_users
into wa_user
where pernr = ipernr.
if wa_user-usertype eq 4 and iall eq 'X'.
select *
from zui5_approvals
into corresponding fields of table t_approvals
where estado <> 'A'.
else.
*Buscamos todas las posiciones de un usuario
select *
from hrp1001
into table t_hrp1001_o
where plvar = '01' and
objid = ipernr and
otype = 'P' and
rsign = 'B' and
relat = '008' and
sclas = 'S' and
begda <= sy-datum and
endda >= sy-datum.
*Buscamos todas la unidad de una posicion
loop at t_hrp1001_o into wa_hrp1001.
select *
from hrp1001
into table t_hrp1001_u
where plvar = '01' and
objid = wa_hrp1001-sobid and
otype = 'S' and
rsign = 'A' and
relat = '003' and
sclas = 'O' and
begda <= sy-datum and
endda >= sy-datum.
append lines of t_hrp1001_u to t_hrp1001_ut.
endloop.
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tables
result_struc

= '01'
= result_struc
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*Buscamos hijos de una unidad
loop at t_hrp1001_ut into wa_hrp1001.
call function 'RH_STRUC_GET'
exporting
act_otype
= 'O'
act_objid
= wa_hrp1001-sobid
act_wegid
= 'O-S-P'
act_plvar
= '01'
tables
result_struc
= result_struc
exceptions
no_plvar_found = 1
no_entry_found = 2.
loop at result_struc into wa_result.
if iall eq 'X'.
if wa_result-otype = 'O'.
wa_oceco-l_objid = wa_result-objid.
append wa_oceco to lt_oceco2.
elseif wa_result-otype = 'P' and wa_resultobjid <> ipernr and wa_result-level <> 3.
wa_pernr-l_pernr = wa_result-objid.
append wa_pernr to lt_pernr.
endif.
else.
if wa_result-otype = 'O' and ( wa_resultlevel = 1 or wa_result-level = 3 ).
wa_oceco-l_objid = wa_result-objid.
append wa_oceco to lt_oceco2.
elseif wa_result-otype = 'P' and wa_resultobjid <> ipernr and wa_result-level = 4.
wa_pernr-l_pernr = wa_result-objid.
append wa_pernr to lt_pernr.
endif.
endif.
endloop.
endloop.
delete adjacent duplicates from lt_pernr.
delete adjacent duplicates from lt_oceco2.
*Usuarios último nivel
if lt_oceco2 is not initial.
select objid sobid
from hrp1001
into table lt_oceco
for all entries in lt_oceco2
where plvar = '01' and
otype = 'O' and
relat = '011' and
sclas = 'K' and
begda <= sy-datum and
endda >= sy-datum and
objid = lt_oceco2-l_objid.
endif.
if lt_oceco is not initial.
select pernr
from pa0001 inner join csks on pa0001~kostl = csks~kostl
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*Juntamos usuarios de ultimo nivel con los del organigrama
append lines of lt_pernr2 to lt_pernr.
if lt_pernr is not initial.
select *
from zui5_approvals
into corresponding fields of table t_approvals
for all entries in lt_pernr
where usuario = lt_pernr-l_pernr and estado <> 'A'.
endif.
endif.
*Insertamos nombre de cada usuario
if t_approvals[] is not initial.
select pernr ename
from pa0001
into table lt_names
for all entries in t_approvals
where pernr = t_approvals-usuario and
begda <= sy-datum and
endda >= sy-datum.
endif.
loop at t_approvals into wa_approvals.
read table lt_names with key l_pernr = wa_approvalsusuario into wa_names.
if sy-subrc = 0.
wa_approvals-user = wa_names-l_name.
modify t_approvals from wa_approvals.
endif.
endloop.
endfunction.
Codi 14 Codi Rfc
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6 Planificació
En projectes grans i complexos, on durant algun moment del seu desenvolupament intervenen
diferents recursos, cal portar una gestió, control i assignació de recursos ben planificada. Aquest
fet s'accentua encara més si les tasques que componen el desenvolupament estan
interrelacionades entre si. Per dur a terme aquest tipus de planificació resulten de gran utilitat
tècniques com els diagrames de Gantt.

6.1 Planificació del projecte
La durada d'aquest projecte ha estat de dos quadrimestres, ja que paral·lelament a la realització
del projecte s'ha estat treballant a jornada completa. De manera que les dates per a la realització
d'algunes de les tasques són previsions que de vegades no s'han pogut complir.

62

Projecte final de carrera
Full de temps i de despeses en SapUI5

6.2 Anàlisis de costos
Un cop es té el còmput d'hores dedicades al projecte, es pot dur a terme l’estudi econòmic
d'aquest. El preu hora d’un consultor junior és aproximadament de 200€.
ID
Reunions
Anàlisis alternatives
Anàlisis requisits
Especificació
Disseny
Implementació
Proves
Presentació
Formació

Jornades
5
7
9
16
11
60
15
2
6
Total

Valoració
1.000€
1.400€
1.800€
3.200€
2.200€
12.000€
3.000€
400€
1.200€
25.200€
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7 Pròximes millores
Actualment, l’aplicació ha estat funcionant aproximadament uns 3 mesos. Després d'aquests
operant amb la nova fulla de despeses, el Group Oca, ha consultat a les seves delegacions sobre
el seu funcionament, grau de satisfacció i quines funcionalitats trobaven a faltar o creien que es
poden millorar. Gràcies aquest feedback dels usuaris de la pàgina web, ens han fet arribar un
llistat de millores a valorar per implementar, les quals es divideixen entre Introducció (1) i
Aprovació (2).

7.1 Introducció de despeses i hores
7.1.1 Guardat automàtic
Cada vegada que s'introdueix o es modifica un camp en la vista d’introducció de despeses i
temps, aquesta haurà de ser guarda automàticament.
Motiu: evitar la necessitat de guardar un cop introduïdes les despeses.
S’ha plantejat dues opcions:




Auto guardar totes les modificacions en el model de sapui5 i quant es canvi de dia, enviar
les modificacions a Sap. Això és pot arribar a complicar molt. Per tant s’ha descartat
doncs suposaria un cost molt elevat per Oca.
Cada modificació que es faci en la fulla fer una crida a sap per guardar-la. Pot comportat
sobrecarregar el sistema per fer masses crides.

7.1.2 Bloquejar despeses
Els camps per a la introducció de despeses únicament han de permetre la introducció de
despeses quan un projecte està seleccionat. Si no és així, han d'estar des habilitats.
Motiu: Actualment si no hi ha un projecte seleccionat, i s’hi introdueixen despeses no van contra
cap projecte per tant es perden.
És una millora relativament senzilla que ja probablement ja s’hauria d’haver dut a terme des de
un inici.

7.1.3 Eliminar camps que no apareixen al llistat
Únicament deixar habilitat els camps "descripció" que apareixen posteriorment als llistats, ja
que els altres no apareixen. La resta de camps els podem desactivar permanentment.
Motiu: En un inici l’idea dels llistats era per mostrar només les despeses, però Oca ha cregut
convenient en que els llistats son un resum de tots els imports introduïts.
És una millora interessant per simplificar la visualització de les despeses.
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7.1.4 Clonar més d'un dia a la vegada.
Per poder clonar més d’un dia a la vegada, es mostraran dos calendaris en comptes d’un. En el
primer es seleccionaran els dies consecutius que es volen copiar; en el segon, el dia inicial per
realitzar la còpia correlativa d’aquests.
Motiu: en ocasions alguns empleats pràcticament imputen tots els dies el mateix. Oferint
aquesta finalitat podran clonar pràcticament mesos complets evitant pèrdues de temps.
A l’inici del desenvolupament vaig pensar en oferir la possibilitat de poder clonar setmanes
senceres.

7.1.5 Polir el cercador de projectes
La cerca de projectes filtrant per algun paràmetre no ha diferenciar entre majúscules/
minúscules, accents, etc. Actualment si es busca un projecte pel nom i aquest no s’escriu igual
que està a SAP, no es trobarà.
A causa de l’arquitectura de SAP no és possible sense tenir un cost elevat. S’hauria de replicar la
mateixa taula de projectes posant-los tots en majúscules i sense accents per poder filtrar en
aquesta. S’ha considerat denegar aquesta millora.

7.1.6 Màxim nivell de detall en la imputació
Actualment les despeses van contra un projecte que té varies posicions. Ens demanen a veure
si es pot fer que s’imputi directament a les posicions d’aquest, per així tenir un millor detall.
Per realitzar aquest canvi s’haurien de fer importants modificacions a finances que directament
no es van voler ni plantejar.

7.1.7 Calendari més funcional
Fer el calendari més funcional mitjançant colors en els dies, diferenciant caps de setmana, dies
pendents d'imputar hores, dies amb hores imputades i festius, etc.
Motiu: Un cop es visualitzi el calendari es podrà deduir si falta algun dia per imputar, altrament
s’ha de fer a través dels llistats o seleccionar tots i cada un dels dia del més per veure si falta
alguna imputació.
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7.2 Aprovació fulla de despeses
7.2.1 Capçalera als llistats
Crear una capçalera per dia que agrupi totes les despeses del dia, en el llistat PDF que es genera.
Motiu: Hi ha dies on s’imputa a molts projectes i requereix temps fer el càlcul de l’import de
totes les despeses.

7.2.2 Partició imputació
Actualment les aprovacions es fan quinzenalment, doncs en el plantejament inicial es va
considerar que els empleats haurien d’omplir les seves despeses quinzenalment.
Motiu: A la pràctica s’ha vist que costa molt anar al darrera de la gent per a que ompli les
despeses cada setmana. Fent-ho mensualment no es tant a sobre dels empleats.
No fer la partició de primera i segona quinzena en generar el llistat, generant un únic llistat per
a tots els dies del mes.

7.3 Valoració dels Gaps
ID
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.7
6.2.1
6.2.2

Concepte
Guardat automàtic
Bloquejar despeses
Eliminar camps
Clonar dies
Calendari funcional
Capçalera llistats
Partició imputació
Total

Jornades
8
1
0.5
4
5
2
2
22.5
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8 Proves
La finalitat d'aquest apartat és aconseguir un correcte funcionament de l’aplicació web. Per a
poder garantir-lo s'ha sotmès a diferents tipus de proves per detectar tots aquells errors que
durant la programació de les diferents pàgines no s’han detectat.
Aquest punt és fonamental en el desenvolupament d'una aplicació d'aquestes característiques,
ja que hem d'aconseguir un correcte funcionament i una correcta visualització de la fulla de
despeses evitant qualsevol mena de problema que pogués aparèixer.

8.1 Proves Web
En el desenvolupament d'aquesta aplicació, cada vegada que s'acabava un apartat, se sotmetia
a una sèrie de proves amb la pitjor intenció possible per trobar els possibles errors; intentant
reproduir tots els possibles casos.
Un cop s’ha aconseguit una versió estable s’ha demanat als responsables d’ Oca que realitzessin
simulacions reals en l’aplicació per veure si trobaven algun error o volien realitzar alguna
modificació en aquesta.

8.2 Proves tancament
Aquest apartat ha sigut especialment difícil,ja que s’ha demanat ajuda tant a finances com a
recursos humans. Entre tots hem intentat simular diversos escenaris on quedessin reflectits tots
els casos possibles en els que ens podríem trobar.
Per tal de poder validar el tancament de més, s’ha seguit el següent procés:
1234-

Introducció de despeses a diferents usuaris.
Aprovació d’aquestes despeses
Enviar les despeses a nomina
Enviar les despeses a finances

Les despeses enviades a nòmina i la provisió realitzada a finances havia de coincidir.
Per tal de poder validar les hores enviades a controlling, s’ha procedit a la introducció d’unes
hores a diferents usuaris. Un cop enviades a controlling havien de coincidir amb les introduïdes
des de la web.
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9 Conclusions
La realització d'aquest projecte ha estat una experiència molt interessant i enriquidora, ja que
m’ha aportat un gran coneixement en les tecnologies utilitzades, tenint en compte que abans
de començar aquest projecte desconeixia les tecnologies Sapui5, Sap Netweaver Gateway i tenia
una experiència relativa amb l’Abap.
Durant aquests mesos he hagut de dedicar molt de temps de manera constant, i prendre les
decisions que he considerat més correctes per a donar solució als requeriments plantejats
inicialment, i assumir la responsabilitat d'aquestes decisions sota la subjectivitat pròpia d’un
mateix, tenint en compte les possibles conseqüències.
Si avui hagués de tornar a realitzar el mateix projecte, seria molt més exigent amb els requisits
per realitzar el tancament de mes. Aquesta ha estat la part més complicada amb molta
diferencia i fins i tot mesos després de l’arrencament del projecte van apareixent noves
casuístiques que prèviament desconeixia.
Per altra banda, malgrat la dificultat inicial del Sap Gateway i Sapui5 a l’inici, doncs pràcticament
ningú em va poder ajudar i/o aconsellar i al ser una tecnologia molt nova la documentació no
era gaire abundant, avui estic molt satisfet amb els coneixements que m’ha aportat aquest
projecte, a més, em sembla una tecnologia que m’obre portes cap a Sap Fiori, Sap Hana Cloud,
i a futures noves eines que puguin aparèixer en aquest àmbit.
Com ja he comentat, a l’inici del projecte desconeixia les tecnologies a utilitzar, però he de dir
que avui estic pràcticament convençut que vull continuar treballant amb aquestes, doncs em
semblen una gran opció per continuar amb la meva carrera professional.
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